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Abstrakt a klíčová slova 
 
Abstrakt 

Cílem diplomové práce je návrh Obecního domu v obci Habrovany u Vyškova.  

Budova je navržena v mírném svahu, půdorys je nepravidelný, výška objektu v jednotlivých 

částech rozdílná. Konstrukční systém budovy je stěnový podélný. Budova obsahuje tři 

provozní soubory, a to obecní úřad, hasičskou zbrojnici a kulturně společenský sál. Obecní 

úřad je dvoupodlažní, ostatní prostory jsou jednopodlažní. Požární zbrojnice má garáž pro dva 

automobily.  

  

Klíčová slova 

obecní dům, nepravidelný půdorys, obecní úřad, hasičská zbrojnice, garáž, společenský sál  

  

  

  

Abstract 

The aim of the diploma work is a design of the Municipal House in the municipality of 

Habrovany u Vyškova.  

The building is designed in a gentle slope, the ground plan is irregular, the height of the object 

is different in the individual parts. The model of the building is a linear wall system.The 

building consists of three work sets which are the municipal authority, a fire station, and a 

cultural social hall. The municipal authority is a two-floor structure, the other rooms are one-

floor ones. The fire station has a garage for two vehicles.  

  

Keywords 

municipal house, irregular ground plan, municipal authority, fire station, garage, social hall  

… 
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Úvod 
 
 
 Tématem diplomové práce je projekt novostavby Obecního domu v Habrovanech 

nedaleko města Vyškov v Jihomoravském kraji. 

 S výběrem tématu mi pomohla má vedoucí diplomové práce. Zvolili jsme vypracování 

projektové dokumentace k architektonické studii pana Ing. Richarda Bílka na realizaci 

plánované stavby v Habrovanech. 

 Cílem diplomové práce byla stavba, která bude sloužit pro účely zázemí obecního 

úřadu v Habrovanech, dále pro účely kulturně společenského prostoru obce a dále zřízení 

nového zázemí pro místní hasičský záchranný sbor .  

 Objekt obecního domu se nachází na východozápadním svažitém pozemku a je 

v centru obce.  Půdorys je velmi členitý, stejně tak výškové úrovně jednotlivých částí domu 

jsou různé. Interiér je dostatečně prostorný, a splňuje podmínky bezbariérového užívání. 

V současné době probíhá výstavba tohoto objektu. 
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A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

 a) název stavby  

OBECNÍ DŮM 

 

 b) místo stavby  

adresa: Obec Habrovany, Habrovany 13, 683 01 Rousínov 

katastrální území : k.ú. Habrovany, Jihomoravský kraj 

parcelní čísla  pozemnků:  109/2,110/2,110/3,2408/2,2441,35,36 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

 a) jméno, přímení , obchodní firma 

Obec Habrovany 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

 

 a) jméno, přímení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání ( fyzická 

osoba podnikající) 

Bc. Kateřina Pecková – studijní práce 

 

 b) jméno a přímení hlavního projektanta včetně čísla , pod kterým je zapsán 

v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 

popřípadě specializací jeho autorizace 

Bc. Kateřina Pecková – studijní práce 

 

 c) jména a přímení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla , 

pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů 

nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

Stavební část – Bc. Kateřina Pecková – studijní práce 

Požární bezpečnost – studijní práce 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

Použité podklady: 

 

- Architektonická studie Ing. Richard Bílek, HB Projekt Plus, s.r.o.,Jaroslava Foglara 

862/5, 639 00 Brno 
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Použité zákonné předpisy: 

 

Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

Vyhl. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

Vyhl. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území 

Vyhl.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

Vyhl.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Zákon.č.185/2001Sb.Zákon o odpadech   

Vyhl.č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 

62 Vyhl., kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

 

 

A.3 Údaje o území 

 

a) rozsah řešeného území 

 Projektová dokumentace řeší novostavbu obecního domu jejíž součástí je obecní úřad, 

hasičská zbrojnice a kulturně společenský sál. Stavební pozemky se nachází v k.ú. 

Habrovany, jedná se o par. č. 109/2,110/2,110/3,2408/2,2441,35,36, které jsou po demolici  

původních objektů a jsou ve vlastnictví investora. Pozemek je svažitý. Navržená stavba 

je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

Rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory 

Stavba je rozdělena na provozní soubory: 

 Obecní úřad 

 Kulturně společenský sál 

 Hacičský záchranný sbor 

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území, apod.) 

Ochranná pásma podzemních vedení budou řešena v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení. Parcela se nachází v běžném prostředí a na 

území nejsou naleziště nerostů. Území se nenachází v záplavovém území. Jiná ochranná 

pásma nebyla zjištěna a ani nejsou projektem stanovena. 

c) údaje o odtokových poměrech 

Splašková i dešťová kanalizace bude napojena do kanalizačního řádu z východní strany.  

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Stavba se nachází dle územního plánu v zastavěném území obce. 
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e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, případně s regulačním plánem 

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 

plánovací dokumentací. 

Stavba je navržena v souladu územního rozhodnutí. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba je navržena v souladu s vyhl. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na 

využívání území. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Stavba je navržena v souladu s předpokládanými požadavky dotčených orgánů. Doklady 

o projednání s dotčenými orgány a organizacemi státní správy budou stavebníkem 

doloženy v dokladové části projektu. 

h) seznam výjimek a plevových řešení 

 Žádné vyjímky a úlevová řešení nejsou navrženy 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Na stavbě se nevyskytují žádné související a podmiňující investice. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby  

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků : 

Parcela č. Druh pozemku Využití pro 

109/2,110/2,

110/3,2408/

2,2441,35,36 

Ostatní plocha SO.01 Obecní úřad 

SO.02 Kulturně společenský sál 

SO.03 Hasičská zbrojnice 

 

   

Vlastníci stavbou dotčených pozemků a objektů: 

Parcela č. Druh pozemku Vlastník 

109/2,110/2,110/3,2408/2,2441,35,3

6 

Ostatní 

plocha 

Obec Habrovany 

            

 

Vlastníci sousedních pozemků a objektů :  

Parcela č. Vlastník 
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178, 111/3, 

2437 

Mirostav Jelínek, Habrovany 76 

108, 33, 

108/1 

Jiří Musil, Habrovany 74 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se novostavbu obecního domu. 

 

b) účel užívání stavby 

Stavba bude využívána jako obecní úřad obce Habrovany, hasičská zbrojnice a kulturně 

společenský sál. 

 

c) trvalá nebo dočesná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka) 

Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečující bezbariérové užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na 

stavby a znění pozdějších předpisů vyhl. 20/2012, dále v souladu vyhl. 398/2009 o 

obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Stavba je navržena v souladu s předpokládanými požadavky dotčených orgánů. Doklady 

o projednání s dotčenými orgány a organizacemi státní správy budou stavebníkem 

doloženy v dokladové části projektu. 

g) seznam výjimek a plevových řešení 

Není stavbou dotčeno 

h) navrhované kapacity stavby  

Celková plocha pozemků 2087,9 m2 

zastavěná plocha 1059,3 m2 

procento zastavění 50,7% 

obestavěný prostor 6296,4 m3 

užitná plocha celkem 1271,5 m2 
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počet funkčních jednotek: 3 provozní soubory 

velikost provozních souborů:  

 

 

obecní úřad – užitná plocha 551,68 m2 

hasičský záchranný sbor – užitná plocha 154,61 m2 

kulturně společenský sál - užitná plocha 565,21 m2 

 

i) základní bilance stavby (potřeby vody a potřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod.) 

Potřeby a spotřeby médií a hmot 

 

 VODOVOD 

Projektová dokumentace ZTI není součástí projektu. 

 

KANALIZACE 

Projektová dokumentace ZTI není součástí projektu. 

 

VYTÁPĚNÍ 

Projektová dokumentace ZTI není součástí projektu. 

 

Hospodaření s dešťovou vodou 

 

 Dešťové vody ze střechy a zpevněných ploch budou svedeny do jednotné kanalizace 

obce, obec má ČOV. 

 

Odpady vznikající během výstavby a provozu stavby a jejich využití nebo likvidace 

 

Kód druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu  Doporučený způsob 

likvidace 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly  recyklace 

15 01 02 Plastové obaly  Recyklace 

15 01 03  Dřevěné obaly  Recyklace 

17 01 01 Beton  Recyklace 

17 01 02 Cihly  Recyklace 

17 02 01 Dřevo  Recyklace 

17 02 02 Sklo  Recyklace 

17 02 03 Plasty  Recyklace 

17 04 02 Hliník  Recyklace 

17 04 05 Železo a ocel  Recyklace 

17 05 04 Zemina  a kamení  

neuvedené pod č.17 05 03 

 Využití na jiné stavbě 

17 09 04 Stavební a směsné demoliční odpady 

neuvedené pod č.17 098 01, 02, 03 

 Uložení na skládku 

20 03 01 Směsný komunální odpad  Uložení na skládku 
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Veškeré zpracování suti a odpadů zajistí zhotovitel, stejně tak zajistí likvidaci 

zbytkových materiálů. Při předání díla bude předložena evidence odpadů. 

Zhotovitel bude dle povinností uvedených v zák.č.185/2001Sb.Zákon o odpadech  

odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v katalogu odpadů dle vyhl.č 

381/2001 Sb Katalog odpadů .  

Doporučujeme zhotoviteli nabídnout odpady k likvidaci nebo dalšímu zpracování odborné 

firmě. 

Nelze-li odpady využít, zajistí dodavatel prací jejich zneškodnění. Je povinen 

kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných 

vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečí je před 

nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí, 

umožní kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předloží dokumentaci 

a poskytne úplné informace související s odpadovým hospodářstvím. 

Odvoz odpadů bude smluvně zajištěn odbornou firmou.  

 

j) základní předpoklady výstavby  

Zahájení stavby  Upřesní investor   

Ukončení stavby  Upřesní investor   

Termíny upřesní stavebník v závislosti na výběru dodavatele stavby a podmínek 

smlouvy o dílo. 

Etapizace výstavby ve smyslu stavebnětechnickém není uvažována. 

k) orientační náklady stavby 

 předpokládaný náklad činí: 6296*4800= 30 220 800,-Kč 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba je rozdělena na provozní soubory: 

Obecní úřad 

Kulturně společenský sál 

Hasičský záchranný sbor 

 

 

 

 

 
Plandry 10. 1. 2014       Bc. Kateřina Pecková 
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B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Projektová dokumentace řeší novostavbu obecního domu. Stavební pozemek se nachází 

v k.ú. obce Habrovany, Jihomoravský kraj, jedná se o par. č. 

109/2,110/2,110/3,2408/2,2441,35,36, které jsou ve vlastnictví investora. Pozemek je 

svažitý. Navržená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

Rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory 

Stavba je rozdělena na provozní soubory: 

 Obecní úřad  

 Kulturně společenský sál 

 Hasičský záchranný sbor 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů rozborů 

Průzkum všeobecný stavebně technický 

Před provedením zemních prací bude provedeno vytýčení stávajících inženýrských sítí, 

které se na pozemku nachází.   

Průzkum geologický 

Posouzení zeminy v základové spáře Obecního domu bude provedeno po zhotovení 

sondy v místě základových konstrukcí během dalšího stupně PD. 

 

Stanovení radonového indexu pozemku 

Bude doloženo k žádosti o stavební povolení. 

Na základě měření bude stanoven radonový index, předpokládá se nízký výskyt 

radioaktivních izotopů – nízký radanový index. 

Hydroizolace domu jsou navrženy z asfaltových pásů MAP např. PATRAFOL SOLO na 

podkladní vrstvě tvořené betonovou deskou vyztuženou kari sítí. Tato skladba při 

ošetření detailů v souladu s technologickým předpisem výrobce a zásad provádění 

izolací vyhovuje požadavkům stanoveným normou na úroveň středního radonového rizika.  

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Pro ochranná pásma podzemních vedení a inženýrských sítí na staveništi platí ČSN 73 

6005 – prostorová uspořádání sítí tech. vybavení a další související předpisy a 

nařízení. Uložení přípojek a vedení podzemních inženýrských sítí bude respektovat 

vzájemná ochranná pásma stanovená příslušnou ČSN.  

Pokud se na staveništi nachází jakékoliv zemní vedení ,bude nutné udělat jeho 

přeložení, v souladu nového řešení inženýrských sítí. 

Jiná ochranná a bezpečnostní pásma nejsou projektantu známa ani projektem stanovena. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Agresivní spodní vody 

Vyhodnocení nebylo prováděno. 
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Seismicita 

Vyhodnocení nebylo prováděno. 

 

Poddolování 

Vyhodnocení nebylo prováděno. 

 

Sesuvy půdy 

Projektantovi nejsou známy žádné poznatky o riziku sesuvů půdy v daném místě, 

které by mohly ohrozit stabilitu stavby. Před zahájením stavby doporučuje 

projektant stavebníkovi provést ověření míry rizika sesuvů v zájmové lokalitě 

geologickým průzkumem. 

 

Povodně 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby, na okolí ani na odtokové 

poměry v území. Stavba nebude mít velký vliv na odtokové poměry území, deš´tové 

vody ze střech objektu budou svedeny do kanalizace. Obec má vlastní ČOV. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na asanace a bourací práce nejsou s ohledem na charakter stavby – 

novostavba projektem stanoveny. 

Požadavky na kácení porostů nejsou projektem stanoveny, na pozemku se nenachází 

vzrostlá zeleň. Vyžádá-li si realizace stavebních prací nezbytné kácení dřevin 

rostoucích mimo les, je zhotovitel povinen postupovat v souladu s § 8 zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a § 8 vyhlášky č. 395/1992 

Sb., kterou se provádějí některá ustanovení tohoto zákona a požádat orgán ochrany 

přírody o povolení ke kácení dřevin. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Dle informace z katastru nemovitostí není pozemek 3023/147 zařazen do zemědělského 

půdního fondu a parcela nemá evidované BPEJ.  

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Obecní dům bude napojen na dopravní a technickou infrastrukturu z východní strany na 

místní komunikaci.  

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Stavba nemá věcné ani časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území 
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Bude provedeno stržení ornice v požadované tloušťce. Ornice a zemina vytěžená při 

výkopových pracích bude uložena na mezideponii částečně na stavebním pozemku. Ornice 

bude při dokončovacích pracích použita pro sadové úpravy. 

 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Projektová dokumentace řeší novostavbu obecního domu na parcelách 

109/2,110/2,110/3,2408/2,2441,35,36, k.ú. Habrovany , kraj Jihomoravský. Pozemek je 

svažitý od severozápadu k jihovýchodu, nachází se ve středu obce. Jedná se o 

zástavbu proluky mezi stávajícími objekty.  

Obecní dům má celkovou zastavěnou plochu 1059,3 m2 a celkovou užitnou plochu 1271,5 

m2  

Stavba bude řešena jako zástavba proluky.  

Rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory 

Stavba je rozdělena na provozní soubory: 

 Obecní úřad 

 Kulturně společenský sál 

 Hasičský záchranný sbor 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Obecní dům bude navazovat na domy podobného typu v ulici. Stavba bude řešena jako 

zástavba proluky. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Obecní dům bude ze severní strany těsně sousedit s rodinným domem č.p. 76 a z jižní 

strany s rodinným domem č.p.74. Ze západní strany přiléhá k zahradám. 

Jedná se o členitý víceúčelový dům částečně podsklepený, částečně doupodlažní a 

s rovnou střechou. Dům má nepravidelný půdorysný tvar. Je členěn na tři provozní 

soubory a každý z nich má vlastní  vstup do objektu. Střešní krytina bude střešní 

folie na rovné střeše s atikou ,fasáda bude opatřena hrubozrnnou omítkou v barvě dle 

výběru investora, sokl také hrubozrnnou omítkou v barvě dle výběru investora, okenní 

výplně a vstupní dveře budou dřevohliníkové v přírodní barvě. Sekční vrata do garáží 

hasičského záchranného sboru budou také v barvě dle výběru investora. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se obecní dům členěný na tři provozní soubory, a to obecní úřad, hasičský 

záchranný sbor a kulturně společenský sál. 

Obecní úřad 

Hlavní vstup do obecního úřadu je ze severní strany, volně přístupný z obecního 

chodníku, navazuje na vstupní halu s výtahem. Obecní úřad je dvoupodlažní. V přízemí 

se nachází kanceláře, menší zasedací místnost, sociální zázemí této části a úklidová 
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místnost, ve druhém patře se nachází knihovna, velká zasedací místnost, kanceláře, 

kuchyňka a sociální zázemí. 

Část obecního úřadu je propojena s provozním souborem kulturně společenského sálu  

dveřmi.  

Hasičský záchranný sbor 

Hlavní vstup je z východní strany, přes vstupní chodbu do denní místnosti a šatny. 

Hlavní vjezd do garáží pro dvě hasící auta je také z východní strany. Část HZS je 

jednopodlažní ve dvou úrovních spojeno schodištěm. 

Kulturně společenský sál 

Hlavní vstup do této části je ze severní strany. Za vstupní chodbou je šatna přilehlá 

k sálu. Zázemí tvoří nářaďovna, sklad a vsup do sklepního prostoru, kde je kotelna 

pro celý objekt. Součástí sálu je vyvýšené podium. Na prostory vstupu do sálu navazuje 

sociální zázemí, šatny a úklidová místnost. 

 

Při realizaci stavby dodavatel stavby zajistí soulad použitých materiálů/konstrukčních 

částí se zákonnými požadavky Stavebního zákona a navazujících předpisů – certifikace, 

posouzení shody, vč. požadavků CE a  technickými požadavky dle zák. č.22/1997 Sb. a 

příslušného nařízení vlády vč. předpisů EU a odpovídajících harmonizovaných ČSN. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu vyhl. 398/2009 o obecných požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání stavby. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba bude užívána s obecně platnými bezpečnostními předpisy.  

Na objektu a jeho vybavení a technickém zařízení je třeba provádět pravidelné revize a 

prohlídky dle platných předpisů. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení + b) konstrukční a materiálové řešení 

Stavební část 

Výkopy 

Výkopy budou prováděny strojně s ručním dočištěním. Stěny výkopů budou kolmé, při 

hloubkách pod bezpečnou hloubku, pažené. Stěny výkopů pro 1.S budou ve sklonu 

1:0,25. Výkopy budou prováděny především pro základové konstrukce domu, dále pak 

pro připojení inženýrských sítí. Hloubka výkopů u základových konstrukcí bude před 

započetím stavby ověřena pomocí kopané sondy – bude brán zřetel na hloubku 

založení sousedních objektů  

Násypy, zásypy a podsypy 

Po provedení základových konstrukcí bude vyplněn prostor mezi základovými pasy. 

Násyp bude proveden ze zhutnitelné zeminy nebo recyklovaného kameniva, hutněné po 

vrstvách maximální tl. 250 mm. Dle potřeby a složení zeminy bude tato vlhčena. Je 

požadována míra zhutnění  Edf=40 MPa. 
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Základové konstrukce 

Založení objektu bude provedeno jako plošné na železobetonových základových pasech 

ve více úrovních spojené stupňováním cca po 0,5m,  beton C 16/20, podkladní 

betonová deska C 20/25 bude vyztužená sítí KARI 2xR6x150/150 u horního povrchu. 

Základová spára je navržena v nezámrzné hloubce min. 900 mm pod upraveným 

terénem. Prostor mezi základem bude vyplněn tříděným recyklátem nebo štěrkopískem 

hutněným po vrstvách max. 250 mm , Edf = 40 MPa.  

Svislé konstrukce 

Svislé nosné obvodové konstrukce  

Obvodový plášť objektu je navržen z vápenopískových tvárnic tl.250 mm. Část 

obvodové zdivo suterénu v kontaktu se zeminou bude provedeno z betonových 

šalovacích tvárnic tl. 250mm s vloženou vodorovnou a svislou výztuží a zalitých 

betonem. 

Vnitřní nosné konstrukce 

Vnitřní nosné zdivo je navrženo z vápenopískových tvárnic tl. 175 a 250 mm. 

Vnitřní nenosné konstrukce 

Vnitřní příčky budou v tl. 125 mm z vápenopískových příčkovek. 

Komínové těleso 

Komín plynového kotle bude provedeny ze systémových tvarovek SHIEDEL ABSOLUT 

typ 20. Komín je navržen jako kompletizovaná dodávka výrobce včetně systémových 

adaptérů připojování kouřovodů, komínového pláště, kónusu… Při provádění komínu 

budou dodržovány montážní předpisy výrobce komínového systému.  

Vodorovné konstrukce 

 

Výškové založení podlahy 

Úroveň čisté podlahy 0,000 přízemí bude 20 mm nad upraveným terénem (nad 

chodníkem ze zámkové dlažby – bezbariérové řešení).  

0,000 = 316,00m nad mořem B.p.v 

Skladby podlah – nášlapné vrstvy 

Podlahy budou převážně z keramické dlažby, dále  textilní povlak (koberec), dřevěné 

vlysy, plovoucí laminátové lamely, ve sklepě epoxidová stěrka a v garáži vsyp do 

drátkobetonové desky. 

 

     



23 

 

Překlady 

Překlady nad běžnými dveřními a okenními otvory v suterénu budou ze systému 

Sendwix. Překlady nad otvory většími jak 3900mm budou provedeny monolitické 

železobetonové rozměru 250x250mm 

Ztužující věnce 

Ztužující ŽB věnec se provede po celém obvodu a nad nosnými stěnami budovy 250mm 

pod úrovní stropní konstrukce. Tento věnec bude sloužit zároveň jako podklad po 

stropní panely Spiroll. 

Dále se provede ztužující ŽB věnec výšky 265 mm  v úrovni stropní konstrukce.  

ŽB věnec se provede betonem C 25/30 s výztuží. Nosnou výztuž budou tvořit 4 

profilů „V“ průměr 12 mm (10 425), třmínky „EZ“ profil 5,5 mm (11 373) v roztečích po 

0,3 m. Musí se dodržet minimální krytí výztuže 20 mm. Výztuž se musí křížit na 

vnitřních rozích. 

Stropy 

Budou provedeny z předpjatých betonových panelů Spiroll výšky 250 a 320 mm. ŽB 

deska tl.180 mm. 

 

Vnitřní schodiště 

Vnitřní schodiště jsou navrženy  jako monolitické železobetonové s nabetonovanými 

stupni, uložené po obvodu do drážky ve zdivu, hlavní schodiště je vetknuto do 

výtahové šachty. Tloušťka desky 180mm. 

 

Podhled 

Ve vyznačených prostorech bude proveden sádrokartonový podhled, zakrývající 

potrubí vzduchotechniky, který sníží světlou výšku na 2900mm. V kulturním sále bude 

proveden akustický podhled typu ECOPHON který sníží světlou výšku na 5850mm.  

Vertikální komunikace 

Na střechu 2.NP bude přístup po žebřících umístěných na střeše 1.NP přístupných 

dveřmi z podlaží. 

Střešní konstrukce 

Zastřešení objektu bude tvořeno rovnou střechou. Atiky jsou 550mm na úroveň 

střechy. Krytinu bude tvořit střešní folie  z měkčeného PVC typu Dekplan 76, 

mechanicky kotvená . Ve střešní konstrukci budou osazeny střešní světlíky a část 

výtahové šachty zasahuje nad úroveň střechy.  

Výplně otvorů 
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Okna a vstupní dveře jsou dřevěná eurookna + zasklená izolačním trojsklem se 

součinitelem prostupu U
W
=0,71 W/m2. Budou jednokřídlová, dvoukřídlá s celoobvodovými 

závěsy EURO - tabule otevíravé a vyklápěcí. Barevné provedení rámu a křídel oken – 

dle investora.  

Vnitřní dveře jsou masivní dřevěné s obložkovou zárubní a laminátové do kovové 

zárubně. 

Okna budou opatřena protislunečními žaluziemi. 

Ve střeše budou osazeny čtyři světlovody Velux  TWR 014, neotevíravé. 
 
 

Omítky  

Vnitřní omítky budou provedeny jako dvouvrstvé systémové omítky např., Weber, před 

provedením odsouhlasit technologický postup zástupcem firmy, přechody materiálů a 

konstrukcí bandážovat perlinkovým pletivem.  

Venkovní omítky budou také systémové omítky např. WEBER , bude použita 

probarvená hrubozrnná silikátová omítkovina. 

Sokl bude  

Izolace proti vodě  

Hydroizolace domu jsou navrženy z asfaltových pásů MAP 1x PARAFOL SOLO TL.5mm  

na podkladní vrstvě tvořené betonovou deskou vyztuženou kari sítí. Tato skladba při 

ošetření detailů v souladu s technologickým předpisem výrobce a zásad provádění 

izolací vyhovuje požadavkům stanoveným normou na úroveň středního radonového 

rizika.  

Izolace proti zemní vlhkosti budou vždy vytaženy minimálně 30cm nad úroveň okolního 

terénu. Budou použity pásy s atestem na střední riziko radonového nebezpečí. 

Asfalt. izolační pásy budou svařovány s přesahem 100 mm a budou kladeny na 

podkladní betonové mazaniny opatřené penetračním nátěrem ALP 0,3kg/m2 

Pojistnou hydroizolaci ve střešní skladbě bude zajišťovat po dobu výstavby parotěsná 

vrstva GLASTEK SPECIAL MINERAL.  

Jako ochrana tepelné izolace v  podlahách bude použita PE folie. 

 V  místnostech s mokrým provozem (koupelny atd.) bude na podlahách a stěnách 

proveden  hydroizolační nátěr(především sprchové kouty a koupelny).  

  

Izolace tepelné a akustické  

Tepelnou izolaci stropu tvoří EPS 200-300 mm spádová vrstva.  

Tepelné izolace v podlahách 1.NP budou provedeny z polystyrenových podlahových 

desek EPS 100 Z tl. 80 a 90mm, dle skladby konstrukce. 

Kročejovou izolaci  ve 2.NP tvoří vrstva STEPROCK TL.30 a 50mm, dle skladby 

konstrukce. 

Obklady a dlažby  

Povrchy podlah v sociálním zázemí budou keramické. 
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Povrchy podlah v komunikačních prostorech chodeb i schodiště budou keramické. 

Povrchy stěn hygienického zařízení a kuchyně v potřebných místech budou opatřeny 

keramickými obklady dle specifikace na výkresech. 

Nátěry 

Vně jsou převážně navrženy konstrukce bez povrchového nátěru. 

Vnitřní nátěry zámečnických prvků 1x základová vrstva, 2x syntetický email. 

Malby  

Vnitřní  omítky  budou  opatřeny  kvalitní disperzní otěru vzdornou barvou. 

V místnostech s mokrým provozem budou provedeny nátěry do vlhkého prostředí. 

Odstín a typ maleb bude specifikován investorem. 

Řemesla 

Tesařské práce 

Na stavbě se nevyskytuji, pouze stavební připomocné práce, např. dřevěný rám pro 

ukotvení světlíku na střeše, podrobně viz.detail. 

Zámečnické práce 

 Ocelové výrobky umístěné ve vnějším prostředí budou žárově zinkovány popřípadě 

budou provedeny z kovů nepodléhajícím atmosférickým vlivům. 

Truhlářské práce 

Vnitřní dveře jsou navrženy jako laminátové do kovových zárubní, dále dřevěné do 

dřevěných obložkových zárubní se zasklením trojsklem. Výrobky budou opatřeny 

stavebním kováním (kliky, štítky, závěsy...)   

Klempířské práce 

Klempířské práce budou provedeny z TiZn plechu vyrobeny v souladu s ČSN 73 3610. 

Typové detaily oplechování vycházejí a budou provedeny dle systémových řešení  dle 

příslušné normy. Klempířské práce sestávají z oplechování detailů střechy, a krytých 

stříšek nad vstupy do objektu. 

 

Skladby podlah 

 

Obecně:  Mazaniny budou dilatovány ve čtvercích 3x3 m. Dilatace budou provedeny 

neřezáním mazaniny tak, aby bylo umožněno její řízené praskání. 

 Drátkobetová deska bude dilatována ve čtvercích 5x5 m. Dilatace bude 

provedena nařezáním. 

 Na rozhraní mezi jednotlivými typy podlah budou použity systémové 

přechodové lišty.  
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 Podlahové konstrukce které jsou navrženy jako plovoucí, budou vždy 

provedeny dilatační pásky z doplňkového programu materiálu kročejové 

izolace. Překrytí bude provedeno okrajovou lištou popřípadě soklem.   

 Jako ochrana tepelné izolace v podlahách bude použita Pe fólie. V mokrých 

provozech je nutno na potěr pod dlažbu použít hydroizolační stěrky. 

 Keramické dlažby budou ukládány do flexibilních tmelů a lepidel. 

 Definitivní výběr typů dlažeb a dalších podlahových krytin bude provedeno 

investorem v průběhu provádění stavby. 

 

Poznámka:  Pro úpravu u stěny bude proveden keramický sokl výšky 80mm. Podlaha bude u 

stěny dilatována vhodnou páskou tl. 10 mm, ve sprchových koutech se na celou 

výšku provede hydroizolační stěrka na stěnách pod obklad . 

 

Zdravotechnika 

Není součástí tohoto projektu 

 

 

 

Obecný návrh řešení: 

 

Kanalizační svody uvnitř budovy budou vedeny pod podlahou 1.NP ve spádu 3%. Svislé 

odpady a připojovací potrubí k zařizovacím předmětům bude vedeno v drážkách ve 

zdech. Připojovací potrubí bude vedeno v min. spádu 3%.  

  

Vnitřní rozvod studené, teplé vody a cirkulace je navržen z plastových trubek z PPr 

Hostalenu spojovaných polyfuzním svařováním o průměrech a bude veden v drážkách ve 

zdivu. 

Teplá voda bude připravována do zásobníků z kondenzačního plynového kotle, který je 

umístěn v 1.S. V hygienických místnostech jsou navrženy běžně vyráběné typy 

zařizovacích předmětů.  

Vodovod bude proveden z trubek plastových a bude veden pod omítkou k zařizovacím 

předmětům standardního typu. Ohřev TUV bude řešen v kondenzačním plynovém kotli. 

Připojovací potrubí vnitřní kanalizace bude provedeno z trubek typu HT. 

 

Vytápění 

Není součástí tohoto projektu 

 

Obecný návrh řešení: 

 

 KLIMATICKÉ  PODMÍNKY 

Dle ČSN 06 0210 leží objekt v oblasti s nejnižší výpočtovou venkovní teplotou -12 °C  

 

Objekt bude vytápěn deskovými radiátory a sálavými panely v prostoru kulturního 

sálu. 

 

Větrání 

Odvětrání místností je navrženo okny v obvodovém plášti objektu.  
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Místnosti bez oken jsou větrány ventilačními mřížkami a potrubím nad podhledem.  

 

Plynoinstalace 

Není součástí tohoto projektu 

 

Elektroinstalace 

Není součástí tohoto projektu 

 

Vnitřní instalace bude provedena kabely CYKY pod omítkou a v sdk. Jedná se o 

světelné, zásuvkové a motorové rozvody. Bude provedena výchozí revize 

elektroinstalace. 

                                                                                                                                                                  

Uzemnění a hromosvod 

 

Budou provedeny dle ČSN EN 62305.  

Do základových pasů vložit 50mm nad základovou spáru pásku FeZn 30/4, ve 

všech rozích a zhruba v polovině delší strany budovy provést napojení na drát FeZn 

průměr 10 mm, který bude vyveden min. 2,5 m nad upravený terén. 

Střecha bude opatřena hromosvodovým a uzemňovacím systémem v rozsahu dle 

vyhodnocení a návrhu odbornou firmou. Bude provedena výchozí revize hromosvodu. 

 

Oplocení 

Bude provedeno nové oplocení pozemku investora. Ze strany k parkovišti podél hlavní 

komunikace komunikaci bude vystavěna zeď z betonových tvárnic výšky +1,050 m.n.m. 

Z ostatních stran bude provedeno oplocení z ocelových žárově zinkovaných plotových 

dílců o výšce 1,8m. 

 

Venkovní úpravy 

Budou vybudována 2 pomocné parkoviště pro celkem 13 stání, chodníky okolo budovy 

ze zámkové dlažby do pískového lože. Ostatní plochy se urovnají, pokryjí ornicí, 

která se sejmula ze zastavěné plochy a osejí se parkovou travní směsí. 

 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 

 Projektová dokumentace neřeší technická řešení stavby. 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

 Projektová dokumentace neřeší technická řešení stavby. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 viz. samostatné požárně – bezpečnostní řešení 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení, 

Úspora energie a ochrana tepla je řešena běžnými prostředky v souladu s požadavky 

ČSN 730540. 

 

V souladu s ustanoveními zákona č.406/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů je nutno 

pro tento typ objektu zpracovat oprávněnou osobou průkaz energetické náročnosti 
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budov (PENB), kterým bude budova zařazena do příslušné kategorie energetické 

náročnosti.  

 

Posudek nebyl zpracován. 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

Posudek nebyl zpracován. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů 

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

 

Větrání 

Přirozené větrání bude zajištěno pomocí otevíravých a sklápěcích křídel. Místnosti bez 

oken jsou větrány ventilačními mřížkami a potrubím nad podhledem.  

Osvětlení  

Většina místností bude osvětlena přirozeným světlem z oken,  schodišťová chodba 

bude osvětlena světlovody. 

Vytápění  

Není součástí tohoto projekt 

 

Obecný návrh řešení: 

 KLIMATICKÉ  PODMÍNKY 

Dle ČSN 06 0210 leží objekt v oblasti s nejnižší výpočtovou venkovní teplotou -12 °C  

 

Objekt bude vytápěn deskovými radiátory a sálavými panely v prostoru kulturního sálu. 

Zásobování vodou – bude provedena nová vodovodní přípojka. 

Není součástí tohoto projektu 

 

Obecný návrh řešení: 

Vnitřní rozvod studené, teplé vody a cirkulace je navržen z plastových trubek z PPr 

Hostalenu spojovaných polyfuzním svařováním o průměrech a bude veden v drážkách ve 

zdivu.. 

Teplá voda bude připravována v plynovém kondenzačním kotli umístěném v 1.S. V 

hygienických místnostech jsou navrženy běžně vyráběné typy zařizovacích předmětů.  

Vodovod bude proveden z trubek plastových a bude veden pod omítkou k zařizovacím 

předmětům standardního typu. 

 

Odpady –bude provedena nová kanalizační přípojka .  

 

Není součástí tohoto projektu 

 

Obecný návrh řešení: 
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Kanalizační svody uvnitř budovy budou vedeny pod podlahou 1.NP ve spádu 3%. Svislé 

odpady a připojovací potrubí k zařizovacím předmětům bude vedeno v drážkách ve 

zdech. Připojovací potrubí bude vedeno v min. spádu 3%. Svody ze střechy mají vlastní 

svody v přizdívkách, prostupují na celou výšku budovy. Vše ústí do jednotné kanalizace 

obce. 

 

Stavba nebude po jejím dokončení vyvozovat nadměrné vibrace, hluk, prach, kterými by 

mohlo docházet k nadměrnému obtěžování okolí, kde se nalézají  obytné budovy.  

Při provádění stavby  je nutné, aby zhotovitel využil všech dostupných prostředků ke 

snížení prašnosti a hlučnosti, kterou bude stavba vyvozovat na okolí. Zhotovitelem 

stavby bude zpracován a ve spolupráci s investorem konzultován a schválen provozní 

řád stavby, který kromě jiného stanoví tato opatření a také provozní dobu stavby a 

hygienická opatření v souvislosti s provozem kulturního sálu – měření hluku. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Předpokládá se  radonový index - nízký. 

Hydroizolace domu jsou navrženy z asfaltových pásů MAP 1x PARAFOL SOLO TL.5mm  

na podkladní vrstvě tvořené betonovou deskou vyztuženou kari sítí. Tato skladba při 

ošetření detailů v souladu s technologickým předpisem výrobce a zásad provádění 

izolací vyhovuje požadavkům stanoveným normou na úroveň středního radonového rizika.  

b) ochrana před bludnými proudy, 

Není navržena, nebylo zjišťováno. 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Stavba je umístěna dle ČSN EN 1998-1 v oblasti s malou seizmicitou, s návrhovým  

zrychlením základové půdy od 0,02g. Na stavbě je třeba dodržovat zásady poctivého 

stavění.. 

d) ochrana před hlukem, 

 Ochrana proti hluku během provádění stavby musí být součástí technologického 

postupu dodavatele zpracovaného před zahájením prací. Během prací musí být 

provedena opatření ke snížení hlučnosti a prašnosti stavby.  

Stavba nebude mít negativní vliv na hluk ve venkovním prostoru. V okolí stavby se 

nenachází chráněný prostor.   

Prostupy VZT potrubí stavebními konstrukcemi jsou oddilatovány minerální vlnou tl.20 

mm. 

Potrubní ventilátory jsou připevněny přes tlumící vložky, nástěnné jsou vloženy na 

pružný akrylátový tmel a pružnou podložku. Proti šíření hluku potrubím z větracího 

zařízení budou instalovány tlumiče hluku. 

Navržená zařízení budou splňovat požadavky NV 272/2011 Sb o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací pro venkovní prostředí, pracovní prostředí a 

vnitřní prostředí v občanských stavbách.   

e) protipovodňová opatření, 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). 

Předpokládáme, že se nevyskytují 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Objekt bude napojen na inženýrské sítě – plynovod, kanalizaci, vodovod, NN . 

Projekt neřeší tyto specializace. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení, 

Stavební parcela se nachází vedle místní obecní komunikace 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Vjezd k objektu bude ze stávající místní komunikaci 

c) doprava v klidu, 

Bude provedeno napojení novou zpevněnou plochou – komunikací ke společenskému sálu 

podél severní strany objektu až na parkovací stání společenského sálu. Před domem – 

východní strana domu - je vjezd do garáží hasičské zbrojnice z místní komunikace. Tato 

zpevněná plocha bude sloužit pro příjezd a parkovací stání nákladního automobilu – 

hasícího vozu. Na parkoviště  k obecnímu úřadu, které je před domem z východní 

strany je příjezd přímo z místní komunikace. 

Výchozí podklady 

Podkladem pro zpracování výpočtu pro parkování v projektu byly následující předpisy: 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (leden 2006) 

Výpočtem bylo zjištěno, že pro stavbu objektu je třeba zajistit větší počet parkovacích 

stání, pro společenský sál min. 40 parkovacích a odstavných míst pro osobní 

automobily. Tomuto počtu neodpovídá navržená dispozice, objekt bude využívat místní 

centrální parkoviště obce, které se nachází cca 200 m v centru obce Habrovany. 

Objekt bude mít celkem 13 parkovacích míst. 

d) pěší a cyklistické stezky. 

Není stavbou dotčeno 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

Před začátkem stavebních prací se provede skrývka ornice, která bude uložena na 

pozemku investora a po dokončení stavby bude ornice navezena zpět okolo domu. 

Okolí stavby bude ozeleněno a zatravněno. 

b) použité vegetační prvky, 

Nebudou prováděna 

c) biotechnická opatření. 

Nebudou prováděna 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
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Dodavatel stavby je povinen při provádění stavby provádět opatření vedoucí ke snížení 

prašnosti a hlučnosti stavebních prací v souladu s platnými předpisy a požadavky 

investora na zajištění provozu investora (stavebníka). 

Stavba nebude mít negativní vliv na hluk ve venkovním prostoru. V okolí stavby se 

nenachází chráněný prostor.  Zvláštní požadavky na ochranu proti hluku nejsou 

projektem stanoveny. Ochrana proti hluku během provádění stavby musí být součástí 

technologického postupu dodavatele zpracovaného před zahájením prací. Během prací 

musí být provedena opatření ke snížení hlučnosti a prašnosti stavby.  

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  

Odpady vznikající během výstavby  

Kód druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kategorie 

odpadu 

Doporučený způsob 

likvidace 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O Recyklace 

15 01 03 Dřevěné obaly O Recyklace 

17 01 01 Beton O Recyklace 

17 01 02 Cihly O Recyklace 

17 02 02 Sklo O Recyklace 

17 02 03 Plasty O Recyklace 

17 04 02 Hliník O Recyklace 

17 04 05 Železo a ocel O Recyklace 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené pod 

číslem 17 05 03 
O 

Využití na jiné 

stavbě 

17 09 04 

Směsné stavební a demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 

02 a 17 09 03 

O Uložení na skládku 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Uložení na skládku 

 

Veškeré zpracování suti a odpadů zajistí zhotovitel,stejně tak zajistí likvidaci 

zbytkových materiálů. Při předání díla  bude předložena evidence odpadů. 

Zhotovitel bude dle povinností uvedených v zák.č.185/2001Sb.Zákon o odpadech  

odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v katalogu odpadů dle vyhl.č 

381/2001 Sb Katalog odpadů .  

Doporučujeme zhotoviteli nabídnout odpady k likvidaci nebo dalšímu zpracování odborné 

firmě. 

Nelze – li odpady využít, zajistí dodavatel prací jejich zneškodnění. Je povinen 

kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných 

vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečí je před 

nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí, 

umožní kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předloží dokumentaci 

a poskytne úplné informace související s odpadovým hospodářstvím. 

Odvoz odpadů bude smluvně zajištěn odbornou firmou. Při předání díla budou předloženy 

zhotovitelem doklady o způsobu likvidace odpadů. 
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Odpady vznikající během provozu objektu 

 Likvidace odpadů vznikajících během provozu objektu a jeho nevýrobního 

technologického zařízení budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech a to 

převážně formou smluvního vztahu s odbornou firmou. Provoz odpadového hospodářství 

bude řešen provozním předpisem uživatele. 

 

Požadavky na kácení zeleně 

 Požadavky na kácení zeleně nejsou. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 

a  živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

 Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

 Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území evropského významu 

Natura 2000. Projektová dokumentace je v souladu se směrnicí 2009/147/ES o ochraně 

volně žijících ptáků a směrnicí 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

 Stavba nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí. Nevztahuje se na ní 

zákon č.100/2001 Sb. ani §45h a 45i zákona č.114/1992 Sb. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů. 

Nejsou stanovena. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Všechny podmínky pro provádění stavby musí vycházet z požadavků na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci ve smyslu §101 - §108 Zákona č.262/2006Sb. (Zákoník práce), 

§3 Zákona č. 309/2006Sb. (Zákon o BOZP), Nařízení vlády č.591/2006Sb., případně 

dalších platných předpisů s ohledem na charakter prováděných prací. 

Kolem příslušné části objektu se provede vymezení a ohraničení prostoru vhodnými 

prostředky na sloupcích, jež nelze snadno odstranit. 

Civilní ochrana 

Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně 

obyvatelstva 

Nejsou požadovány ani stanoveny. 

Řešení zásad prevence závažných havárií 

Nejsou požadovány ani stanoveny. 

Zóny havarijního plánování. 

Nejsou požadovány ani stanoveny. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Pro stavbu je nutné zajistit přívod elektrické energie a vody pro výstavbu. Elektrická 

energie bude dodána ze staveništní přípojky a voda bude mít také staveništní přípojku. 

Upřesnění technologií výstavby bude součástí dalšího stupně projektové dokumentace 

stavby zajišťované stavebníkem, následné stanovení potřeb energií provede stavebník 

na základě konkrétní zvolené technologie a jejího zhotovitele. 

b) odvodnění staveniště, 

Dešťové vody ze staveniště budou po přečištění hrubých nečistot svedeny do stávající 

dešťové vpusti. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Odběrné místo elektřiny a vody pro stavbu bude investorem určeno při předání 

staveniště 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Nebude stavbou dotčeno 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

  Rozsah staveniště - záboru veřejného prostranství projedná dodavatel stavby před 

zahájením prací na příslušném úřadě, investor před zahájením stavby, po dohodě 

s dodavatelem požádá příslušný úřad o případný zábor veřejného prostranství a 

stanovení podmínek záboru  s přihlédnutím k rozsahu stavebních prací a s ohledem na 

použité montážní prostředky a vybavení staveniště. 

   Kolem příslušné části objektu se provede vymezení a označení prostoru ohroženého 

pracemi ve výškách vhodnými prostředky ( jednotyčové zábradlí, bezpečnostní sítě nebo 

podobné prostředky, které budou umístěny na sloupcích,  jež nelze snadno odstranit).  

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

viz. část B.6 a výše 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Bude provedena skrývka ornice o předpokládané tloušťce 150-200 mm, ornice bude 

použita na pozemku investora 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě,  

 

Veškeré zpracování suti a odpadů zajistí zhotovitel,stejně tak zajistí likvidaci 

zbytkových materiálů. Při předání díla  bude předložena evidence odpadů. 

Zhotovitel bude dle povinností uvedených v zák.č.185/2001Sb.Zákon o odpadech  

odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v katalogu odpadů dle vyhl.č 

381/2001 Sb Katalog odpadů .  

Doporučujeme zhotoviteli nabídnout odpady k likvidaci nebo dalšímu zpracování odborné 

firmě. 

Nelze – li odpady využít, zajistí dodavatel prací jejich zneškodnění. Je povinen 

kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných 

vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečí je před 

nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí, 

umožní kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předloží dokumentaci 

a poskytne úplné informace související s odpadovým hospodářstvím. 
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Odvoz odpadů bude smluvně zajištěn odbornou firmou. Při předání díla budou předloženy 

zhotovitelem doklady o způsobu likvidace odpadů. 

 

Odpady vznikající během provozu objektu 

 Likvidace odpadů vznikajících během provozu objektu a jeho nevýrobního 

technologického zařízení budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech a to 

převážně formou smluvního vztahu s odbornou firmou. Provoz odpadového hospodářství 

bude řešen provozním předpisem uživatele. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5), 

Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních 

předpisů ve stavebnictví a nařízení ve znění pozdějších změn a předpisů, zejména pak: 

 

NV č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, 

vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 

záznam o úrazu 

NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 

signálů 

NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které 

je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky NV č. 

21/2003 Sb., 

NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

NV č.591/2006 Sb.,o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích  

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a 

vyhláška č.361/2007 Sb. 

Vyhláška ČÚBP 19/1979 Sb.,kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

Vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb.,o dokumentaci staveb, novelizovaná vyhláškou 62/2013, kterou 

se mění vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

Zákon 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 

Na základě dostupných podkladů, které byly během přípravné fáze známy se budou 

vyskytovat práce a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení zdraví podle 

přílohy č. 5 NV 591/2006 Sb, na stavbě se budou vyskytovat zejména : 

- Elektrická zařízení 
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- Venkovní pracoviště 

- Stroje a zařízení 

a je nutno splnit ohlašovací povinnost a zajistit staveniště podle ustanovení tohoto 

NV. 

 

V prostoru, kde budou prováděny vrtací práce je třeba před zahájením prací ověřit 

polohu vedení rozvodů el. energie aj. V případě, že se v místě vrtání nebo v jeho 

blízkosti tyto rozvody nacházejí, nebo je předpoklad že by se zde nacházet mohly, je 

třeba přijmout opatření taková, aby nemohlo dojít k jejich poškození, ani ohrožení 

zdraví a života pracovníků. Jedná se o opatření, které budou spočívat zejména v: 

 odpojení a zajištění rozvodů energií po dobu prováděných prací 

 kontrole rozvodů po ukončení vrtacích prací, v případě narušení rozvodů provedení 

opravy a zajištění revize 

 

Ve stavebním deníku stavby bude proveden zápis o podmínkách zajištění provozu 

investora. Pracovníci stavby musí být vybaveni předepsanými pracovními pomůckami pro 

daný druh práce. 

Základní postup výstavby vychází z charakteru staveniště, navržených objemů dílčích 

stavebních prací včetně použité stavební technologie. Stavební úpravy budou probíhat 

standardním postupem v běžném členění stavebních profesí. Vzájemné vztahy, závazky 

a povinnosti v oblasti BOZP musí být mezi účastníky stavby dohodnuty předem a musí 

být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud nejsou obsaženy přímo v 

hospodářské smlouvě. 

Při vzniku mimořádné události jsou zaměstnanci povinni oznámit toto zjištění vedoucímu 

práce nebo vedoucímu stavby. O mimořádné události bude proveden zápis do stavebního 

deníku nebo jiné předepsané dokumentace. O vzniku mimořádné události b u d o u 

neprodleně informování zástupci zhotovitele stavby o rozsahu vzniklé mimořádné 

události. V případě vzniku pracovního úrazu se postupuje v souladu s ustanovením NV 

č. 494/2001 Sb. Za mimořádné události se dále považují provozní nehody, havárie, 

požáry a ekologické havárie. 

Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

(BOZP) ve fázi přípravy stavby, zpracováno na základě informací známých v době 

zpracování a před zahájením stavebních prací. Aktualizace bude provedena na základě 

dalších vstupních informací a zvolené technologie stavby. 

V souladu se zákonem č.309/2006 a ustanovením §15 tohoto zákona zadavatel stavby 

zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi. 

 

Seznámení s riziky stavebních prací: 

 

a) zaměstnanci zhotovitele budou s riziky stavebních prací seznámeni na základě 

dokumentace BOZP zhotovitele stavby. 

b) Zaměstnanci subdodavatelů budou s riziky stavebních prací seznámeni na základě 

samostatného dokumentu BOZP zhotovitele stavby před započetím prací 

Vybraný koordinátor BOZP pro realizaci stavby zpracuje do harmonogramu stavby 

rizika, která budou vznikat během realizace. 
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k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Kolem příslušné části objektu se provede vymezení a označení prostoru ohroženého 

pracemi ve výškách vhodnými prostředky (jednotyčové zábradlí, bezpečnostní sítě nebo 

podobné prostředky, které budou umístěny na sloupcích, jež nelze snadno odstranit). 

Stavba nevyvolává potřeby úprav spojených s úpravami pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Objekt bude napojen na stávající komunikaci sjezdem na pozemku obce. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 

Zhotovitelem stavby bude zpracován a ve spolupráci s investorem a majiteli sousedních 

objektů konzultován a schválen provozní řád stavby, který kromě jiného stanoví 

provozní dobu stavby a opatření z zajištění provozu třetích osob.  

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

 

 

Zahájení stavby  Upřesní investor v žádosti o 

stavební povolení 

Ukončení stavby  Upřesní investor v žádosti o 

stavební povolení 

 

 

Popis postupu výstavby : 

Postup stavebních prací bude definitivně stanoven smlouvou mezi dodavatelem stavby a 

stavebníkem. Předpokládá se následující postup výstavby: 

 příprava stavby, vytýčení stavby 

 základové konstrukce 

 přípojky 

 vyzdívky , stropy 

 střecha 

 dokončovací práce 

 vyklizení staveniště  

Harmonogram stavebních  prací bude stanoven na základě smlouvy o dílo s vybraným 

dodavatelem stavby před zahájením stavebních prací. 

Vybraný koordinátor BOZP pro realizaci stavby zpracuje do harmonogramu stavby 

rizika, která budou vznikat během realizace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plandry 10. 1. 2014       Bc. Kateřina Pecková 
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Závěr 
 
 
 Cílem diplomové práce bylo vypracování realizační dokumentace stavební části 

obecního domu. 

V průběhu zpracování bylo potřeba řešit normou stanovené podmínky bezbariérového 

užívání objektu, dále normou stanovené potřeby hasičského záchranného sboru. Z důvodu 

velikého rozpětí kulturního sálu bylo nutné staticky posoudit navržené obvodové nosné 

konstrukce zdiva. Z hlediska požární bezpečnosti bylo nutné provést změny v dispozici 

komunikačních prostorů.  

V další fázi zpracování práce jsem se zaměřila na co největší eliminaci tepelných mostů 

v konstrukci střechy a v konstrukcích podlah. Důležité bylo propracování výškové dilatace 

základu a stěny.  

Práce byla zpracována v rozsahu dle zadání vedoucí diplomové práce. 
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