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Abstrakt�
Projektová dokumentace �eší návrh bytového domu. Jedná se o samostatn� stojící d�m. 
Stavba má jedno podzemní podlaží a t�i nadzemní podlaží. Bytový d�m je podsklepený s 
plochou st�echou. 
Konstruk�ní systém tvo�í železobetonová konstrukce ze sloup� a železobetonového stropu. 
Obvodové výpl�ové zdivo a vnit�ní výpl�ové zdivo je tvo�eno tvárnicemi YTONG. St�echa je 
jednopláš�ová. Stavba je založena na základových patkách a pasech. �
�

Klí�ová slova�
Bytový d�m, jedno podzemní podlaží a t�i nadzemní podlaží, podsklepený, základové patky a 
pásy, železobetonová konstrukce ze sloup� a železobetonového stropu, obvodové výpl�ové 
zdivo a vnit�ní výpl�ové zdivo, plochá st�echa. �
�

�

�

Abstract�
The project addresses the design documentation of a residential building. It is a detached 
house. The building has one basement and three floors. Residential house is a basement with a 
flat roof. 
The structural system consists of reinforced concrete columns and reinforced concrete ceiling. 
Perimeter and interior masonry infill masonry infill is composed of blocks YTONG. The roof 
is a single casing. The construction is based on the foundation footings and passports.  
�

Keywords�
Residential House, one underground floor and three floors, a basement, footings and strip, 
reinforced concrete structure of reinforced concrete columns and ceilings, perimeter walls and 
filling the inner curtain walls, flat roof.  
…�
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Anotace práce Projektová dokumentace �eší návrh bytového domu. Jedná se o samostatn�
stojící d�m. Stavba má jedno podzemní podlaží a t�i nadzemní podlaží. 
Bytový d�m je podsklepený s plochou st�echou. 
Konstruk�ní systém tvo�í železobetonová konstrukce ze sloup� a 
železobetonového stropu. Obvodové výpl�ové zdivo a vnit�ní výpl�ové 
zdivo je tvo�eno tvárnicemi YTONG. St�echa je jednopláš�ová. Stavba je 
založena na základových patkách a pasech. 

Anotace práce v 
anglickém jazyce

The project addresses the design documentation of a residential building. It 
is a detached house. The building has one basement and three floors. 
Residential house is a basement with a flat roof. 
The structural system consists of reinforced concrete columns and 
reinforced concrete ceiling. Perimeter and interior masonry infill masonry 
infill is composed of blocks YTONG. The roof is a single casing. The 
construction is based on the foundation footings and passports. 
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Obsah: 

a) Identifikace stavby 

b) Údaje o dosavadním využití, stavebního pozemku a majetkových vztazích 

c) Údaje o provedených pr�zkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 

d) Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�

e) Informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

f) Údaje o spln�ní podmínek územn� plánovací dokumentace 

g) V�cné a �asové vazby stavby na související a podmi�ující stavby a jiná opat�ení 
v dot�eném území 

h) P�edpokládaná lh�ta výstavby, popis postupu výstavby 

i) Statistické údaje 

a) Identifikace stavby 

Jedná se o bytový d�m 3 podlažní podsklepený samostatn� stojící. Nosný systém je ŽB monolitický 
skelet. Obvodový pláš� je zd�ný z tvarovek YTONG se zateplovacím systémem ETICS. Bytový 
d�m bude postaven v m�stské �ásti Slavonín v Olomouci nedaleko ulice Arbesova. Stavebníkem 
bude firma EUROGEMA CZ a.s. sídlící na ulici Blanická 917/19, Olomouc 772 00 a I�: 26801001.  
Projektantem je V�ra Št�pánková, jejíž kontaktní adresa je Dlouhá 15, Olomouc 779 00. 

b) Údaje o dosavadním využití, stavebního pozemku a majetkových vztazích 

Na míst� budoucí stavby je v této chvíli zatravn�ná a nevyužívaná plocha toho �asu pat�ící staviteli. 
Veškeré majetkoprávní vztahy jsou vy�ízeny a to odkupem pozemku od m�sta Olomouce. 

c) Údaje o provedených pr�zkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Na pozemku byl proveden geologický pr�zkum pomocí šesti vrt� do hloubky 6 m a nebyla zde 
zjišt�na podzemní voda. Napojení stavebních komunikací bude z ulice Arbesova. V pr�b�hu 
výstavby bude zajišt�no omývání kol všech aut, které budou vyjížd�t na komunikaci m�sta, aby 
nedocházelo k zne�iš�ování t�chto komunikací. P�ipojení na ve�ejné sít� je provedeno z ulice 
Arbesova.
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d) Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�

Byl zpracován do projektové dokumentace. 

e) Informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

Dle vyhlášky 268/2009 budou dodrženy. 

f) Údaje o spln�ní podmínek územn� plánovací dokumentace 

Stavba se slu�uje s územním rozhodnutím m�sta Olomouce, které tenhle pozemek vede jako 
stavební parcelu pro administrativní ú�ely.

g) V�cné a �asové vazby stavby na související a podmi�ující stavby a jiná opat�ení 
v dot�eném území 

V okolí stavby bude v dob� od 7:00 do 18:00 hodin zvýšená úrove� hluku, pro kterou si stavebník 
za�ídí výjimku na M�stském ú�ad� v Olomouci. 

h) P�edpokládaná lh�ta výstavby, popis postupu výstavby 

Výstavba by m�la trvat cca 26 m�síc�. V první fázi se budou provád�t základy. Ve druhé fázi bude 
proveden obvodový pláš� budovy a zasazeny výpln� otvor�. V poslední fázi budou provád�ny práce 
v interiéru budovy (vnit�ní rozd�lení prostoru, obklady, výmalba, atd.) 

i) Statistické údaje 

Cena stavby je odhadnuta na 60,65mil. korun. Z celkového rozpo�tu je na ochranu životního 
prost�edí v�nováno 1,1 mil. korun. Podlahová plocha nebytových prostor je 513,63 m2. Podlahová 
plocha obytných prostor je 742,658 m2. Nezastav�ná plocha zahrad je 2 045 m2. 
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1.   Stavebn� technické �ešení

a) Zhodnocení staveništ�
b) Urbanistické a architektonické �ešení stavby 
c) Technické �ešení 
d) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
e) �ešení technické a dopravní infrastruktury 
f) Vliv stavby na životní prost�edí 
g) �ešení bezbariérového užívání 
h) Pr�zkumy a m��ení 
i) Údaje o podkladech 
j) �len�ní stavby 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
l) Bezpe�nost práce 

a) Zhodnocení staveništ�
Staveništ� se nalézá v rodinné výstavb� m�sta a stavba jako taková bude zapadat do koloritu této 
�ásti obce, která je uzemním plánováním považována za rodinou a bytovou výstavbu. Staveništ� se 
bude nacházet na zatravn�né ploše a v plánu stavby je nové zatravn�ní okolí stavby a vysázení 
okrasných d�evin. 

b) Urbanistické a architektonické �ešení stavby 
Stavba je pojata jako klasická bytová výstavba s možností využití prostorných teras, balkon�, 
p�ilehlého parkovišt� a skladových prostor v 1.S. 

c) Technické �ešení 
Vn�jší plochy objektu se budou skládat ze zatravn�ných ploch osázených okrasnými d�evinami.  

d) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
Stavba bude mít hlavní vstup situován ze severní strany objektu. Napojení na pozemní komunikaci 
bude provedeno z ulice Arbesova. P�ipojení na technické sít� bude také provedeno z ulice Arbesova. 

e) �ešení technické a dopravní infrastruktury 
Olomouc má podloží stabilní, takže stavebník nemusí provád�t žádné úpravy projektu stavby kv�li 
poddolovanému území. Napojení na silni�ní provoz na ulici Arbesova bude provedeno z nov�
vybudované komunikace. 

f) Vliv stavby na životní prost�edí 
Stavba jako taková by nem�la být žádným rizikem pro životní prost�edí. Tuhý komunální odpad a 
bioodpady z domácností budou skladovány v popelnicích, které jsou dány u p�ilehlé komunikace na 
zpevn�né ploše viz situace. Odtud budou vyváženy prost�ednictvím popelá�ských voz� Technických 
služeb m�sta Olomouce a.s.. Objekty budou p�ipojeny na m�stskou kanaliza�ní sí�. 
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g) �ešení bezbariérového užívání 
Objekt je �ešen jako bezbariérovy. V chodb� objektu je navržen výtah, pro p�ekonání výškové 
bariéry. Pokud by byl v objektu vlastník bytové jednotky t�lesn� hendikepovaný �lov�k, bude 
p�epracována bytová jednotka tak, aby vyhovovala bezbariérovým parametr�m.  

h) Pr�zkumy a m��ení 
Byl proveden pr�zkum a dle pr�zkumu stavba spl�uje všechny požadavky. 

i) Údaje o podkladech 
Vyty�ování dle hranice pozemku z jihozápadní strany od ulice Arbesova. 

j) �len�ní stavby 
Provoz stavby je d�len do pater objektu. Jejichž prostory v suterénu se skládají ze vstupu, 
schodišt�+výtah, garáže, sklepních box�, úklidové místnost, technické místnosti, kola a ko�árky. 
V nadzemních patrech (1., 2. a 3.NP) se patro skládá ze spole�né chodby se schodišt�m a výtahem a 
t�í bytových jednotek o velikostech 1+KK, 2+KK a 3+KK.  
1+KK se skládá z chodby, koupelny s WC a obývacího pokoje +KK.  
2+KK se skládá z chodby, koupelny, WC, ložnice a obývacího pokoje +KK. P�ípadn� ješt�
chodbi�ky nebo šatny. 
3+KK se skládá z chodby, chodbi�ky, koupelny, WC, pokoje, ložnice a obývacího pokoje +KK. 
P�ípadn� je v n�kterých p�ípadech dopln�na šatnou. 
Byty jsou dopln�ny terasou nebo balkonem. 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
Vliv stavby na okolí by nem�l mít žádné závažné negativní ú�inky. 

l) Bezpe�nost práce 
Budova jako taková je postavena ze zdraví neohrožujících materiál� a není nijak zdraví ohrožující. 
Budova je navržena tak, aby m�la nízkou spot�ebu energií. 
  

2.   Mechanická odolnost a stabilita

Projekt statické firmy Nespadneto s.r.o., která provád�la všechny statické výpo�ty a stavba byla 
navržena na základ� t�chto dokument�. 

3.   Požární bezpe�nost

V každém pat�e budovy je zabudován požární hlási�. Hasicí p�ístroje jsou navrženy viz požární 
zpráva. Více informací z požární bezpe�nosti je �ešen v p�íloze. 

4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí

Veškeré za�ízení bude provedeno tak, aby spl�ovalo požadavky na hygienu. Budovy nebudou 
poškozovat životní prost�edí a zne�iš�ovat okolí. 
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5.   Bezpe�nost p�i užívání

Bezpe�nost pro osoby je za�ízená zábradlím u schodišt� a francouzských oken na spole�né chodb�
v každém pat�e bytového domu.  

6.    Ochrana proti hluku

Jako ochranná opat�ení jsou v projektu navržena okna se zvýšenými zvukoizola�ními vlastnostmi. 
Další ochranou je zdivo z vápenopískových tvárnic SILKA, které mají dobré zvukoizola�ní 
vlastnosti. 

7.    Úspora energie a ochrana tepla

Budova je navržena tak, aby m�la nízkou spot�ebu energií. 

8.   �ešení p�ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a
orientace

Objekt je �ešen jako bezbariérovy. V chodb� objektu je navržen výtah, pro p�ekonání výškové 
bariéry. Pokud by byl v objektu vlastník bytové jednotky t�lesn� hendikepovaný �lov�k, bude 
p�epracována bytová jednotka tak, aby vyhovovala bezbariérovým parametr�m. 

9. Ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí  

Ochrana stavby bude zajišt�na ve všech ohledech. Na pozemku byl proveden geologický pr�zkum 
pomocí šesti vrt� do hloubky 6 m a nebyla zde zjišt�na podzemní voda. Hydroizolace bude 
provedena p�esn� dle požadavk� normy. Stavba nebude stát na poddolovaném území. 

10. Ochrana obyvatelstva  

Obyvatelé jsou chrán�ni p�ed radonem a radonové zá�ením. Obyvatelstvo nebude stavbou 
ohroženo. 

11. Inženýrské stavby  (objekty)

a)  Deš�ová voda bude ze st�echy odvád�na t�emi svody, které ústí do kanalizace. Budova bude 
mít odpadní vodu svád�nou do jedné v�tve v každé instala�ní šacht�, která v hloubce 1 
metru pod budovou prochází pod základem. Potom se spoji do jedné v�tve, která ústí do 
kanaliza�ní sít� obce. 

b) Budova je napojena na vodovodní �ád m�sta Olomouce z ulice Arbesova 

c) Veškeré energie jsou napojeny z vým�níkové stanice 

d) Napojení na pozemní komunikaci na ulici Arbesova bude provedeno z nov� vybudované 
komunikace. 

e) V plánu stavby je nové zatravn�ní okolí stavby a vysázení okrasných d�evin.  
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f) Budova bude napojena na elektronické komunikace z ulice Arbesova  

12. Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení staveb (pokud se ve stavb� vyskytují)

a)  Budova bude fungovat jako bytový d�m.  

b) Tato budova nebude výrobní provozovnou. 

c) Po�ítá se zhruba s 9-ti majiteli bytových jednotek. 

d) Viz. Technická zpráva 

e) Na p�ilehlé komunikaci nov� vybudované ulice nedaleko objektu bude stanovišt� kontejner�
na komunální odpad, bioodpad a t�íd�ný odpad, který bude �ádn� vyvážen pomocí 
popelá�ských voz� Technických služeb m�sta Olomouce a.s. na p�edem ur�ené skládky.  

f)  Viz. Technická zpráva 

g) Jelikož se jedná o bezbariérový bytový d�m, je navržena technologická doprava výtahem 
budovy. 

h) Viz. Technická zpráva 
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1. Identifika�ní údaje stavby

Název stavby:  Bytový d�m 

Místo stavby:  Olomouc - Slavonín 

   parcela 533/11 k.ú. Slavonín 

Charakter stavby: novostavba 

Druh stavby:  obytné stavby 

Investor:  EUROGEMA CZ, a.s. 

   Blanická 19 

   772 00 Olomouc 

Projektant:  V�ra Št�pánková 

   Dlouhá 15 

   779 00 Olomouc 

Dodavatel:  EUROGEMA CZ, a.s. 

   Blanická 19 

   772 00 Olomouc 

2. Celkový popis �ešení objektu

�ešením stavby Bytového d�m je výstavba 4 podlažního domu, která se bude stav�t pod �adovou 
zástavbu rodinných dom� nedaleko ulice Arbesova v Olomouci. Bytový d�m má v 1.S garáž. Vedle 
hlavního vchodu do objektu se nachází parkovišt�, které dopl�uje kapacitu parkovacích míst 
k budov�. 
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3. Stavebn� konstruk�ní �ešení

1) ZEMNÍ PRÁCE 
P�ed zahájením zemních prací se provede odvedení povrchové vody mimo staveništ�.    
Hladina podzemní vody se zjiš�ovala geologickým pr�zkumem pomocí šesti vrt� do 
hloubky 6 m, kde nebyla nalezena spodní voda. 
Bude provedena skrývka ornice v ploše cca 2500m2 (68m x 36m) o výšce 200mm. Celkový 
objem bude cca 500m3. 
Na rozhraní mezi navrženou zástavbou rodinných dom� a bytovým domem bude provedena 
komunikace o ší�ce 6m s vjezdem do garáží v 1.S.  

2) ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Základovou konstrukcí jsou navrženy základové patky z železobetonu t�. betonu C30/37 a 
základové pásy z monolitického betonu t�ídy C15/20. Pod základové patky se provede   
podkladní beton tl. 50mm. Rozm�ry základových patek a pás� jsou vypo�teny v p�íloze  
projektu.  
Pod podlahou 1.S bude proveden podkladní beton t�ídy C15/20 tlouš�ky 150 mm vyztužený 
KARI sítí s oky 150/150mm pr��ezu 6mm. Pod schodiš�ovým nástupním ramenem bude 
proveden základový pás o výšce 300mm pro p�enesení zatížení. 

3) SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE  
Hlavní svislá nosná konstrukce je ŽB sloup o rozm�ru 300x300mm. Výpl�ové zdivo je 
z tvárnic YTONG tlouš�ky 300mm ur�ené pro vn�jší a vnit�ní st�ny. Vn�jší zdivo je 
z p�esných tvárnic YTONG P4-500. Vn�jší zdivo v suterénu je navrženo z vápenopískových 
tvárnic SILKA S12-1800. Vnit�ní zdivo je z vápenopískových tvárnic SILKA S12-1800. Je 
navrženo tak, aby byly spln�ny zvukoizola�ní podmínky. Obvodové zdivo a sloupy budou 
opat�eny zateplovacím systémem ETICS. 

4) VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Stropní konstrukce nad 1.S, 1.NP, 2.NP a 3.NP bude provedeno z železobetonu o tlouš�ce 
250mm, t�ídy betonu C30/37. Monolitické železobetonové ztužující v�nce budou provedeny 
ve výškových úrovních nosného stropu nad 1.S, 1.NP, 2.NP a 3.NP.  

5) SCHODIŠT	
Vnit�ní schodišt� je navrženo jako schodišt� t�í ramenné s ší�kou ramene 1 200mm. Nosnou 
konstrukci tvo�í monolitická železobetonová deska s nadbetonovanými stupni. Nášlapná 
vrstva schodišt� bude v�etn� podstupnic tvo�it keramická dlažba. 

6) ST�EŠNÍ KONSTRUKCE 
St�ešní konstrukce je navržena jako plochá nepochozí st�ešní konstrukce nad 3.NP. Skládá 
se ze spádové a tepeln� izola�ní vrstvy, penetra�ní vrstvy, parot�sné vrstvy, tepeln� izola�ní 
vrstvy, separa�ní vrstvy a 2x hydroizola�ní vrstvy. Viz výpis skladeb. 
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7) P�Í�KY A D	LÍCÍ KONSTRUKCE 
P�í�ky a d�lící konstrukce budou vyzd�ny z p�í�kovek tlouš�ky 150mm. Jsou navrženy 
z p�esných p�í�kovek YTONG P2-500. 
  

8) IZOLACE 
a) Hydroizolace 

Jako hlavní hydroizolace proti zemní vlhkosti je navržena folie, která mimo vlastní 
hydroizola�ní funkci slouží jako izolace proti radonu z podloží. Hydroizolace bude 
položena na o�išt�ný podkladní beton a ochrán�na oboustrannou geotextílií. Navržená 
hydroizolace musí být ú�inná sou�asn� proti radonu.  
Hydroizola�ní pás bude použit v konstrukci ploché st�echy, která bude uložena nad te-
pelnou izolaci. 

b) Tepelná izolace 
Celý projekt je opat�en zateplovacím systémem ETICS. Na výpl�ové obvodové zdivo a 
na obvodové sloupy je navržena izolace z EPS – F tlouš�ky 150mm. Tepelná izolace 
bude kotvena talí�ovými kotvami a bude chrán�na ušlechtilou omítkou. 
Tepelná izolace XPS bude použita u obvodového plášt� a na obvodových sloupech 
v suterénu po úrove� výšky -0,650 v tlouš�ce 120mm. 
Na ploché st�eše bude použita tepelná izolace EPS – 200S. 

c) Akustické izolace 
Je ve skladbách podlahy v 1.NP, 2.NP a 3.NP je navržena kro�ejová izolace  z EPS – T 
- 3500. 

9) PODLADY 
Podlahová vrstva v 1.S je navržena na vrstvu hydroizolace a v 1.NP, 2.NP a 3.NP je 
navržena na vrstvu kro�ejové izolace.  
V 1.S na hydroizolaci se provede spádový beton s vloženou sítí 150/150 tl. 6mm bude    
proveden epoxidový nát�r odolný proti olej�m. Nát�r vytáhnout 100mm na st�nu.  
Pod kro�ejovou izolaci v 1.NP, 2.NP a 3.NP se provede p�nobeton (pro rozvod TZB).  
V 1,NP, 2.NP a 3.NP se na kro�ejovou izolaci se položí separa�ní folie na ni se provede   
anhydrit (ohrani�ený podlahovým páskem). Nad anhydrit se provede vlastní podlaha. 
Vlastní podlaha (nášlapná vrstva) je navržena ve dvou typech podle druhu místnosti. 
V prostorách pro hygienu a kuchy�ský kout se provede keramická dlažba, která se na       
anhydrit p�ilepí speciálním lepidlem. V ostatních prostorách v obytné �ásti budovy se na  
anhydrit provede plovoucí podlaha (laminátová) na miralon. 

10) VÝPLN	 OTVOR

a) Okna 

Okna jsou navržena plastová s šestikomorovým rámem od firmy BJ okna s.r.o. Zasklení 
bude tvo�it trojsklo typu okna ALPHALINE 90 MD. Okna jsou navržena jako otvíravá 
a sklopná s celoobvodovým systémem kování. V obývacích pokojích a ložnicích 
v 1.NP, 2.NP a 3.NP jsou navržena francouzská okna a balkonové dve�e, které vedou na 
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terasu nebo balkon. Z exteriérové strany jsou okna opat�eny barevnou folií imitující 
d�evo. 

b) Dve�e 
Vstupní dve�e do objektu budovy musí být tepeln� izola�ní a vstupní dve�e do byt�   
budou zvukov� izola�ní a budou opat�eny barevnou folií imitující d�evo od firmy     
PERITO. Vnit�ní dve�e jsou navrženy plastové opat�eny barevnou folií imitující d�evo a 
se sklen�nou výplní. Skute�né provedení bude vycházet od požadavk� investora. 

c) Vrata 
V garáži jsou navržena elektricky ovládaná rolovací vrata od firmy LOMAX, opat�ena 
barevnou folií imitující d�evo stejn� jak u oken a dve�í. 

11) TRUHLÁ�SKÉ VÝROBKY 
Viz. Seznam oken a dve�í + výkresy P�dorys 1.S, 1.NP, 2.NP a 3.NP. 

12) ZÁME�NICKÉ VÝROBKY 
Viz. výkresy P�dorys 1.S, 1.NP, 2.NP a 3.NP. 

13) KLEMPÍ�SKÉ VÝROBKY 
Viz. Seznam oken a dve�í + výkresy P�dorys 1.S, 1.NP, 2.NP a 3.NP. 

14) OMÍTKY 
Venkovní omítky jsou navrženy dvojího barevného odstínu. Omítka je typu ušlechtilé 
omítky na bázi silikonu/silikátu v barv� sv�tle hn�dé a bíle. 
Vnit�ní omítka je navržena bílé barvy klasické dvouvrstvé omítky ze suchých sm�sí. 
Musíme p�i omítání myslet na zajišt�ní hran u st�n, ost�ní dve�í a oken. Je t�eba navrhnout 
na tyto okraje vložení ztužujících ocelových pásk� vložených pod omítku. 

15) OBKLADY A DLAŽBY 
Vn�jší obklad je proveden u soklu ve výšce 1,35m od terénu. 

Vnit�ní obklady jsou navrženy z b�lninového obkladu v hygienických místnostech (WC = 
1 800mm, koupelna = 2 100mm, úklidová místnost 1 500mm) a v technické místnosti do 
výšky 1 500mm. Skute�né provedení bude vycházet od požadavk� investora.  

Dlažby jsou navrženy v projektu jen orienta�n� v hygienických místnostech, technické 
místnosti a na chodb� bytového domu. Skute�né provedení bude vycházet od požadavk�  
investora. 

16) OKAPOVÉ CHODNÍKY 
Kolem objektu je navržen okapový chodník. Pod okapovým chodníkem je proveden násyp, 
který bude odvodn�n drenážní trubkou. 
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Projektová dokumentace �eší návrh bytového domu. Objekt bude postaven v Olomouci, v 
�ásti m�sta Slavonín. Jedná se o samostatn� stojící d�m. Stavba má jedno podzemní podlaží a 
t�i nadzemní podlaží. Bytový d�m je podsklepený s plochou st�echou. 
Konstruk�ní systém tvo�í železobetonová konstrukce ze sloup� a železobetonového stropu se 
skrytými pr�vlaky. Obvodové výpl�ové zdivo a vnit�ní výpl�ové zdivo je tvo�eno tvárnicemi 
YTONG. St�echa je jednopláš�ová. Stavba je založena na základových patkách a pasech.  
Studie je stejn� navržena, jako provád�cí dokumentace objektu.�
�
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