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A Pr�vodní zpráva 

   A.1 Identifika�ní údaje 

   A.1.1 Údaje o stavb� 

   a) název stavby:      Polyfunk�ní d�m v Jemnici 
   b)  místo  stavby  (adresa,  �ísla popisná, katastrální území, parcelní 
         �ísla pozemk�):  Jemnice, Bud�jovická, �.p.  1832/1 
   c) p�edm�t dokumentace: Technická zpráva k výstavb� polyfunk�ního domu. 

   A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, p�íjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba):   

Jakub Bulí�ek, T�ebelovice 26, 675 32 T�ebelovice 
     
   b)  jméno,  p�íjmení,  obchodní  firma,  I�,  bylo-li  p�id�leno, místo 
         podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 
   c)  obchodní  firma  nebo  název,  I�,  bylo-li p�id�leno, adresa sídla 
        (právnická osoba). 

   A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
   a)  jméno,  p�íjmení,  obchodní  firma,  I�,  bylo-li  p�id�leno, místo 
        podnikání  (fyzická  osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, 
        I�, bylo-li p�id�leno, adresa sídla (právnická osoba):  

Jakub Bulí�ek, student VUT FAST 

   b)  jméno  a  p�íjmení hlavního projektanta v�etn� �ísla, pod kterým je 
        zapsán  v evidenci autorizovaných osob vedené �eskou komorou architekt� 
        nebo  �eskou  komorou  autorizovaných  inženýr�  a  technik� �inných ve 
        výstavb�, s vyzna�eným oborem, pop�ípad� specializací jeho autorizace:  

       Jakub Bulí�ek, student VUT FAST 

   c)  jména  a p�íjmení projektant� jednotlivých �ástí dokumentace v�etn� 
        �ísla,  pod  kterým  jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 
        �eskou komorou architekt� nebo �eskou komorou autorizovaných inženýr� a 
        technik�   �inných   ve   výstavb�,   s  vyzna�eným  oborem,  pop�ípad� 
        specializací jejich autorizace. 

         Jakub Bulí�ek, student VUT FAST 

   A.2 Seznam vstupních podklad�: 
                                                                                                     Situace širších vztah� 

   A.3 Údaje o území 
Navrhovaný polyfunk�ní d�m je situován do m�sta Jemnice, do severní �ásti m�sta, u 
výjezdu sm�rem na Moravské Bud�jovice.  Daný pozemek v minulosti sloužil jako 
vojenský pozemek pro kasárny voják�. V sou�asné dob� je pozemek užíván jako 
travní plocha a je ve vlastnictví m�sta Jemnice. Pozemek p.�. 1832/1 dot�ený stavbou 
je ve vlastnictví m�sta Jemnice.  



   
 a) rozsah �ešeného území; zastav�né / nezastav�né území:  

 Zastav�né území 464,5 m2, Nezastav�né území pozemku: 30 038,65 m2 

  b) dosavadní využití a zastav�nost území:  
Daný pozemek v minulosti sloužil jako vojenský pozemek pro kasárny voják�. V 
sou�asné dob� je pozemek užíván jako travní plocha a je ve vlastnictví m�sta Jemnice.    

  c)  údaje  o ochran� území podle jiných právních p�edpis�^1) (památková 
        rezervace,  památková  zóna,  zvlášt�  chrán�né  území, záplavové území 
        apod.):  

Objekt se nenachází v poddolovaném ani památkovém území, není nijak chrán�no. 
d) údaje o odtokových pom�rech:   

Objekt se bude napojovat pomocí plánovaných p�ípojek od stávající deš�ové a 
splaškové kanalizace. Veškeré inženýrské sít� pot�ebné pro objekt jsou vedeny pod 
silni�ní komunikací a chodníkem, kde budou p�ipojeny i p�ípojky (kanalizace, plynu, 
vody, elektrické energie) 

   e)  údaje  o  souladu  s  územn�  plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
      územního plánování:  

Stavba je pln� v souladu s platnou dokumentací v�etn� závazné �ásti Územního plánu 
obce Jemnice (schválený v lednu 2014). Jedná se o stavební parcelu ur�enou pro 
ob�anskou stavbu. 

f) údaje o dodržení obecných požadavk� na využití území:      
 Navržená stavba spl�uje ustanovení: Vyhl. �. 398/2009 o obecných technických 
požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb, zákon �. 183/2006 o 
územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon) , vyhl. �. 268/2009 o 
technických požadavcích na stavby, vyhl. �. 269/2009o obecných požadavcích na 
využívání území (501/2006), vyhl. �. 499/2006 o dokumentaci staveb, dále pak 
následn� veškerých souvisejících p�edpis� majících vztah k p�edm�tné stavb�. 

      V dokumentaci jsou zapracovány všechny p�ipomínky a požadavky na využití území 
(výstavba ropolyfunk�ního  domu). 

g) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�:  
    JMP a.s. Brno, OSPM MS Znojmo:  

- velikost sk�ín� na plynom�r 500/500/300 mm  

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha:  
- p�ed zapo�etím prací provést vytý�ení metalické sít� Rmts T�ebí� odpov�dným 

pracovníkem O2  
- upozornit provád�jící firmu na pracovní podmínky p�i provád�ní prací v pásmu 1,50 m 

kolem vedení O2  
- p�esnou polohu sít� ov��it sondou, vytý�ení s p�esností +- 30 cm  
- p�i zjišt�ní rozporu mezi podklady od O2 a skute�ností zastavit práce a informovat O2  

Vodárenská , a.s. Brno, divize T�ebí� – z provozních d�vod� napojit objekt na vodovod  
DN 100 samostatnou vodovodní p�ípojkou, která bude p�echázet p�es komunikaci.  
Kanaliza�ní p�ípojkou napojit objekt na ve�ejnou kanalizaci.  

E.ON-p�ipojení provést dle podmínek E.ON  

JMP Jihomoravská plynárenská-p�i výstavb� p�ípojek inženýrských sítí k novostavb� dojde 
k soub�hu a k�ížení podzemního za�ízení.    
 



    
   h) seznam výjimek a úlevových �ešení: Nebyl sestaven seznam výjimek, ani úlevových 
�ešení. 

 i) seznam souvisejících a podmi�ujících investic: Nebyl sestaven seznam 
souvisejících, ani podmi�ujících investic. 

   j)  seznam  pozemk� a staveb dot�ených umíst�ním stavby (podle katastru 
        nemovitostí):  

       Dot�ený pozemek je parcela �. 1832/1. Okolní pozemky nebudou dot�eny. 

   A.4 Údaje o stavb� 

   a) nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby: Jedná se o novou stavbu. 
   b) ú�el užívání stavby: D�m bude sloužit jako polyfunk�ní d�m s kavárnou, tenisovým 
klubem a kancelá�emi. 
   c) trvalá nebo do�asná stavba: Trvalá stavba. 
   d)  údaje  o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis�^1) (kulturní 
         památka apod.): Stavba není nijak chrán�na. 
   e)  údaje  o  dodržení  technických  požadavk�  na  stavby  a  obecných 
         technických požadavk� zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb: 
               Pro PD není vyžadováno bezbariérové užívání. Možnost bezbariérového vstupu. 
   f) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� a požadavk� vyplývajících 
        z jiných právních p�edpis�^2):   

Všechny požadavky dot�ených orgán� budou spln�ny. 
   g) seznam výjimek a úlevových �ešení:   

Není sestaven seznam výjimek a úlevových �ešení. 
   h)  navrhované  kapacity  stavby (zastav�ná plocha, obestav�ný prostor, 
   užitná  plocha,  po�et  funk�ních  jednotek  a  jejich velikosti, po�et 
      uživatel� / pracovník� apod.):  

- zastav�ná plocha:  464,50 m2 
 - užitná plocha:  Suterén 116,13 m2 
  Spole�né �ásti PD 126,49 m2 
  Kavárna 117,90 m2 
  Tenisový klub 64,15 m2  
  Kancelá�e 167,06 m2 
  Byt �.1 84,59 m2 
  Byt �.2 97,94 m2 
  Byt �.3 90,11 m2 
  Byt �.4 84,78 m2 
  Byt �.5 84,59 m2  
  Byt �.6 97,94 m2 
  Byt �.7 90,11 m2 
  Byt �.8 84,78 m2 
  Byt �.9 59,76 m2 
  Byt �.10 124,36 m2 
 -po�et funk�ních jednotek: 13 (10 byt�, kavárna, tenisový klub,  

        kancelá�e) 
 -velikost funk�ních jednotek: 1 248,53 m2 
 -po�et uživatel� PD:  65 



   i)   základní   bilance  stavby  (pot�eby  a  spot�eby  médií  a  hmot, 
        hospoda�ení  s  deš�ovou  vodou,  celkové  produkované množství a druhy 
        odpad� a emisí apod.):   

- spot�eba el. energie   
- spot�eba vody    
- deš�ová voda bude svedena do deš�ové kanalizace, b�žné odpady budou 

svedeny do    odpadní, splašky do splaškové kanalizace.  
- nebudou produkovány odpady a emise na nichž se vztahují zvláštní p�edpisy. Mezi 

produkované odpady pat�í komunální, jeho odvoz je zajišt�n v rámci celé obce. 
   j)  základní  p�edpoklady  výstavby  ( �asové údaje o realizaci stavby, 
       �len�ní na etapy):   

- stavba bude postavena b�hem 26 m�síc�. 
- etapy: zemní práce, základy, zd�ní, stropní konstrukce, plochá st�echa, p�í�ky, 

omítky, podlahy. 
   k) orienta�ní náklady stavby:  

- celkové náklady na výstavbu stavby jsou odhadovány na 40 800 000,- K�. 
 

   A.5 �len�ní stavby na objekty a technická a technologická 
za�ízení:  
 1.1. SO 01 Rodinný d�m - 1.SP - skladovací prostory  

- 1.NP - kavárna 
               - kancelá�e 
      - zázemí tenisového klubu 

- 2.NP - obytná �ást s obytnými jednotkami 
- 3.NP - obytná �ást s obytnými jednotkami 
- 4.NP - obytná �ást s obytnými jednotkami 

 1.2. SO 02 Zpevn�né plochy 
1.3. SO 03 Komunální odpady 
1.4. SO 04 Vodovodní p�ípojka 

 1.5. SO 05 Plynovodní p�ípojka 
 1.6. SO 06 P�íjezdová cesta + parkovišt�  
 1.7. SO 07 Kanaliza�ní p�ípojka 
 1.8. SO 08 P�ípojka elekt�iny 
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B Souhrnná technická zpráva 

   B.1 Popis území stavby 

   a) charakteristika stavebního pozemku:  
Objekt se nachází na místní stavební parcele �. 1832/1, která není obsazena, ani 
zastav�na. Na východní stran� pozemku se nachází p�íjezdová cesta podel hlavní 
komunikace, ve které jsou plánovány veškeré inženýrské sít�, do kterých se objekt 
napojí pomocí nových p�ípojek. Hranice stavebního pozemku jsou zakresleny v situaci 
širších vztah�. Objekt se nachází v mírn� svažitém území. P�ibližný sklon terénu je 
2,5° - 3,5° sm�rem od východu k západu. 

  b)  vý�et  a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor� (geologický pr�zkum, 
hydrogeologický pr�zkum, stavebn� historický pr�zkum apod.): 

Na základ� p�edb�žných informací od m�sta Jemnice bylo zjišt�no, že není pot�eba 
speciální zakládání a byl zvolen zp�sob založení na betonových monolitických 
základových pásech. Podzemní voda se v prostoru staveništ� vyskytuje ve zna�né 
hloubce a svou hladinou nezasahuje do základových pom�r�. Základová zemina je 
pevnosti Rdt= 210 kPa. P�ed zapo�etím veškerých prací bude stav ov��en kopanými 
nebo vrtanými sondami.  

  c) stávající ochranná a bezpe�nostní pásma:   
Objekt se nenachází v žádném ochranném �i bezpe�nostním pásmu.  

  d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. :   
Nenachází se v poddolovaném ani památkovém území. Objekt je situován nad úrovní 
nejbližšího vodního toku, který je vzdálen cca 2000 m. Tudíž není ohrožen záplavovou 
vlnou. 

  e) vliv  stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby  
 na odtokové pom�ry v území:   

Vliv stavby nenarušuje ráz krajiny a stavba je v souladu s urbanistickými požadavky. 
Stavba bude napojena na plánované inženýrské sít� a nenaruší p�irozené povodí 
krajiny. 

  f) požadavky na asanace, demolice, kácení d�evin:  
Na staveništi budou odstran�ny nízké d�eviny (ke�e) které se na okraji pozemku 
vyskytují. Další opat�ení nejsou zapot�ebí.  

  g)  požadavky  na  maximální  zábory  zem�d�lského  p�dního  fondu nebo 
   pozemk� ur�ených k pln�ní funkce lesa:  

Žádné požadavky na maximální zábor zem�d�lského p�dního fondu nebyli vzneseny. 

   h)  územn�  technické  podmínky :   
Napojení na stávající komunikaci bude provedeno dle požadavk� provozovatele této 
komunikace. Napojení na inženýrské sít� bude dle požadavk� provozovatele 
inženýrských sítí. Napojení bude provedeno odborným technikem.   

 i)  v�cné  a  �asové  vazby  stavby, podmi�ující, vyvolané, související 
investice:  

Nejsou položeny v�cné a �asové vazby stavby 



   B.2 Celkový popis stavby 

   B.2.1 Ú�el užívání stavby, základní kapacity funk�ních jednotek:  

  Stavba je ur�ena jako polyfunk�ní d�m pro 65 osob s kavárnou, tenisovým klubem, 
kancelá�emi a deseti bytovými jednotkami. 

     B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení 
   a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového �ešení:  

Objekt spl�uje urbanistické požadavky dané oblasti. 
b)  architektonické  �ešení:  

Je dle p�ání investora a bylo odsouhlaseno zástupci m�sta Jemnice. 

   B.2.3 Dispozi�ní a provozní �ešení, technologie výroby:  
Objekt je situován na pozemku �. 1832/1 v severní �ásti území. Podélná osa objektu 
je vodorovná k místní komunikaci. K hranici pozemku od navrhovaného objektu 
polyfunk�ního domu  je minimáln� cca 9,5 m. 
Polyfunk�ní d�m je navržen jako p�tipodlažní. St�echa je �ešena jako plochá  
nepochozí dvoupláš�ová. Do 1.NP se vstupuje p�es zádve�í do chodby. Odtud je 
p�ístup do hlavních prostor domu – do ko�árkárny, na schodišt� a do 1.SP, kde jsou 
umíst�ny sklepní koje a technická místnost s kotlem pro vytáp�ní. Kancelá�e, 
tenisový klub i kavárna mají vstup samostatný, umíst�n také v 1.NP. 
Po schodišti je p�ístup do dalších nadzemních podlaží. V nich se ve 2. a 3. podlaží 
umíst�ny vždy 4 samostatn� odd�lené byty (3 x 2+kk, 1 x 3+kk). Ve 4. NP je umíst�n  
nadstandartní byt 5+kk a 2+kk.  V 1. NP  jsou dále umíst�ny prostory tenisového 
klubu a zázemí pro sportovní klub -šatny, místností se sociálním zázemím, sklad, 
kancelá� a klubovna. Tyto prostory mají samostatný vstup ze spole�ného záv�t�í u 
hlavního vchodu a zadní vchod od p�ilehlého tenisového h�išt�.  
Architektonická koncepce je založena na protnutí dvou obdélníkových prostor�, 
z nichž jedna �ást je t�ípodlažní a druhá �ty�podlažní s podsklepením. 
Fasády jsou jednoduché s balkonovými deskami, podep�enými zd�nými sloupy,  na 
východní a západní stran� objektu. Barevnost fasád je založena na odstínech sv�tlé 
a tmavé barvy, okna jsou plastová. 
Po ukon�ení výstavby stavebního objektu dojde ke zpevn�ní �ásti ploch v okolí 
budovy zámkovou dlažbou a betonovými dlaždicemi. Jedná se o okapové chodníky 
kolem budovy, plocha p�ed vstupem do objektu, p�íchozí komunikace k provozní �ásti 
objektu. Tato komunikace z betonové zámkové dlažby m�že sloužit i jako pojezdová 
komunikace pro naléhavé pot�eby a hasi�ský záchranný sbor. Dále budou provedeny 
drobné kone�né terénní úpravy nezpev�ovaných ploch a jejich osetí travní sm�sí. 
V navrhovaném objektu není plánován pobyt osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

P�ístup k objektu a do objektu je pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace umožn�n. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby:  

Kavárna, kancelá�e jsou navrženy jako bezbariérové a je navrhnuto jedno parkovací 
stání pro bezbariérové parkování u p�ilehlé jednosm�rné komunikace. Bezbariérový 
p�ístup do objektu je umožn�n sm�rem k navržené jednosm�rné komunikaci. Odtud 
je umožn�n p�ístup ke všem vchod�m do objektu. Pro p�ípadné p�ivolání pomoci 



bude umíst�n u vstupu na pozemek zvonek. Vstup do objektu m�že být ozna�en 
povrchovou úpravou dlažby. 

B.2.5 Bezpe�nost p�i užívání stavby: Byly dodrženy všechny p�edpisy pro 
bezpe�nost stavby. 

     B.2.6 Základní charakteristika objekt�  
a) stavební �ešení: Stavba je �ešena pomocí systému Porotherm (st�ny, stropy, 

p�eklady), p�í�ky ze sádrokartonu, ramena schod� ze železobetonu. 
b) konstruk�ní a materiálové �ešení: Stavba je montovaná z prefabrikovaných 

keramických tvárnic a strop� typu nosník + vložky Miako. St�echa je navržena 
jako dvoupláš�ová plochá nepochozí. 

c) mechanická odolnost a stabilita: Objekt byl navržen tak, aby byla zajišt�na 
stabilita a odolnost p�i r�zných pov�trnostních podmínkách. 

    B.2.7 Požárn� bezpe�nostní �ešení:  

a) technické �ešení: viz. požárn� bezpe�nostní �ešení stavby 
b) vý�et technických a technologických za�ízení: viz. požárn� bezpe�nostní 
�ešení stavby 

B.2.8 Požárn� bezpe�nostní �ešení    
a) rozd�lení stavby a objekt� do požárních úsek�: 18 pož. úsek�: 1.PÚ - CHÚC, 

2.PÚ - Suterén, 3.PÚ - Ko�árkárna, 4. PÚ - kavárna+tenisový klub, 5.-7.PÚ 
instala�ní šachty, 8.PÚ - Kancelá�e,, 9-18.PÚ – obytné bu�ky budovy. 

b) výpo�et požárního rizika a stanovení stupn� požární bezpe�nosti: V souladu 
s �l. 4.1.1 d) �SN 73 0833 jsou požární úseky za�azeny do II. a lll. stupn� 
požární bezpe�nosti. 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobk� v�etn� 
požadavk� na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí:  

Požární odolnost stavebních konstrukcí byla hodnocena pro II. a lll. stupe� 
požární bezpe�nosti (viz. pol. 1 - 12 tab. 12 �SN 73 0802). 

d) zhodnocení evakuace osob v�etn� vyhodnocení únikových cest:  
Únikové cesty z posuzovaného objektu polyfunk�ního  domu jsou �ešeny dle 
�SN 73 0802 a �SN 73 0833. Únik osob je zajišt�n chrán�nou únikovou cestou 
a nechrán�nými únikovými cestami. Únikové cesty vyhoví požadavku na ší�ku 
0,9 m (dve�e na ší�ku 0,8 m). Na vybavení únikových cest nejsou kladeny 
specifické požadavky. 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárn� nebezpe�ného  
provozu: 

              Podrobné �ešení viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY. 

f) zajišt�ní pot�ebného množství požární vody, pop�ípad� jiného hasiva, 
v�etn� rozmíst�ní vnit�ních a vn�jších odb�rných míst: Pot�eba požární vody 
byla stanovena dle Tab. 1 a Tab. 2 �SN 73 0873. Voda pro hasební zásah 
požárních jednotek je zajišt�na z hydrantového rozvodu DN 100, kde požární 
hydrant je umíst�n ve vzdálenosti do 120 m od posuzovaného objektu. V 
hydrantové síti je zajišt�n tlak min. 0,2 MPa. 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (p�ístupové komunikace, 
zásahové cesty): P�íjezd k posuzovaným objekt�m je zajišt�n dostate�n� 



širokými a únosnými komunikacemi, umož�ujícími p�ístup z �elní fasády. Nástupní 
plochu, vn�jší a vnit�ní zásahové cesty není nutné pro posuzované objekty 
z�izovat. 

h) zhodnocení technických a technologických za�ízení stavby (rozvodná 
potrubí, vzduchotechnická za�ízení):  Teplá voda bude zajišt�na pomoci 
elektrických oh�íva��. Technologická za�ízení a technologie ovliv�ující požární 
bezpe�nost zde nejsou navržena, jedná se o polyfunk�ní d�m, kde budou 
instalovány pouze domácí spot�ebi�e. 

i) posouzení požadavk� na zabezpe�ení stavby požárn� bezpe�nostních 
zna�ek a tabulek: 

Pro posuzované prostory není stávajícími právními p�edpisy požadována 
instalace vyhrazených požárn� bezpe�nostních za�ízení dle odst. 3 § 4 vyhl. �. 
246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpe�nosti a výkonu státního 
požárního dozoru. Posuzovaný objekt bude vybaven za�ízením autonomní 
detekce a signalizace (autonomní hlási� kou�e podle �eské technické normy �SN 
EN 14604) 

j) rozsah a zp�sob rozmíst�ní výstražných a bezpe�nostních zna�ek a tabulek: 
Hlavní uzáv�ry vody a vypína� elektrické energie budou ozna�eny 
bezpe�nostními tabulkami. Tabulky budou ozna�ovat sm�r p�ístupu k uzáv�r�m 
médií a umíst�ní t�chto uzáv�r�.  
 

B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 
a) kritéria tepeln� technického hodnocení 

Pro výpo�et tepelných ztrát objekt� byly použity následovné kritéria:  
− Návrhová (výpo�tová) venkovní teplota Te : ................................... -15.0° C  
− Pr�m�rná ro�ní teplota venkovního vzduchu Te,m : …...................... 8.2° C  
− �initel ro�ního kolísání venkovní teploty fg1 : ................................... 1.45  
− Pr�m�rná vnit�ní teplota v objektu Ti,m : ......................................... 20.6° C  
− Ú�innost zp�tného získávání tepla ze vzduchu : ............................... 0.0 %  

         − Typ objektu:       Polyfunk�ní d�m 
b) energetická náro�nost stavby: Veškeré nové konstrukce byly navrženy tak, aby 

byly spln�ny a nep�ekro�eny požadované sou�initele prostupu tepla. Objekt 
spl�uje požadavek na nízkou energetickou náro�nost. 

c) posouzení využití alternativních zdroj� energií: V základním provedení stavby 
se s využitím alternativních zdroj� energie nepo�ítá. 

 B.2.10   Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a 
   komunální prost�edí 

 Zásady   �ešení   parametr�   stavby   (v�trání,  vytáp�ní,  osv�tlení, 
 zásobování  vodou,  odpad�  apod.) a dále zásady �ešení vlivu stavby na 
 okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.): Budova bude sob�sta�ná. Pouze v ohledech 
dodávky pitné vody, elektrické energie a napojení na kanalizaci budou zbudovány p�ípojky. 
Budova nebude nijak zat�žovat okolí (vibrace, hluk, prašnost atd.)    

B.2.11 Zásady ochrany stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 

a) ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží: Radonový pr�zkum proveden 
nebyl, pro jistotu však je uvažováno st�ední riziko pronikání radonu. 

b) ochrana p�ed bludnými proudy:   



c) ochrana p�ed technickou seizmicitou: Stavba nezahrnuje žádné za�ízení, které 
by p�edstavovali riziko technické seizmicity.  

d) ochrana p�ed hlukem: Stavba a její konstrukce jsou navrženy v souladu s 
normovými hodnotami pro obytné budovy tak, aby byla zabezpe�ena akustická 
pohoda uživatel� domu. 

e) protipovod�ová opat�ení: Stavba se nenachází v zátopové oblasti, 
protipovod�ová opat�ení nejsou pot�ebná.  

B.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu 

  a) napojovací místa technické infrastruktury, p�eložky: Napojení na inženýrské sít� 
prob�hne dle provedené dokumentace schválenou správcem t�chto sítí. 

b) p�ipojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky: P�ipojovací rozm�ry, výkopové 
kapacity a délky dle provedené dokumentace. 

   B.4 Dopravní �ešení 
a) popis dopravního �ešení: Dopravní situace nebude v pr�b�hu stavby narušena. Jedná 

se o stavbu u velmi málo frekventované komunikace. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: Od hlavní komunikace je až 

k pozemku napojena vedlejší komunikace. Z vedlejší komunikace pak vede již na 
pozemku p�íjezdová zpevn�ná plocha. 

c) doprava v klidu: Parkování pro obyvatele a návšt�vníky budovy je zajišt�no pomocí 
parkovacích míst na plánované jednosm�rné komunikace okolo budovy. 

  d) p�ší a cyklistické stezky: Projekt ne�eší. 

  B.5 �ešení vegetace a souvisejících terénních úprav:  

a) terénní úpravy: Navrhovaná stavba respektuje topologii terénu, proto budou provád�ny 
jen nezbytné vyrovnávací terénní úpravy, p�edevším vyrovnání terénu na p�ední fasád�.  

b) použité vegeta�ní prvky: Nov� vzniklé zelené plochy budou zatravn�né. Dále na 
pozemku budou vysazeny ješt� n�kolik menších stromk�. 

c) biotechnická opat�ení: Bez požadavk�. 

   B.6 Popis vliv� stavby na životní prost�edí a jeho ochrana 
   a) vliv na životní prost�edí: Stavba nebude zne�iš�ovat ovzduší, nebude vydávat hluk, 

vodu bude brát z vodovodního �ádu, odpadní voda bude úst�na do kanalizace a p�da 
nebude dot�ena. 

b) vliv na p�írodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin�:  Stavba 
nemá vliv na p�írodu a krajinu. 

c) vliv na soustavu chrán�ných území Natura 2000: Stavba nemá vliv na chrán�ná 
území Natura  2000. 

   d) návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zjiš�ovacího �ízení nebo stanoviska EIA: 
Nebyly vzneseny podmínky ze zjiš�ovacího �ízení nebo stanoviska ElA. 

e) navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních p�edpis�: Nejsou navrhována žádná ochranná a bezpe�nostní 
pásma 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
a) Spln�ní základních požadavk� z hlediska pln�ní úkol� ochrany obyvatelstva: Jsou 

spln�ny základní požadavky z hlediska pln�ní úkol� ochrany obyvatelstva 



B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: Napojení na 
stávající dopravní infrastrukturu bude pomocí vedlejší komunikace. K technické 
infrastruktu�e budou zhotoveny p�ípojky dle dokumentace odsouhlasené správcem 
technické infrastruktury. 

b) Ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
d�evin:  

P�íprava staveništ� nevyžaduje žádné asanace, demolice nebo kácení d�evin. 
c) Bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo deponie zemin. Vyt�žená zemina 

z hloubení základových pas� bude odvezena na skládku. Na záv�re�né terénní úpravy 
bude použita ornice z deponie. Zbylá ornice se odveze na skládku. 

d) vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky: Stavba nebude mít negativní vliv 
na okolní pozemky. Po ukon�ení stavebních prací budou provedeny terénní a sadové 
úpravy. P�i provád�ní stavby nebudou používány t�žké mechanismy, hlu�nost p�i stavb� 
bude b�žná. P�ed výjezdem ze stavby budou vozidla o�išt�na, a pokud dojde ke 
zne�išt�ní komunikace vozidly ze stavby, bude komunikace ihned o�išt�na. Prašnost 
prací na stavb� bude minimalizována používáním uzav�ených nádob a kontejner�, 
p�ípadn� zkráp�ním vodou. Odpady ze stavby budou odváženy k likvidaci nebo na �ízené 
skládky. Splaškové vody budou svedeny p�es nov� vybudovanou p�ípojku do ve�ejného 
�ádu kanalizace.  

e) ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
d�evin: Plocha staveništ� bude oplocena. P�íprava staveništ� nevyžaduje žádné 
asanace, demolice nebo kácení d�evin. 

f) maximální zábory pro staveništ� (do�asné/trvalé): Plocha staveništ� v �ase výstavby 
nep�esáhne plochu �ešeného území. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad� a emisí p�i výstavb�, jejich 
likvidace: p�i výstavb� bude produkován jen b�žný stavebný odpad a jeho likvidace bude 
realizována zákonným zp�sobem dle plánu likvidace odpad� zodpov�dnou firmou s 
náležitým oprávn�ním. 

h)bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo deponie zemin:  
Výškové osazení jednotlivých objekt� bylo navrženo tak aby bilance zemních prací byla 
vyrovnaná. P�ed zahájením výkopových prací bude v nutném rozsahu stažena ornice do 
hloubky 30 cm a uložena v severovýchodním rohu pozemku. Ornice bude op�tovn� 
využita p�i dokon�ení terénních úprav. Terénní úpravy vychází z výškového umíst�ní 
domu a návazností na polohu vstup� do objektu. Všechny nov� vzniklé výškové rozdíly v 
terénu budou �ešeny vyspádováním zeminy. Všechna zemina z výkopových prací bude 
využita p�i terénních úpravách. 

i) ochrana životního prost�edí p�i výstavb�: Po dobu výstavby nedojde k výraznému 
zhoršení životního prost�edí. Zhoršení m�že zp�sobit hluk a prašnost p�i provád�ní 
n�kterých stavebních �inností. Dodavatel musí zajistit pravidelné �išt�ní staveništ� a p�íp. 
místní komunikace od ne�istot zp�sobených staveništní dopravou. V dob� od 22,00 do 
6,00 hodin musí být dodržován no�ní klid. Odpad p�i stavební �innosti budou tvo�it 
p�edevším zbytky stavebních materiál� – d�evo, betonová dr�, cihelný materiál, asfaltové 
lepenky, obaly od barev apod. Stavební odpad bude t�íd�n a odvážen na skládku.  

j) zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci p�i prácina staveništi, posouzení 
pot�eby koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle jiných právních 
p�edpis�: Pro bezpe�nost práce a ochranu zdraví pracovník� platí Zákoník práce �. 
262/2006 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, vyhl. �ÚBP �. 48/1982 Sb., kterou se 
stanoví základní požadavky k zajišt�ní bezpe�nosti práce a technických za�ízení, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, Vyhl.�. 309/2006 Sb. o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a 



ochrany zdraví p�i práci, Na�.vlády �. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe�nost 
a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky, 
Na�.vlády �. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný provoz a 
používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí, Zákon �NR �. 133/1985 Sb. o 
požární ochran�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� s vyhl. MV �. 246/2001 Sb., o požární 
prevenci, kterou se provádí zákon o PO.   Všichni pracovníci musí být �ádn� proškoleni o 
bezpe�nosti práce a ochran� zdraví, musí mít zajišt�ny všechny povinné ochranné 
pracovní pom�cky a prost�edky a musí být seznámeni se zásadami práce s el. p�ístroji a 
za�ízením, s požárními poplachovými sm�rnicemi (i s ostatní dokumentaci požární 
ochrany) a únikovými cestami z objektu. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání stavbou dot�ených staveb: bez požadavk� 
l) zásady pro dopravn� inženýrské opat�ení: bez požadavk� 
m) stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby (provád�ní stavby za 
provozu, opat�ení proti ú�ink�m vn�jšího prost�edí p�i výstavb� apod.): bez požadavk� 
n) postup výstavby, rozhodující díl�í termíny:  zahájení stavby:     �erven 2017                                                   
                  ukon�ení stavby:    srpen 2019 
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C. Technická zpráva 
 
a) Informace o rozsahu a stavu staveništ�, p�edpokládané úpravy staveništ�, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, p�íjezdy a p�ístupy na staveništ�  
 
Prostor staveništ� p�ímo navazuje na zpevn�nou komunikaci. Technicky je �ešení 
novostavby na principu st�nového systému, se zastropením stropem na principu 
prostých nosník�. Byla zvolena šikmá dvoupláš�ová nepochází st�echa. 
Vn�jší plochy v �ásti vchodu jsou zadlážd�ny betonovou zámkovou dlažbou. Ostatní 
plochy jsou zatravn�ny.  
Objekt je osazen na mírn� svažitém terénu a nachází se na v�tším pozemku, který je 
p�ipraven na výstavbu bytových a rodinných dom�. Pozemek se nachází u hlavní  
komunikace ul. Bud�jovická. Okolí budovy bude v kone�né úprav� zatravn�no.  
Pozemek bude oplocen plotem výšky 1,8 m. P�ístup na pozemek bude bránou z hlavní 
komunikace ul. Bud�jovická. Objekt se bude realizovat v p�ední �ásti pozemku a zadní 
�ást bude sloužit pro skládku materiál� a pozd�ji k výstavb� tenisového h�išt� a dalších 
bytových dom�. 
 
b) významné sít� technické infrastruktury  
Na staveništi se nevyskytují žádné významné sít� technické infrastruktury, které by byly 
dot�eny stavebními pracemi. Budou dodrženy i veškeré odstupové vzdálenosti.  
 
c) napojení staveništ� na zdroje vody, elekt�iny, odvodn�ní staveništ� apod.  
Rozvod elektrické energie bude �ešen pomocí rozvodné sk�ín� na 220/380 V, která bude 
napojena na p�ivedené elektrické vedení. Rozvod vody bude napojen na ve�ejnou 
vodovodní sí� pomocí nov� vybudované vodovodní p�ípojky. Kanalizace bude napojena 
pomocí nov� vybodované kanaliza�ní p�ípojky na uli�ní �ád. Odvodn�ní staveništ� se 
nep�edpokládá.  
 
d) úpravy z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví t�etích osob, v�etn� nutných 
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace  
Staveništ� bude zabezpe�eno oplocením proti vniku t�etích osob a bude opat�eno 
výstražnými tabulemi proti vniku nepovolaných osob.  
 
e) uspo�ádání a bezpe�nost staveništ� z hlediska ochrany ve�ejných zájm�  
Ve�ejné zájmy nejsou pr�b�hem realizace dané výstavby dot�eny.  
 
g) popis staveb za�ízení staveništ� vyžadujících ohlášení  
V pr�b�hu realizace výstavby nejsou p�edpokládány žádné stavby za�ízení staveništ� 
vyžadující ohlášení. 

 
h) stanovení podmínek pro provád�ní stavby z hlediska bezpe�nosti a ochrany 
zdraví, plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi podle zákona o 
zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci  
V rámci zajišt�ní p�íslušných podmínek pro provád�ní stavby z hlediska bezpe�nosti a 
ochrany zdraví budou dodržena veškerá ustanovení p�íslušné legislativy, zejména 
zákona  
�. 309/2006, 591/2006, 362/2006 Sb. Vztahující se k dané stavb�, resp. Pr�b�hu 
realizace této stavby.  
 
 



 
 
 
i) podmínky pro ochranu životního prost�edí p�i výstavb�  
 
Vlastní realizace výstavby nekladou žádné mimo�ádné nároky na ochranu životního 
prost�edí. Provád�ní stavby bude šetrným zp�sobem s ohledem na životní prost�edí.  
P�ehled odpad� a zp�sob jejich likvidace - odpady vznikající p�i realizaci stavby  
V souladu s p�íslušnou vyhláškou je nutno v projektové dokumentaci �ešit likvidaci 
odpad�, které budou vznikat p�i samotné realizaci stavby.  
Odpady vznikající ze stavební výroby budou uloženy na odpovídající skládce ve smyslu 
zákona o "odpadech ". Veškeré odpady ze stavební výroby budou vyt�íd�ny a 
zneškodn�ny dle platných právních p�edpis�.  
Ke kolauda�nímu �ízení doloží investor - provozovatel doklady o využití, resp. 
zneškodn�ní odpad� vznikajících ze stavební výroby.  
Pracovní doba je omezena od 7:00 do 18:00 z d�vodu ší�ení hluku.  
 
j) orienta�ní lh�ty výstavby a p�ehled rozhodujících díl�ích termín�  
 
P�edpokládá se ukon�ení stavby do 18 m�síc�.  
Plán kontrolních prohlídek: vyty�ení stavby, za armování základové konstrukce, osazení 
a ukotvení stropních kcí, p�í�lí, pr�vlak� a dalších podstatných prvk�. Dokon�ení hrubé 
stavby (osazení st�ešní konstrukce a plášt�).  
Stavebník oznámí stavebnímu ú�adu dokon�ení jednotlivých etap, bude up�esn�no na 
základ� domluvy se stavebním ú�adem, který stavbu povolil.  
Výkresová �ást  
Pro daný p�ípad výkresová �ást PD. 

Dokumentace stavebních objekt�  
 
1. Pozemní (stavební) objekty  
 
1.1. Architektonické a stavebn� technické �ešení  
1.1.1. Technická zpráva 

a) ú�el objektu 
Jedná se o výstavbu polyfunk�ního domu. Objekt je �áste�n� podsklepený p�tiodlažní d�m 
s provozem v prvním podlaží budovy. Sou�ástí stavby jsou p�ípojky na inženýrské sít� 
(vodovodní, kanaliza�ní, elektrická a plynová) a zpevn�né plochy kolem objektu. 
 
b) zásady architektonického, funk�ního, dispozi�ního a výtvarného �ešení a �ešení 
vegeta�ních úprav okolí objektu, v�etn� �ešení p�ístupu a užívání objektu osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace 

Objekt je situován na pozemku �. 1832/1 v severní �ásti území. Podélná osa objektu 
je vodorovná k místní komunikaci. K hranici pozemku od navrhovaného objektu 
polyfunk�ního domu  je minimáln� cca 9,5 m. 
Polyfunk�ní d�m je navržen jako p�tipodlažní. St�echa je �ešena jako plochá  
nepochozí dvoupláš�ová. Do 1.NP se vstupuje p�es zádve�í do chodby. Odtud je 
p�ístup do hlavních prostor domu – do ko�árkárny, na schodišt� a do 1.SP, kde jsou 
umíst�ny sklepní koje a technická místnost s kotlem pro vytáp�ní. Kancelá�e, 
tenisový klub i kavárna mají vstup samostatný, umíst�n také v 1.NP. 



Po schodišti je p�ístup do dalších nadzemních podlaží. V nich se ve 2. a 3. podlaží 
umíst�ny vždy 4 samostatn� odd�lené byty (3 x 2+kk, 1 x 3+kk). Ve 4. NP je umíst�n  
nadstandartní byt 5+kk a 2+kk.  V 1. NP  jsou dále umíst�ny prostory tenisového 
klubu a zázemí pro sportovní klub -šatny, místností se sociálním zázemím, sklad, 
kancelá� a klubovna. Tyto prostory mají samostatný vstup ze spole�ného záv�t�í u 
hlavního vchodu a zadní vchod od p�ilehlého tenisového h�išt�.  
Architektonická koncepce je založena na protnutí dvou obdélníkových prostor�, 
z nichž jedna �ást je t�ípodlažní a druhá �ty�podlažní s podsklepením. 
Fasády jsou jednoduché s balkonovými deskami, podep�enými zd�nými sloupy,  na 
východní a západní stran� objektu. Barevnost fasád je založena na odstínech sv�tlé 
a tmavé barvy, okna jsou plastová. 
Po ukon�ení výstavby stavebního objektu dojde ke zpevn�ní �ásti ploch v okolí 
budovy zámkovou dlažbou a betonovými dlaždicemi. Jedná se o okapové chodníky 
kolem budovy, plocha p�ed vstupem do objektu, p�íchozí komunikace k provozní �ásti 
objektu. Tato komunikace z betonové zámkové dlažby m�že sloužit i jako pojezdová 
komunikace pro naléhavé pot�eby a hasi�ský záchranný sbor. Dále budou provedeny 
drobné kone�né terénní úpravy nezpev�ovaných ploch a jejich osetí travní sm�sí. 
V navrhovaném objektu není plánován pobyt osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

P�ístup k objektu a do objektu je pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace umožn�n. 

 
c) kapacity, užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy, orientace, 
osv�tlení a oslun�ní 
Celkové kapacity objektu: 
„Polyfunk�ní d�m“ 
- plocha pozemku 30 038,65 m2  
- zpevn�ná plocha 350,55  m2 
- zastav�ná plocha 464,50 m2  

- obestav�ný prostor 1524,4 m3  

P�edpokládané náklady stavby 52 150 000 K�. 
 
Ve všech obytných místnostech je navrženo dostate�né denní osv�tlení okny. 
Osv�tlení pobytových místností je p�irozené denním sv�tlem. 
 
d) technické a konstruk�ní �ešení objektu, jeho zd�vodn�ní ve vazb� na užití objektu a 
jeho požadovanou životnost 

1. Zemní práce 
Jako první na �ad� je sejmutí ornice, p�ípravné práce a hned po té prob�hnou zemní práce. 
K hlavním zemním pracím pat�í vyhloubení rýh pro základové pasy pod nosnými zdmi a 
p�esná práce p�i tvorb� výkopu pro zemní registr. 
Ornice bude uskladn�na na deponii a zabezpe�ena proti znehodnocení na pozemku 
investora, aby se pozd�ji mohla využít p�i záv�re�ných terénních a sadových úpravách 
v okolí dokon�eného stavby. 
Ješt� než se zahájí zemní práce, je nutno vyty�it veškeré podzemní inženýrské sít� 
nacházející se v prostoru stavby, aby nedošlo k jejich poškození! 

2. Založení, spodní stavba 



Založení objektu vzhledem ke geologickému profilu bylo navrženo plošné. Pod obvodovými 
i nosnými zdmi jsou základové pasy ší�ky 800 mm z betonu C16/20 (B20).  

3. Svislé nosné konstrukce 
Obvodové nosné konstrukce jsou navrženy z keramických tvarovek POROTHERM 50 Eko+ 
Profi tl. 500 mm, na lepidlo. Vnit�ní nosné konstrukce uvnit� jsou navrženy z keramických 
tvarovek POROTHERM 24 Profi, 240 mm na lepidlo.  

4.V�nce 

Konstrukce v�nc� jsou monolitické ze železobetonu t�ídy C 16/20 a oceli B500B. Výztuž pro 
v�nce použitých v objektu je vytvo�ena z armovacích koš�, které se skládají z podélné 
výztuže Ø 12 mm a dvoust�ižných t�mínk� Ø6 a´250 mm. Tyto koše jsou navzájem 
spojovány p�esahem výztuže a to 300 mm. V rozích v�nce se spojení provede pomocí 
výztuže Ø 12 mm ohnuté do pravého úhlu v délce p�esahu koše 300 mm. 

5. Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce nad všemi podlažími je op�t ze systému POROTHERM - nosník� a 
keramických vložek Miako, které jsou zality betonem C 20/25. 
P�eklady nad otvory v nosných zdech budou z p�eklad� typu POROTHERM 7.  
U schodištního prostoru bude použit železobetonový prefabrikovaný nosník o rozm�rech 
3250 x 250 x250 mm.  

6. Schodišt� 
Ve schodiš�ovém prostoru bude navrženo železobetonové monolitické schodišt� s 
keramickým 
obkladem stupnic.  
Konstrukce schodišt� se skládá z nosné monolitické železobetonové desky (beton C 16/20, 
ocel B500B), která staticky p�sobí jako 2x zalomený nosník. Vyztužení desky je stanoveno 
statickým výpo�tem. Na desku jsou nadbetonovány nenosné stupn� z betonu C 16/20. 
Rozm�ry stup�� schodišt� jsou uvedeny ve výpo�tech schodišt�. 

7. Zast�ešení 
Je tvo�eno plochou dvoupláš�ovou prov�trávanou st�echou. Jako nosný prvek poslouží 
d�ev�né vazníky, na kterých jako krytina bude použita povlaková st�ešní krytina FATRAFOL-
S 8010.  
St�echa bude opat�ena okapem vždy pod�l nižší strany st�echy. Skladba st�ešní krytiny je 
blíže popsána ve výkresové dokumentaci 

8. Vnit�ní d�lící konstrukce 
Vnit�ní nenosné konstrukce jsou v p�ípad� 1SP – POROTHERM 11,5 P+D zd�nné na MVC 
maltu, s oboustrannou MVC omítkou tl. 10 mm. V p�ípad� nadzemních podlaží ze 
sádrokartonových p�í�ek RIGIPS (Dvojit� oplášt�né Konstrukce R-CW 50), tl. 155 mm u 
mezibytových a tl. 125 mm v ostatních p�ípadech, které jsou kotvené pomocí samo�ezných 
vrut� do hliníkových rošt� z CW a CD profil�. 

9. Podlahy 
Jednotlivé skladby a podlahové krytiny jsou dle charakteru jednotlivých místností. Pro 
nášlapné vrstvy podlah jsou navrženy lepené keramické dlažby RAKO, nebo laminátová 
plovoucí podlaha Kährs. 
T�mto úpravám bude p�izp�sobeno i �ešení podlahových sokl�. Jednotlivé skladby jsou 
zpracovány ve výkresové �ásti. 



10. Izolace 
- Hydroizolace - bude provedena v celé ploše základ� a podkladního betonu podlah ze dvou 

vrstev asfaltových pásu proti vod� a pronikání radonu. Protiradonová opat�ení jsou 
navržena na st�ední stupe� rizika. V míst� jednotlivých prostup� je nutné tyto prostupy 
dodate�n� ut�snit. Hydroizolace je také na ploché jednopláš�ové st�eše v podob� 
povlakové krytiny. 

   V místnostech sociálního zázemí bude navíc provedena tekutá hydroizola�ní vrstva pod 
keramickou dlažbu a vytažena na st�ny pod obklad (min. 200 mm).  

� Izolace tepelné – jako tepelná izolace do konstrukce podlah se použijí izola�ní desky ze 
stabilizovaného EPS (�= 0,037 W/m.K) tl. 80 mm u nepodsklepené �ásti a 50 mm v p�ípad� 
podsklepení. Na tepelnou izolaci suterénu bude použit extrudovaný polystyren (�= 0,036 
W/m.K )tl. 70mm, který bude dopln�n op�t o dv� vrstvy hydroizola�ních asfaltových pás�. 
Extrudovaný polystyren (tl. 50mm) a hydroizolace bude vytažena až po úrove� soklu.  
Tepelné izolace jsou navrhovány dle souboru norem �SN 73 05- 40 – Tepelná ochrana 
budov. 
St�ešní pláš� bude dopln�n také o tepelnou izolaci a to o minerální vlnu tl. 240 mm (�= 
0,035 W/m.K). 

11. Úpravy povrch� 
Vn�jší úpravy povrch�: 
Vn�jší omítky budou provedeny z probarvených tenkovrstvých omítek Baumit Style Top.  
Barva fasády je navržena v odstínu �ervené a sv�tle šedé barvy BI00. 
P�ibližné barevné �ešení je sou�ástí této projektové dokumentace. 
Veškeré oplechování objektu je m�d�ným plechem bez povrchové úpravy. 
Fasáda bude dopln�na o kamenný obklad okolo celého 1.NP. 
Vnit�ní úpravy povrch�: 
Povrchy vnit�ních st�n a strop� jsou �ešeny pomocí vápenocementových omítek opat�ených 
b�žnými výmalbami. Na sádrokartonovém povrchu je malba. V místnostech WC a v 
koupelnách jsou navrženy keramické obklady do výšky 2100 mm, kladené do tmelu.  Rohy a 
horní ukon�ení obklad� se za�istí ukon�ujícími lištami. V kuchyni nad kuchy�skými linkami 
bude proveden keramický obklad v �ásti 600-1400 mm. 

12. Záme�nické a osazované konstrukce 
Jedná se o prvky jako je zábradlí a krycí rošty anglický dvork�, �i šachty v garáži.  
Veškeré záme�nické a osazovací práce budou specifikovány a vykázány v následném 
provád�cím stupni dokumentace- výpis záme�nických výrobk�. 

13. Klempí�ské konstrukce 
B�žné klempí�ské práce lze v zásad� rozd�lit na konstrukce na st�echách (oplechování atiky, 
komínu, apod.) a na práce na fasádách (okenní plechové parapety apod.). Zhotovení t�chto 
klempí�ských prvk� se p�edpokládá z m�d�ného plechu bez povrchové úpravy. 
Veškeré klempí�ské prvky budou specifikovány a vykázány v následném provád�cím stupni 
dokumentace- výpis klempí�ských výrobk�. 

14. Truhlá�ské konstrukce 
K truhlá�ským pracím pat�í dve�e, okna, obložení vnit�ních dve�í, obklad vnit�ních okenních 
parapet�, apod. 
Veškeré truhlá�ské prvky budou specifikovány a vykázány v následujícím stupni projektové 
Dokumentace- výpis truhlá�ských výrobk�. 

15. Plastové konstrukce 



K plastovým výrobk�m anglické dvorky a jejich nástavce.  
Veškeré plastové prvky budou specifikovány a vykázány v následujícím stupni projektové 
dokumentace- výpis plastových výrobk�. 

16. Kone�né terénní úpravy a sadové úpravy 
Drobné kone�né terénní úpravy po ukon�ení výstavby stavebního objektu dotvarují 
nezpev�ované plochy pro jejich následnou úpravu. Nezpevn�né plochy budou p�ihnojeny 
um�lým hnojivem a osety travní sm�sí. 

17. Zpevn�né plochy 
Po ukon�ení výstavby stavebního objektu dojde ke zpevn�ní �ásti ploch v okolí objektu. 
Jedná se o okapové chodníky kolem domu, plochu terasy p�ed vstupem do kavárny, 
chodníky p�ed vstupem do kancelá�i, bytové �ásti a tenisového klubu. Zpevn�né plochy 
budou vytvo�eny zámkovou dlažbou a okapový chodník s terasou bude z betonových 
dlaždic. 
Skladba št�rkového podloží pod dlažbou bude provád�na a hutn�na po jednotlivých 
vrstvách, následn� budou osazeny obrubníky a jako kone�ná fáze položena zámková a 
betonová dlažba BEST, vše v závislosti na kone�ných výškách upraveného terénu dle 
výkresové dokumentace. P�esná skladba pod zámkovou skladbu bude up�esn�na v dalším 
stupni projektové dokumentace (skladby podlah). Ta je závislá na druhu provozu na jejím 
povrchu. 
Zpevn�né plochy okolo objektu budou odvodn�ny p�ímo na stávající terén. 
 
e) technologické za�ízení 
Objekt bude obsahovat technologická za�ízení nutné pro provoz sportbaru a kancelá�ských 
prostor. 
 
f) tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor� 
Jako tepelná izolace do konstrukce podlah se použijí izola�ní desky z tvrzeného polystyrenu 
v tl. 50 a 100 mm. Zateplení st�ešní konstrukce se provede z min. plsti tl. 2*120 mm.  
Tepelné izolace jsou navrhovány dle souboru norem �SN 73 05- 40 – Tepelná ochrana 
budov. 
Akustické �ešení: 
Z hlediska stavební akustiky je p�i návrhu objektu a jeho díl�ích konstrukcí postupováno dle 
�SN 73 05 31 – Ochrana proti hluku v pozemních stavbách. 
Pot�ebný akustický útlum a protihluková ochrana chrán�ných prostor jsou �ešeny p�ímo 
stavebn� technickým �ešením jednotlivých konstrukcí a dispozi�ním uspo�ádáním celého 
objektu. 
Stropní konstrukce jsou z akustického hlediska vyhovující. 
Vn�jší výpln� otvor�: 
Okna jsou navržena plastová v bílé barv�. Kovaní celoobvodové, otvírav� 
sklopné, s mikroventilací, se sva�itelným t�sn�ním v barv� �erné. Zasklení izola�ním 
trojsklem UW =0,6 Wm-2K-1. Okna budou opat�ena plastovou narážecí lištou pro osazení 
parapetu. 
Vnit�ní výpln� otvor�: 
Vnit�ní dve�e budou d�ev�né, �áste�n� prosklené nebo plné. Vstupní dve�e a balkonové 
dve�e budou plastové, viz. výpis oken a dve�í. Veškeré vnit�ní výpln� otvor� budou 
provedeny dle projektu s požární odolností. 
 



g) zp�sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
hydrogeologického pr�zkumu 
Na základ� p�edb�žných informací od majitel� sousedních objekt� byl zvolen zp�sob 
založení na betonových monolitických základových pásech. Podzemní voda se v 
prostoru staveništ� vyskytuje ve zna�né hloubce a svou hladinou nezasahuje do 
základových pom�r�. Základová zemina je pevnosti Rdt=250kPa. P�ed zapo�etím 
veškerých prací bude stav ov��en kopanými nebo vrtanými sondami. 
 
 
h) vliv objektu a jeho užívání na životní prost�edí a �ešení p�ípadných negativních 
ú�ink� 
Objekt koresponduje s okolím a nevyvozuje žádné negativní ú�inky na životní prost�edí. 
Kanaliza�ní p�ípojka bude svedena do ve�ejné stoky a následn� do �isti�ky odpadních 
vod. Domovní odpad bude likvidován v rámci systému sb�ru TKO. Po dobu výstavby 
budou vznikat tyto kategorie odpad� dle 381/2001 Sb:- 170201 D�evo, - 170204 Plastové 
obalové fólie, 170901 Stavební su�, -170504 Zemina + kamení,  
- 200101 papír a lepenka. Likvidace t�chto odpad� bude provedena na základ�  
smlouvy mezi provád�jící firmou a firmou mající oprávn�ní k likvidaci odpad�. 
P�i stavb� nebude použito žádných škodlivých látek a nebudou vznikat žádné škodlivé 
odpady. 
Nesmí též dojít k úniku látek poškozujících zem�d�lský p�dní fond a jeho p�dní kryt. 
 
i) dopravní �ešení 
Stavba je komunika�n� napojena na komunikaci, která p�ímo sousedí se zamýšlenou 
stavbou. 
Parkování je zajišt�no na jednosm�rné asfaltové obslužné komunikaci kolem pozemku 
stavby. 
j) ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí, protiradonová opat�ení 
Na základ� provedeného radonového pr�zkumu je navrženo opat�ení proti pronikání radonu 
z podloží do objektu. Pro st�ední radonový index jsou navrženy dva pásy z modifikovaného 
asfaltu H803. 
 
k) dodržení obecných požadavk� na výstavbu 
Dokumentace stavby je zpracována v souladu s platnými normami a p�edpisy souvisejícími, 
v souladu s p�íslušnými platnými právními p�edpisy, a spl�uje podmínky: - stavebního 
zákona �. 83/2006 a jeho provád�cích p�edpis�, zejména pak vyhlášky �. 499/2006 o 
dokumentaci staveb, vyhlášky �.501 o obecných požadavcích na využití území a vyhlášky �. 
502 kterou se m�ní vyhláška �. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
 
l) bezpe�nost a ochrana zdraví 
P�i stavb� je t�eba dodržovat všechny bezpe�nostní p�edpisy, platné normy a p�ípadná 
na�ízení, vyplývající z provozu mechanizace a technických pom�cek. Veškeré zdroje 
nebezpe�í a bezpe�nostní za�ízení nutno ozna�it ve shod� s p�íslušnými normami. Musí být 
dodrženo ustanovení na�ízení vlády �. 591/2006 O bližších minimálních požadavcích na 
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích a ustanovení na�ízení vlády �. 
362/2005 O bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s 
nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. 



Musí být dodržen zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce a zákon 309/2006 Sb., kterým se 
upravují 
další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.2. Výkresová �ást  
 
a) p�dorys základ� v m��ítku 1:50,  
b) p�dorysy jednotlivých podlaží v m��ítku 1:50  
c) výkres skladby strop� v m��ítku 1:50  
d) výkres st�echy – p�dorys 1:50  
e) �ezy podélný a p�í�ný v m��ítku 1:50  
f) pohledy v m��ítku 1:100  
g) situace v m��ítku 1:200  
h) dopl�kové výkresy –detaily a skladby, v r�zném m��ítku  
 
Požárn� bezpe�nostní �ešení: 

- �ešená jako samostatná �ást PD  
 
Výpo�ty  

- tepeln� technické, akustické, energetický štítek budovy, výpo�et rozm�r� 
základových pas� a schodiš�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brn�  4.12.2016 
Vypracoval :        Bc. Jakub Bulí�ek 
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Zákony, vyhlášky, nařízení vlády:  
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