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Abstrakt 
Diplomová práce řeší projekt novostavby Polyfunkčního domu v Bruntále.  

 

Objekt se nachází v centru města Bruntál na parcele č. 83/1. Tato parcela byla 

regulačním plánem města vymezena jako parcela k zastavění. Je označena jako SC – 

pozemky smíšené obytné. Objekt svým záměrem splňuje hlavní podmínky využití – 

bydlení, obchod, stravovací služby a administrativa. 

 

Jedná se o třípodlažní podsklepený objekt. V 1NP se nachází kavárna a prodejna 

cukrovinek. Ve 2NP jsou situovány kanceláře a zasedací místnost. Ve 3NP se nachází 4 

bytové jednotky. V 1PP je technická místnost, garáže, sklepní prostory a sklady. Provoz 

kavárny i prodejny cukrovinek je zcela oddělen od zbývajících provozů - do kavárny i 

prodejny se vstupuje vlastními vchody.  

 

Svislé a vodorovné nosné i nenosné konstrukce jsou provedeny ze systému ztraceného 

bednění VELOX - obvodové nosné stěny jsou sendvičové, vnitřní nosné stěny jsou 

tvořeny pouze monolitickou ŽB konstrukcí a štěpkocementovými deskami ztraceného 

bednění, nenosné stěny jsou tvořeny dvěma štěpkocementovými deskami s vloženou 

akustickou izolací. Vodorovné nosné konstrukce jsou částečně ze systému VELOX a 

částečně monolitické železobetonové. Základové konstrukce jsou betonové, schodiště je 

monolitické železobetonové. Střecha je jednoplášťová, plochá, s klasickým pořadím 

vrstev.  

 

  

Klíčová slova 
polyfunkční dům, 3 nadzemní podlaží, podsklepený, ztracené bednění, plochá střecha  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
This diploma thesis deals with design documentation of New mixed-use building in 

Bruntál. 

 

The building is located in the centre of the Bruntál on the plot number 83/1. Regulatory 

plan defines this plot for construction. It is marked as SC – mixed-use residental plot. 

The building contains the main conditions of use – living, shopping, restaurant and 

administration. 

 

The building has 3 above-ground floors and 1 basement. At ground floor there is café 

and shop. At first floor there are offices and conference room. At second floor there are 

flats. In basement there is utility room, cellars, garage and storages. The café and shop 

is separated and has its own entrances. 

 

Horizontal and vertical load-bearing and non-load bearing structures are bulit of 

permanent formwork VELOX – perimeter load-bearing walls are sandwiches, internal 

load-bearing walls are of cast-in-place reinforced concrete, which is covered by 

permanent formwork. Non-load bearing walls are bulit of 2 boards of permanent 

formwork with inserted acoustic insulation. Vertical load-bearing structures are made of 

cast-in-place reinforced concrete, which is covered by permanent formwork. The 

building has concrete foundation strips and cast-in-place reinforced concrete stairs. The 

roof has got classical order of layers. 

  

Keywords 
mixed-use building, 3 above-ground floors, with basement, permanent formwork, flat 

roof  
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Úvod 

  
Cílem této diplomové práce bylo navrhnout polyfunkční dům a vypracovat projektovou 

dokumentaci pro provedení stavby. Parcela se nachází v Moravskoslezském kraji v obci 

Bruntál (katastrální území Bruntál-město), ve stávající zástavbě v blízkosti centra města 

Bruntál. 

 

Objekt má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží, hlavní nosné konstrukce jsou 

navrženy ze systému ztraceného bednění VELOX, zastřešený jednoplášťovou plochou 

střechou. Dispoziční řešení vychází z platných předpisů a norem. V objektu je 

uvažováno s pohybem s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 

Při statickém, konstrukčním, požárně bezpečnostním a tepelně technickém řešení bylo 

postupováno podle platných předpisů a norem. Jednotlivé části projektu, jsou řešeny 

v samostatných přílohách této práce. 
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A Průvodní zpráva 
 

A.1 Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 
 

a) název stavby:  

Polyfunkční dům v Bruntále 

 

b) místo  stavby  (adresa,  čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků): 

adresa: p.č. 83/1 v k.ú. Bruntál-město 

katastrální území: Bruntál-město 

parcelní čísla pozemků: 83/1, 190, 219/1 

 

c) předmět dokumentace:  

Novostavba Polyfunkčního domu včetně přípojek a zpevněných ploch 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba): 

--- 

 

b) jméno,  příjmení,  obchodní  firma,  IČ,  bylo-li  přiděleno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající):  

--- 

    

c) obchodní  firma  nebo  název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 

osoba): 

--- 

   

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

a) jméno, příjmení, obchodní  firma, IČ,  bylo-li  přiděleno, místo podnikání 

(fyzická  osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li 

přiděleno, adresa sídla (právnická osoba): 

Bc. Veronika Ondrušková 

adresa: 795 01 Dolní Moravice č.131   

 

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

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo  Českou  
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komorou  autorizovaných  inženýrů  a  techniků činných ve výstavbě, s 

vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace: 

Bc. Veronika Ondrušková 

 

c)   jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně 

čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 

autorizace: 

Bc. Veronika Ondrušková 

  

 A.2 Seznam vstupních podkladů 
 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 

stavba povolena (označení stavebního úřadu, datum vyhotovení a číslo jednací 

rozhodnutí nebo opatření) 

Městský úřad Bruntál, Odbor výstavby a územního plánování 

 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

Projektová dokumentace pro provádění stavby byla zpracována na základě projektové 

dokumentace pro stavební povolení. 

 

A.3 Údaje o území 
 

a) rozsah řešeného území 

Jedná se o novostavbu Polyfunkčního domu na p.č. 83/1 v k.ú. Bruntál-město. Pozemek 

je rovinatý. Přístup na stavební pozemek  je zajištěn z místní komunikace nově 

vybudovaným sjezdem. Objekt lze napojit na technickou infrastrukturu  - vodovod, 

kanalizaci, vedení NN, plynovod. 

 

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

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

Stávající pozemek není kulturní památkou, ani se nenachází v památkové rezervaci 

nebo památkové zóně. Nejedná se o zvláště chráněné území ani o záplavové území. 

 

c) údaje o odtokových poměrech 

Navržená stavba nemá vliv na okolní stavby, odtokové poměry v území se nezmění. 

Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže umístěné na pozemku investora. 

 

d) údaje  o  souladu  s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
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Novostavba Polyfunkčního domu na p.č. 83/1 v k.ú. Bruntál-město je  v souladu 

s regulačním plánem města.  

 

e) údaje  o  souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní  

rozhodnutí  nahrazující  anebo  územním  souhlasem, popřípadě s regulačním 

plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě  

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

územně plánovací dokumentací: 

Podkladem pro zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí je regulační plán města 

Bruntál, kde je dotčená parcela číslo 83/1 uvedena jako pozemek SC – pozemky 

smíšené obytné. Objekt svým záměrem splňuje hlavní podmínky využití – bydlení, 

obchod, stravovací služby a administrativa. 

  

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Objekt svým záměrem splňuje hlavní podmínky využití – bydlení, obchod, stravovací 

služby a administrativa. 

 

Dokumentace je zpracována v souladu s příslušnými  ustanoveními vyhlášky č. 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

  

Obecné požadavky na využití území jsou stavbou dotčeny v této míře: 

 

§ 23 

 (2) Stavby se umisťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. 

Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemků nebo v její bezprostřední 

blízkosti nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku. – splněno 

 

§ 24e 

Staveniště 

(1) Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými trasami pro dopravu 

materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k 

ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty 

stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování 

přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a 

požárním zařízením. Staveniště musí být oploceno. – Staveniště bude oploceno, ostatní 

požadavky jsou zapracovány v části B.8 Zásady organizace výstavby 

  

(6) Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při 

současném zachování jejich užívání veřejností se musí po dobu společného užívání 

bezpečně chránit před poškozením stavební činností a udržovat. Ustanovení právních 

předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništích tím nejsou dotčena. 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště mohou použít jen ve 

stanoveném nezbytném rozsahu a době a po ukončení užívání pro tento účel musí být 

uvedeny do původního stavu.- splněno. 
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g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Při realizaci stavby budou splněny požadavky níže uvedených orgánů státní správy, 

jejichž vyjádření, stanoviska, souhlasy a rozhodnutí jsou zapracovány v projektu stavby: 

 

HZS Moravskoslezského kraje 

KHS Moravskoslezského kraje 

MěÚ Bruntál – odbor výstavby a územního plánování 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení: 

Stavba nevyžaduje výjimky a úlevová řešení. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: 

Novostavba nevyvolá související ani podmiňující investice. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

Katastrální území: Bruntál-město [613169]  

Parcelní číslo: 83/1 

Druh pozemku: ostatní plocha 

 

Katastrální území: 

 

Bruntál-město [613169] 

Parcelní číslo: 190 - ostatní komunikace  

Druh pozemku: ostatní plocha 

 

Katastrální území: Bruntál-město [613169]  

Parcelní číslo: 219/1  - ostatní komunikace  

Druh pozemku: ostatní plocha 

 

   A.4 Údaje o stavbě 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novou stavbu. 

 

b) účel užívání stavby 

Polyfunkční dům  

z části (1. podlaží) Stavba pro obchod 

z části (1. podlaží) Stavba pro veřejné stravování 

z části (2. podlaží) Stavba pro administrativu 

z části (3. podlaží) Stavba pro bydlení 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 

Trvalá stavba. 

 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=mcYIpW2yXcSfr09lGBs1m9kumbYqTDDPLfpg4EsOLJvGhN4kMU6uNO_HwdOcHgfmaDX9eaIUpTET3xZcgeXghh62ZTwsRBpCRRs5h1Fm5gReW--5SXpnGw==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=mcYIpW2yXcSfr09lGBs1m9kumbYqTDDPLfpg4EsOLJvGhN4kMU6uNO_HwdOcHgfmaDX9eaIUpTET3xZcgeXghh62ZTwsRBpCRRs5h1Fm5gReW--5SXpnGw==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=mcYIpW2yXcSfr09lGBs1m9kumbYqTDDPLfpg4EsOLJvGhN4kMU6uNO_HwdOcHgfmaDX9eaIUpTET3xZcgeXghh62ZTwsRBpCRRs5h1Fm5gReW--5SXpnGw==
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d) údaje  o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Jedná se o novostavbu. Stávající pozemek není kulturní památkou, ani se nenachází  

v památkové rezervaci nebo památkové zóně.   

 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 

Dokumentace je zpracována v souladu s příslušnými  ustanoveními vyhlášky č. 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

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

jiných právních předpisů: 

Při realizaci stavebních úprav budou splněny požadavky níže uvedených orgánů státní 

správy, jejichž vyjádření, stanoviska, souhlasy a rozhodnutí jsou zapracovány v projektu 

stavby: 

 

HZS Moravskoslezského kraje 

KHS Moravskoslezského kraje 

MěÚ Bruntál – odbor výstavby a územního plánování 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení: 

Novostavba nevyžaduje výjimky a úlevová řešení. 

 

h) navrhované  kapacity  stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná  

plocha,  počet  funkčních  jednotek  a  jejich velikosti, počet uživatelů / 

pracovníků apod.) 

zastavěná plocha:  374,7 m
2
 

obestavěný prostor:  5351,6 m
3
 

užitná  plocha:   813,74 m
2
 

    

počet funkčních jednotek, jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 

    

funkční jednotka velikost (m
2
) počet uživatelů / pracovníků 

prodejna 116,60 2/1 

kavárna 155,41 24/2 

administrativa 288,77 30/8 

byt 1 56,71 3/0 

byt 2 51,80 2/0 

byt 3 74,78 4/0 

byt 4 69,72 4/0 
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i) základní   bilance  stavby  (potřeby  a  spotřeby  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: 500 t 

hospodaření  s  dešťovou  vodou: retenční nádrž na pozemku investora 

celkové  produkované množství a druhy odpadů a emisí:20 t 

   

j) základní  předpoklady  výstavby  (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy): 

Zahájení stavby:   duben 2016      

Ukončení stavby:   červen 2017                  

 

k) orientační náklady stavby 

   26 758 000,- Kč 

 

 

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

SO-01 POLYFUNKČNÍ DŮM 

SO-02 PŘÍPOJKA VODOVODU 

SO-03 PŘÍPOJKA KANALIZACE, DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

SO-04 PŘÍPOJKA NN 

SO-05 PŘÍPOJKA PLYNU 

SO-06 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
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B Souhrnná technická zpráva 
 

B.1 Popis území stavby 
 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 

Jedná se o novostavbu Polyfunkčního domu na p.č. 83/1 v k.ú. Bruntál-město. Pozemek 

je rovinatý. Na stavební parcele se nachází provizorní parkoviště. Přístup na stavební 

pozemek  je zajištěn z místní komunikace nově vybudovaným sjezdem. Objekt lze 

napojit na  technickou infrastrukturu  - vodovod,kanalizaci, vedení NN, plynovod.  

 

b) výčet  a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Z mapy radonového indexu byl zjištěn střední radonový index. Hladina podzemní vody 

se nachází v hloubce několika metrů pod základovou spárou. Objekt je odizolován od 

zemní vlhkosti pomocí hydroizolace ze dvou SBS modifikovaných asfaltových pásů. 

Asfaltové pásy chrání objekt i před pronikáním radonu z podloží a mají nosnou vložku 

z polyesterové rohože.  

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

  Nejsou dotčena. 

 

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

  Nejedná se o záplavové ani poddolované území. 

 

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

poměry v území 

Stavba nebude negativně působit na okolní pozemky ani stavby. V blízkosti stavby se 

nenachází žádný otevřený vodní zdroj nebo vodní tok. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Před zahájením stavby bude provedeno kácení stromů a odstranění křovin 

 

g) požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Zábor zemědělského  půdního  fondu nebo  pozemků určených k plnění funkce lesa není 

třeba provádět. 

 

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

a technickou infrastrukturu) 

Přístup na stavební pozemek je zajištěn z místní komunikace nově vybudovaným 

sjezdem (z ulice Partyzánské). Objekt lze napojit na technickou infrastrukturu  - 

vodovod, kanalizaci, vedení NN, plynovod.  
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i) věcné  a  časové  vazby  stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nevyžaduje vytvoření podmiňujících a souvisejících investic. 

   

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 

Polyfunkční dům  

z části (1. podlaží) Stavba pro obchod 

z části (1. podlaží) Stavba pro veřejné stravování 

z části (2. podlaží) Stavba pro administrativu 

z části (3. podlaží) Stavba pro bydlení 

 

funkční jednotka velikost (m
2
) počet uživatelů / pracovníků 

prodejna 116,60 2/1 

kavárna 155,41 24/2 

administrativa 288,77 30/8 

byt 1 56,71 3/0 

byt 2 51,80 2/0 

byt 3 74,78 4/0 

byt 4 69,72 4/0 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanistické řešení je předurčeno polohou stávajících sousedních objektů, zbořenišť a  

stávajících komunikačních sítí. Nová budova i zpevněná plocha se budou nacházet na 

pozemku investora a je zcela v souladu s regulačním plánem města, kde je dotčená 

parcela číslo 83/1 uvedena jako pozemek SC – pozemky smíšené obytné. Objekt svým 

záměrem splňuje hlavní podmínky využití – bydlení, obchod, stravovací služby a 

administrativa. Výškově objekt zapadá do okolní zástavby. 

 

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

řešení 

kompozice tvarového řešení: 

Architektonický výraz a linie jsou jednoduché, jedná se o objekt obdélníkového 

půdorysného tvaru  o rozměrech  19 500 x 16 500 mm, ze kterého na východní straně 

vystupuje menší obdélník. Celkové půdorysné rozměry jsou 22 500 x 19 500 mm 

Navržený objekt je třípodlažní podsklepený s ustupujícím 3NP a s plochou střechou 

s výškou atiky + 11,960 m od + 0,000 m. Hlavní vstupy do objektu se nachází na JV a 

JZ straně.  

 

materiálové řešení: 

Svislé a vodorovné nosné i nenosné konstrukce jsou provedeny ze systému ztraceného 

bednění VELOX - obvodové nosné stěny jsou sendvičové, vnitřní nosné stěny jsou 
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tvořeny pouze monolitickou ŽB konstrukcí a štěpkocementovými deskami ztraceného 

bednění, nenosné stěny jsou tvořeny dvěma štěpkocementovými deskami s vloženou 

akustickou izolací. Vodorovné nosné konstrukce jsou částečně ze systému VELOX a 

částečně monolitické železobetonové. Základové konstrukce jsou betonové, schodiště je 

monolitické železobetonové. Střecha je jednoplášťová, plochá, s klasickým pořadím 

vrstev. 

 

barevné řešení:  

obvodový plášť – dva odstíny šedé (rozmístění viz výkres D.1.1.7 POHLEDY) 

výplně otvorů – pohled z exteriéru – hliník - šedá 

sokl – obklad z umělého kamene – tmavě šedá  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Jedná se o třípodlažní podsklepený objekt. V 1NP se nachází kavárna a prodejna 

cukrovinek. Ve 2NP jsou situovány kanceláře a zasedací místnost. Ve 3NP se nachází 4 

bytové jednotky. V 1PP je technická místnost, garáže, sklepní prostory a sklady. Provoz 

kavárny i prodejny cukrovinek je zcela oddělen od zbývajících provozů - do kavárny i 

prodejny se vstupuje vlastními vchody. 

 

Nejedná se o výrobní objekt. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby: 

 
Dokumentace je zpracována v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

zejména však dle: 
 

§ 4  Požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství 

§ 5  Přístupy do staveb 

§ 6, 7, 8, 9 Požadavky na stavby občanského vybavení 

 

Z hlediska užívání stavby imobilními zákazníky popř. osobami se sníženou schopností 

pohybu je stavba řešena bezbariérově. Zpevněné plochy přístupových cest jsou ve velmi 

malém spádu (2,0 %), zadláždění je hladké a tudíž dobře pojezdné.  

Vstup do objektu bude označen mezinárodním symbolem přístupnosti, rovněž 

parkovací místa budou označena.  

Podlahy místností budou mít povrch se součinitelem smykového tření nejméně 0,6. 

 

Pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace jsou řešena bezbariérově 

v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 1NP a 2NP: 

 

v místě veřejně přístupného hygienického zařízení pro návštěvníky je umístěna 

samostatná kabina WC odpovídající rozměry a vybavením dané vyhlášce  

hlavní vstupy do objektu je řešen bezbariérově, z úrovně komunikace s výškovým 

rozdílem max. 20 mm, dveřní křídla jsou otočná s odpovídajícím kováním 

 

Pěší trasy a vstupy do objektů budou bezbariérové, před vstupy do objektů bude 

vodorovná plocha o rozměrech min 1,5x1,5m. Povrch chodníků bude rovný, pevný, 
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protiskluzový s příčným sklonem do 2,0 %. Vstupní dveře do objektu budou šířky 

nejméně 900 mm (skutečnost 1 000 + 850 mm). Vnitřní prostory a vybavení objektu 

budou navrženy v souladu s výše uvedenou vyhláškou. 

Nebezpečné prostory (výjezd vedený přes chodník) musí být označeny tzv. varovným 

pásem. Varovný pás má šířku 0,4 m a je vytvořen z přesně definované a barevně 

kontrastní dlažby s výstupky dle NV č. 163/2002 Sb. 

Vedení a šířka varovných pásů se řídí ustanoveními vyhlášky č. 398/2009 Sb. A ČSN 

73 6110 Z1. Materiál použitý pro hmatové úpravy (varovné pásy) nesmí být na 

komunikacích použitý k jiným účelům - Betonová dlažba s reliéfním povrchem (barva 

červená). 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 
Bezpečnost práce v objektu bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění, zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s NV č. 361/2007 

Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a s ostatními platnými 

právními předpisy. Budou se uplatňovat i zákony č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, o ochraně veřejného zdraví a č. 251/2005 Sb. v platném znění, o inspekci 

práce. 

 

V souvislosti s provozem budovy se z hlediska bezpečnosti práce uplatní především: 

pracoviště a pracovní prostředí musí být v souladu s nařízením vlády č. 101/2005 Sb. v 

platném znění, o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

vyhláška č. 20/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená 

elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.  

vyhláška č. 21/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená 

plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

 

Omezení rizikových vlivů na nejmenší možnou míru bude dosaženo použitím 

moderních technologií, provedením odpovídajícím současně platným bezpečnostním 

předpisům, jejichž dodržení je garantováno výrobcem, u dovážených zařízení 

dovozcem. 

Podlahy budou rovné a odolné proti poškození. 

 

Zdrojem nebezpečí úrazu elektrickým proudem je instalace osvětlení. Elektrické 

instalace a zařízení – budou navržena na základě určení vnějších vlivů dle ČSN 33 

2000-3.  

 

Při užívání budovy je nutné, z hlediska zachování její bezpečnosti, provádět pravidelnou 

údržbu. U technologických zařízení jsou lhůty, rozsah a způsob provádění údržby dány 

technickou dokumentací.  

 

Pravidelnou kontrolu a údržbu vyžaduje především střecha a její další související části. 

Pro přístup k okraji bude nezbytně nutné použít systém zachycení pádu.  

Práce zahrnující mytí oken, skel, pravidelná údržba svítidel a technologických zařízení 

(čistění, výměna apod.) se budou provádět z vnitřních prostorů.  
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Související zpevněné plochy budou především čištěny od sněhu. Odklízení sněhu, popř. 

posyp se bude provádět ručně. Odklízení sněhu a udržování komunikací je důležité z 

hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob pohybujících se po komunikacích. To je 

třeba mít na zřeteli i při ručním odklízení či posypu komunikací a zpevněných ploch. 

Musí se postupovat tak, aby se pracovník provádějící posyp nebo odklízení pohyboval 

pouze po odklizeném nebo posypaném povrchu, tj. osoba provádějící ruční posyp sype 

posypový materiál před sebe, čímž se zmenší riziko uklouznutí. 

 

Přidělení OOPP jednotlivým pracovníkům bude vycházet ze soustavného hodnocení 

rizik dle § 102 ZP a bude v souladu s NV č. 495/2001 Sb. v platném znění, kterým se 

stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.  

 

 

   B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

a) stavební řešení    

 

Polyfunkční dům je třípodlažní objekt, podsklepený, obdélníkového půdorysného tvaru 

o rozměrech 22 500 x 19 500 mm, s plochou střechou s výškou  atiky + 11,960 m od    

+ 0,000 m. Třetí podlaží je ustupující s pochozí terasou. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce: 

Ustálená hladina podzemní vody se nachází pod hranicí základové spáry. U zemních 

prací bude provedeno odstranění zeminy do hloubky 1PP a vytvoření rýh pro uložení 

základových pasů. Dále bude vytvořena jáma pro uložení základové patky sloupu S1. 

 

Základové konstrukce: 

Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu C 16/20. Pod pásy bude 

uložena vrstva z podkladního betonu v tloušťce 50 mm. Rozměry základových pasů: 

Z1 (základ pod obvodovou stěnou, podsklepená část): 1,0 x 0,6 m 

Z2 (základ pod vnitřní nosnou stěnou, podsklepená část): 1,3 x 0,9 m 

Z3 (základ pod obvodovou stěnou, nepodsklepená část): 0,6 x 1,0 m 

Objekt je odizolován od zemní vlhkosti pomocí hydroizolace ze dvou SBS 

modifikovaných asfaltových pásů. Asfaltové pásy chrání objekt i před pronikáním 

radonu z podloží a mají nosnou vložku z polyesterové rohože.  

 

Svislé nosné konstrukce: 

Svislé konstrukce jsou provedeny ze systému ztraceného bednění VELOX - obvodové 

nosné stěny jsou sendvičové, tl. 500 mm. Skladba obvodové nosné stěny: 

štěpkocementová deska (35 mm) + polystyren EPS Greywall (200 mm) + monolitická 

železobetonová konstrukce (180 mm) + štěpkocementová deska (35 mm). 

Vnitřní nosné stěny tl. 300 mm jsou tvořeny pouze monolitickou ŽB konstrukcí (250 

mm) a štěpkocementovými deskami ztraceného bednění (2 x 35 mm).  

 

Vodorovné nosné konstrukce: 

Vodorovné nosné konstrukce jsou částečně ze systému VELOX a částečně monolitické 

železobetonové. Žebírkový monolitický železobetonový strop tvořený betonovou 
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deskou z prostého betonu s prostorovými nosníky + kari síť, doplněné prefabrikovanými 

stropními tvarovkami VELOX (270 mm). Stropní konstrukce bude uložena na 

obvodové stěny, vnitřní nosné stěny a průvlaky. 

 

Schodiště: 

Je navrženo jako trojramenné, monolitické, železobetonové. Šířka stupňů je 300 mm, 

výška stupňů 165,9 mm. Schodiště je uloženo do stěny ŽB jádra pro výtah a do 

přilehlých nosných stěn. Zábradlí je tvořeno ocelovým madlem. 

 

Zastřešení: 

Střecha je jednoplášťová, plochá, s klasickým pořadím vrstev, položená na stropní 

konstrukci nejvyššího nadzemního podlaží. Spádová vrstva je tvořená lehčeným 

betonem, spád střešní konstrukce je min. 3%. 

 

Svislé nenosné konstrukce: 

Jsou provedeny ze systému ztraceného bednění VELOX, tvořené dvěma 

štěpkocementovými deskami (2 x 35 mm) s vloženou akustickou izolací (40 mm). 

Celková tloušťka příček je 150 mm. 

 

Úpravy vnitřních povrchů: 

Stěny a stropy budou omítnuty jednovrstvou omítkou tl. 20 mm. Stěny místností 

hygienického zařízení a kuchyně budou doplněny keramickým obkladem, výšky 

obkladů jsou zakresleny v půdorysech jednotlivých podlaží. Některé místnosti budou 

opatřeny sádrokartonovým podhledem, místnosti s mokrým provozem budou mít 

podhled z impregnovaného (zeleného) sádrokatronu. 

 

Úpravy vnějších povrchů: 

Ze strany exteriéru bude na štěpkocementové desky nanesena jednovrstvá omítka tl. 20 

mm opatřená barevným nátěrem v barvě šedé. 

 

Podlahy: 

Nášlapná vrstva podlah je uvedena ve skladbách konstrukcí a v půdorysech. Keramická 

dlažba bude ukončena keramickým soklem, dřevěná podlaha dřevěnou lištou. Styk dvou 

různých nášlapných vrstev bude upraven pomocí přechodové lišty.  

 

Výplně otvorů: 

Okna a dveře budou dřevohliníková s izolačním trojsklem. Výpočet součinitele 

prostupu tepla viz STAVEBNÍ FYZIKA. Garážová vrata budou plastová, sekční. 

Vnitřní dveře budou dřevěné plné nebo částečně prosklené s obložkovými zárubněmi. 

 

Hydroizolace: 

Objekt je odizolován od zemní vlhkosti pomocí hydroizolace ze dvou SBS 

modifikovaných asfaltových pásů. Asfaltové pásy chrání objekt i před pronikáním 

radonu z podloží a mají nosnou vložku z polyesterové rohože.  

Jako parozábrana bude použit asfaltový SBS pás z modifikovaného asfaltu s hliníkovou 

vložkou. 

Hydroizolační souvrství střechy je tvořeno dvěma SBS asfaltovými modifikovanými 

pásy. Spodní pás má vložku ze skleněné tkaniny, vrchní pásmá kombinovanou nosnou 

vložku a hrubozrnný posyp. 
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Tepelné izolace: 

Obvodové stěny budou opatřeny polystyrenem EPS Greywall s grafitovými částicemi tl. 

200 mm, Suterénní stěny tl. 50 mm.  

Střešní konstrukce je zateplena minerální vlnou tl. 260 mm. 

Podlaha nad suterénem je opatřena lamelami z minerální vlny tl. 80 mm a akustickou 

izolací tl. 30 mm. Akustická izolace se nachází i v podlahách vyšších podlaží (tl. 50 

mm) a v příčkách (tl. 40 mm). 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Statickými výpočty bylo dokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni 

působící v průběhu výstavby a průběhu užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo 

její části ani větší stupeň nepřípustného přetvoření. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) technické řešení 

Bez technických a technologických zařízení. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení: 

Bez technických a technologických zařízení. 

 

   B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
    

Níže uvedené odstavce PBŘ – viz samostatná část - PBŘ. 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 

c) zhodnocení  navržených  stavebních  konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 

e) zhodnocení  odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 

g) zhodnocení   možnosti   provedení   požárního  zásahu  (přístupové komunikace, 

zásahové cesty), 

h) zhodnocení  technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení), 

i) posouzení  požadavků  na  zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními, 

j) rozsah  a  způsob  rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 
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   B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Všechny skladby konstrukcí jsou navrženy tak, aby splnily požadavky ČSN 73 0540-2 

Tepelná ochrana budov – Požadavky. 

 

b) energetická náročnost stavby 

Stavba je navržena s ohledem na celkovou hospodárnost a úspornost energií. 

Energetický štítek obálky budovy  je přiložen v části STAVEBNÍ FYZIKA. Podle 

energetického štítku obálky budovy budova navrženého polyfunkčního domu spadá do 

kategorie B. 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Alternativní zdroje energií nejsou uvažovány. 

 

   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.). 

 

Hygienická zařízení 

Pracovníci prodejny budou využívat hygienická zařízení umístěná 1NP v části prodejny. 

WC je společné pro muže a ženy. 

Pracovníci a návštěvníci kavárny budou využívat hygienická zařízení umístěná v 1NP 

v části kavárny. WC jsou oddělené pro muže a ženy. WC pro osoby s omezenou 

schopností pohybu se nachází v prostorech WC ženy. 

Administrativní pracovníci a návštěvy budou využívat hygienická zařízení umístěná 

ve 2NP. WC jsou přístupné z chodby. WC jsou oddělené pro muže a ženy. WC pro 

osoby s omezenou schopností pohybu se nachází v prostorech WC ženy. 

 

Kuřárna 

Není zřízen samostatný prostor pro kuřárnu. Zaměstnanci mají možnost kouřit o 

pracovních přestávkách na vyčleněných plochách před budovou.  

 

Pracovní prostřední 

 

Prach a chemické vlivy 

V navrhovaném objektu nebude provozována žádná výroba, při níž jsou uvolňovány 

znečišťující látky pracovního prostředí.  

 

Hluk v pracovním prostředí 

V místnostech s trvalým pobytem pracovníků nebude překročen přípustný expoziční 

limit pro osmihodinovou pracovní dobu vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického 

tlaku A LAeq, 8h 50 dB.  
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Dělící stavební konstrukce místností s trvalým pobytem zaměstnanců a v pobytových 

místnostech jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 0532:2005 Akustika – 

Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků a 

zároveň, aby byly splněny hygienické limity pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy 

a hygienické limity na pracovištích. 

 

Denní osvětlení 

Podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, je třeba zajistit na pracovištích denní osvětlení v souladu 

s normovými hodnotami. Normovou hodnotou se rozumí konkrétní technický 

požadavek obsažený v příslušné české technické normě. 

Příslušné technické normy pro posuzovanou stavbu jsou: 

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení pracovních prostorů, 

ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky, 

V budově bude osvětlení jednotlivých místností zajištěno okny v obvodovém plášti. 

Okna jsou navržena jako dřevohliníková, zasklená čirým izolačním trojsklem (výška 

parapetu 900 mm). 

 

Záření 

Radioaktivní záření 

V objektu se nebudou provozovat žádné zdroje ionizujícího záření s radioaktivními 

zářiči.  

Záření elektromagnetické 

V objektu se nebudou v technologických zařízeních provozovat generátory vysokých a 

velmi vysokých frekvencí ve smyslu nařízení vlády č. 480/2000 Sb. o ochraně zdraví 

před neionizujícím zářením. 

Pro pracoviště s výpočetní technikou (resp. monitory), budou uplatněny požadavky 

bezpečnosti práce tj. budou používána schválená zařízení, uspořádání pracovišť bude 

navrženo dle příslušných hygienických předpisů. V rámci stavby se nemusí navrhovat 

opatření ochrany zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického záření. 

V areálu závodu budou používána běžná telekomunikační zařízení, typu mobilních 

telefonů.  

 

Vznik odpadů 

Odpady vznikající provozem budovy lze rozdělit na odpady, které budou vznikat při její 

výstavbě a na odpady, které budou vznikat za jejího běžného provozu. Provozovatel 

budovy, jako producent odpadů, bude řešit problematiku odpadového hospodářství ve 

spolupráci s externí odbornou firmou. 

Během výstavby se předpokládá vznik běžných stavebních odpadů z použitých 

stavebních materiálů, výkopová zemina, odpad obalů a malé množství odpadů 

komunálních. 

Při provozu nové budovy budou převážně vznikat odpady z obalů (papír, plastové 

fólie), směsný komunální odpad, atd. 

Řešení problematiky odpadového hospodářství bude vycházet z důsledného třídění 

odpadů v místě jejich vzniku, podle charakteru odpadů a jejich následného stejného 

způsobu využití nebo zneškodnění. 

V zásadě budou odpady tříděny na využitelné a nevyužitelné. Využitelné odpady budou 

tříděny odděleně, podle jednotlivých druhů a kategorií, nevyužitelné odpady budou 

tříděny podle charakteru odpadů, druhů a kategorií odpadu, a následného způsobu 

nakládání (skládkování, spalování apod.). 
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Odpady budou shromažďovány v místě vzniku odděleně podle druhu odpadu do 

sběrných nádob a odtud budou průběžně odstraňovány a odváženy do shromaždišť 

odpadů. Odtud budou odpady odváženy ke zneškodnění. Zvláštní pozornost bude 

věnována skladování případných nebezpečných odpadů. Odpady budou shromažďovány 

do speciálně k tomuto účelu určených a označených nádob a kontejnerů, které budou 

odpovídat požadavkům pro sběr ostatních a nebezpečných odpadů. Odtud budou 

odpady odváženy ke zneškodnění externí oprávněnou firmou. 

Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

v platném znění pozdějších úprav a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky MŽP 

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a MŽP č. 381/2001 Sb., v platném 

znění, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. Provozovatel budovy bude jako původce 

odpadů splňovat povinnosti původců odpadů dle § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, v platném znění pozdějších úprav. 

 

Specifikace předpokládaných odpadů a jejich množství jsou uvedeny v kapitole 

Nakládání s odpady. 

 

Vytápění, větrání 

Zdroj tepla 

Zdrojem tepla pro objekt jsou kondenzační kotle Viadrus - výkon kotlů je 24 kW. 

Závěsný kondenzační kotel pro vytápění na zemní plyn s odvodem spalin komínem. 

Kotle jsou vybaveny elektronickým zapalováním a plynulou regulací výkonu. Součástí 

kotlů je nerezový kondenzační výměník, čerpadlo, expanzní nádoba, pojistný ventil a 

trojcestný přepínací ventil pro připojení nepřímotopného zásobníku. Kotle se vyznačují 

kompaktní konstrukcí s malými nároky na prostor a nízkou hlučností. Kotle budou 

umístěny v suterénu v technické místnosti (S07) 

Větrání 

Větrání objektu bude zajišťováno okny. 

Větrání prostorů hygienického zázemí a technické místnosti 

Odvětrání bude zajištěno axiálními ventilátory do fasády (popřípadě do střechy). 

Množství odsávaného vzduchu v hygienických zázemích: 

Umyvadlo           30 m3/h 

Pisoár     25 m3/h 

Kabinka    50 m3/h 

Výlevka    50 m3/h 

Vana     160m3/h 

 

Příprava teplé vody 

V technické místnosti (S07) bude umístěn elektrický zásobníkový ohřívač  TV napojený 

na rozvod vody. 

 

Technická místnost 

V technické místnosti jsou umístěny kondenzační plynové kotle a zásobník TV. 

 

Osvětlení 

Obytné a pobytové místnosti jsou přirozeně osvětleny okny. Všechny místnosti jsou 

osvětleny uměle. Umělé osvětlení je provedeno dle  ČSN a platných předpisů (kanceláře 

500 lx, sociální zázemí + sklad 300 lx). Světlé výšky jsou 3 200 mm. 
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Umělé osvětlení je navrženo ve smyslu ČSN EN 12665, 12464-1 a souvisejících norem, 

převážně jako zářivkové. 

Počet svítidel a jejich rozmístění bude navrženo na základě samostatného světelně 

technického projektu s výpočty umělého osvětlení.  

Kancelářské prostory budou osvíceny zářivkovými svítidly s mřížkou a reflektorem pro 

zábranu zrcadlení na obrazovkách monitorů. Osvětlení bude spínáno ručně pomocí 

běžných instalačních spínacích přístrojů, vždy s izolačním krytem podle charakteru 

vnějších vlivů. 

Svítidla umístěná nad umývadly nebo v umývacích prostorech budou v provedení 

z trvalého izolantu dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2. Ochrana zvýšena proudovým 

chráničem s vybavovacím proudem 0,03A a doplňujícím pospojováním. 

Osvětlení bude ovládáno manuálně, vždy na hranicích osvětlovaných prostorů.  

Pod omítkou (mimo vedení v podhledech či lištách a dutinách) budou kabely taženy 

vždy v instalačních zónách dle ČSN 33 2130 Z2. Světelné obvody budou taženy v 

zónách ZV-h a ZS-d. Vypínače budou umístěny v zóně ZS-d , spodním okrajem 1,2 m 

nad podlahou. 

Elektroinstalace bude provedena dle norem ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 

ed.2, ČSN 33 2000-5-52 a s nimi související. 

Rozvod osvětlení, včetně rozvodu jeho ovládání je proveden celoplastovými kabely 

3x1,5 se samozhášivou izolací. 

 

Zdroj tekoucí vody 

Objekt je napojen na veřejný vodovod.  

 

Zdroj TUV 

TUV je zajištěna elektrickým zásobníkovým ohřívačem, odtud rozvod k jednotlivým 

zařizovacím předmětům. 

 

Odpadní vody 

Odpadní vody jsou svedeny do veřejné kanalizace. Odpadní dešťové vody jsou svedeny 

do retenční nádrže na pozemku investora. 

 

Úklidové místnosti 

Pro prodejnu se nachází v části prodejna, v 1NP, v místnosti č. 107. 

Pro kavárnu se nachází v části kavárna, v 1NP, v místnosti č. 120. 

Pro kanceláře se nachází v 2NP, v místnosti č. 212. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Radonový index pozemku byl stanoven jako střední. Objekt je odizolován od zemní 

vlhkosti dvojicí hydroizolačních asfaltových pásů, které splňují mj. požadavek ČSN 73 

0601/2006 na ochranu proti střednímu radonovému indexu. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Stavba se nenachází v blízkosti zdroje vyvozujícího bludné proudy. Žádná zvláštní 

opatření týkající se opatření proti bludným proudům se nenavrhují. 
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c) ochrana před technickou seizmicitou 

 Žádná zvláštní opatření týkající se opatření proti technické seizmicitě se nenavrhují. 

 

d) ochrana před hlukem 

Dělící stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 

0532:2005 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti 

stavebních výrobků – Požadavky a zároveň, aby byly splněny hygienické limity pro 

hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy a hygienické limity na pracovištích. 

 

e) protipovodňová opatření 

Navržený objekt se nenachází na pozemcích v aktivní zóně záplavového území pro 

Q100. 

  

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

Navržený objekt se nenachází na pozemcích v aktivní zóně poddolování či výskytu 

metanu. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury: 

Vodovodní řád - veden v místní komunikaci  p.č. 190, k.ú. Bruntál-město, napojovací 

bod vodovodní přípojky je označen v situaci „V“ 

 

Kanalizační řád - veden v místní komunikaci  p.č. 190, k.ú. Bruntál-město, napojovací 

bod kanalizační přípojky je označen v situaci „Š“ 

 

Plynovod - veden v místní komunikaci  p.č. 190, k.ú. Bruntál-město, napojovací bod 

plynovodní přípojky je označen v situaci „P“ 

 

Podzemní vedení NN - veden v místní komunikaci  p.č. 219/1, k.ú. Bruntál.město, 

napojovací bod  přípojky NN je označen v situaci „S“ 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

Vodovodní přípojka - PE 32x3,0 v délce cca 5 m  

Kanalizační přípojka – KG DN 150 v délce cca 8 m 

Plynovodní přípojka - PE 100 těžké řady, DN 40 v délce cca 4 m (venkovní vedení 

vnitřní plynoinstalace PE 100 těžké řady, DN 25 v délce cca 4 m) 

Přípojka NN – Kabel AYKY 4B x 25 v délce cca 5 m  
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B.4 Dopravní řešení 

 

a) popis dopravního řešení 

Přístup na stavební pozemek  je zajištěn z místní komunikace – ulice Partyzánská 

p.č.219/1 v k.ú. Bruntál-město nově vybudovaným sjezdem. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Přístup na stavební pozemek  je zajištěn z místní komunikace – ulice Partyzánská 

p.č.219/1 v k.ú. Bruntál-město nově vybudovaným sjezdem. 

 

Tento sjezd bude upraven: 

Oddělení sjezdu od silnice bude obrubníkem osazeným na plocho do betonového lože, 

výškově osazený 20 mm nad niveletou pevné části okraje silnice. 

Nájezdové okraje sjezdu budou zpevněny obrubníky, které budou do vzdálenosti 1m od 

místa připojení výškově osazeny do nivelety pevné části stávajícího chodníku 

Sjezd je ve spádu  16,0 % s povrchem z betonové zámkové dlažby. U vjezdu do garáže 

následuje příčné odvodnění ACO Drén svedené do trativodu. 

 

c) doprava v klidu 

Dle ČSN 736110 tab. 34 je třeba u objektu vytvořit minimálně 4 parkovacích stání pro 

bj., 5 míst pro administrativu, 2 místa pro prodejnu a 7 míst pro kavárnu, celkem 18 

parkovacích míst. 

 

Skutečnost:  

Parkovací místa pro bj. se nachází v 1PP objektu – v garáži. 

Na pozemku investora se nachází 1 parkovací místo pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

Ostatní parkovací místa jsou po dohodě s Městským úřadem v Bruntále vymezena na 

nedalekém parkovišti (50 m od navrženého objektu). Popřípadě lze zřídit parkovací 

místa na přilehlé komunikaci. Jedná se o místní jednosměrnou komunikaci III. třídy 

šířky 9 m. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Nevyskytují se. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 

Sjezd do garáže, komunikace a ostatní zpevněné plochy jsou vydlážděné z betonové 

zámkové dlažby, zbývající část parcely bude zatravněna. 

Terénní úpravy se dále týkají opěrných zdí z gabionu. Obě zdi zajišťují vybudování 

sjezdu na místní komunikaci. Jejich výšky a délky jsou specifikovány v části 

SITUAČNÍ VÝKRESY. 
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b) použité vegetační prvky 

Parcela bude zatravněna a osázena okrasnými keři. 

 

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 

Ovzduší 

Fáze výstavby 

Fázi výstavby lze formálně považovat za krátkodobý plošný zdroj znečišťování lze 

(příprava staveniště, výkopové a stavební práce). Do ovzduší budou emitovány zejména 

prachové částice. Provést zodpovědný výpočet objemu emisí prachu do ovzduší ve fázi 

výstavby nelze. Významný podíl na emisi prachu budou mít resuspendované částice 

(sekundární prašnost), jejichž objem je závislý na těžko kvantifikovatelných 

okolnostech, jako je období výstavby, průběh počasí, zrnitostní složení zemin na 

staveništi, apod.  

Z hlediska ochrany venkovního ovzduší je třeba upozornit na skutečnost, že zejména při 

manipulaci se sypkými materiály a zeminou bude třeba vhodnými technickými a 

organizačními prostředky minimalizovat sekundární prašnost a její vliv na okolní 

životní prostředí. Z hlediska dopravy dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro 

čištění vozovek, především při zemních pracích a další výstavbě. V případě potřeby 

bude zabezpečeno skrápění plochy staveniště. Všechna vozidla s prašným materiálem 

budou zakryta plachtou, aby se omezil prašný úlet. Dodavatel stavby bude zodpovědný 

za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k 

zařízení staveniště pro celou dobu výstavby.  

Při uplatnění a důsledném dodržování navrhovaných opatření proti prašnosti nebude 

vliv na ovzduší v období výstavby významný, bude časově omezený a z hlediska 

ochrany ovzduší a ochrany lidského zdraví přijatelný. 

 

Fáze provozu 

Hlavními zdroji emisí látek znečišťujících ovzduší, které souvisejí s provozem nové 

budov,  budou spalovací zdroje pro vytápění a automobilová doprava. Plynové kotle 

budou plnit emisní limity požadované aktuální legislativou v oblasti ochrany ovzduší. 

Celkově lze z hlediska vlivů na ovzduší a z hlediska vlivu na obyvatelstvo posuzovaný 

záměr v daných místních podmínkách označit za přijatelný a vyhovující platné 

legislativě v oblasti ochrany ovzduší.  
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Hluk 

Hluk z výstavby a provozu budovy nepřekročí limity požadované platnou legislativou 

(Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací).  

Vliv dopravy na celkovou hlukovou situaci v lokalitě bude zcela zanedbatelný.  

Při výstavbě objektu provádět stavební práce v době od 7.00 do 21.00 hod., tj. v době s 

povolenou   korekcí hluku +15 dB, v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

V průběhu výstavby směrovat nejhlučnější činnost do dopoledních hodin, 

minimalizovat činnost v odpoledních nebo podvečerních hodinách, neprovádět hlučné 

práce o víkendech a svátcích. Minimalizovat souběh činnosti nejhlučnějších stavebních 

mechanizmů (rypadla, nakladače) a využívat stavební mechanismy s co nejnižší 

hlučností. 

Nákladní automobilovou dopravu pro dodávky surovin a odvoz odpadků směrovat 

výhradně nejkratší cestou na silnici II třídy. 

Hluk způsobený užíváním objektu –  z hlediska pojezdu  vozidel zásobování a 

parkování vozidel  na přilehlých manipulačních plochách je zanedbatelný a to zejména 

vzhledem  k počtu  vozidel a četnosti pojíždění. 

 

Nakládání s odpady 

Legislativu oblasti nakládání s odpady řeší zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

v platném znění pozdějších úprav a jeho prováděcí předpisy. Pro posuzovanou stavbu 

jsou důležité zejména vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., v platném znění, kterou se 

stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 

účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), a č. 383/2001 Sb., v platném znění 

o podrobnostech nakládání s odpady. 

Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

v platném znění pozdějších úprav a jeho prováděcích předpisů zejména vyhlášky MŽP 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Provozovatel bude jako původce 

odpadů splňovat povinnosti původců odpadů dle §  16 zákona č. 185/2001 Sb. o 

odpadech v platném znění pozdějších úprav. 

Odpady vznikající provozem objektu lze rozdělit na odpady, které budou vznikat při 

výstavbě a na odpady, které budou vznikat za běžného provozu.  

Během výstavby se předpokládá vznik běžných stavebních odpadů z použitých 

stavebních materiálů, výkopová zemina, odpad obalů a malé množství odpadů 

komunálních.  

Při provozu budovy budou převážně vznikat odpady z obalů kancelářských potřeb 

(papír, plastové fólie) a směsný komunální odpad.  

Řešení problematiky odpadového hospodářství bude vycházet z důsledného třídění 

odpadů v místě jejich vzniku, podle charakteru odpadů a jejich následného stejného 

způsobu využití nebo zneškodnění. 

V zásadě budou odpady tříděny na využitelné a nevyužitelné. Využitelné odpady budou 

tříděny odděleně, podle jednotlivých druhů a kategorií, nevyužitelné odpady budou 
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tříděny podle charakteru odpadů, druhů a kategorií odpadu, a následného způsobu 

nakládání (skládkování, spalování apod.). 

Odpady budou shromažďovány v místě vzniku odděleně podle druhu odpadu do 

sběrných nádob a odtud budou průběžně odstraňovány a odváženy do shromaždišť 

odpadů. Odtud budou odpady odváženy ke zneškodnění.  

 

V následujících tabulkách jsou uvedeny předpokládané odpady vznikající při výstavbě a 

při provozu nové budovy. Odpady jsou zatříděny do druhů a kategorií dle vyhlášky 

MŽP č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů. 

 

Odpady při výstavbě: 

Kód odpadu 

Kategorie 
Název druhu odpadu 

Způsob 

nakládání 

08 01 12 

O 

Jiné odpadní barvy a laky 

(např. vodouředitelné barvy) 
2 

15 01 01 

O 
Papírové obaly 1 

15 01 02 

O 
Plastové obaly 1 

15 01 03 

O 
Dřevěné obaly 1 

15 01 06 

O 
Směsné obaly 1 

15 01 10 

N 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 
2 

17 01 07 

O 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků (neznečištěné nebezpečnými 

látkami) 

1,2 

17 02 01 

O 
Dřevo 1 

17 02 02 

O 
Sklo 1 

17 02 03 

O 
Plast 1 

17 03 02 

O 
Asfaltové směsi (neobsahující dehet) 1,2 

17 04 05 

O 
Železo a ocel 1 

17 04 11 

O 
Kabely (bez nebezpečných látek) 1 
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Kód odpadu 

Kategorie 
Název druhu odpadu 

Způsob 

nakládání 

17 05 04 

O 
Zemina a kamení (neobsahující nebezpečné látky) 2 

17 06 04 

O 

Izolační materiály (bez obsahu azbestu a nebezpečných 

látek) 
1,2 

17 08 02 

O 

Stavební materiály na bázi sádry (neznečištěné 

nebezpečnými látkami) 
1,2 

17 09 04 

O 

Směsné stavební a demoliční odpady (bez PCB 

a nebezpečných látek) 
1,2 

17 09 05 

N 

Směsné stavební a demoliční odpady (s obsahem PCB 

a nebezpečných látek) 
2 

20 03 01 

O 
Směsný komunální odpad 1,2 

20 03 04 

O 
Kal ze septiků a žump, odpad z chemických toalet 2 

 

Odpady při provozu: 

Kód odpadu 

Kategorie 
Název druhu odpadu 

Množství 

t/rok 

Způsob 

nakládání 

15 01 01 

O 
Papírové a lepenkové obaly 1,5 1 

15 01 02 

O 
Plastové obaly 0,5 1 

20 03 01 

O 
Směsný komunální odpad 10 2 

20 03 03 

O 
Uliční smetky 2 2 

 

Vysvětlivky: 

- způsob nakládání: 1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace atd.) 

   2 – odstranění (skládkování, spalování atd.) 

   3 – biologická úprava 

- kategorie odpadu: O - ostatní 

   N – nebezpečný. 

 

Odpadní vody 

Z provozu budovy budou vznikat následující hlavní druhy vod: 

splaškové odpadní vody 

dešťové vody 
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Splaškové odpadní vody budou odváděny z hygienických zařízení (toalety, koupelny a 

kuchyně). Množství splaškových odpadních vod bude odpovídat spotřebě pitné vody 

v těchto zařízeních. 

Splaškové vody budou vypouštěny do stávající jednotné kanalizace ve správě VaK 

Bruntál, kde je zajištěna jejich řádná likvidace. 

 

Dešťové vody 

Dešťové vody budou vsakovány do retenční nádrže na pozemku investora. 

 

Ostatní vlivy 

Další vlivy na okolní životní prostředí se nepředpokládají. 

 

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

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

 

Záměr je umístěn v zastavěném území města, parcela je využívána jako parkoviště. 

Pozemky dotčené výstavbou leží v katastrálním území Bruntál-město. Výstavbou 

záměru bude dotčena parcela č.190 a 219/1. Předkládaný záměr je situován do území, 

které dle regulačního plánu odpovídá navrhované aktivitě a bude splňovat limity 

prostorového využití území dané regulačním plánem města Bruntál. 

 

Umístěním stavby v zájmovém území nedojde k záboru lesní ani zemědělské půdy a 

nedojde k narušení navrženého územního systému ekologické stability. V zájmovém 

území výstavby objektu ani v jeho těsně blízkém okolí se nenachází žádné zvláště 

chráněné území (CHKO, NPR, PR, NPP, PP) ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. § 14, o 

ochraně přírody a krajiny. 

Zájmové území není významným krajinným prvkem ve smyslu ustanovení § 4, odst. 2, 

zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále lokalita není evropsky 

významným územím ani ptačí oblastí v rámci programu NATURA 2000. Lokalita 

nesousedí, ani se jinak nedotýká evropsky významných lokalit (dle nařízení vlády č. 

132/2005 Sb.). 

Výstavbou záměru a jeho účelným provozováním podle předloženého podnikatelského 

záměru se nepředpokládá ovlivnění nebo ohrožení žádného z rostlinných či živočišných 

druhů, případně jejich biotopů. Lze předpokládat, že plánovaná stavba nebude mít 

negativní vliv na flóru i faunu mimo vlastní lokalitu výstavby. V současnosti se na 

pozemku určeném pro novou výstavbu nachází dočasné parkoviště.   

Před zahájením stavby bude podána žádost o kácení dřevin. 

Stavba nezpůsobí změny v místní topografii terénu, nezpůsobí ovlivnění stability 

terénu, nebude mít vliv na vznik eroze. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Záměr  nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
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d) návrh  zohlednění  podmínek  ze  závěru  zjišťovacího  řízení  nebo stanoviska 

EIA: 

Zjišťovací  řízení  ani stanoviska EIA nebyla pořízena. 

 

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

ochrany podle jiných právních předpisů: 

Žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva. Splnění   základních   požadavků   z   

hlediska  plnění  úkolů  ochrany obyvatelstva 

 

Stavba není navržena k ochraně obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

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

Pro stavbu se uvažuje vzhledem k malé ploše staveniště zavést průběžný režim 

zásobování materiály a hmotami včetně dodávek ucelených stavebních 

(technologických) částí a to ve snaze minimalizovat nároky na zábory pro manipulaci a 

skladování s materiály. Zásobování bude spočívat v dovozu přesně určeného typu a 

množství materiálu a hmot, případně pracovních prostředků a pomůcek do vytipované 

lokality a to vždy jen pro daný ucelený pracovní krok výstavby. Toto lze dosáhnout buď 

oddělenými dodávkami dalších dodavatelů, nebo zásobováním z centrálního skladu 

zhotovitele. 

Toto opatření bude mít výrazně příznivý vliv na minimalizaci nároků na zábory ploch 

pro zařízení staveniště a rovněž se příznivě odrazí na životním prostředí včetně vlivu na 

běžný život obce a narušení provozu obyvatelstva zastavěných částí budoucího 

staveniště. 

 

b) odvodnění staveniště 

Není nutné provádět, jedná se o navážku, hladina spodní vody nedosahuje úrovně 

základové spáry. 

 

c) napojení   staveniště   na   stávající   dopravní   a   technickou  infrastrukturu 

Přístup na stavební pozemek  je zajištěn z místní komunikace – ulice Partyzánská, 

p.č.219/1 v k.ú. Bruntál-město nově vybudovaným sjezdem. 

 

Je nutno provést přeložku podzemního vedení NN. 

 

Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny: 

Pro potřebu stavby  bude využito nově zbudované přípojky vody a NN.  
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d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Před realizací přípojek bude projednán a odsouhlasen dočasný zábor části veřejné místní 

komunikace p.č. 219/1, k.ú. Bruntál-město  s příslušným správním úřadem. 

Max.zábor: 20 m
2
 

Ostatní pozemky bez vlivu. 

 

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

kácení dřevin 

Před zahájením stavby bude podána žádost o kácení dřevin. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Dočasný zábor staveniště: 

před realizací přípojek bude projednán a odsouhlasen dočasný zábor části veřejné místní 

komunikace  s příslušným správním úřadem. 

Max.zábor: 20 m
2
 

 

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

likvidace 

potřeby  a  spotřeby  médií  a  hmot:500 t 

hospodaření  s  dešťovou  vodou: retenční nádrž na pozemku investora 

celkové  produkované množství a druhy odpadů a emisí:20t 

 

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

Vytěžené zeminy ze stavební jámy bude uskladněna v deponii na staveništi a 

část bude vyvezena na skládku. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě: 

Po dobu stavebních prací dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení 

bude způsobeno hlukem a prašností při provádění stavebních činností.  

Při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby 

především exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním.  

Dodavatel musí zajistit: 

pravidelné čištění vozovky od nečistot způsobených staveništní dopravou 

v době od 22,00 do 6,00 hodin musí být dodržován noční klid 

odpad při stavební činnosti budou tvořit především zbytky stavebních materiálů –  

 folie, tepelná izolace, obaly od barev apod. Stavební odpad bude tříděn a odvážen na 

skládku. 

 

Nakládání s odpady 

Legislativu oblasti nakládání s odpady řeší zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

v platném znění pozdějších úprav a jeho prováděcí předpisy. Pro posuzovanou stavbu 
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jsou důležité zejména vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., v platném znění, kterou se 

stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 

účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), a č. 383/2001 Sb., v platném znění 

o podrobnostech nakládání s odpady. 

Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

v platném znění pozdějších úprav a jeho prováděcích předpisů zejména vyhlášky MŽP 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Provozovatel bude jako původce 

odpadů splňovat povinnosti původců odpadů dle §  16 zákona č. 185/2001 Sb. o 

odpadech v platném znění pozdějších úprav. 

Během výstavby se předpokládá vznik běžných stavebních odpadů z použitých 

stavebních materiálů, výkopová zemina, odpad obalů a malé množství odpadů 

komunálních.  

Řešení problematiky odpadového hospodářství bude vycházet z důsledného třídění 

odpadů v místě jejich vzniku, podle charakteru odpadů a jejich následného stejného 

způsobu využití nebo zneškodnění. 

V zásadě budou odpady tříděny na využitelné a nevyužitelné. Využitelné odpady budou 

tříděny odděleně, podle jednotlivých druhů a kategorií, nevyužitelné odpady budou 

tříděny podle charakteru odpadů, druhů a kategorií odpadu, a následného způsobu 

nakládání (skládkování, spalování apod.). 

Odpady budou shromažďovány v místě vzniku odděleně podle druhu odpadu do 

sběrných nádob a odtud budou průběžně odstraňovány a odváženy do shromaždišť 

odpadů. Odtud budou odpady odváženy ke zneškodnění.  

 

V následujících tabulkách jsou uvedeny předpokládané odpady vznikající při výstavbě a 

při provozu nové administrativní budovy. Odpady jsou zatříděny do druhů a kategorií 

dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů. 

 

Odpady při výstavbě: 

Kód odpadu 

Kategorie 
Název druhu odpadu 

Způsob 

nakládání 

08 01 12 

O 

Jiné odpadní barvy a laky 

(např. vodouředitelné barvy) 
2 

15 01 01 

O 
Papírové obaly 1 

15 01 02 

O 
Plastové obaly 1 

15 01 03 

O 
Dřevěné obaly 1 

15 01 06 

O 
Směsné obaly 1 
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Kód odpadu 

Kategorie 
Název druhu odpadu 

Způsob 

nakládání 

15 01 10 

N 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 
2 

17 01 07 

O 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků (neznečištěné nebezpečnými 

látkami) 

1,2 

17 02 01 

O 
Dřevo 1 

17 02 02 

O 
Sklo 1 

17 02 03 

O 
Plast 1 

17 03 02 

O 
Asfaltové směsi (neobsahující dehet) 1,2 

17 04 05 

O 
Železo a ocel 1 

17 04 11 

O 
Kabely (bez nebezpečných látek) 1 

17 05 04 

O 
Zemina a kamení (neobsahující nebezpečné látky) 2 

17 06 04 

O 

Izolační materiály (bez obsahu azbestu a nebezpečných 

látek) 
1,2 

17 08 02 

O 

Stavební materiály na bázi sádry (neznečištěné 

nebezpečnými látkami) 
1,2 

17 09 04 

O 

Směsné stavební a demoliční odpady (bez PCB 

a nebezpečných látek) 
1,2 

17 09 05 

N 

Směsné stavební a demoliční odpady (s obsahem PCB 

a nebezpečných látek) 
2 

20 03 01 

O 
Směsný komunální odpad 1,2 

20 03 04 

O 
Kal ze septiků a žump, odpad z chemických toalet 2 

Vysvětlivky: 

- způsob nakládání: 1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace atd.) 

   2 – odstranění (skládkování, spalování atd.) 

   3 – biologická úprava 

- kategorie odpadu: O - ostatní 

   N – nebezpečný. 
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Ochrana stávající zeleně 

Při provádění prací budou dodržována ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a 

ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, jakož i normy související (ČSN DIN 18 

915 Práce s půdou, ČSN DIN 18 916 Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání 

trávníků, ČSN DIN 18 918 Technicko-biologická zabezpečovací zařízení, ČSN DIN 

18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny). 

 

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, 

vibracemi a otřesy nad mez, stanovenou v Nařízení vlády o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 502/2000 Sb. (hladina hluku ze stavební činnosti 

nesmí přesáhnout ve venkovním prostoru hodnotu 65dB v době od 7 do 21 hodin a v 

době od 21 do 7 hodin hodnotu 45 dB). 

 

 

Ochrana před prachem 

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno důsledným 

dočištěním dopravních prostředků a průběžným čištěním užívaných veřejných a 

vnitropodnikových komunikací. 

 

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů, kontaminace půdy 

ropnými látkami ze stavebních mechanismů 

Dodavatel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku. 

 

Úpravy ploch a prostranství 

Po ukončení prací bude provedeno odstranění případných vzniklých škod při výstavbě. 

Na pozemku budou provedeny terénní úpravy do původního profilu, v místě 

nezpevněných ploch bude provedeno opětovné zatravnění. 

 

 

Předání staveniště a likvidace ZS 

K předání staveniště investorem přizve všechny dotčené orgány a organizace, které se 

vyjádří souhlasem s dokončenou stavbou. 

Užívané plochy a jednotlivé části zařízení staveniště budou vyklízeny a odváženy 

postupně, veškerá užívaná zařízení a plochy budou k termínu dokončení stavby uvedena 

do původního stavu.  
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j) zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi,  posouzení  

potřeby  koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů 

 

Při provádění stavebních prací nutno respektovat následující zákony a vyhlášky: 

Zákon č. 309/2006 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 pracovní právní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

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

práci na staveništích. 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., ze dne 15. března 2006 o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

NV č. 378/2001Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Vyhlášky č. 48/1982Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení. 

 

Veškeré montážní práce musí provádět oprávněná osoba nebo organizace. Pracovníci 

jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy při sváření, při manipulaci s břemeny, při 

práci s přenosnými zařízeními a ostatní bezpečnostní předpisy. Pracovníci jsou povinni 

používat předepsané osobní ochranné pomůcky. 

Po provedené montáži zařízení musí dodavatel provést poučení provozovatele o obsluze 

zařízení v rozsahu daném průvodní dokumentací a předat uživateli protokoly u úspěšné 

zkoušce tohoto zařízení. 

El. zařízení bude provedeno tak, aby osoby při obsluze nemohly přijít do styku s 

nebezpečným napětím. El. rozvody jsou navrženy a musí se udržovat ve stavu, který 

odpovídá platným el. předpisům a ČSN. Pracovníci obsluhující el. zařízení musí být 

seznámeni s provozovaným zařízením a jeho funkcí. Veškeré montážní práce musí 

provádět oprávněná osoba nebo organizace. 

Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora BOZP a 

zpracování Plánu BOZP u stavby, kde budou prováděny v průběhu realizace stavby 

práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb. 

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP zpracování plánu BOZP pro 

fázi realizace na takové stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů, kteří získali 

stavební povolení po 1. lednu 2007 a u kterých jsou přesaženy následující limity objemu 

staveb:  

u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních 

dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 fyzických osob po dobu 

delší než 1 den  nebo 
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u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

 

Požadavky na zajištění staveniště 

Oplocení staveniště bude zajištěno dodavatelem stavby. 

Zhotovitel stanoví lhůty a způsob kontrol tohoto zabezpečení. 

Vjezdy na stanoviště pro vozidla budou osazeny dopravními značkami ve smyslu 

vyhlášky č. 30/2001 Sb. 

 

Umístění pracoviště, jeho dostupnost 

Základní komunikační systém je tvořen sjezdem na místní komunikaci 

Doprava materiálu na staveniště bude nákladní automobilová s rukou 

 

Odstraňování a odvoz odpadu 

Stavební odpad , folie, polystyren a pod. bude tříděn, ukládán  do kontejnerů nebo 

plastových pytlů  a jeho svoz bude zajištěn dodavatelskou stavební firmou.   

 

Skladování a manipulace s materiálem 

Materiál bude skladován podle podmínek stanovených výrobcem. 

Skladovací plochy pro materiál budou rovné, odvodněné a zpevněné. 

Materiál bude uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita za 

použití podložek, zarážek, opěr, stojanů a klínů. 

Ukládání sypkého materiálu, tabulového skla, chemických látek, prvků a dílců bude 

prováděno podle požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

 

Zajištění výkopových prací a stability stěn výkopů 

Otevřené výkopy budou zajištěny pažením, smykový klín sahá do vzdálenosti 1,5 – 2,0 

m od okraje výkopu.  

Výkopy budou zajištěny proti pádu osob zábradlím ve vzdálenosti minim. 0,5m od 

hrany výkopu. 

Pro pracovníky ve výkopu bude zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí nájezdového 

klínu případně pomoci žebříků. 

Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 

hodin nebo dlouhodobých a vydatných deštích, bude prověřen stav výkopu a jeho 

přístupů. 

 

Zajištění stavebních montážních prací 

Betonáž vodorovných nosných konstrukcí bude prováděna  autojeřábem.  

Stavební a montážní práce ve výšce budou prováděny ze žebříků, plošin a lešení, 

pracovníci budou jištěni při montáži střechy osobním jištěním. 

Montáž konstrukce střechy  - přístup na střechu bude zajištěn pomocí lešení. Střecha je 

řešena plochá se sklonem  cca 3%.   
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Bezpečnost práce 

Projektant upozorňuje na nezbytnost dodržení veškerých platných předpisů a norem při 

provádění stavby a při použití mechanizačních prostředků a pracovních pomůcek. 

Zvláště je třeba dodržovat ustanovení zákona 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) – požadavky na pracoviště a pracovní prostředí. K jeho provedení pak 

bylo vydáno nové nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích, které nabylo účinnosti 1. ledna 2007. 

Při výrobní přípravě musí dodavatelé vypracovat podrobné plány pro zajišťování BOZ 

zaměstnanců při pracích a používání mechanizmů, poučit zaměstnance proti podpisu, 

instalovat vývěsky na pracovištích a zaměstnance vybavit patřičnými ochrannými 

pomůckami. Pracoviště musí být vybavena lékárničkami první pomoci, na vývěskách 

musí být uvedeny základní bezpečnostní předpisy a dále nezbytná telefonní čísla na 

záchrannou službu, policii, inspektorát bezpečnosti práce, požárníky. 

U možných přeložek případných stavebních úprav inženýrských sítí, je nutné 

spolupracovat s příslušnými složkami správců vedení a inženýrských sítí a se všemi 

subdodavateli tak, aby prvořadou otázkou související s výstavbou bylo dodržování 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Před zahájením práce v blízkosti vedení je nutné 

si vyžádat vyjádření a dozor správců těchto vedení k pohybu mechanizmů a činnosti 

stavby. Provozovatelé vedení musí proškolit příslušné pracovníky dodavatele.  

 

Zvláštní opatření: 

Protipožární zabezpečení stavby 

Z hlediska požární ochrany musí být stavba zajištěna ve smyslu ustanovení zákona 

č.6712001 Sb., o požární ochraně, a podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., kterou se provádějí 

ustanovení zákona o požární ochraně. 

Během prací bude zachován přístup mobilní požární techniky ke všem okolním 

objektům. 

Bude zachována přístupnost a akceschopnost požárních hydrantů. 

Bude zachována průjezdnost komunikací. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

Výstavbou není dotčeno užívání bezbariérových staveb. 

 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 

Při výjezdu vozidel ze staveniště dodržovat pravidla silničního provozu, zejména 

dodržování přednosti v jízdě. 

Před realizací přípojek dodavatel stavby požádá příslušný dopravní úřad o stanovení 

zvláštní úpravy provozu. 

 

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

provozu,  opatření  proti  účinkům  vnějšího  prostředí při  výstavbě apod.) 

Žádné speciální podmínky pro provádění stavby nebudou stanoveny. 
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   n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Stavba bude prováděna dodavatelsky. Dodavatel bude určen stavebníkem ve výběrovém 

řízení. 

 

Termíny zahájení a dokončení stavby nejsou přesně stanoveny. 

 

 Předpokládá se zahájení v dubnu 2016 a dokončení stavby v červnu 2017.  

Tyto termíny jsou orientační a budou upřesněny investorem. 

 

Postup stavebních prací 

Postup stavebních prací se bude řídit harmonogramem, který vypracuje dodavatelská 

firma. Do postupu stavebních prací musí být zahrnuty tzv.technologické přestávky.  

 

K jednotlivým pracím budou vypracovány technologické postupy zhotovitelem stavby 
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského 

objektu 
 

 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 

a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a  provozní 

řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické  řešení  a  

technické  vlastnosti  stavby;  stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, 

oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitých norem). 

 

Architektonické, výtvarné, materiálové řešení 

 

Architektonický výraz a linie jsou jednoduché, jedná se o objekt obdélníkového 

půdorysného tvaru  o rozměrech  19 500 x 16 500 mm, ze kterého na východní straně 

vystupuje menší obdélník. Celkové půdorysné rozměry jsou 22 500 x 19 500 mm 

Navržený objekt je třípodlažní podsklepený s ustupujícím 3NP a s plochou střechou 

s výškou atiky + 11,960 m od + 0,000 m. Hlavní vstupy do objektu se nachází na JV a 

JZ straně.  

 

materiálové řešení: 

Svislé a vodorovné nosné i nenosné konstrukce jsou provedeny ze systému ztraceného 

bednění VELOX - obvodové nosné stěny jsou sendvičové, vnitřní nosné stěny jsou 

tvořeny pouze monolitickou ŽB konstrukcí a štěpkocementovými deskami ztraceného 

bednění, nenosné stěny jsou tvořeny dvěma štěpkocementovými deskami s vloženou 

akustickou izolací. Vodorovné nosné konstrukce jsou částečně ze systému VELOX a 

částečně monolitické železobetonové. Základové konstrukce jsou betonové, schodiště je 

monolitické železobetonové. Střecha je jednoplášťová, plochá, s klasickým pořadím 

vrstev. 

 

barevné řešení:  

obvodový plášť – dva odstíny šedé (rozmístění viz výkres D.1.1.7 POHLEDY) 

výplně otvorů – pohled z exteriéru – hliník - šedá 

sokl – obklad z umělého kamene – tmavě šedá  

 

 

Dispoziční a provozní řešení 

 

Polyfunkční dům  

z části (1. podlaží) Stavba pro obchod 

z části (1. podlaží) Stavba pro veřejné stravování 

z části (2. podlaží) Stavba pro administrativu 

z části (3. podlaží) Stavba pro bydlení 

 

funkční jednotka velikost (m
2
) počet uživatelů / pracovníků 

prodejna 116,60 2/1 

kavárna 155,41 24/2 
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administrativa 288,77 30/8 

byt 1 56,71 3/0 

byt 2 51,80 2/0 

byt 3 74,78 4/0 

byt 4 69,72 4/0 

 

Dispoziční a provozní řešení: 

 

Prodejna: 

Hlavním vstupem  z jihovýchodní strany je přístup přímo do prostoru prodejny. 

Vedlejším vstupem ze severozápadní strany bude prováděno zásobování. Z předsíně je 

přístupný sklad a také chodba, která vede do zázemí prodejny – do šatny, kanceláře, 

WC a úklidové místnosti. 

 

Kavárna: 

Hlavním vstupem  z jihozápadní strany je přístup přímo do prostoru kavárny. Z prostoru 

kavárny jsou přístupná hygienická zařízení pro návštěvníky. Vedlejším vstupem ze 

severozápadní strany bude prováděno zásobování. Z chodby jsou přístupné sklady, 

šatna zaměstnanců, WC zaměstnanců a úklidové místnosti. 

 

Administrativa: 

Administrativní část se nachází ve 2NP objektu. Do této části objektu se také vstupuje 

z jihovýchodní strany. Ze zádveří je přístupné schodiště s výtahem. Na schodiště je 

provozně napojená chodba a recepce. Z recepce jepřístup do kanceláří. Na chodbě se 

nachází hygienická zařízení, úklidová místnost, kuchyňka a konferenční místnost. 

 

Byty: 

Ve 3NP se nachází 4 bj. Přístup k bj. je ze schodiště s výtahem.  

byt 1 – 1+1 

byt 2 – 2+1 

byt 3 – 2+1 

byt 4 – 2+1 

 

Suterén: 

V suterénu se nachází sklepy patřící k bj., sklady, technická místnost a prostor garáží. 

Suterén je přístupný schodištěm s výtahem a také garážovými vraty ze severovýchodní 

strany. 

 

 

Bezbariérové užívání stavby 

 

Dokumentace je zpracována v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

zejména však dle: 
 

§ 4  Požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství 

§ 5  Přístupy do staveb 

§ 6, 7, 8, 9 Požadavky na stavby občanského vybavení 
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Z hlediska užívání stavby imobilními zákazníky popř. osobami se sníženou schopností 

pohybu je stavba řešena bezbariérově. Zpevněné plochy přístupových cest jsou ve velmi 

malém spádu (2,0 %), zadláždění je hladké a tudíž dobře pojezdné.  

Vstup do objektu bude označen mezinárodním symbolem přístupnosti, rovněž 

parkovací místa budou označena.  

Podlahy místností budou mít povrch se součinitelem smykového tření nejméně 0,6. 

 

Pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace jsou řešena bezbariérově 

v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 1NP a 2NP: 

 

v místě veřejně přístupného hygienického zařízení pro návštěvníky je umístěna 

samostatná kabina WC odpovídající rozměry a vybavením dané vyhlášce  

hlavní vstupy do objektu je řešen bezbariérově, z úrovně komunikace s výškovým 

rozdílem max. 20 mm, dveřní křídla jsou otočná s odpovídajícím kováním 

 

Pěší trasy a vstupy do objektů budou bezbariérové, před vstupy do objektů bude 

vodorovná plocha o rozměrech min 1,5x1,5m. Povrch chodníků bude rovný, pevný, 

protiskluzový s příčným sklonem do 2,0 %. Vstupní dveře do objektu budou šířky 

nejméně 900 mm (skutečnost 1 000 + 850 mm). Vnitřní prostory a vybavení objektu 

budou navrženy v souladu s výše uvedenou vyhláškou. 

Nebezpečné prostory (výjezd vedený přes chodník) musí být označeny tzv. varovným 

pásem. Varovný pás má šířku 0,4 m a je vytvořen z přesně definované a barevně 

kontrastní dlažby s výstupky dle NV č. 163/2002 Sb. 

Vedení a šířka varovných pásů se řídí ustanoveními vyhlášky č. 398/2009 Sb. A ČSN 

73 6110 Z1. Materiál použitý pro hmatové úpravy (varovné pásy) nesmí být na 

komunikacích použitý k jiným účelům - Betonová dlažba s reliéfním povrchem (barva 

červená). 

 

Konstrukční a stavebně technické  řešení  a  technické  vlastnosti  

stavby 

 

Zemní práce: 

Ustálená hladina podzemní vody se nachází pod hranicí základové spáry. U zemních 

prací bude provedeno odstranění zeminy do hloubky 1PP a vytvoření rýh pro uložení 

základových pasů. Dále bude vytvořena jáma pro uložení základové patky sloupu S1. 

 

Základové konstrukce: 

Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu C 16/20. Pod pásy bude 

uložena vrstva z podkladního betonu v tloušťce 50 mm. Rozměry základových pasů: 

Z1 (základ pod obvodovou stěnou, podsklepená část): 1,0 x 0,6 m 

Z2 (základ pod vnitřní nosnou stěnou, podsklepená část): 1,3 x 0,9 m 

Z3 (základ pod obvodovou stěnou, nepodsklepená část): 0,6 x 1,0 m 

Objekt je odizolován od zemní vlhkosti pomocí hydroizolace ze dvou SBS 

modifikovaných asfaltových pásů. Asfaltové pásy chrání objekt i před pronikáním 

radonu z podloží a mají nosnou vložku z polyesterové rohože.  

 

Svislé nosné konstrukce: 
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Svislé konstrukce jsou provedeny ze systému ztraceného bednění VELOX - obvodové 

nosné stěny jsou sendvičové, tl. 500 mm. Skladba obvodové nosné stěny: 

štěpkocementová deska (35 mm) + polystyren EPS Greywall (200 mm) + monolitická 

železobetonová konstrukce (180 mm) + štěpkocementová deska (35 mm). 

Vnitřní nosné stěny tl. 300 mm jsou tvořeny pouze monolitickou ŽB konstrukcí (250 

mm) a štěpkocementovými deskami ztraceného bednění (2 x 35 mm).  

 

Vodorovné nosné konstrukce: 

Vodorovné nosné konstrukce jsou částečně ze systému VELOX a částečně monolitické 

železobetonové. Žebírkový monolitický železobetonový strop tvořený betonovou 

deskou z prostého betonu s prostorovými nosníky + kari síť, doplněné prefabrikovanými 

stropními tvarovkami VELOX (270 mm). Stropní konstrukce bude uložena na 

obvodové stěny, vnitřní nosné stěny a průvlaky. 

 

Schodiště: 

Je navrženo jako trojramenné, monolitické, železobetonové. Šířka stupňů je 300 mm, 

výška stupňů 165,9 mm. Schodiště je uloženo do stěny ŽB jádra pro výtah a do 

přilehlých nosných stěn. Zábradlí je tvořeno ocelovým madlem. 

 

Zastřešení: 

Střecha je jednoplášťová, plochá, s klasickým pořadím vrstev, položená na stropní 

konstrukci nejvyššího nadzemního podlaží. Spádová vrstva je tvořená lehčeným 

betonem, spád střešní konstrukce je min. 3%. 

 

Svislé nenosné konstrukce: 

Jsou provedeny ze systému ztraceného bednění VELOX, tvořené dvěma 

štěpkocementovými deskami (2 x 35 mm) s vloženou akustickou izolací (40 mm). 

Celková tloušťka příček je 150 mm. 

 

Úpravy vnitřních povrchů: 

Stěny a stropy budou omítnuty jednovrstvou omítkou tl. 20 mm. Stěny místností 

hygienického zařízení a kuchyně budou doplněny keramickým obkladem, výšky 

obkladů jsou zakresleny v půdorysech jednotlivých podlaží. Některé místnosti budou 

opatřeny sádrokartonovým podhledem, místnosti s mokrým provozem budou mít 

podhled z impregnovaného (zeleného) sádrokatronu. 

 

Úpravy vnějších povrchů: 

Ze strany exteriéru bude na štěpkocementové desky nanesena jednovrstvá omítka tl. 20 

mm opatřená barevným nátěrem v barvě šedé. 

 

Podlahy: 

Nášlapná vrstva podlah je uvedena ve skladbách konstrukcí a v půdorysech. Keramická 

dlažba bude ukončena keramickým soklem, dřevěná podlaha dřevěnou lištou. Styk dvou 

různých nášlapných vrstev bude upraven pomocí přechodové lišty.  

 

Výplně otvorů: 

Okna a dveře budou dřevohliníková s izolačním trojsklem. Výpočet součinitele 

prostupu tepla viz STAVEBNÍ FYZIKA. Garážová vrata budou plastová, sekční. 

Vnitřní dveře budou dřevěné plné nebo částečně prosklené s obložkovými zárubněmi. 
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Hydroizolace: 

Objekt je odizolován od zemní vlhkosti pomocí hydroizolace ze dvou SBS 

modifikovaných asfaltových pásů. Asfaltové pásy chrání objekt i před pronikáním 

radonu z podloží a mají nosnou vložku z polyesterové rohože.  

Jako parozábrana bude použit asfaltový SBS pás z modifikovaného asfaltu s hliníkovou 

vložkou. 

Hydroizolační souvrství střechy je tvořeno dvěma SBS asfaltovými modifikovanými 

pásy. Spodní pás má vložku ze skleněné tkaniny, vrchní pásmá kombinovanou nosnou 

vložku a hrubozrnný posyp. 

 

Tepelné izolace: 

Obvodové stěny budou opatřeny polystyrenem EPS Greywall s grafitovými částicemi tl. 

200 mm, Suterénní stěny tl. 50 mm.  

Střešní konstrukce je zateplena minerální vlnou tl. 260 mm. 

Podlaha nad suterénem je opatřena lamelami z minerální vlny tl. 80 mm a akustickou 

izolací tl. 30 mm. Akustická izolace se nachází i v podlahách vyšších podlaží (tl. 50 

mm) a v příčkách (tl. 40 mm). 

 

 

Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, 

vibrace – popis řešení, výpis použitých norem 

 

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

zákon) ve znění pozdějších předpisů; 

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů; 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 

20/2012 

Sb.; 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších 

předpisů;  

Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov; 

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

vibrací; 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci ve znění pozdějších předpisů; 

ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie; 

ČSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky; 

ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové 

hodnoty veličin; [11]   ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov - 

Část 4: Výpočtové metody; 

[ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky; 

ČSN 730525 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné 

zásady 
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ČSN 730527 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory 

pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely 

ČSN 73 4301:2004 + Z1:2005 + Z2/2009 Obytné budovy; 

ČSN 73 0580-1:2007 + Z1:2011 Denní osvětlení budov – část 1: Základní 

požadavky; [17]   ČSN 73 0580-2:2007 Denní osvětlení budov – část 2: 

Denní osvětlení obytných budov; 

ČSN 73 0581:2009 Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda stanovení hodnot. 

 

Z hlediska tepelné techniky byly splněny požadavky na součinitele prostupu tepla 

obalových konstrukci, požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla, požadavky na 

nejnižší vnitřní povrchovou teplotu konstrukce, požadavky na množství 

zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce, roční bilance kondenzace a vypařování 

vodní páry uvnitř konstrukce, požadavky na tepelnou stabilitu místnosti v letním 

období, požadavky na tepelnou stabilitu místnosti v zimním období 

 

Budovu lze zatřídit do klasifikační třídy B – úsporná. 

 

Dělící stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 

0532:2005 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti 

stavebních výrobků – Požadavky a zároveň, aby byly splněny hygienické limity pro 

hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy a hygienické limity na pracovištích. 

 

Je potřeba splnit požadavky na denní osvětlení obytných místností bytů a místností 

s trvalým pracovním místem.  

Jako kritická místnost s trvalým pracovním místem byla zvolena místnost č. 205 

KANCELÁŘ SEKRETÁŘKY. Toto pracoviště sice není plošně největší, ale nachází se 

zde pouze jedno okno. Kancelář byla zatřízena do třídy zrakové činnosti IV středně 

přesná.  

 

Všechny bytové jednotky se nachází ve 3NP posuzovaného objektu. Obytné místnosti 

jsou opatřeny okny o požadované velikosti (viz tabulka). Vzhledem k tomu, že se 

v okolí nenachází žádná stavba, která by měla více než 3NP, není potřeba posuzovat 

žádný z bytů na minimální dobu proslunění. Požadavek 90 minut během 1. března bude 

splněn. 
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Závěr 

  
Výstupem práce je projektová dokumentace pro provedení stavby Polyfunkčního domu 

v Bruntále. V přípravné fázi bylo ve formě studie provedeno rozmístění místností, volba 

konstrukčního systému, výškové uspořádání stavby a celková dispozice s ohledem na 

orientaci vůči světovým stranám. Dále byl objekt umístěn na vybranou parcelu. V další 

části práce byl proveden přesný návrh konstrukčního a materiálového řešení. Oproti 

původnímu návrhu došlo k jistým změnám, které však nebyly zásadní. Stavba splňuje 

požadované cíle původní myšlenky. Cílem práce bylo využití volné parcele v dané 

lokalitě se záměrem shodujícím se s regulačním plánem města. Diplomová práce je 

vypracována v souladu se zadáním diplomové práce zadané vedoucím. 
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Seznam použitých zdrojů 

  

Právní předpisy: 

 

- Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

- Vyhláška č. 62/2013 Sb. O dokumentaci staveb 

- Vyhláška č. 268/2011 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb 

- Vyhláška č.398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na bezabriérové 

užívání staveb 

- Vyhláška č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využití území 

- Zákon č.350/2012 Sb. O územním plánování a stavebním řádu 

- NV č.93/2012 Sb. Podmínky ochrany zdraví při práci 

 

Normy: 

- ČSN 730802. Požární bezpečnost: Nevýrobní objekty. Praha: Český 

Normalizační institut, 2002. 

- ČSN 730818. Požární bezpečnost: Obsazení objektu osobami. Praha: Český 

Normalizační institut, 1997 

- ČSN 013420. Výkresy pozemních staveb: Kreslení výkresů stavební části. Praha: 

Český normalizační institut, 2011. 

- ČSN 730540-2. Tepelná ochrana budov: Část 2: Požadavky. Praha: Český 

normalizační institut, 2011. 

- ČSN 734301. Obytné budovy. Praha: Český normalizační institut, 2014. 

- ČSN013495. Výkresy ve stavebnictví: Výkesy požární bezpečnosti staveb. Praha: 

Český normalizační institut, 1997. 

- ČSN 730540-3. Tepelná ochrana budov: Část 3: Výpočtové hodnory veličin pro 

návrh a ověřování. Praha: Český normalizační institut, 1994. 

- ČSN 734108. Hygienická zařízení a šatny. Praha: Český normalizační institut, 

2012. 

- ČSN 731910. Navrhování střech: základní ustanovení. Praha: Český 

normalizační institut, 2009. 

Webové stránky: 
 

- https://www.dek.cz/ 

- http://www.slavona.cz/ 

- http://www.knaufinsulation.cz/ 

- http://www.velox.cz/cs/ 

- http://www.hoffmann.cz/stavebni-system-velox 

- http://www.kahrs.cz/ 

- http://styrotrade.cz/cs/ 

- http://www.lomax.cz/ 

 

 

 

https://www.dek.cz/
http://www.slavona.cz/
http://www.knaufinsulation.cz/
http://www.velox.cz/cs/
http://www.hoffmann.cz/stavebni-system-velox
http://www.kahrs.cz/
http://styrotrade.cz/cs/
http://www.lomax.cz/
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Seznam použitých zkratek 

 

p.č.   parcela číslo 

k.ú.  katastrální území 

č.  číslo 

Sb.  sbírky 

SO   stavební objekt 

NV   nařízení vlády 

max.  maximálně 

popř.  popřípadě 

tj.  to je 

Z  základ 

tl.  tloušťka 

EPS  expandovaný polystyren 

ŽB  železobeton 

min.  minimálně 

ČSN  česká státní norma 

mj.  mimo jiné 

TI  tepelná izolace 

NN   nízké napětí 

tab.  tabulka 

bj.  bytová jednotka 

MŽP  ministerstvo pro životní prostředí 

el.  elektrický 
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Seznam příloh 

 

PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 

001 PŮDORYS 1NP 1:100 

002 PŮDORYS 2NP 1:100 

003 PŮDORYS 3NP 1:100 

004 PŮDORYS 1PP 1:100 

005 ŘEZ A-A 1:100 

006 ŘEZ B-B 1:100 

007A POHLEDY 1:100 

007B POHLEDY 1:100 

008 VIZUALIZACE  

C SITUACE 1:200 

 INFORMACE O POZEMKU  
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