
 

 







Předmětem předkládané diplomové práce je návrh bytového domu s byty 

ve vysokém standardu bydlení. Budova bude situována na svažitém pozemku 

v současnosti přístupném z ulice Hýbnerova v katastrálním území Slezská Ostrava. 

Stavba, pozemek i oplocení tvoří jednotný estetický a funkční celek, reflektující 

svažitý charakter pozemku. Bílá hmota objektu plynule vyrůstá od nejnižšího bodu 

a vytváří oplocení, které se spirálovitě vine kolem celého pozemku a harmonicky 

přechází v samotnou stavbu. Upravený terén pozemku vytváří platformy pro 

zahrady jednotlivých bytů a prostor pro zapuštění garáže. Dům je navržen jako 

třípodlažní s podzemní garáží. Stavba pojme 5 bytových jednotek s terasami 

a technickými a skladovacími prostory v rámci sklepení. Objekt je orientován 

jihozápadním směrem a svým umístěním umožňuje rozdělení pozemku 

na východní a západní zahrady. Jihozápadní orientace využívá jediného 

neblokovaného výhledu z pozemku. Plynule stoupající plot odděluje objekt 

od okolní zástavby a poskytuje obyvatelům dostatek soukromí. Betonový plot 

zároveň plní bezpečnostní funkci.  

Architektura, bytový dům, zděná stavba, železobetonová vana, podzemní garáž, 

terasovité zahrady, vegetační střecha, Ostrava  

The subject of this thesis is to design a building with apartments in a high standard 

of living. The building will be located on sloping land currently accessible from the 

street Hybnerová in cadastral area of Silesian Ostrava. Construction, surrounding 

land and fence form a unified aesthetic and functional whole, reflecting the sloping 

nature of the site. White matter of structure grows continuously from the lowest 

point and produces fencing which spirals around the property and rise 

harmoniously into the building itself. Adjusted terrain of land creates platforms for 

individual gardens for each apartments and produces space for underground 

garage. The house is designed as a three-storey building with underground garage. 

The building will accommodate 5 residential units with terraces and technical and 

storage spaces within the basement. The building is oriented southwest and its 

location allows splitting the land to the eastern and western gardens. Southwest 

orientation uses the only unblocked view from the property. Continuously rising 

fence separates the building from surrounding buildings and offers plenty 

of privacy for the residents. Concrete fence has also security function.  

Architecture, residential house, brick building, reinforced concrete tub, 

underground garage, terrace gardens, vegetative roof, Ostrava  
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ÚVOD 

Historické centrum Ostravy a jeho okolí trpí v posledních letech úbytkem 

obyvatelstva způsobeným řadou negativních faktorů od nedostatku pracovních 

příležitostí přes zanedbání rozvoje veřejného prostoru až po špatnou dopravní obslužnost 

a neúměrně nákladné pronájmy prostor. V důsledku vzniklé situace poklesl objem 

investic do rekonstrukcí stávajících bytových prostor a výstavby nových bytových 

jednotek. V rámci historického centra a jeho nejbližšího okolí se pozornost investorů 

soustředí dlouhodobě pouze na výstavbu a rekonstrukce bytových jednotek pro střední 

příjmovou skupinu obyvatel. Architektonicky zajímavých projektů bylo mezi 

realizovanými investicemi jen velmi málo a v důsledku masivního odsunu cílové 

klientely z centra nebyly komerčně příliš úspěšné (např. bytový dům Ostravská Brána). 

Vzhledem k poměrně nízkým nájmům či prodejním cenám bytů zaměřených na středně 

příjmovou klientelu jsou investoři a architekti nuceni šetřit místem na nákladných 

pozemcích v centru města. Výsledné stavby pak působí stísněným dojmem, byty jsou 

nedostatečně prosluněny a obyvatelé trpí nedostatkem parkovacích míst. Poslední velkým 

realizovaným projektem byla výstavba 1. fáze bytového komplexu Nová Karolina 

ukončená v roce 2013. Byty tohoto komplexu nejsou kompletně vyprodány dodnes.  

Mohlo by se tedy zdát, že výstavba nového bytového domu v malebné lokalitě 

poblíž historického centra města není dobrým investičním záměrem. Zájem investorů 

v minulých letech však zcela opominul byty pro klientelu vyžadující nejvyšší standard 

bydlení pronajímaného v kratších intervalech. V Ostravě působí poměrně početná 

skupina zahraničních manažerů ve vedení místních poboček nejrůznějších firem. Výdaje 

na bydlení jsou pro tyto klienty malé (v porovnání s jinými evropskými městy). V Ostravě 

tedy většinou pronajímají nejlepší dostupné byty. Trh s tímto typem nemovitostí však 

v rámci regionální metropole neexistuje. Dostupné velké byty v centru jsou zastaralé a 

neřeší problémy s parkováním. Bydlení na okrajích města ve starších vilách přináší 

nároky na dopravu. Na trhu pak vůbec nejsou byty, jež by snesly srovnání s luxusními 

byty v Praze či v Brně. Dostupné alternativy přitom nejsou vůbec levné. Mezi nejdražší 

nemovitosti se řadí byty s terasami v rezidenčním komplexu Nová Karolina s cenou 

nájmů kolem 45 000 kč měsíčně za 4 + kk s terasou. Jinou alternativou jsou pak byty ve 

starším bytovém komplexu Ameba vedle nové radnice s nájmem až 39 000 Kč měsíčně 

či byty pronajímané v jednotlivých soukromých nemovitostech s nájmy až 40 000 Kč 

měsíčně. 

Popsaná mezera na trhu byla hlavní motivací k rozhodnutí o využití malého 

pozemku v majetku investora v oblasti Slezské Ostravy na ulici Hýbnerova pro výstavbu 

luxusního bytového domu s pěti bytovými jednotkami. Byty budou určeny k pronájmu a 

měly by svým architektonickým řešením a vysokým standardem bydlení odpovídat 

luxusním bytům dostupným v jiných evropských metropolích. 
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A.1 Identifikační údaje 

  

A.1.1 Údaje o stavbě  
 

a) název stavby  

 

BYTOVÝ DŮM V OSTRAVĚ NA P. Č. 1106/1, 1098/2, K. Ú. SLEZSKÁ 

OSTRAVA 

 

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

pozemků)  

  

Objekt je umístěn na pozemku parc. č. 1106/1, 1098/2 k. ú. Slezská Ostrava 

 

Kraj: Moravskoslezský 

Obec: Ostrava [554821] 

Katastrální území:  Slezská Ostrava [714828] 

List vlastnictví číslo:  3488 

 

c) předmět projektové dokumentace  

 

Dokumentace pro vydání stavebního povolení, dle přílohy č.4 k vyhlášce 

č.499/2006 Sb. v platném znění.  

 

Předmětem dokumentace je novostavba bytového domu vč. garáže a technického 

zázemí bytového domu, terénní úpravy a oplocení, přípojka vody, přípojka 

splaškové kanalizace, přípojka elektřiny, dešťová kanalizace se vsakovacím vrtem 

V-4 s přepadem do vsakovacího zařízení a do jednotné kanalizační přípojky. 

 

 A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 

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

    

  Svatopluk Madry 

  Hýbnerova 1993/1a 

  710 00 Slezská Ostrava 

 

 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. Lucie Šponarová 

Tel. 728 338 498 

e-mail: sponarova.lucie@gmail.com 

Masarykova 912, 735 14 Orlová 

mailto:sponarova.lucie@gmail.com
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b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace  

 

- 
 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové 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 

 

- 

 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
 

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

byla stavba povolena (označení stavebního úřadu/jména autorizovaného 

inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření) 

 

Stavba byla povolena na základě Stavebního úřadu – Městský úřad Slezská 

Ostrava, Těšínská 138/35, 710 00 Ostrava 

 

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

základě byla zpracována dokumentace pro provádění stavby 

 

Dokumentace pro provádění stavby byla provedena na základě dokumentace pro 

vydání stavebního povolení. 

 

c) další podklady 

 

 katastrální mapa pro k.ú. Slezská Ostrava, vyhotoveno dálkovým přístupem 

 vyjádření správců sítí a vlastníků inženýrských sítí o existenci sítí, vyjádření 

orgánů státní správy v rámci pasportizace stávajícího stavu p.č.: 1106/1, 1098/2 

k. ú. Slezská Ostrava: 

 předběžný průzkum: byla provedena vizuální prohlídka stavební parcely včetně 

sousedních parcel 

 stanovení radonového indexu pozemku 

 inženýrsko geologické a hydrogeologické posouzení 

 geodetické zaměření pozemku 

 studie 

 požadavky investora 

 fotodokumentace lokality 
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 A.3 Údaje o území  
 

a) rozsah řešeného území  

 

Pozemek pro stavbu bytového domu se nachází v lokalitě, která svým způsobem 

využití náleží do plochy bydlení v rodinných domech, s přípustným využitím: 

bytové domy do 3 nadzemních podlaží a podkroví. Objekt je umístěn, na 

pozemku parc.č. 1106/1, 1098/2, k.ú. Slezská Ostrava. 

 

 
 

 

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

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území 

apod.) 

 

 Území stavby se nachází v chráněném ložiskovém území (CHLÚ) české části 

hornoslezské pánve. Nejedná se o památkovou rezervaci, památkovou zónu a 

neleží v záplavovém území apod.  

 

c) údaje o odtokových poměrech  

 

Hladina podzemní vody nebyla nově realizovanými vrtnými pracemi zastižena. 

Archivním vrtem J-109, který byl v roce 2008 realizován níže po svahu cca 10 m 
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západně od zájmové oblasti (Šimková, 2008) byla zastižena ustálená úroveň 

hladiny podzemní vody v hloubce 4,85 m pod terénem. Vrtem V-4, ve kterém 

byl realizován nálevový test, byly do hloubky 2,6 m pod terénem zastiženy 

polohy nepropustných až nepatrně propustných eolických – sprašových zemin, u 

kterých se koeficient filtrace pohybuje v rozmezí n.10-7 až n. 10-9 m.s-1 (dle 

Jetelovy klasifikace slabá až nepatrná propustnost, VI – VIII. třída). Pod nimi se 

nachází glacigenní jílovito-písčité zeminy, u kterých se koeficient filtrace 

pohybuje podle zrnitostního zastoupení v rozmezí n.10-6 až n.10-8 m.s-1 (dle 

Jetelovy klasifikace dosti slabá až velmi slabá propustnost, V – VII. třída). 

V podloží zmíněných kvarterních zemin se vyskytují písčité polohy eluvií a 

zcela rozvětralých karbonských hornin na zeminy charakteru hlinitých písků. 

Zde se koeficient filtrace pohybuje v rozmezích n.10-6 až n.10-7 m.s-1 (dle 

Jetelovy klasifikace dosti slabá až slabá propustnost, V – VI. třída). 

 Koeficient filtrace prostředí stanovený z nálevových testu 2,36.10-6 m.s-1 

odpovídající lineární části poklesové křivky (viz. Příloha č. 6, IGP a HGP, 

obsažená v projektové dokumentaci, část E) vsakování vod bude umožňovat, 

prostředí ale bude vysoce náchylné ke kolmataci. Při poklesu propustnosti o 

jeden řád by již současná poměrně nízká intenzita vsaku výrazně poklesla. 

 Kolísání hladiny podzemní vody vázané na pásmo rozvodnění skalního 

podkladu během roku předpokládáme v rozmezí cca ±1 m. Protože v nadloží 

kolektorů jsou izolátorské sprašové hlíny, neočekáváme významný nárůst 

hladiny ani při extrémních atmosférických srážkách. 

 Geohydrodynamický režim podzemní vody se nachází v gravitačním tíhovém 

režimu, přičemž nezvodněný prostor nad hladinou podzemní vody je tvořený 

vrstvou propustných eluviálních písčitých zemin. Vzhledem k existenci starých 

důlních děl lze očekávat, že režim podzemní vody bude ovlivněn a část území 

může být lokálně odvodňována do hlubších partií. 

 Lokální směr proudění podzemní vody v puklinových kolektorech karbonských 

hornin ostravského souvrství je k západu až jihozápadu směrem k erozní bázi 

řeky Ostravice. 

 Poměry pro vsakovaní srážkových vod z hlediska výskytu propustnějších 

písčitých zemin v hloubkách od 4,0 m pod terénem v místě vrtané sondy V-4 

hloubek jeví jako podmíněně vhodné. 

 

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

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

 

Pro dané území je schválenou územně plánovací dokumentací Územní plán 

Ostravy, vydaný zastupitelstvem města Ostravy usnesením č. 2462/ZM1014/32 

ze dne 21.5.2014. (v textu dále jen „ÚPO“) 

 

Dle ÚPO jsou stavbou dotčené pozemky součástí ploch se způsobem využití 

„bydlení v rodinných domech“, které slouží bydlení v rodinných domech a v 

obdobných formách domů nízkopodlažní obytné zástavby, přičemž nové stavby 

musí vlastním provozem i vyvolaným zatížením území odpovídat charakteru 

zástavby převládající funkce a musí ji po stránce provozní vhodně doplňovat, 

nikoliv narušovat nebo nadměrně negativně ovlivňovat (dopravní zátěž, hluk, 

otřesy, emise, apod.). Funkční regulace těchto ploch je určena oddílem 6.1.1 
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Bydlení v rodinných domech. 

Jedná se o svažitou lokalitu mezi komunikacemi ul. Hýbnerova a 

Michálkovická, s převažující obytnou zástavbou se samostatně stojícími 

rodinnými domy, městskými vilami a viladomy i s nízkopodlažními bytovými 

domy s výrazným podílem vzrostlé zeleně, obytná zástavba je doplněna 

drobnými hospodářskými objekty (zázemí pro dům a zahradu) v přilehlých 

zahradách, s dosud nezastavěnými plochami - volnými prolukami pro obytnou 

zástavbu, v blízkosti rozsáhlého sportovního areálu.  

Předmětná stavba - uzavřený, resp. oplocený areál bytového domu zahrnuje 

novostavbu nízkopodlažního bytového domu o kapacitě 5 bytových jednotek, 

s podzemní garáží pro parkování rezidentů bytového domu o kapacitě 10 stání 

pro osobní vozidla z toho jedno stání pro osoby ZTP, navazující odpočinkové 

plochy formou předzahrádek s terasou, střešní terasa. Součástí stavby jsou 

zpevněné plochy pro příjezd a přístup k domu, 3 parkovací stání v jihozápadním 

rohu pozemku, zařízení technické infrastruktury, napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu, zděné oplocení a opěrné zdi. 1 parkovací stání bude 

umístěno v přilehlé řadové garáži v majetku investora. 

Dle vhodnosti využití plochy „bydlení a služby v rodinných domech“ do 

kategorie „hlavní využití“, kde jsou definovány druhy staveb, zařízení a způsoby 

využívání pozemků, které jsou dominantní, charakteristické pro předmětnou 

plochu daného způsobu využití, náleží „rodinné domy“ a do kategorie 

„přípustné využití“, kde jsou definovány druhy staveb, zařízení a způsoby 

využívání pozemků, které jsou nutné pro zajištění provozuschopnosti staveb, 

zařízení a ploch, uvedených v hlavním využití, nebo podmiňují způsob užívání 

pozemků daný hlavním využitím, nebo jsou doplňkové k hlavnímu 

(dominantnímu) způsobu využití předmětné plochy, náleží „bytové domy do 3 

nadzemních podlaží a podkroví“ a související „provozní a hospodářské zázemí 

rodinných domů a zahrad“, „technická infrastruktura“ a „dopravní 

infrastruktura“. 

Na základě výše uvedených faktů předmětný areál, resp. stavba hlavní - 

novostavba nízkopodlažního bytového domu s podzemní garáží, zpevněnými 

plochami, zařízením technické infrastruktury, napojením na dopravní a 

technickou infrastrukturu a oplocením, odpovídají kategorii „přípustné využití“. 

Bytový dům o 5 bytových jednotkách má obdobné nároky na kvalitu prostředí 

jako bydlení v rodinných domech a obdobné prostředí svým provozem vytváří. 

Bytový dům je umístěn na pomezí zástavby s rodinnými domy a smíšené 

zástavby rodinných domů, městských vil a viladomů s nízkopodlažním bytovým 

domem a administrativní budovou. S ohledem na provozně prostorové 

uspořádání, kde vjezd do kapacitně úměrných podzemních garáží je řešen 

v návaznosti na provozně frekventované již existující řadové garáže umístěné ve 

dvorní části u stávajícího bytového domu, k němuž náleží, a na již existující 

venkovní parkoviště náležící ke stávající administrativní budově, lze 

konstatovat, že toto řešení po stránce provozní vhodně doplňuje stávající 

provozní vazby v lokalitě a stávající zástavbu rodinnými domy dopravní zátěží 

negativně neovlivní. Z tohoto pohledu nebude mít předmětná stavba jako celek 

na stávající okolní zástavbu a na budoucí využití lokality negativní vliv. 

 

Stavbou dotčené pozemky se nacházejí v zastavěném území. 
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Z hlediska urbanistického byla stavba posouzena takto: 

Jedná se o svažitou lokalitu s převažující různorodou obytnou zástavbou. Jižně 

od zájmového pozemku je zástavba tvořena rodinnými domy nesourodých stylů, 

kde převládají jednopodlažní domy s valbovými i sedlovými střechami, některé s 

obytným podkrovím, nebo s plochou střechou. Severně, západně a jihozápadně 

je zástavba tvořena staršími rodinnými domy, architektonicky hodnotnými i 

historickými městskými vilami, viladomy a nízkopodlažními bytovými domy 

(jedno- až třípodlažní, s valbovými i sedlovými střechami, některé s obytným 

podkrovím, nebo s plochou střechou). Zástavba respektuje založené stavební 

čáry, vzrostlá zeleň se výrazně uplatňuje jak na zahradách přiléhajících 

k obytným domům, tak i ve veřejném prostranství. 

Jsou součástí „plochy zastavěné stabilizované“, to jsou plochy v době vydání 

ÚPO zastavěné zástavbou takové funkce a struktury, která vyhovuje 

sledovanému funkčnímu a prostorovému uspořádání území stanovenému v ÚPO, 

přičemž v těchto plochách je nutno zachovat jejich urbanistickou strukturu, 

umožňovat pouze citlivé dostavby stávajících proluk, nepřipouštět necitlivé 

stavební zásahy, případně necitlivé zahušťování, které znehodnotí urbanistickou 

strukturu, či kvalitu bydlení. Prostorová regulace těchto ploch je určena oddílem 

3.8 Všeobecná prostorová regulace.  

Tyto obecné prostorové požadavky pro „plochy zastavěné stabilizované“ lze dle 

charakteru konkrétního území doplnit o upřesňující požadavky uvedené v jiných 

částech textové části ÚPO: 

Základní prostorová charakteristika zástavby a požadavky na novou zástavbu 

jsou dále specifikovány i v kapitole 6.1.1 Bydlení v rodinných domech, kde je 

uvedeno, že funkční plocha je vymezena a charakteristická pro nízkopodlažní 

zástavbu o výškové hladině maximálně do 3 nadzemních podlaží a podkroví, 

veškeré nové stavby musí svým objemovým a výrazovým řešením odpovídat 

charakteru zástavby převládající funkce a musí ji po stránce urbanistické a 

architektonické, vhodně doplňovat, nikoliv narušovat. 

Bytový dům je navržen na základě konceptu, kde stavba, pozemek i oplocení 

tvoří jednotný estetický a funkční celek, reflektující svažitý charakter pozemku. 

Bílá hmota objektu plynule vyrůstá od nejnižšího bodu a vytváří oplocení, které 

se spirálovitě vine kolem celého pozemku a plynule přechází v samotnou stavbu. 

Upravený terén pozemku vytváří platformy pro zahrady jednotlivých bytů a 

prostor pro zapuštění garáže. 

Bytový dům je navržen jako třípodlažní s obytným podkrovím a podzemní garáží. 

Nadzemní podlaží má lichoběžníkový půdorysný tvar o půdorysných rozměrech 

34,0 x 12,3 m (zastavěná plocha bez podzemních garáží je cca 369 m2, včetně 

podzemních garáží cca 564 m2). Objekt je zastřešený pultovou střechou výšky 

15,2 m nad úrovní podlahy přízemí. Vzhledem ke svažitosti terénu se stavba od 

ul. Hýbnerovy (se zástavbou rodinných domů) jeví jako jednopodlažní 

s pultovou střechou, ze strany od ul. Michálkovické (s vyšší zástavbou) se jeví 

jako třípodlažní s pultovou střechou. Stavba pojme 5 bytových jednotek 

s terasami, technickými a skladovacími prostory v rámci sklepení. Objekt je 

orientován jihozápadním směrem a svým umístěním umožňuje rozdělení 

pozemku na východní a západní zahrady. Jihozápadní orientace využívá 

jediného neblokovaného výhledu z pozemku. Plynulé stoupání plotu odděluje 
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stavbu od okolní zástavby a poskytuje uživatelům dostatek soukromí. Zároveň 

plní bezpečnostní funkci. 

Objemové, proporční, výškové, plošné a výrazové řešení nové stavby a 

souvisejících objektů tedy výrazově odpovídají funkci objektů a také charakteru 

území, do kterého je stavba umisťována. 

Na základě výše popsaného, nově budovaný areál s novostavbou nízkopodlažního 

bytového domu a souvisejícími objekty splňuje prostorové požadavky stanovené 

pro „plochy zastavěné stabilizované“, které jsou dále konkretizovány pro plochy 

s využitím „bydlení v rodinných domech“, tedy vhodně dotváří prostorové 

(urbanistické) vazby ve vztahu ke stávající zástavbě. Předmětná stavba je svým 

prostorovým řešením (tedy z architektonicko-urbanistického hlediska) 

v kontextu dané lokality vyhovující. 

 

Stavba kapacitně, objemově i výrazově odpovídá danému účelu. V daném 

kontextu zástavby nebude mít na dotčené území, stávající okolní zástavbu a na 

budoucí využití lokality negativní vliv. 

Navržené urbanistické řešení respektuje stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, vzrostlou zeleň a okolní zástavbu. Výsledný architektonicko - 

urbanistický charakter lokality zamýšlená stavba výrazně zhodnotí. Stavba 

nebude mít na dotčené území, na stávající okolní zástavbu a na budoucí využití 

lokality negativní vliv.  

 

Na základě výše uvedeného posouzení navrhované stavby jsme dospěli k závěru, 

že předmětná stavba splňuje stanovené podmínky pro využití ploch s 

rozdílným způsobem využití a prostorové regulační podmínky daného 

území. Stavba je v souladu s ÚPO. 

 

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 

 

Novostavba je v souladu s územním plánem města. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  

 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 501/2009 Sb. 

(Vyhláška o obecných požadavcích na využití území). 

 

• soulad s § 20 odst.3 - Pozemek je možno dle územního plánu zastavět 

bytovým domem. Dopravní napojení je umožněno veřejně přístupnou 

komunikaci na pozemku č. 1097/1. 

 

• soulad s § 20 odst.5 – Umístění parkovacích a odstavných stání pro účely 

pozemku a užívání stavby je navrženo v garáži prvního podzemního patra 

objektu. Tři parkovací stání jsou rovněž situována v jihozápadním rohu 

pozemku. Jedno parkovací stání je dále k dispozici v přilehlé řadové garáži 
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v majetku investora.  Nakládání s odpady je řešeno nádobou na komunální 

odpad a bioodpad. Nádoby na odpad budou umístěny na východní straně parcely 

u trafostanice a u vjezdu na západní straně parcely. Nádoby na odpad budou 

uloženy v ochranné nice tvořené drátokoši. Dešťové vody budou likvidovány na 

pozemku parc. č. 1106/1 prostřednictvím vsakovacího systému, který tvoří 

vsakovací vrt, vsakovací zařízení a škrtící havarijní přepad do kanalizace s 

průtokem max. 1 l/s. 

 

• soulad s § 20 odst. 7 - Pozemek stavebníka sousedí s pozemkem veřejné 

místní komunikace, na kterou bude dopravně napojen sjezdem. Vzdálenost 

sjezdu na místní komunikaci je cca vzdálená 13,5 m od vjezdu do garáže 

v prvním podzemním patře. 

• soulad s § 21 odst.1 – Veškeré parkovací stání jsou umístěna ve vzdálenosti 

menší než 300 m. 

 

• soulad s § 23 odst. 1 – Stavba je umístěna tak, že je umožněno napojení na 

dopravní komunikaci a inženýrské sítě – elektrická energie, vodovod, 

kanalizace, případně sdělovací sítě. Je umístěna mimo ochranná pásma rozvodu 

energetických vedení, je umožněn přístup požární techniky a provedení jejího 

zásahu. Připojení stavby na pozemní komunikaci na parc. 1097/1 vyhovuje 

parametry, provedením a způsobem připojení požadavkům bezpečného užívání 

staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních 

komunikacích. Je splněna potřebná dopravní obslužnost, parkování. 

 

• soulad s § 23 odst. 2 – Stavba nepřesahuje svou částí na sousední pozemek. 

Není znemožněna zástavba sousedního pozemku. 

 

• soulad s § 24e – Při výstavbě bytového domu bude použit pro stavební práce a 

uskladnění materiálu pouze pozemek stavebníka, parc. č. 1106/1, 1098/2. 

Nebudou zřízeny zařízení staveniště, které vyžadují povolení stavebního úřadu 

dle stavebního zákona. Případné znečištění příjezdové komunikace bude 

neprodleně odstraněno na náklady investora. Dotčené pozemky budou uvedeny 

do původní ho stavu. Stávající inženýrské sítě budou před zahájením stavby 

vytyčeny a bude proveden záznam do stavebního deníku. 

 

• soulad s § 25 odst. 2 – Vzdálenost mezi novostavbou Bytového domu SO 01 a 

stávajícím nejbližším objektem pro bydlení, který má ve fasádě okna obytných 

místností, je 7 m. Vzdálenost opěrné zdi, která je umístěna na západní straně 

parcely a stávajícími objekty garáží (p.č. 1106/2, 1106/3, 1106/4, 1106/5, 1106/6, 

1106/7) je 0,6 m 

 

• soulad s § 25 odst. 4 – U jižní hranice pozemku, kde je minimální odstup 

bytového domu a stávajícího nejbližšího objektu pro bydlení 7 m, se výška stěn 

stávajícího objektu pohybuje v rozmezí cca 3,5 až 6 m. Bytový dům SO 01 má 

výšku stěn 4,5 až 6,6 m. Rozmezí je způsobeno svahováním terénu pozemku.  

Celková výška budovy u jižní hranice pozemku je 7,6 m, včetně zábradlí, které 

nebude zděné a nelze ho považovat za stěnu. Výšky protilehlých stěn budovy 
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jsou menší než odstupová vzdálenost 7 m.  

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  

 

Viz bod A.4. f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 

vyplývajících z jiných právních předpisů 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení  

 

Stavba nevyžaduje žádných výjimek a úlevových řešení. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic  

 

Stavba nevyžaduje žádné podmiňující investice.  

 

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

nemovitostí)  

 

Dosavadní využití: p.č. 1106/1  - Způsob využití: manipulační plocha 

- Druh pozemku: zahrada 

- výměra: 1326 m2 

    p.č. 1098/2 - Způsob využití: manipulační plocha 

- Druh pozemku: ostatní plocha 

- výměra: 131 m2 

 

 

 A.4 Údaje o stavbě 
  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby  

 

 Jedná se o novou stavbu. 

 

b) účel užívání stavby  

 

Jedná se novostavbu bytového domu s přidruženým provozem podzemní garáže, 

venkovních odpočinkových ploch (terasy, zahrady), které slouží výhradně 

provozu bytovému domu. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba  

 

 Trvalá stavba. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisům (kulturní 

památka apod.)  

 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů, nejedná se o památkovou 

rezervaci, památkovou zónu a neleží v záplavovém území apod.  
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  

 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. 

(Vyhláška o technických požadavcích na stavby). 

 

• soulad s § 5 - Stavba BD má před vstupem z garáží rozptylovou plochu, dále je 

vstup pro pěší situován z ulice Hybnerovy, kde pěší vyjde na stávající chodník. 

Odstavná a parkovací stání jsou řešena jako součást stavby. 

 

• soulad s § 6 - Stavba bude připojena na vodu stávající vodovodní přípojkou, na 

kanalizaci pro veřejnou potřebu a na elektřinu. Každá přípojka bude samostatně 

uzavíratelná. Dešťové vody budou vsakovány na pozemku stavby. 

  

• soulad s § 8 - Základní požadavky - Stavba je navržena a bude provedena tak, 

aby splnila základní požadavky, kterými jsou: a) mechanická odolnost a stabilita, 

b) požární bezpečnost, c) ochrana zdraví osob a zvířat, dravých životních 

podmínek a životního prostředí, d) ochrana proti hluku, e) bezpečnost při 

užívání, f) úspora energie a tepelná ochrana.  

 

• soulad s § 9 - Mechanická odolnost a stabilita - Stavba bude navržena v 

souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy 

prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné 

běžné údržbě, nemohly způsobit: a) náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné 

destruktivní poškození kterékoliv její části nebo přilehlé stavby, b) nepřípustné 

přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu stavby, 

mechanickou odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její části, nebo které 

vede ke snížení trvanlivosti stavby, c) poškození nebo ohrožení 

provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku deformace 

nosné konstrukce, d) ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací a drah 

v dosahu stavby a ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci a 

dráze přiléhající ke staveništi, e) ohrožení provozuschopnosti sítí technického 

vybavení v dosahu stavby, f) porušení staveb v míře nepřiměřené původní 

příčině, zejména výbuchem, nárazem, přetížením nebo následkem selhání 

lidského činitele, kterému by bylo možno předejít bez nepřiměřených potíží 

nebo nákladů, nebo jej alespoň omezit, g) poškození staveb vlivem nepříznivých 

účinků podzemních vod vyvolaných zvýšením nebo poklesem hladiny přilehlého 

vodního toku nebo dynamickými účinky povodňových průtoků, případně 

hydrostatickým vztlakem při zaplavení, h) ohrožení průtočnosti koryt vodních 

toků, případně údolních profilů, mostů a propustků. Stavební konstrukce a 

stavební prvky budou navrženy a provedeny v souladu s normovými hodnotami 

tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému účelu a 

odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí, a to i 

předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout při 

provádění i užívání stavby. Stavby se nenachází na území v dosahu účinků 

hlubinného dobývání nebo v dosahu seizmických účinků. Odstavce 2 a 5 se 

stavby netýkají. 
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• soulad s § 10 - Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních 

podmínek a životního prostředí  

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, 

bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních 

staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných 

právních předpisech, zejména následkem: a) uvolňování látek nebezpečných pro 

zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny, b) přítomnosti nebezpečných částic v 

ovzduší, c) uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících, d) 

nepříznivých účinků elektromagnetického záření, e) znečištění vzduchu, 

povrchových nebo podzemních vod a půdy, f) nedostatečného zneškodňování 

odpadních vod a kouře, g) nevhodného nakládání s odpady, h) výskytu vlhkosti 

ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních konstrukcí uvnitř 

staveb, i) nedostatečných tepelně izolačních a zvukoizolačních vlastností podle 

charakteru užívaných místností, j) nevhodných světelně technických vlastností. 

Stavba bude odolávat škodlivému působení prostředí.  

Světlá výška obytných místností je navržena 2600 mm. Každý byt má min. 

jednu záchodovou mísu a jednu koupelnu. 

 

• soulad s § 11 - Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění – Obytné místnosti 

mají zajištěno denní osvětlení v souladu s normovou hodnotou. Viz. Posouzení 

objektu z hlediska stavební fyziky – denní osvětlení místnosti. 

 

• soulad s § 12 odst. 1 – Byty a další součásti bytového domu nejsou větrány do 

společných prostor a společných komunikacích. 

 

• soulad s § 12 odst. 2 – V místnostech příslušenství bytu se nenacházejí 

pobytové místnosti s větráním a denním osvětlením pomocí šachet. 

 

• soulad s § 12 odst. 3 – V objektu se nenacházejí větrací šachty. 

 

• soulad s § 12 odst. 4 – Zastínění objektu je navrženo tak, aby činitele denní 

osvětlenosti byli v souladu s normovými hodnotami jak v zastínění okolními 

hodnotami budovami posuzované v rovině oken budovy, tak v osvětlenosti 

pobytových místností ve srovnávací rovině uvnitř těchto místností, dle platných 

norem. 

 

• soulad s § 12 odst. 5 – Objekt netvoří zástavbu proluk. 

 

• soulad s § 13 odst. 1 – Všechny byty a pobytové místnosti jsou navrženy a 

prosluněny tak, aby zajistili zrakovou pohodu a ochranu proti oslněním dle 

příslušných norem a právním předpisům. 

 

• soulad s § 13 odst. 2 – Součet podlahových ploch jeho prosluněných obytných 

místností roven nejméně jedné třetině součtu podlahových ploch všech jeho 

obytných místností.  

 

Ozn. bytů: Celková plocha Prosluněná plocha 

Byt. č. 1: 188,85 m2  136,56 m2  
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Byt. č. 2: 141,56 m2  116,15 m2   

Byt. č. 3: 130,02 m2  106,35 m2  

Byt. č. 4: 140,02 m2  114,61 m2  

Byt. č. 5: 129,61 m2  105,94 m2  

 

• soulad s § 13 odst. 2 –  Nejedná se o samostatně stojících rodinných dům, 

dvojdům a koncový řadový dům. 

 

• soulad s § 39 odst. 1 – Místo pro odkládání směsného komunálního odpadu je 

umístěno na zpevněné ploše u vjezdu do objektu. Minimální vzdálenost od oken 

bytů je 16 m. 

 

• soulad s § 39 odst. 2 – Dům je vybaven úklidovou místnosti pro úklid 

společných prostor. Jedná se o místnosti č. 102. 

 

• soulad s § 39 odst. 3 – Prostor hlavního domovního schodiště je osvětlen 

denním osvětlením. Osvětlení prostoru schodiště je zajištěno prosklenými 

dveřmi bytů z 1.NP, 2.NP a 3.NP, Prosklenými vchodovými dveřmi v  2.NP a 

proskleným výstupem na terasu v 3 .NP. 

 

Projektová dokumentace je zpracována vyhláškou č. 398/2009 sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Podle 

této vyhlášky řešená stavba spadá do § 2 odst. 1 pism. c) společných prostor a 

domovního vybavení bytového domu obsahujícího více než 3 byty (dále jen 

„bytový dům“), upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení. 

 

• soulad s § 4 odst. 2 – V garáži umístěná parkovací a odstavná stání jsou 

dimenzována v počtu 1 vyhrazeného stání pro ZTP. 

 

• soulad s § 5 odst. 1 – Hlavní přístup do objektu v rámci druhého nadzemního 

podlaží je řešen bez výškových změn (nenachází se žádné výškové stupně). 

Vstup je v úrovní komunikace pro chodce. 

 

• soulad s § 10 odst. 2 – Jedná se o bytový dům bez výtahu. Bytový dům splňuje 

požadavky na užívání společných prostor v jednom podlaží, které slouží 

převážně pro bydlení. 

 

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

jiných právních předpisů 

 

Stanovisko Policie České republiky, Dopravní inspektorát: 
Dle sdělení Policie České republiky, Dopravní inspektorát územního odboru 

vnější služby Městského ředitelství Ostrava (č. j.: KRPT-203337-2/ČJ-2016-

070706-AL, vydané dne 5.9.2016) v souladu s ust. § 10 odst. 4 písm. b) zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v plném znění, vydává souhlasné 

stanovisko s připojením pozemku parc. č. 1097/1 k.ú. Slezská Ostrava na parc. 

č. 1106/1, k.ú. Slezská Ostrava, Michálkovická.  
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Stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje: 
Dle sdělení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem 

v Ostravě (č. j.:  

KHSMS 44289/2016/HOK/OV, vydané dne 21.9.2016)  zhodnocení souladu 

předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví  

vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona 258/200 Sb. 

souhlasné závazné stanovisko. 

 

Stanovisko Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany 
Dle sdělení Oddělením ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních 

zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové 

(Sp. zn.: 68814/2016-8201-OÚZ-BR, vydáno dne 22.8.2016) v souladu 

s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO-Zabezpečení výkonu 

působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu v platném 

znění vydává souhlasné závazné stanovisko. Daná akce není v rozporu se zájmy 

se zájmy Ministerstva obrany vymezenými dle § 175 zákona 183/2006 Sb. 

V řešené lokalitě akce se neevidují inženýrské sítě a podzemní telekomunikační 

vedení ve vlastnictví Ministerstva obrany. 

 

Koordinované závazné stanovisko č. 1501/2016 (č.j: 

SMO/318928/16/ÚHAaSŘ/KOZ, vystaveno dne 10.6.2016) 

 

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí jako správní 

orgán místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí 

s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění 

pozdějších předpisů a věcně příslušných: 

 ust. § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

odpadech“), dává podle ust. § 79 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech kladné 

vyjádření. 
 ust. § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně 

zemědělského půdního fondu), dává podle ust. § 149 odst. 1 správního řádu 

závazné stanovisko, uděluje žadateli, kterým je Svatopluk Madry, nar. 2. října 

1955, bytem Hýbnerova 1993/1a, Ostrava, PSČ 710 00, souhlas dle ust. § 9 

odst. 8 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu k trvalému odnětí 

zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pozemku parc. č. 1106/1 

(zahrada) v rozsahu 0,0758 ha v k. ú. Slezská Ostrava, s těmito podmínkami: 

1. Na výše uvedeném pozemku v k. ú. Slezská Ostrava bude v místě stvby 

provedena skrývka ornice v mocnosti 0,20 m a objemu 151,6 m3, tato ornice 

bude využita úpravě nezastavěných části dotčeného pozemku. 

2. Za trvalý zábor zemědělské půdy bude v souladu s ust. § 11 odst. 2 

zákona o ochraně zemědělského půdního fondu po nabytí právní moci 

rozhodnutí ve věcích vydaných dle stavebních předpisů předepsán odvod a to ve 

výši. 45.616,- Kč. Za plochu zastavěnou předmětnou stavbou. 

3. Povinný k platbě odvodů je povinen v souladu s ust. § 11 odst. 4 písm. a) 
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zákona o ochraně zemědělského půdního fondu orgánu ochrany zemědělského 

půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech, tj. Magistrátu města 

Ostravy, odboru ochrany životního prostředí doručit kopii pravomocného 

rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, a to do 6 měsíců ode dne 

jeho platnosti. 

4. Povinný k platbě odvodů je povinen v souladu s ust. § 11 odst. 4 písm. b) 

zákona o ochraně zemědělského půdního fondu orgánu ochrany zemědělského 

půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech, tj. Magistrátu města 

Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, písemně oznámit zahájení realizace 

záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením. 

 ust. § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), vydává na 

základě ust. § 90 odst. 15 zákona č. 114/1992 Sb. ve spojení s ust. § 65 zákona č. 

114/1992 Sb. a dle ust. § 149 odst. 1 správního řádu, k dokumentaci stavby 

„Novostavba bytového domu na p. č. 1106/1, 1098/2 k. ú. Slezská Ostrava pro 

územní řízení, investora, fyzické osoby: Svatopluk Madry, nar. 2. října 1955, 

trvalý pobyt Hýbnerova 1993/1a, 710 00 Ostrava, kladné závazné stanovisko, 

s těmito podmínkami: 

1. Ve vzdálenosti 2,5 m od pat kmenu stromu nebudou prováděny výkopy 

ani měněna stávající úroveň terénu. Dřeviny, u nichž není možno tuto podmínku 

dodržet, je nutno vykácet. 

2. Projektová dokumentace pro stavební řízení, která bude MMO OOŽP 

předložena ke stanovisku, bude respektovat výše uvedenou podmínku. 

Projektová dokumentace bude obsahovat předepsané údaje a náležitosti 

stanovené v příloze č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů, zejména: 

 Část B1. písm. f) – požadavky na kácení dřevin, 

 Část B.5 – řešení vegetace a souvisejících terénních úprav, 

 Část B.6 – vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin) – při ochraně 

dřevin bude přihlédnuto k ČSN 83 9061, zejména k bodům 4.6 (ochrana stromů 

před mechanickým poškozením), 4.8 (ochrana kořenové zóny při navážce 

zeminy), 4.9 (ochrana kořenového prostoru při odkopávce půdy), 4.10 (ochrana 

kořenového prostoru při výkopech), 4.11 (ochrana kořenového prostoru při 

zřizování základů stavebních prvků), 4.12 (ochrana kořenového prostoru stromů 

při dočasném zařízení) a 4.14 (ochrana kořenové zóny při zakrytí povrchu).  

 ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změní některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 254/2001 Sb.“) 

vydává dle ust. § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., kladné závazné 

stanovisko. 

 

Magistrát města Ostravy, odbor dopravy jako silniční správní úřad pro silnice 

II. a III. Třídy příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný úřad 

podle § 124 odst. 5 písm. m) zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vydává ke stavbě souhlasné 

stanovisko s podmínkou: 

 Statická doprava bude řešena v souladu s ustanovením § 5 odst. 2. vyhl. 

268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, dle ČSN 73 
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6110 (platné od 02/2010). 

 

Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu (dále 

jen „MMO ÚHAaSŘ“) posouzení souladu řešené stavby s Územním plánem 

Ostravy bude provedeno MMO ÚHAaSŘ v rámci územního řízení. 

 

Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu – 

odd. územního plánu a památkové péče jako příslušný orgán státní památkové 

péče podle ust. § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů, v rámci vydání koordinovaného závazného stanoviska 

sděluje: předmět žádosti není kulturní památkou, neleží v památkově chráněném 

území, a tudíž se na něj nevztahují ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. o státní 

památkové péči v plném znění. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení  

 

 Stavba nevyžaduje žádné výjimky a úlevová řešení. 

 

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

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

pracovníků apod.)  

  

Plošné a objemové údaje stavby: 

Zastavěná plocha: 330,15 m2  

Obestavěný prostor: 4 435,95 m3 

Užitná plocha: 1 161,82 m2 

Procento zastavěnosti: 22,7 % 

Procento zatravněných ploch: 67,1 % 
 

  Účel a obsazenost objektu: 

Objekt je určen k bydlení v bytových jednotkách. V objektu se nachází 5 

bytových jednotek. Bytové jednotky jsou navrženy pro bydlení rodičů a dvou 

dětí. 

 

Ozn. bytů: Celková plocha   

Byt. č. 1: 188,85 m2    

Byt. č. 2: 141,56 m2    

Byt. č. 3: 130,02 m2    

Byt. č. 4: 140,02 m2    

Byt. č. 5: 129,61 m2  

 

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.)  

  

Elektrická energie: 

 Požadovaný příkon celkem:  50 kW 

 Jistič, před elektroměrem: 3 x 80A/B 
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 Soudobnost:   0,7 

 

Potřeba pitné vody: 

 potřeba vody na rok:   700 m3/rok 

 průměrná denní spotřeba:  1 917 l/den 

 maximální denní potřeba:  2 876 l/den 

 

Specifikace množství odpadních vod: 
 roční produkce odpadních vod:  700 m3/rok 

 průměrná denní produkce:  1 917 l/den 

 maximální denní produkce:  2 396 l/den 

 maximální hodinová produkce:  719 l/h 

 

Specifikace množství dešťových vod: 

ročně se produkuje srážkových vod:  376 m3/rok 

 

Odpady a emise: 

S veškerým odpadem, vzniklý při provozu, bude nakládáno ve smyslu zákona č. 

185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady. Provozem stavby bytového domu bude vznikat pouze běžný 

komunální odpad, odvoz a likvidace odpadů při provozu bude řešit 

specializovaná firma. 

 

Odpad z činnosti stavebního charakteru 

 

Kód        Kategorie Název a druh odpadu                  

08 01 11 N  odpadní barvy a látky obsahující organická 

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

08 11 12 O  jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 

11 11  

17 01 01 O  beton       

17 01 02 O  cihly       

17 02 01 O  dřevo             

17 02 02 O  sklo       

17 02 03 O  plasty                   

17 03 02 O  asfaltové směsi neobsahující dehet             

17 04 04 O  zinek                                                                            

17 04 05 O  železo a ocel      

17 04 07 O  směs kovů                                                                   

17 04 11 O  kabely neobsahující nebezpečné látky              

17 05 04 O  zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky  

není odpadem, bude využita při úpravách pozemku 

17 06 04 O  izolační materiály neobsahující nebezpečné látky 

17 08 02 O  stavební materiál na bázi sádry neznečištěný 

nebezpečnými látkami                                                                                                  

17 09 04 O  směsné stavební materiály neobsahující 

nebezpečné látky                 

20 02 01 O  biologicky rozložitelný odpad                                       
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20 03 01 O  směsný komunální odpad 

          

O – obyčejný odpad, N – nebezpečný odpad 

     

Odpad bude ukládán do vhodných nádob dle charakteru odpadu. Odpady 

vznikající při stavbě ve velkém množství budou umisťovány do přistavených 

velkoobjemových kontejnerů, které budou zajištěny před nežádoucím 

znehodnocením nebo úniku odpadů a následně odvezeny na skládku DEPOS 

Horní Suchá, a.s. Drobně vyskytující se odpady budou pravidelně odváženy na 

skládku DEPOS Horní Suchá, a.s. 

 

Odpad z činnosti budoucího uživatele 

 

20 01 01 O  papír a lepenka                     

20 01 02 O  sklo        

20 01 11 O  textilní materiály      

20 01 34 N  baterie a akumulátory      

20 01 35 N  vyřazené elektrické a elektronické zařízení                  

20 01 39 O  plasty        

20 01 40 O  kovy        

20 03 01 O  směsný komunální odpad   

      

Kovy budou odváženy do sběrných surovin, papír, sklo a plasty budou ukládány 

do kontejnerů pro tříděný odpad, vyřazené elektrické zařízení do E – domku a E 

- boxu. Baterie a akumulátory – zpětný odběr. 

 

Jako zdroj tepla pro přípravu TUV a vytápění objektu bude v objektu použity 

tepelná čerpadla vzduch – voda a elektrické kotle, případně průtokové ohřívače. 

Přesná specifikace zdrojů tepla bude řešena v dalším stupni projektové 

dokumentace. Navrženy budou tak, aby negativně neovlivňovali okolí objektu a 

neprodukovali nežádoucí emise.  

 

Třída energetické náročnosti budov 

Průkaz energetické náročnosti staveb není součástí práce. Součástí dokumentace 

je energetický štítek budovy. Hodnocená budova bytového domu je 

klasifikována do třídy B – Úsporná. 

 

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

etapy)  

 

Termín výstavby: předpoklad zahájení 03/2017 a ukončení 03/2019. 

Stavba nebude členěná na etapy. 

 

k) orientační náklady stavby.  

 

Dle cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2016, stavba spadá do kategorie 

803.5. s konstrukční materiálovou charakteristikou 1, svislá nosná konstrukce 

zděná z cihel, tvárnic, bloků. S cenou  
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4 715 kč/m3 obestavěného prostoru. Při objemu obestavěného prostoru cca 

4 435,95 m3 činí cena stavby cca 20 950 000,- Kč. 

 

 

 A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení  
 

Na stavbě nebudou umístěna výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb. 

 

SO 01 – BYTOVÝ DŮM 
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B.4 Dopravní řešení 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

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

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
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B.1 Popis území stavby  
 

a) charakteristika stavebního pozemku  

 

 Stavební pozemek se nachází v Moravskoslezském kraji, v katastrálním území 

Slezská Ostrava [714828], na parcele č. 1106/1 a parcele č. 1098/2. Jedná se 

v současné době o nevyužitou zatravněnou plochu svahovanou k západu. Na 

východě sousedí parcely s ulicí Hýbnerovou. Západně se nachází garáže, které 

pozemek s p. č. 1106/1 obklopuje. Severně od pozemků se nachází Všehrdův 

sad. Na jihu stavební parcely se nachází občanská zástavba. 

 Na východní a jižní straně pozemku se nachází opěrná zídka, která je umístěna 

na hranici pozemku. V opěrné zídce je schodiště vyrovnávající výškový rozdíl 

mezi ul. Hýbnerova a stavební parcelou. Na zídkách je drátěný plot. Opěrná zeď 

lemuje v odstupu min. 0,5 m garáže na západě parcely. Na severu se nachází 

drátěný plot, který umístěn na sousedním pozemku. 

 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)  

 

 Bylo provedeno inženýrsko-geologické posouzení: 
 Geologické poměry na lokalitě určující kvartérní eolické a glacigenní jílové 

zeminy, kvartérní písčité glacigenní zeminy situované převážně ve východní 

části lokality. Dále zcela rozvětralé karbonské horniny na písčité a jílové 

horizonty, které byly ověřeny blízkými archivními vrty až do hloubky 13,0 m 

pod terénem (Vlk, 2008). 

 Písečné glacigenní zeminy byly ověřeny vrty V1 (2,0 m – 4,2 m) a V2 (2,0 m - 

3,3 m) ve východní části pozemku. Přesto, že nebyly glacigenní písčité polohy 

zvodnělé, nelze v současné době vzhledem k okolní morfologii a v období 

srážkově nadprůměrných vyloučit jejich dočasnou saturaci podzemní nebo 

mělce povrchové vody. U zvodnělých glacigenních písčitých poloh hrozí při 

náhlém a plošně větším odřezu stavební jámy riziko jejich ztekucení. 

 Vrtem V-4 situovaným v západní části pozemku (nejníže položená část) 

glacigenní zeminy zjištěny nebyly. Pod eolickými sprašovými hlínami se zde od 

cca 4 m vyskytuje eluvium karbonických hornin. Zvětralé pískovce (ověřené 

vrtnými pracemi) přestavují poměrně dobře únosné prostředí, které směrem do 

hloubky (s přechodem do zvětralých jílovců) může přecházet do prostředí s nižší 

únosností. Hloubka zvětralých jílovců nebyla průzkumem ověřena, ale jejich 

strop je očekáván podle archivních profilů v úrovni 8 – 10 m pod terénem.  

 Průzkumnými ani blízkými archivními vrty nebyla zastižena hladina podzemní 

vody. Její hloubková úroveň je očekávaná okolo 10 - 15 m, ale v důsledku 

okolních starých důlních děl (odplynovací vrty) mohlo dojít i k úplnému 

lokálnímu odvodnění. Směr proudění podzemní vody v puklinových kolektorech 

karbonských hornin ostravského souvrství je převážně k západu směrem 

k erozní bázi řeky Ostravice. 

  

Základové poměry na parcele č. 1106/1 lze na základě provedeného průzkumu a 

obecných kritérií klasifikovat jako složité. Projektovaná stavba bytového domu 

na ulici Hýbnerova představuje složitou konstrukci. Na základě výše uvedeného 
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lze danou stavbu zařadit do třetí geotechnické kategorie. 

  

Bylo provedeno hydrogeologické posouzení: 
Z hlediska hydrogeologického je horninové prostředí tvořené písčitým eluviem 

karbonských hornin v západní části lokality pro vsakování srážkových vod 

podmíněně vhodné. Nezbytnými podmínkami při tom jsou: 

 

 Bázi vsakovacího objektu zabudovat minimálně do úrovně 4 m pod terénem a 

hydraulicky ji propojit s vybudovaným vrtem V-4, 

 Vsakovací objekt vybavit na výstupu bezpečnostním přelivem (nejlépe do 

kanalizace) a na vstupu dostatečně účinným odkalovacím prvkem, 

 V případě novostaveb podsklepených budov dodržet stanovené odstupové 

vzdálenosti. 

Za dodržení uvedených podmínek doporučujeme srážkové vody likvidovat 

zasakováním do horninového prostředí. Při vsakování srážkových vod na 

zájmové lokalitě tak bude všude zachován dobrý stav podzemních a 

povrchových vod a na vodu vázaných ekosystémů. Vzhledem k předpokládané 

geologické stavbě horninového prostředí nedojde k negativnímu ovlivnění 

odtokových poměrů nebo k narušení stability základových či svahových poměrů 

 Hydrogeologické posouzení je nedílnou součástí projektové dokumentace – viz 

část E. 

 

 Bylo provedeno stanovení radonového indexu pozemku: 
Radonový index pozemku bych stanovený jako střední. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma  

 

 Na staveništi nebyla zjištěna žádná ochranná pásma s výjimkou tras sítí 

podzemních vedení a nadzemních sítí technické infrastruktury. Jejich ochranná 

pásma jsou zakreslena v části C – situační výkresy. Zákres inženýrských sítí je 

proveden pouze orientačně a není tedy podkladem pro jejich 

vytyčení. Před zahájením zemních prací budou všechny inženýrské sítě v ploše 

staveniště vytyčeny! 

 

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

 

 Řešené území se nenachází v záplavovém území. Řešené území se nachází 

v lokalitě poddolovaného území. Zakládání stavby bude upřesněno v průběhu 

dalších stupňů projektové dokumentace. 

 

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

odtokové poměry v území 

 

 Navrhovaná novostavba resp. navrhované využití pozemku pro novostavbu 

nebude mít negativní dopady na životní prostředí. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  
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 Veškeré stavební práce budou probíhat na pozemku p. č. 1106/1 a 1098/2, s 

odpady ze stavebních prací a demolic bude v průběhu stavebních prací naloženo 

dle příslušných norem a předpisů. Kácení dřevin a jejich náhrada v rámci nové 

výsadby na pozemcích p. č. 1106/1 a 1098/2 bude řešit navazující dokumentace 

zahradního architekta. 

   

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)  

 

 Před zahájením stavebních prací bude provedeno vyjmutí zastavěných a 

zpevněných ploch pozemku parc. č. 1106/1 z ploch chráněných zemědělským 

půdním fondem. 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

 

Stavbu je možno napojit na tyto sítě technické a dopravní infrastruktury: 

vodovodní řad, rozvody NN, kanalizační přípojku, sdělovací sítě a místní 

komunikaci.  

 

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

 

Žádné související investice, věcné ani časové vazby na stavby nejsou určeny 

 

 

B.2 Celkový popis stavby  
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  
 

Plošné a objemové údaje stavby: 

Zastavěná plocha:  564 m2 vč. podzemní garáže 

    369 m2  tvoří objekt BD 

Obestavěný prostor:  4 435,95 m3 

Užitná plocha:   1 161,82 m2 

 

Účel a obsazenost objektu: 

Objekt je určen k bydlení v bytových jednotkách. V objektu se nachází 5 

bytových jednotek. Bytové jednotky jsou kapacitně navrženy pro bydlení rodičů 

a dvou dětí. 

 

Ozn. bytů: Celková plocha   

Byt. č. 1: 188,85 m2    

Byt. č. 2: 141,56 m2    

Byt. č. 3: 130,02 m2    

Byt. č. 4: 140,02 m2    

Byt. č. 5: 129,61 m2 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  



25 

 

 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení  

 

 Stavba splňuje požadavky prostorového uspořádání dle podmínek územního 

plánu:  

Podmínky prostorového uspořádání: bydlení v bytových domech a v obdobných 

formách domů nízkopodlažní obytné zástavby. Funkční plocha je vymezena a 

charakteristická pro nízkopodlažní zástavbu o výškové hladině maximálně do 3 

nadzemních podlaží a podkroví. Nová stavba bude svým objemovým a 

výrazovým řešením, vlastním provozem i vyvolaným zatížením území odpovídat 

charakteru zástavby převládající funkce a bude ji jak po stránce urbanistické a 

architektonické, tak i po stránce provozní vhodně doplňovat, nikoliv narušovat 

nebo nadměrně negativně ovlivňovat. 

 

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

řešení  

 

 Architektonické řešení vychází z navržených studií (viz Autorská zpráva, Složka 

č.1) a bude přizpůsobené lokalitě. Předpokládá se využití běžných stavebních 

materiálů. 

 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
 

Bytový dům je navržen jako třípodlažní s loftem a podzemním podlažím. Stavba 

se člení na 5 bytových jednotek s terasami, technickým zázemím, skladovacími 

prostory a dalšími provozy přidruženými k bytovému domu jako parkovací stání 

v podzemním podlaží apod. Objekt je orientován jihozápadním směrem a svým 

umístěním umožňuje rozdělení pozemku na východní a západní zahrady. Plynulé 

stoupání zděného plotu odděluje stavbu od okolní zástavby. 

 

Z důvodu lepší návaznosti ulice Kopeční na dopravní infrastrukturu je hlavní 

příjezd vozidel situován ze západní strany pozemku. V 1. podzemním podlaží je 

umístěna garáž pro 10 vozidel typu O1, z toho 1 stání pro ZTP. Z garáže je 

přímo přístupné schodiště, které tvoří hlavní vertikální komunikační prostor 

mezi jednotlivými bytovými jednotkami. V 1. podzemním podlaží je z prostoru 

schodiště přístup do hlavní technické místnosti, kolárny a skladovacích prostor. 

Hlavní pěší vstup z ulice Hýbnerova je na úrovní 2NP. 

 

Byty v 1NP a 2NP jsou děleny schodišťovým prostorem umístěným ve středové 

části objektu. Vstupy do bytových jednotek vedou ze schodišťového prostoru. 

Obytné místnosti v těchto bytových jednotkách jsou orientovány k jihozápadní 

straně, kde je převážná část prosklených ploch. Hygienické a technické místnosti 

jsou situovány k severovýchodní straně. V jednotlivých bytech se nachází dva 

pokoje, obývací pokoj s kuchyňským koutem, koupelna s WC, samostatné WC 

s technickou místností. Zahrady a terasy bytů jsou přímo přístupné z obývacích 

pokojů. 

 

V bytu ve 3NP se nachází obývací pokoj s kuchyňským koutem a ložnice, které 



26 

 

jsou situovány na jihozápadní stranu. Dále se v bytu nachází koupelna s WC a 

samostatné WC s technickou místností, které jsou situovány na severovýchodní 

stranu objektu. V loftu 3NP se nachází pokoj a koupelna. 3NP s loftem je 

spojeno jednoramenným schodištěm. Z bytu v 3NP je přístup na střešní terasu. 

Část střešní terasy bude řešená jako provozní se štěrkovým násypem. 

 

Objekt bude vytápěn podlahovým vytápěním, lokálně přitápěn elektrickým 

žebříkem (koupelna). Hlavním zdrojem tepelné energie budou tepelná čerpadla 

vzduch-voda. Vnitřní jednotka tepelného čerpadla bude umístěná ve vyhrazeném 

prostoru podzemní garáže (viz výkres D.1.1.01 PŮDORYS 1PP). V technické 

místnosti budou dále umístěné akumulační nádoby. Akumulační nádoby budou 

mít dva tepelné výměníky pro připojení tepelného čerpadla a druhý pro případné 

připojení solární soustavy umístěné na střeše objektu. Součástí akumulační 

nádoby budou elektrické patrony. 

Topná voda bude následně skrz rozdělovač a sběrač rozvedena do jednotlivých 

bytů, kde bude zajišťovat vytápění a bude napojena na zásobníkový ohřívač TV, 

který bude doplněn o elektrickou patronu. 

 

Větrání jednotlivých bytů bude primárně zajištěno nuceným větráním se 

zpětným získáváním tepla, sekundárně bude zachována možnost přirozeného 

větrání okny. Nucené větrání bude zajištěno pomocí decentralizovaných VZT 

jednotek, umístěných v jednotlivých technických místnostech bytů. Nasávání 

čerstvého vzduchu a následný odvod znehodnoceného vzduchu bude realizováno 

shodně přes fasádu domu. Pro potřeby dochlazení vzduchu v letním období bude 

jednotka opatřena chladícím registrem. Pro redukování hlukové zátěže budou na 

vzduchotechnických rozvodech osazeny tlumiče hluku. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
  

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 

Příloha č.1 Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností, společných 

prostor a domovního vybavení bytových domů, upravitelného bytu nebo bytu 

zvláštního určení a staveb pro výkon práce  

 

• soulad s bodem 1. Vstupy do budov 

Před vstupem do budovy je plocha nejméně 1500 mm x 1500 mm.  

Sklon plochy před vstupem do budovy je pouze v jednom směru a nejvýše v 

poměru 1:50 (2,0%).  

Vstup do objektu má šířku nejméně 1250 mm.  

Hlavní křídlo dvoukřídlých dveří umožňuje otevření nejméně 900 mm. 

Otevíraná dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými 

madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s 

výjimkou dveří automaticky ovládaných.  

Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být chráněny proti 

mechanickému poškození vozíkem. Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 

mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm.  

Horní hrana zvonkového panelu smí být nejvýše 1200 mm od úrovně podlahy s 
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odsazením od pevné překážky nejméně 500 mm. 

Vstupy musí být snadno vizuálně rozeznatelné vůči okolí.  

Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí 

být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně 

označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm 

nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 

mm, jasně viditelnými oproti pozadí. 

Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se sluchovým 

postižením.  

Pro osoby neslyšící musí být elektronický vrátný s akustickou signalizací 

vybaven také signalizací optickou. 

Oboustranný komunikační systém musí umožňovat indukční poslech pro 

nedoslýchavé osoby.  

 

• soulad s bodem 2. Bezbarierové rampy – V objektu se nenacházejí 

bezbarierové rampy 

 

• soulad s bodem 3. Dveře – Kromě vstupních dveří do objektu se v objektu 

neuvažují dveře pro užívání osob se sníženou schopností pohybu a orientace 

 

• soulad s bodem 4. Okna – V objektu nejsou okna u kterých by se 

předpokládalo užívání osob se sníženou schopností pohybu a orientace 

 

• soulad s bodem 5. Hygienická zařízení a šatny – Bytové jednotky nejsou 

určeny k užívání osob se sníženou schopností pohybu a orientace 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  
 

Pro ochranu zdraví a bezpečnost práce je nutné dodržovat všechny předpisy a 

nařízení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví platné v době realizace stavby. 

Zákon 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). Právní 

předpis č. 309/2006 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2007. 

Ve znění tohoto právního předpisu jsou podchyceny změny a doplnění 

uskutečněné právním předpisem: 

 č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony s účinností od 1. 1.2008, 

 č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné 

kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie 

a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony s účinností od 1. 7. 2008, 

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Vláda nařizuje podle § 21 

písm. a) k provedení § 3 odst. 3, § 15, § 18 odst. 1 písm. c) a § 18 odst. 2 písm. 
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b) 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). 

Zhotovitel stavby (stavební podnikatel) zajistí, aby v průběhu výstavby byla 

zajištěna bezpečnost práce při provádění staveb: 

Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni a budou seznámeni s předpisy 

bezpečnosti práce, poučeni o pohybu po staveništi, dopravě a manipulaci 

s materiálem, budou seznámeni s hygienickými a požárními předpisy, budou 

dodržovat zákony a vyhlášky. 

Zaměstnanci budou poučeni a proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví podle: 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.                                                                                                                                                                         

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 

Bezpečnost při užívání stavby bude zajištěna stávajícími prostředky.  Vstupy do 

prostor objektu budou opatřeny elektrickým vrátným a objekt bude střežen 

pomocí EZS.  Jedná se o běžný provoz. Schodiště jsou opatřena zábradlím, 

požární únikové cesty a východy budou označeny dle platných předpisů. 

 

Při navrhování novostavby objektu byly dodrženy všechny dotčené platné normy 

a nařízení. Projektová dokumentace je zpracována tak, že při užívání a provozu 

stavby domu je minimalizováno riziko úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, 

popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti 

domu nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. Majitel objektu je 

povinen pravidelně udržovat a kontrolovat stavbu, zajišťovat potřebné revize 

zařízení dle platných předpisů a odstraňovat případné vady ohrožující zdraví 

osob a majetek. Veškeré instalace budou provedeny v souladu s platnými 

předpisy a budou k nim provedeny výchozí revize – revize elektřiny a 

hromosvodu, tlakové zkoušky vody, kanalizace budou doloženy ke kolaudaci 

stavby. Taktéž používaná zařízení musí být v zákonem stanovených lhůtách 

podrobena revizím. 

 

B.2.6  Základní charakteristika objektů  
 

a) stavební řešení  

 

 Objekt má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Třetí nadzemní 

podlaží je spojené s loftem. Bytový dům tvoří jeden stavební objekt. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení  

 

 Půdorysný průmět objektu je 330,15 m2 a maximální výška objektu je 15,2 m. 

Světlá výška v pobytových a nepobytových místnostech 1NP a 2NP je min. 2,6 

m a světlá výška v 1PP (garáž) je 2,57 m. 
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 Objekt je založen na základové železobetonové desce, opěrné zdi v okolí objektu 

jsou založeny na železobetonovém pásu a jsou vyzděny z tvárnic ztraceného 

bednění. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny vápenocementovými tvárnicemi 

na lepidlo. Obvodové konstrukce zatepleny tepelnou izolací na bázi polystyrenu, 

jako pohledová úprava z exteriéru je použitá silikátová omítka. Celý zateplovací 

systém bude prováděn dle požadavků ETICS. Vnitřní nosné konstrukce jsou 

tvořeny vápenopískovými tvárnicemi na lepidlo. Stropní konstrukce jsou tvořeny 

železobetonovou monolitickou deskou. Střešní nosná konstrukce s lehkým 

sklonem bude z prefabrikovaných dílců systému YTONG Komfort tl. 200 mm. 

Překlady a průvlaky jsou tvořeny železobetonovými konstrukcemi, nebo prvky z 

ocelových válcovaných profilů. Podlahové konstrukce jsou tvořeny skladbou 

těžké plovoucí podlahy s povrchovou úpravou keramické dlažby nebo 

laminátové podlahy. Nenosné dělící konstrukce tvoří sádrokartonové příčky. 

Povrchové úpravy stěn v interiéru jsou voleny dle provozu místností buď bílou 

malbou, nebo stěrkou určenou do vlhkých provozů. Hydroizolaci spodní stavby 

tvoří SBS modifikované asfaltové pásy s nosnou vložkou v kombinaci s tzv. 

„bílou vanou“ tvořenou železobetonovými konstrukcemi. Ve střešním plášti je 

použita parozábrana z SBS modifikovaného asfaltového pásu a hydroizolaci 

tvoří mPVC fólie odolná proti prorůstání koření pod vegetačním souvrstvím a 

souvrstvím terasy a dále fólie TPO na nepochozí šikmé střeše. Výplně okenních 

otvorů jsou tvořeny bezrámovými okny a tepelně izolačním zasklením. 

 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
 

a) technické řešení 

 

Odpadní kanalizace 

Potrubí vnitřní kanalizace je navrženo z materiálu PVC-HT. Připojovací potrubí 

splaškové kanalizace od zařizovacích předmětů bude zaústěno do odpadního 

potrubí. Odpadní potrubí se napojují do svodných potrubí v úrovni pod podlahou 

1NP. Potrubí splaškové kanalizace jsou vedena ve stěnách, a pod podlahou. 

Větrací potrubí bude vyvedeno nad střechu a bude provedena kvalitní 

hydroizolace prostupu střešního pláště. Každý zařizovací předmět musí být 

vybaven zápachovou uzávěrkou. Rozvod vnitřní kanalizace se provede dle 

projektové dokumentace. Nejmenší sklon připojovacího potrubí je u systému, 

kde nevzniká podtlak 3%. Po zhotovení rozvodu vnitřní kanalizace bude 

provedena zkouška vodotěsnosti svodného potrubí a zkouška plynotěsnosti 

odpadního, připojovacího a větracího potrubí v souladu s ČSN 73 6760. 

 

Vodovod 

Rozvod vnitřního vodovodu musí být co nejkratší. Potrubí má být přístupné pro 

montáž, izolování a výměnu. Při ukládání potrubí do stavebních konstrukcí musí 

být vždy umožněna jeho výměna a musí být provedeno takové opatření, aby při 

poruše vnitřního vodovodu nemohlo dojít k ohrožení objektu. Vnitřní vodovod 

musí být trvale zajištěn proti zamrznutí a jeho uložením nesmí být zhoršeny 

tepelně technické vlastnosti obvodového pláště. Při vedení potrubí v podhledu 

musí být podhled osazen revizním otvorem v blízkosti vedení potrubí. Potrubí 
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bude vedeno v konstrukci podlahy a částečně v drážce ve zdivu, v podhledu a 

instalačních předstěnách. Vodovodní potrubí teplé i studené vody bude tepelně 

izolováno pěnovou nálevkovou izolací na potrubí. Potrubí vedené v konstrukci 

podlahy, v drážce ve zdivu a v podhledu s vnitřním průměrem 20 mm a více 

bude použita tloušťka stěny izolace min 15 mm. Veškeré potrubí studené vody 

bude opatřeno izolací s tloušťkou stěny min 10 mm. Potrubí vedené v drážce ve 

zdivu bude opatřeno izolací a zazděno. Přívod vody bude vyveden v prostoru 

technické místnosti, kde bude instalován uzavírací ventil. Vodoměrná sestava 

bude osazena v technické místnosti v 1PP objektu. 

 

Elektrická síť (konfigurace sítí) 

Napěťová soustava 3+PEN 230/400V AC 50Hz, síť TN-C-S 

Napájecí soustava 3+PEN 230/400V AC 50Hz, síť TN-C 

Vnitřní rozvody 3+NPE 230/400V AC 50Hz, síť TN-C-S 

Místem změny soustavy TN-C na TN-S je elektroměrný rozvaděč RIS 

Uzemnění – Pásek FeZn 30x4 ve výkopu, napojení na základový zemnič 

trafostanice 

Přípojka – Kabelové vedení výkopem 1-AYKY 3Jx70+35 v délce cca 15m pro 

el. měrný rozvaděč RIS 

Kabelové vedení pro novostavbu za elektroměrem 1-AYKY 5Jx50 v délce cca 

20m 

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie: 3 

Měření spotřeby elektrické energie bude realizováno na trvale přístupném místě, 

v plastovém pilíři – rozvaděč RIS umístěným v blízkosti veřejně přístupné 

komunikace v oplocení bytového domu ul. Hýbnerova. Elektroměrový rozváděč 

je navržen plastový s pro nepřímé měření, kategorie C. Rozváděč bude 

obsahovat jistič před elektroměrem – předpoklad 3x80A/B, uvažován typ pilíře 

NR212 - DCK (možno ještě dohodnout jinak s investorem a stavební částí). 

 

Vytápění 

Jako hlavní zdroj tepla bude sloužit kompaktní elektrické tepelné čerpadlo 

vzduch/voda WPL31 l. Tepelné čerpadlo bude umístěno v prostoru garáží dle 

výkresové dokumentace. Přívod vzduchu bude zabezpečen z prostoru garáží. 

Tento přívodní vzduch bude mít vyšší teplotu než venkovní vzduch a pomůže 

tak k vyšším účinnostem tepelného čerpadla. Nasátý vzduch odevzdá svoje teplo 

do chladivového okruhu a výstupním otvorem odchází do venkovního prostoru. 

Pro přívod a odvod vzduchu bude využito vzduchotechnického potrubí o průřezu 

900x900 mm jako dodatečné příslušenství k tepelným čerpadlům WPL. Potrubí 

budou zakončena protidešťovou žaluzii 1045x110x1050 mm (DxŠxV). 

V technické místnosti budou dále umístěné dvě akumulační nádoby se 

stratifikací, pro každou jednotku tepelného čerpadla zvlášť. Akumulační nádoby 

budou mít dva tepelné výměníky pro připojení tepelného čerpadla a druhý pro 

případné připojení solární soustavy umístěné na střeše objektu. Součástí 

akumulační nádoby budou elektrické patrony. Topná voda bude následně skrz 

rozdělovač a sběrač rozvedena do jednotlivých bytů, kde bude zajišťovat 

vytápění a bude napojena na zásobníkový ohřívač TV, který bude doplněn o 

elektrickou patronu. 
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Vzduchotechnika a větrání 

Větrání jednotlivých bytů bude zajištěno nuceným větráním se zpětným 

získáváním tepla, je zachována možnost přirozeného větrání okny. Nucené 

větrání bude zajištěno pomocí decentralizovaných VZT jednotek, umístěných v 

jednotlivých technických místnostech bytů. Nasávání čerstvého vzduchu a 

následný odvod znehodnoceného vzduchu bude realizováno shodně přes fasádu 

domu. Jednotlivé VZT jednotky budou opatřeny protimrazovou ochranou 

rekuperačního výměníku (předehřev), adekvátními filtry, úspornými ventilátory, 

samotnou konstrukcí protiproudého rekuperačního výměníku, klapkou by-pass. 

Samotné vzduchotechnické potrubní rozvody jsou navrženy z pozinkovaného 

plechu (tzv. Spiropotrubí) a budou vést ze samotné VZT jednotky do 

systémového rozdělovacího boxu. Z tohoto rozdělovacího boxu bude následně 

čerstvý vzduch distribuován do jednotlivých obytných místností. Rozvody a 

samotné rozdělovací boxy budou umístěny v prostorech podhledů. Jako 

distribuční prvek jsou uvažovány vyústky, nebo dýzy s dalekým dosahem a s 

tvarem umožňující tzv. coanda-efekt. Odvod odpadního vzduchu bude zajištěn 

pomocí talířových ventilů umístěných v sádrokartonovém podhledu. Obecně lze 

říci, že čerstvý vzduch bude vždy přiváděn do obytných místností a odvod 

znehodnoceného vzduchu bude z technických, hygienických a komunikačních 

prostor bytu (převod vzduchu mezi místnostmi pomocí spár pod dveřmi, nebo 

mřížkou). Pro redukování hlukové zátěže budou na vzduchotechnických 

rozvodech osazeny tlumiče hluku. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  
 

 Požárně bezpečnostní řešení stavby je podrobně popsáno v části D.1.3. Požárně 

bezpečnostní řešení. 

 

 Uvažovaná akce vyhoví všem dotčeným ČSN z oboru PO za předpokladu 

respektování všech těchto požadavků: 

 Zajištění, aby při kolaudaci byly předloženy revizní zprávy vyhrazených zařízení 

(elektroinstalace, hromosvod) a doklady o způsobilosti provozních zařízení + 

atesty stavebních prvků a konstrukcí („prohlášení o schodě“). 

 Instalace zařízení autonomní detekce a signalizace. 

 Osazení předepsaných přenosných hasících přístrojů 

 

Požárně bezpečnostní řešení stavby tvoří samostatnou část dokumentace pro 

stavební řízení a je součástí příloh dokumentace. Objekt je navržen a osazen tak, 

aby byly dodržené odstupové hranice v požárně nebezpečném prostoru od 

sousedních objektů. Stanovené požární odstupy zasahují na cizí pozemek 1106/8 

cca o 0,85 m. Jde o volnou nezastavěnou plochu.  Stavba samotná není umístěna 

v požárně nebezpečném prostoru jiné stavby. Před objektem je volné prostranství 

a dostatek vnějších únikových ploch. V domě bude umístěna autonomní detekce 

a signalizace. Objekt bude vybaven přenosnými práškovými hasicími přístroji a 

vnitřním hydrantem podle Požárně bezpečnostního řešení stavby. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
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a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

 

Tepelně technické vlastnosti materiálů a konstrukcí navrženého objektu splňují 

požadované normové hodnoty dle aktualizované ČSN 73 0540-2. Viz Základní 

posouzení objektu z hlediska stavební fyziky. 

 

b) Energetická náročnost stavby 

 

Součástí dokumentace je energetický štítek obálky budovy, viz samostatná 

příloha. Průkaz energetické náročnosti stavby není součástí dokumentace.  

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 

V případě zájmu investora bude realizovaný další zdroj tepla v podobě solárních 

kolektorů, které by bylo možné umístit na střeše objektu nad 3NP. 

 

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.)  
 

S ohledem na charakter stavby a navrhovaného provozu lze předpokládat, že 

realizací předmětné stavby nedojde ke zhoršení stávajícího stavu životního 

prostředí přilehlé lokality. 

Je však nutno konstatovat, že samotná realizace stavby, jako každá stavební 

činnost, bude mít negativní vliv hlavně na blízké okolí navrhované stavby. Z 

výše uvedeného je zřejmé, že bude nutné zabezpečit omezení těchto vlivů na co 

nejmenší míru. Tato problematika bude řešena při realizaci dle platných předpisů 

a norem souvisejících s prováděním stavby. 

Pří projektování, realizaci a provozu je nutno respektovat Zákon č. 309/2006 

Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a jeho novelizace provedené 

předpisy č.362/2007 Sb., 189/2008 Sb. a 223/2009 Sb. Dále je nutno respektovat 

předpis 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

Veškeré provozy objektu budou navrženy, vybaveny a provozovány v souladu se 

Zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách) a v souladu s příslušnými 

prováděcími předpisy a vyhláškami, zejména: 

Vyhláška MZd č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. 

Vyhláška MZd č. 361/2007 Sb., nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci, ve 

znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. 
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Větrání: 

Větrání jednotlivých bytů bude primárně zajištěno nuceným větráním se 

zpětným získáváním tepla, sekundárně bude zachována možnost přirozeného 

větrání okny.  

 

Vytápění: 

Vytápění jednotlivých bytových jednotek bude zajištěno pomocí teplovodního 

podlahového vytápění a deskových otopných těles, respektive otopnými žebříky 

v koupelnách. Hlavním zdrojem tepelné energie bude tepelné čerpadlo vzduch – 

voda.  

 

Osvětlení: 

Osvětlení budovy je ve dne zajištěno denním světlem výplněmi otvorů, v 

pobytových místnostech se nevyžaduje sdružené osvětlení. V noční době jsou 

místnosti osvětleny stropními svítidly nebo lokálně přisvíceny lampami apod. 

Prostory budou osvětleny pomocí denního, resp. umělého osvětlení. Denní 

osvětlení je zajištěno okny. Osvětlení min. 300 Lx a chodby 100 Lx. Umělé 

osvětlení jednotlivých prostor a jeho intenzity budou v souladu s ČSN EN 

12464-1. 

 

Oslunění : 

Všechny obytné místnosti jsou dostatečně prosvětleny pomocí oken. 

 

Zásobování vodou: 

Zásobování vodou je z uličního vodovodního řádu. Teplá voda je akumulována v 

zásobnících TV. Součástí akumulačních zásobníku budou elektrické patrony.  

 

Kanalizace objektu: 

Kanalizace objektu je napojena jednotnou kanalizační přípojkou na jednotnou 

kanalizační stoku. Provoz objektu bude produkovat běžný komunální odpad. 

Odpad bude skladován v popelnicích a vyvážen. Stavba nebude nepříznivě 

ovlivňovat okolí. 

 

Hluk a vibrace: 

Stavba nebude provozem produkovat nadměrný hluk. 

V okolí stavby se nevyskytují zdroje nadměrného hluku. 

Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby byla při respektování 

hospodárnosti vhodná pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní 

požadavky v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 sb. o územním 

plánování a stavebním řádu – Stavební zákon, kterým je dle vyhlášky, ochrana 

proti hluku, v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. Ochrana proti hluku je zajištěna strukturou 

použitých materiálů, skladbou konstrukcí a polohou, resp. orientací objektu. 

 

Ostatní: 

Při výstavbě budou použity ekologicky nezávadné recyklovatelné stavební 

materiály. 
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Odpady vznikající při provozu: 

S veškerým odpadem, vznikajícím při provozu v domě, bude nakládáno ve 

smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady. Provozem stavby domu bude vznikat pouze 

běžný komunální odpad, odvoz a likvidace odpadů při provozu bude řešena 

specializovanou firmou, se kterou investor uzavře smlouvu o odvozu a likvidaci 

odpadu. 

 

Odpad z činnosti budoucího uživatele: 

20 01 01 O papír a lepenka                     

20 01 02 O sklo            

20 01 11 O textilní materiály          

20 01 34 N baterie a akumulátory          

20 01 35 N vyřazené elektrické a elektronické zařízení                  

20 01 39 O plasty            

20 01 40 O kovy           

20 03 01 O směsný komunální odpad 

         

Kovy budou odváženy do sběrných surovin, papír, sklo a plasty budou ukládány 

do kontejnerů pro tříděný odpad, vyřazené elektrické zařízení do E – domku a E 

- boxu. Baterie a akumulátory – zpětný odběr. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  

 

 Jako protiradonová hydroizolace bude použito kombinace tzv. „bílé vany“ a 

izolací na bázi živičných pásů (případně na bázi foliové izolace). Skladba bude 

navržena tak, aby vyhovovala zjištěnému radonovému indexu. 

 

b) ochrana před bludnými proudy  

 

 Stavba neklade nároky na ochranu před bludnými proudy. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou  

 

 Stavba neklade nároky na technickou seizmicitu. Technická seizmicita nebyla na 

stavební parcele zaznamenána. 

 

d) ochrana před hlukem 

 

 Stavba nemá nároky na zvláštní ochranu proti hluku a vibrací z okolního 

prostředí. 

 

e) protipovodňová opatření  

 

Stavba je umístěna na mírném svahu a nenachází se v záplavovém území. 

Protipovodňová opatření se neuvažují. 



35 

 

 

 

 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
 

a) napojovací místa technické infrastruktury  

 

Vodovodní přípojka: 

 Vodovodní přípojku lze napojit na stávající potrubí, které je vytaženo na hranici 

pozemku. Připravené potrubí je průměru DN 32 PE. Stávající potrubí je 

napojeno na vodovodní řád  DN 100 TLT, který je v majetku a provozování 

Ostravskými vodárnami a kanalizacemi a.s. Dispoziční tlak v řadu je uvažován 

okolo 4 bar.  

 

Splašková kanalizace: 

 Objekt bude odkanalizován do stávající přípojky jednotné kanalizace DN 250, 

která byla vystavěna za účelem napojení této nemovitosti v dřívějším období. 

Stávající přípojka splaškové kanalizace je osazena kanalizační šachtou s 

možností napojení řešené nemovitosti. Objekt je možno odkanalizovat do stoky 

splaškové kanalizace DN 300 KAM v ulici Michálkovická. 

 

Přípojka energetického vedení: 

Přípojku NN lze napojit nastávající elektroměrový rozvaděč, označený RIS, 

který je umístěný na hranici pozemku. Délka přípojky NN je cca 3,0 m. Velikost 

přívodních pojistek v plastovém pilíři RIS bude upřesněna ve vyjádření 

společnosti ČEZ, stejně jako velikost jističe před elektroměrem, v současnosti se 

předpokládá velikost jističe 80A charakteristika B. Dále od rozvaděče RIS bude 

napojení pokračovat jako vedení za elektroměrem kabelem 1-AYKY 5Jx50mm2 

ve výkopu. Vlastní ukončení vedení za elektroměrem se uvažuje na přívodních 

praporcích hlavního jističe-vypínače v rozvaděči HDS. Délka vedení za 

elektroměrem je cca 8,85m. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

 

Vodovodní přípojka: 

 Výpočtový průtok vody přípojkou činí 1,46 l/sec. V místě stavby bude využita 

stávající vodovodní přípojka PE100-RC SDR 11 ø 40 x 3,7 mm vystavěna pro 

řešenou nemovitost v minulých letech. Stávající přípojka je napojena na 

vodovodní řad DN 100 TLT a je ukončena na hranici pozemku investora. 

Vodoměrná sestava bude umístěna v technické místnosti objektu. Vodoměr bude 

odpovídat jmenovitému průtoku 6 m3/hod. Pro zásobování bytového domu 

pitnou vodou bude vybudován nový vnitřní vodovod proveden z PE100-RC 

SDR 11 ø 40 x 3,7 mm, který bude ukončen v technické místnosti vodoměrnou 

sestavou. Délka stávající vodovodní přípojky činí 6,2 m. Délka vnitřního 

vodovodu činí 7,15 m. 

 

Splašková kanalizace: 

 Objekt bude odkanalizován stávající přípojkou jednotné kanalizace DN 250. 

Tato přípojka byla vystavěna pro řešenou nemovitost v minulých letech a v 
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současné době je nevyužívaná. Přípojka je osazena kanalizační šachtou, do které 

lze zaústit splaškové vody z řešené nemovitosti. Přípojka odvádí splaškové vody 

do kanalizační stoky DN 300 KAM v ulici Michálkovická. 

 Splašková kanalizace vyúsťuje z objektu do revizní kanalizační šachty RŠ1, 

která je umístěna 1 m před objektem BD. Šachta slouží ke kontrolní činnosti. 

Revizní kanalizační šachta RŠ1 je provedena z přímého šachtového dna DN 150, 

korugované roury o průměru 315 mm a pochozím poklopem o nosnosti 1,5 tun.  

 Napojení na stávající kanalizační šachtu bude provedeno do vstupního otvoru 

šachtového dna. Potrubí nové splaškové kanalizace bude provedeno z materiálu 

PVC KG o celkové délce 68,55 m a spádem minimálně 3 %. Dimenze splaškové 

kanalizační přípojky je DN 150 a průtok odpadních vod činí 3,74 l/s. Potrubí 

kanalizace bude uloženo na štěrkopískovém podsypu tloušťky 100 mm a 

obsypán prosátou zeminou do výše 300 mm nad vrchol trubky. 

 

Dešťová kanalizace: 

 Dešťová odpadní potrubí budou vnitřní, vedená v instalačních šachtách a budou 

na svém počátku opatřena střešním vtokem se záchytným košem. 

 Materiálem potrubí v zemi budou trouby a tvarovky z PVC KG DN 100 až DN 

150 uložené na štěrkopískovém loži tloušťky 100 mm a obsypané prohozenou 

zeminou do výše 300 mm nad vrchol hrdel.  

 Pro návrh utrácení srážkových vod byl proveden hydrogeologický posudek. 

Objekt bude odvodněn do vsakovacího systému hydraulicky propojeného se 

vsakovací šachtou. Vsakovací zařízení je vybaveno bezpečnostním přelivem do 

splaškové kanalizace opatřené škrtící klapkou s povoleným odtokem 1,0 l/s. 

Akumulační objem vsakovacího zařízení činí 3,0 m3. Podrobně je návrh utrácení 

srážkových vod popsán v hydrogeologickém posudku. 

 

Přípojka energetického vedení: 

Přípojku NN lze napojit nastávající elektroměrový rozvaděč, označený RIS, 

který je umístěný na hranici pozemku. Délka přípojky NN je cca 3,0 m. Velikost 

přívodních pojistek v plastovém pilíři RIS bude upřesněna ve vyjádření 

společnosti ČEZ, stejně jako velikost jističe před elektroměrem, v současnosti se 

předpokládá velikost jističe 80A charakteristika B. Dále od rozvaděče RIS bude 

napojení pokračovat jako vedení za elektroměrem kabelem 1-AYKY 5Jx50mm2 

ve výkopu. Vlastní ukončení vedení za elektroměrem se uvažuje na přívodních 

praporcích hlavního jističe-vypínače v rozvaděči HDS. Délka vedení za 

elektroměrem je cca 8,85m. Kabely budou uloženy ve výkopu dle výkresu 

uložení č. 1608-01/02. Uzemnění bude provedeno páskem FeZn 30x4, uloženým 

ve výkopu v délce 3,0 m od napojení k elektroměrnému rozváděči RIS a 

napojením podél vedení za elektroměrem na zkušební svorku vývodu ze 

základového zemniče vlastního bytového domu. Přechodový zemní odpor 

Rz<15Ω. Součástí této PD je jednak situační výkres Přípojky nn a vedení za 

elektroměrem a dále typové řezy trasou uvedených zemních kabelů. 

 

Instal. příkon celkem : 50 kW 

Soudobnost : 0,7 

Jistič před elm. : 3 x 80A/B 
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B.4 Dopravní řešení  
 

a) popis dopravního řešení 

 

Jedná se o zpevněnou plochu, která slouží pro příjezd k bytovému domu, který 

leží na p.č. 1106/1 a 1098/2 v k.ú. Slezská Ostrava. Šířka sjezdu je navržena 5,0 

m. Sjezd je situován tak, aby byly obě strany, ze kterých možno očekávat příjezd 

vozidla, zajištěny dostatečné rozhledové podmínky. Oplocení pozemku 

v blízkosti sjezdu se nenachází a neovlivňují rozhledové podmínky. Napojení 

zpevněné plochy na silnici bude provedeno, zpevněnou plochou se spádem 3,5 

% od silnice. Navržená plocha vyhoví průjezdu osobních vozidel (typ O1 a O2). 

Pro uvedený typ vozidel a z grafického řešení je zřejmé, že navržené dispoziční 

uspořádání sjezdu požadavku na bezpečné připojení na silnici vyhoví. V místě 

napojení účelové plochy na silnici bude provedena bezbariérová úprava. 

 

Sjezd novostavby BD bude řešen jako zpevněná plocha z betonových 

zámkových dílců formou dlažby provedené do lože z písku a štěrkopísku, 

lemované betonovými silničními obrubníky osazenými do betonu. Bude 

proveden pouze jeden sjezd – formou rozšířením sjezdu. Směrem k stávající 

místní komunikaci (parc.č. 1097/1 k.ú. Slezská Ostrava) se sjezd volně napojí 

přímo na ukončení stávající krajnici komunikace. Napojení sjezdu se provede 

přes vodorovně osazenou silniční nájezdovou obrubu. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

 Napojení území na dopravní infrastrukturu bude řešeno sjezdem na hranici s 

parcelou č. 1197/1.  

 Rozhledové poměry a konstrukce sjezdu jsou navrženy dle platných norem a 

předpisů. 

 

c) doprava v klidu 

 

 Pro novostavbu bytového domu se počítá s parkovacími stáními v garáži 1PP. 

Garáž pojme 10 parkovacích stání vozidel skupiny O1 z toho jedno stání pro 

ZTP.  

 

d) pěší a cyklistické stezky  

 

 Není řešeno v rámci projektové dokumentace. 

 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
 

a) terénní úpravy 

 

 Před zahájením výstavby bude provedena skrývka ornice v hloubce 0,3 m. 

Ornice bude skladována v deponii v západní části stavební parcely. Po 
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dokončení stavebních prací bude ornice použita pro zpětné zahumusování. 

Bilance využití zeminy při výkopech budou vyrovnané. Zemina vytěžená z 

výkopů bude použita pro terénní úpravy na stavební parcele. Případná 

přebytečná zemina bude odvezena na deponii zeminy. 

 

b) použité vegetační prvky 

 

 Není řešeno v rámci projektové dokumentace. Pozemek bude dle studie 

zahradního architekta osázen keři, stromy a zatravněn. 

 

c) biotechnická opatření 

 

 Nejsou plánována žádná biotechnická opatření. 

 

 

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

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 

Ovzduší: 
Objekt nebude svým provozem mít vliv na ovzduší. 

 

Hluk: 
Objekt nebude svým provozem produkovat nadměrné hlukové zatížení. 

Předpokládá se běžné zatížení, které produkuje provoz bytového domu. 

 

Voda: 
Objekt nemá vliv na změnu hydrologických a hydrogeologickým poměrů. 

Vsakování dešťových vod bude provedeno na základě hydrogeologického 

posudku tak, aby nijak nenarušil tyto poměry. 

 

Odpady: 
Provoz objektu bude produkovat běžný komunální odpad, který bude skladován 

v popelnicích a vyvážen na skládku odpadů. Odpad bude případně tříděn na 

bioodpad, papír, plasty a sklo. 

 

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

stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajině 

 

 Navrhovaná stavba zachovává všechny ekologické funkce a vazby v krajině. V 

okolí stavby se nenachází žádné památné stromy, chráněné rostliny ani 

živočichové. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

 V místě se nenacházejí chráněná území. 
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d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA  

 

 Hodnocení EIA není požadováno. 

 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

 

 Nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. Nebyla řešena 

ochrana podle jiných právních předpisů. Před zahájením jakýchkoliv prací bude 

provedeno zaměření inženýrských sítí, dle pokynů vlastníků a provozovatelů 

těchto sítí ! 

 

 

 B.7 Ochrana obyvatelstva  
 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva 

 

 Ochrana obyvatelstva je řešena v rámci obce a budovy. 

 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

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

 

Potřeby médií budou řešené v rámci budovy. Zajištění stavebních hmot je nutné 

objednávat v dostatečném předstihu, aby byla dodržena omezená lhůta výstavby. 

 

b) odvodnění staveniště 

 

 V případě výskytu podzemní vody bude voda z výkopů odváděna ponornými 

čerpadly. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

 Sjezd ze staveniště bude totožný se sjezdem z pozemku. 

Charakter stavby nevyžaduje rozsáhlejší přípravu. Napojení staveniště na 

rozvody elektro a vody bude řešeno napojením na nově budované přípojky, 

množství bude měřeno pomocí podružných měřících zařízení. Jako zdroj 

elektřiny bude sloužit přípojka NN s umístěním dočasných hodin. 

 Před začátkem stavby je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních 

sítí a během výstavby dbát pokynů jejich správců. Toto je povinen zajistit i u sítí 

neuvedených v dokumentaci, bude-li přítomnost takového zařízení zjištěna. 

Křižující vedení musí být v rýze řádně zajištěno, aby se zabránilo jejich 

poškození. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
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 V rámci provádění stavebních prací může být v okolí stavby zvýšený hluk a 

prašnost. Pří provádění stavebních prací se bude postupovat v souladu s 

platnými normami a předpisy. 

 V rámci výstavby budou prováděny běžné stavební práce. Provozem stavby 

nebude překročen hygienický limit hluku dle § 11 nařízení vlády č. 148/2006 

Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v denní dobu 

LAeq 55 dB a pro noční dobu LAeq 45 Db. 

 

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

kácení dřevin 

 

 Asanace, demolice předpokládané. Před započetím stavebních prací bude 

provedena vizuální kontrola koruny stromu, zda se v nich nevyskytuje hnízdící 

ptactvo. V případě, když se hnízdící ptactvo nevyskytuje, může být strom 

pokácen. Na pozemku se nevyskytují žádné památné stromy a chráněné rostliny. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

 

 Nejsou při výstavbě předpokládány. 

 

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

jejich likvidace 

 

 Během stavebních prací je nutné se řídit platnými zákony a předpisy. Podle 

zákona č.  185/2001 Sb., o odpadech (v platném znění) musí být vzniklé odpady 

řádně vytříděny a využitelné složky nabídnuty k dalšímu zpracování. Přebytečná 

suť ze stavební činnosti bude ze staveniště odvezena na určená místa. Pouze 

případný nevyužitelný materiál bude předán odborně způsobilé firmě k 

recyklaci. Teprve nevyužitelné části budou případně uloženy na povolené 

skládky. Stavebník doloží na požádání zápis o případném uložení sutě. 

 

 Při výstavbě budou pravděpodobně vznikat následující druhy odpadů: 

 

Tabulka č. 1 Odpady v průběhu 1. fáze stavby 

Druh Název 

13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje 

13 02 05* Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků obsahující nebezpečné látky 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 02 03 Plasty 

17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými 

látkami znečištěné 

17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet 
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17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 04 05 Železo a ocel 

17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 

demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

17 09 04 Směsné 

*) označení odpadů, které mají, či mohou mít nebezpečné vlastnosti 

Tabulka č. 2 Odpady v průběhu 2. fáze stavby 

Druh Název 

08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 

08 04 09* Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla 

nebo jiné nebezpečné látky 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 

12 01 13 Odpady ze svařování 

13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje 

13 02 05* Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

15 01 03 Dřevěné obaly 

15 01 04 Kovové obaly 

15 01 06 Směsné obaly 

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 

látkami znečištěné 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků obsahující nebezpečné látky 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 02 01 Dřevo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými 

látkami znečištěné 

17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 04 02 Hliník 

17 04 05 Železo a ocel 

17 04 07 Směsné kovy 

17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 

17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 

17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 

demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

17 09 04 Směsné 
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Odpady uvedené v tabulce budou na místě vzniku tříděny podle druhů do 

určených kontejnerů a do doby předání oprávněným firmám provádějícím sběr, 

výkup a zneškodnění odpadů, musí být zabezpečeny takovým způsobem, aby k 

nim neměly přístup neoprávněné osoby. Za tyto činnosti je plně zodpovědný 

dodavatel stavby nebo investor v případě svépomocné výstavby. V současné 

době je obtížné určit množství jednotlivých druhů odpadů, které v průběhu 

výstavby jednotlivých objektů skutečně vzniknou. Shromažďování a přechodné 

skladování odpadů z uvedené stavby, před jejich přepravou ke zneškodnění 

odbornými firmami, bude prováděno při dodržení všech ustanovení příslušných 

zákonných předpisů upravujících odpadové hospodářství, zejména pak zákon 

č.185/2001 Sb. Zneškodnění jednotlivých druhů odpadů bude zajištěna smluvně 

s příslušnými oprávněnými firmami. S obaly musí být nakládáno v souladu se 

zákonem č. 477/2001. 

 

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

 

 Bilance zemních prací jsou vyrovnané. Nepředpokládají se požadavky na přísun, 

nebo deponie zeminy. Případné přebytky zeminy budou vyvezeny na blízkou 

deponii zeminy. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

 Po dobu výstavby bude chráněno životní prostředí. Budou používané pouze 

drobné mechanizmy v dobrém technickém stavu z nichž nehrozí úniky kapalin. 

 

Stavební a montážní práce budou probíhat v uzavřené budově v denní době  od 7 

hod do 17 hod s vyloučením práce ve dnech pracovního klidu a volna. 

Dodavatel zajistí pro provádění prací zařízení, která při provozu nebudou  v 

okolí obytných částí města překračovat hladinu hluku 55dB přes den  a 45 dB   v 

noci (např. kompresory, čerpadla apod.). 

 

Nařízením vlády ČR č.148/2006 Sb, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací jsou stanoveny nejvýše přípustné hladiny hluku a vibrací na 

pracovištích, ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení a ve 

venkovním prostoru. 

V období výstavby nedojde k překročení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny 

hluku ze stavebních činností. 

Přechodně bude zvýšena hladina hluku v závislosti na užití stavebních strojů 

běžných pro plánovanou výstavbu. 

Při provádění stavebních prací je přípustná ekvivalentní hladina hluku do 60 dB 

(A) dle  Nařízení vlády č.148/2006 Sb. 

Stavební práce budou prováděny mezi 7:00 hod  - 21:00 hod, tj. mimo dobu 

nočního klidu. Při provádění stavebních prací je nutno eliminovat hluk 

vypínáním motorů strojů a stavebních mechanismů mimo nutnou provozní dobu. 

Na stavbě by měl stavbyvedoucí garantovat prostředí s minimální prašností. 

 

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

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

 

 Stavební firma je odpovědná za dodržování BOZP při práci na staveništi. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

 Nebudou prováděné úpravy pro bezbariérové užívání stavby. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 

 Nejsou plánovaná žádná dopravní opatření. 

 

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

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

 

 Stavba nemá požadavky na speciální podmínky pro provádění stavby. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

 Pro stavbu je vymezena doba do konce roku 2019. Veškeré práce je nutné 

dokončit v této lhůtě.   
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D.1.1  ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 

Koncept, objem a provoz 

 

Stavba, pozemek i oplocení tvoří jednotný estetický a funkční celek, reflektující 

svažitý charakter pozemku. Bílá hmota objektu plynule vyrůstá od nejnižšího 

bodu a vytváří oplocení, které se spirálovitě vine kolem celého pozemku a 

plynule přechází v samotnou stavbu. Upravený terén pozemku vytváří platformy 

pro zahrady jednotlivých bytů a prostor pro zapuštění garáže. 

Bytový dům je navržen jako třípodlažní s obytným podkrovím a podzemní 

garáží. Nadzemní podlaží má lichoběžníkový půdorysný tvar o půdorysných 

rozměrech 34,0 x 12,3 m (zastavěná plocha bez podzemních garáží je cca 369 

m2, včetně podzemních garáží cca 564 m2). Objekt je zastřešený pultovou 

střechou výšky 15,2 m nad úrovní podlahy přízemí. Vzhledem ke svažitosti 

terénu se stavba od ul. Hýbnerovy (se zástavbou rodinných domů) jeví jako 

jednopodlažní s pultovou střechou, ze strany od ul. Michálkovické (s vyšší 

zástavbou) se jeví jako třípodlažní s pultovou střechou. Stavba pojme 5 

bytových jednotek s terasami, technickými a skladovacími prostory v rámci 

sklepení. Objekt je orientován jihozápadním směrem a svým umístěním 

umožňuje rozdělení pozemku na východní a západní zahrady. Jihozápadní 

orientace využívá jediného neblokovaného výhledu z pozemku. Plynulé stoupání 

plotu odděluje stavbu od okolní zástavby a poskytuje uživatelům dostatek 

soukromí. Zároveň plní bezpečnostní funkci. 

Objemové, proporční, výškové, plošné a výrazové řešení nové stavby a 

souvisejících objektů tedy výrazově odpovídají funkci objektů a také charakteru 

území, do kterého je stavba umisťována. 

Na základě výše popsaného, nově budovaný areál s novostavbou nízkopodlažního 

bytového domu a souvisejícími objekty splňuje prostorové požadavky stanovené 

pro „plochy zastavěné stabilizované“, které jsou dále konkretizovány pro plochy 

s využitím „bydlení v rodinných domech“, tedy vhodně dotváří prostorové 

(urbanistické) vazby ve vztahu ke stávající zástavbě. Předmětná stavba je svým 

prostorovým řešením (tedy z architektonicko-urbanistického hlediska) 

v kontextu dané lokality vyhovující. 

 

Interiér 

 

Podrobná dokumentace interiérového řešení bude zpracována v dalším stupni 

PD. Interiéry jednotlivých bytů budou světlé s převážně bílými stěnami. Pochozí 

vrstva podlah bude polyuretanová stěrka. Obytné místnosti bytů jsou skvěle 

prosluněny velkými okny na jiho - západní straně domu.  

 

Obecně  

Bytový dům je navržen jako třípodlažní stavba s 5 bytovými jednotkami, 

pultovou střechou, loftem v rámci 3NP, Podzemní garáží pro 10 vozidel v 1PP a 

terasami jednotlivých bytů. Objekt je dispozičně rozdělen na několik provozních 

celků. V podzemním podlaží se nachází technické zázemí stavby, skladovací 

prostory a garáž pro 10 vozidel. V rámci 1NP a 2NP jsou situovány vždy dva 

byty. 3NP zahrnuje exkluzivní byt s loftem a prostornou terasou. Jednotlivé byty 
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jsou vždy orientovány jihozápadním směrem. 1PP a 1NP jsou vsazeny do terénu. 

Stavba se z ulice Hýbnerova jeví jako dvoupodlažní dům s pultovou střechou. 

Jednotlivé byty jsou řešeny jako 3 + KK S koupelnou a technickou místností 

s WC. Byt ve 3NP je řešen jako 4 + KK. Charakter pozemku je svažitý směrem 

k západní hraně. Fasáda objektu bude bílé barvy. Odstupové vzdálenosti od 

sousední nemovitosti i od hranice pozemku jsou dodrženy. Dům ani žádná jiná 

stavba není umístěna mimo zastavitelné území vymezené platným územním 

plánem. Stavba je zděná z vápenopískových tvarovek. Stropy jsou monolitické, 

železobetonové. Střecha nad 3NP je tvořena dílci systémového řešení YTONG 

Komfort tl. 200 mm. Střešní hydroizolace je z PVC folie bílé barvy. Okna i 

dveře budou plastové či hliníkové bílé barvy.  

 

 

D.1.2  BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 

Příloha č.1 Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností, společných 

prostor a domovního vybavení bytových domů, upravitelného bytu nebo bytu 

zvláštního určení a staveb pro výkon práce  

 

• soulad s bodem 1. Vstupy do budov 

Před vstupem do budovy je plocha nejméně 1500 mm x 1500 mm.  

Sklon plochy před vstupem do budovy je pouze v jednom směru a nejvýše v 

poměru 1:50 (2,0%).  

Vstup do objektu má šířku nejméně 1250 mm.  

Hlavní křídlo dvoukřídlých dveří umožňuje otevření nejméně 900 mm. 

Otevíraná dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými 

madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s 

výjimkou dveří automaticky ovládaných.  

Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být chráněny proti 

mechanickému poškození vozíkem. Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 

mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm.  

Horní hrana zvonkového panelu smí být nejvýše 1200 mm od úrovně podlahy s 

odsazením od pevné překážky nejméně 500 mm. 

Vstupy musí být snadno vizuálně rozeznatelné vůči okolí.  

Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí 

být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně 

označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm 

nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 

mm, jasně viditelnými oproti pozadí. 

Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se sluchovým 

postižením.  

Pro osoby neslyšící musí být elektronický vrátný s akustickou signalizací 

vybaven také signalizací optickou. 

Oboustranný komunikační systém musí umožňovat indukční poslech pro 

nedoslýchavé osoby.  
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• soulad s bodem 2. Bezbarierové rampy – V objektu se nenacházejí 

bezbarierové rampy 

 

• soulad s bodem 3. Dveře – Kromě vstupních dveří do objektu se v objektu 

neuvažují dveře pro užívání osob se sníženou schopností pohybu a orientace 

 

• soulad s bodem 4. Okna – V objektu nejsou okna u kterých by se 

předpokládalo užívání osob se sníženou schopností pohybu a orientace 

 

• soulad s bodem 5. Hygienická zařízení a šatny – Bytové jednotky nejsou 

určeny k užívání osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Řešené území 

se nenachází v záplavovém území. Řešené území se nachází v lokalitě 

poddolovaného území. Zakládání stavby bude upřesněno v průběhu dalších 

stupňů projektové dokumentace. 

 

D.1.3 TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

 

Tepelně technické vlastnosti materiálů a konstrukcí navrženého objektu splňují 

požadované normové hodnoty dle aktualizované ČSN  73 0540-2 viz Základní 

posouzení z hlediska stavební fyziky. 

 

Vzduchotechnika a větrání 

Větrání jednotlivých bytů bude zajištěno nuceným větráním se zpětným 

získáváním tepla, je zachována možnost přirozeného větrání okny. Nucené 

větrání bude zajištěno pomocí decentralizovaných VZT jednotek, umístěných v 

jednotlivých technických místnostech bytů. Nasávání čerstvého vzduchu a 

následný odvod znehodnoceného vzduchu bude realizováno shodně přes fasádu 

domu. Jednotlivé VZT jednotky budou opatřeny protimrazovou ochranou 

rekuperačního výměníku (předehřev), adekvátními filtry, úspornými ventilátory, 

samotnou konstrukcí protiproudého rekuperačního výměníku, klapkou by-pass. 

Samotné vzduchotechnické potrubní rozvody jsou navrženy z pozinkovaného 

plechu a budou vést ze samotné VZT jednotky do systémového rozdělovacího 

boxu. Z tohoto rozdělovacího boxu bude následně čerstvý vzduch distribuován 

do jednotlivých obytných místností. Rozvody a samotné rozdělovací boxy budou 

umístěny v prostorech podhledů. Jako distribuční prvek jsou uvažovány vyústky, 

nebo dýzy s dalekým dosahem a s tvarem umožňující tzv. coanda-efekt. Odvod 

odpadního vzduchu bude zajištěn pomocí talířových ventilů umístěných v 

sádrokartonovém podhledu. Obecně lze říci, že čerstvý vzduch bude vždy 

přiváděn do obytných místností a odvod znehodnoceného vzduchu bude z 

technických, hygienických a komunikačních prostor bytu (převod vzduchu mezi 

místnostmi pomocí spár pod dveřmi, nebo mřížkou). Pro redukování hlukové 

zátěže budou na vzduchotechnických rozvodech osazeny tlumiče hluku 

 

Osvětlení: 

Denní osvětlení v pobytových místnostech je zajištěno svislými výplněmi 

otvorů. Na chodbách a nepobytových místnostech budovy, je navrženo sdružené, 

nebo umělé osvětlení. V noční době jsou místnosti osvětleny stropními svítidly 

nebo lokálně přisvíceny lampami apod. Prostory budou osvětleny pomocí 
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denního, resp. umělého osvětlení. Denní osvětlení je zajištěno okny. Osvětlení 

min. 300 Lx a chodby 100 Lx. Umělé osvětlení jednotlivých prostor a jeho 

intenzity budou v souladu s ČSN EN 12464-1. 

 

Oslunění: 

Všechny obytné místnosti jsou dostatečně osvětleny pomocí oken. 

 

Hluk a vibrace: 

Stavba nebude provozem produkovat nadměrný hluk. 

V okolí stavby se nevyskytují zdroje nadměrného hluku. 

Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby byla při respektování 

hospodárnosti vhodná pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní 

požadavky v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 sb. o územním 

plánování a stavebním řádu – Stavební zákon, kterým je dle vyhlášky, ochrana 

proti hluku, v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. Ochrana proti hluku je zajištěna strukturou 

použitých materiálů, skladbou konstrukcí a polohou, resp. orientací objektu. 

 

Ostatní: 

Při výstavbě budou použity ekologicky nezávadné recyklovatelné stavební 

materiály. 

 

D.1.4 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 

stavební řešení 

 

Objekt má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Třetí nadzemní 

podlaží je spojené s loftem. Bytový dům tvoří jeden stavební objekt. 

 

konstrukční a materiálové řešení  

 

 Půdorysný průmět objektu je 330,15 m2 a maximální výška objektu je 15,2 m. 

Světlá výška v pobytových a nepobytových místnostech 1NP a 2NP je min. 2,6 

m a světlá výška v 1PP (garáž) je 2,57 m. 

Objekt je založen na základové železobetonové desce, opěrné zdi v okolí objektu 

jsou založeny na železobetonovém pásu z tvárnic ztraceného bednění. Svislé 

nosné konstrukce jsou tvořeny vápenocementovými tvárnicemi na lepidlo. 

Obvodové konstrukce zatepleny tepelnou izolací na bázi polystyrenu, jako 

pohledová úprava z exterieru je použitá silikátová omítka. Celý  zateplovací 

systém bude prováděn dle požadavků ETICS. Vnitřní nosné konstrukce jsou 

tvořeny vápenopískovými tvárnicemi na lepidlo typu AKU. Stropní konstrukce 

jsou tvořeny železobetonovou monolitickou deskou. Střešní nosná konstrukce 

s lehkým sklonem bude z prefabrikovaných dílců systému YTONG Komfort tl. 

200 mm. Překlady a průvlaky jsou tvořeny železobetonovými konstrukcemi, 

nebo prvky z ocelových válcovaných profilů. Podlahové konstrukce jsou tvořeny 

skladbou těžké plovoucí podlahy s povrchovou úpravou keramické dlažby nebo 

laminátové podlahy. Nenosné dělící konstrukce tvoří sádrokartonové příčky. 
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Povrchové úpravy stěn v interiéru jsou voleny dle provozu místností buď bílou 

malbou, nebo stěrkami určeným do vlhkých provozů. Hydroizolaci spodní 

stavby tvoří SBS modifikované asfaltové pásy s nosnou vložkou v kombinaci s 

tzv. „bílou vanou“ tvořenou železobetonovými konstrukcemi. Ve střešním plášti 

je použita parozábrana z SBS modifikovaného asfaltového pásu a hydroizolaci 

tvoří mPVC fólie odolná proti prorůstání koření pod vegetačním souvrstvím a 

souvrstvím terasy a dále fólie TPO na nepochozí šikmé střeše.. Výplně okenních 

otvorů jsou tvořeny bezrámovými okny a tepelně izolačním zasklením. 

 

1. Výkopy 

Dle provedeného HG se základová půda v rámci lokality mění a základové 

poměry byly klasifikovány jako složité. Stavbu je možné zatřídit do třetí 

geotechnické kategorie. V případě výkopových prací bude s ohledem na 

hloubku výkopu a nepředvídatelný výskyt a rozsah glacigenních písků se 

sklony ke ztekucení výkop zapažen. Před zahájením výkopových prací bude 

nutné zajistit stavební jámu proti povrchové vodě vhodnými obvodovými 

záchytnými a drenážními prvky. 

Před zahájením stavby musí být vytyčeny stávající inženýrské sítě a rozvody, 

které se vyskytují v místě samotné výstavby tak, aby nedošlo k jejich 

poškození. Před zahájením výkopů bude sejmuta ornice v tl. cca 300 mm, která 

bude zpětně použita k zahradním úpravám a vyrovnání členitosti pozemku. 

Ornice bude skladována na stavebním pozemku. Výkopy se provedou jako 

srovnání terénu pro plošnou podkladní betonovou desku. Výkopy budou 

provedeny strojně, začištění výkopů bude provedeno ručně.  

 

2. Základy 

Základy jsou tvořeny základovými deskami tl. 600 mm. Desky jsou uloženy ve 

dvou různých výškových úrovních (viz výkres D.1.1 B.1). Na dno základové 

spáry bude proveden hrubený podkladní beton C16/20-XC2 tl. 100 mm, do 

kterého bude umístěn zemnící pásek FeZn 30/4. Na tento podkladní beton bude 

provedena hydroizolační vrstva - 2x modifikovaný SBS asfaltový pás se 

skleněnou vložkou 200/g.m², tl. 2 x 4 mm. Poté bude provedena základová 

deska tl. 600 mm. Základová konstrukce bude provedena jako „bílá vana“. 

Vyztužení základové desky bude provedeno v souladu s pokyny v části D.1.2.  

Z vnější strany budou zdi základů opatřeny tepelnou izolací XPS tl. 60 mm a 

chráněny proti poškození nopovou fólií. Pod podkladní betonovou desku bude 

proveden z důvodu sklonitosti terénu zhutněný štěrkový násyp o tloušťce dle 

sklonitosti terénu. 

Podkladní betonová deska se bude provádět do připravovaného bednění dle 

výkresu základových k-cí a zhotovena bude z prostého betonu C30/37-XF2 (viz 

část D.1.2).  

Základová spára musí ležet minimálně 200 mm v rostlém terénu. 

Před zálivkou betonu desky je nutno provést uložení vedení sítí a prostupy přes 

základy. 

 

3. Izolace proti zemní vlhkosti a radonu 

Na podkladní hubený beton pod základovou desku, bude provedena vodorovná 

hydroizolace proti vodě, zemní vlhkosti a pronikání radonu z podloží. Jako 
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hydroizolace budou použity SBS modifikované asfaltové pásy s nosnou 

vložkou ze skleněné tkaniny (o plošné hmotnosti 200g/m2). Hydroizolace bude 

v místech podzemních stěn vytažena podél konstrukce až do úrovně 300 mm 

nad upravený terén. 

 

4. Svislé nosné konstrukce, příčky 

Konstrukčně se jedná o zděnou stavbu. Obvodové zdi jsou z VPC tvárnic 

16DF-LD tl. 240 mm + lepidlo ZM 921 SX. Vnější obvodové zdivo bude 

zatepleno tepelnou izolací z  EPS polystyrenu. Vnitřní nosné zdivo bude 

z tvarovek VPC 8DF-LP AKU tl. 240 mm. Nenosné příčky budou tvořeny 2 x 

SDK deskami na nosné konstrukci s hliníkových profilů vyplněné akustickou 

izolací z minerální vlny. 

Pro zdění obvodového zdiva a příček nutno dodržet zásady dané 

technologickým předpisem výrobce zdícího materiálu a dále příslušnou normu 

ČSN EN 1996-2 – Navrhování zděných konstrukcí. Svislé nosné konstrukce 

podzemních stěn budou provedeny v tl. 300 a 400 mm (viz výkresová 

dokumentace D.1.1 B) z železobetonu (beton C30/37 XA1). Železobetonové 

sloupy v 1PP budou z betonu C30/37 XC4. Sloupy v interiérech budou 

z válcovaných profilů HEB 220. Sloupy schodiště budou z profilů HEB 160. 

Statický posudek vybraných konstrukcí - viz část D.1.2. Výkresy vyztužení 

budou zpracovány v dalším stupni PD. 

 

5. Vodorovné konstrukce 

Vodorovné konstrukce jsou tvořeny monolitickými železobetonovými deskami 

tl. 200 mm z betonu C30/37 XC1. Vodorovná stropní konstrukce nad garážemi 

bude z betonu C30/37 XA1 tl. 200 mm. Výkresy vyztužení budou zpracovány 

v dalším stupni PD. Překlady nad okenními otvory v nosných stěnách a 

příčkách jsou navrženy ze systémových překladů Sendwix 8DF. Průvlaky jsou 

monolitické železobetonové z betonu stejné třídy jako navazující desky. 

Ocelové průvlaky budou z válcovaných profilů HEB 220. 

Pro prostorové ztužení objektu je navržen obvodový ŽB věnec. 

Výkresy vyztužení budou zpracovány v dalším stupni PD. 

 

6. Konstrukce střechy a krovu 

Objekt je zastřešen pultovou střechou a konstrukcemi plochých střech pod 

terasou 3NP a nad garáží. Nosná konstrukce plochých střech je monolitická 

železobetonová z betonu C30/37 XC1 (střecha nad 2NP) a C30/37 XA1 (střecha 

nad garáží). Pultová střecha nad 3NP bude systémově řešena z dílců YTONG 

Komfort 200 mm. Průvlaky šikmé střešní roviny budou tvořeny válcovanými 

profily HEB 220. Ztužující průvlak nad schodištěm bude z profilu HEB 160. Viz 

část D.1.2 výkresy stropů. Nad nosnou konstrukci šikmé střechy bude 

vyskládáno souvrství tepelné izolace a bude provedena mechanicky kotvená 

hydroizolační vrstva z bíle folie TPO v souladu s pokyny a doporučeními 

výrobce. 

 

7. Povrchové úpravy, podlahy 

exteriér: 
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Fasáda objektu je tvořena tenkovrstvou omítkou v bílé barvě. Část fasády z jižní 

a západní strany bude kryta předsazenou bílou translucentní fasádní textilií 

odbourávající 80% dopadajícího záření. Stejná textilie bude použita jako výplň 

screenových rolet. 

 

interiér: 

Podlahy v interiéru jsou navrženy dle využití prostoru. Konstrukce podlah jsou 

navrženy jako těžké plovoucí podlahy. Nášlapnými vrstvami jsou: 

polyuretanové stěrky či vinylová podlaha (dle návrhu interiérů v dalším stupni 

PD). Skladby konstrukcí viz. výkresová dokumentace. Stěny jsou opatřeny 

dvouvrstvou omítkou, na kterou bude proveden nátěr interiérovou barvou. V 

koupelnách bude pod stěrkami použit tekutý hydroizolační stěrkový systém. 

Strop obytných prostor budou tvořeny sádrokartonovou konstrukcí. 

Monolitické betonové vrstvy podlahy budou od obvodových konstrukcí 

dilatovány vkládaným okrajovým páskem. 

 

8. Izolace 

Podlahové konstrukce přízemí budou izolovány tepelně izolačními deskami 

z polystyrenu EPS 150S tl. 160 mm s hodnotou deklarovaného součinitele 

prostupu tepla 0,032 W/mK. Vnější část základových konstrukcí včetně první 

řady tvárnic nad terénem bude opatřena izolací z extrudovaného polystyrenu tl. 

60 mm s hodnotou deklarovaného součinitele prostupu tepla min. 0,035 W/mK. 

Stropní konstrukce mezi byty bude izolována tepelnou izolací EPS 150 tl. 50 

mm s hodnotou deklarovaného součinitele prostupu tepla 0,032 W/mK. Objekt 

bude zateplen tepelnou izolací z EPS tl. 200 mm. Střešní konstrukce budou 

izolovány kombinací vrstvy XPS 300 (blíže exteriéru) a vrstvy EPS 150 Blíže 

interiéru. 

 

9. Výplně otvorů (okna a dveře) 

Venkovní okna budou plastovými či hliníkovými rámy s izolačními trojskly, se 

součinitelem prostupu tepla Uw ≤ 0,6 W/m2.K. Dveře budou použity s 

hlinikovými rámy se součinitelem prostupu tepla Uw ≤ 1,2 W/m2.K. Vnitřní 

výplně otvorů budou klasické plné bílé barvy, resp. prosklené, bezfalcové. 

 

10. Stavební práce PSV 

 

10.1 Klempířské práce: 

Svislé dešťové svody, okapy a oplechování střechy budou provedeny 

z pozinkovaného nebo poplastovaného plechu tl. 0,6 mm bílé barvy. 

 

10.2 Osvětlení a větrání: 

Všechny pobytové místnosti jsou přímo osvětleny a větrány okny.  

Objekt je větrán nuceným větráním pomocí VZT jednotky, která je umístěná 

samostatně pro každý byt. Větrání je realizováno distribučními elementy, 

bezprahovým provedení, případě mřížkami ve dveřích či příčkách. Místnosti 

hygienického zázemí bytu jsou odvětrány podtlakově, aby nedošlo k šíření 

zápachu v bytě. 

Prostory budou osvětleny ve dne pomocí denního osvětlení,v nočním režimu 
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pomocí umělého osvětlení. Denní osvětlení je zajištěno svislými výplněmi 

otvorů. Osvětlení min. 300 Lx a chodby 100 Lx. Umělé osvětlení jednotlivých 

prostor a jeho intenzity budou v souladu s ČSN EN 12464-1. 

 

10.3 Zdravotechnika: 

Odpadní kanalizace: 

 Potrubí vnitřní kanalizace je navrženo z materiálu PVC-HT. Připojovací potrubí 

splaškové kanalizace od zařizovacích předmětů bude zaústěno do odpadního 

potrubí. Odpadní potrubí se napojují do svodných potrubí v úrovni pod podlahou 

1.NP. Potrubí splaškové kanalizace jsou vedena ve stěnách, a pod podlahou. 

Větrací potrubí bude vyvedeno nad střechu a bude provedena kvalitní 

hydroizolace prostupu střešního pláště. Každý zařizovací předmět musí být 

vybaven zápachovou uzávěrkou. Rozvod vnitřní kanalizace se provede dle 

projektové dokumentace. Nejmenší sklon připojovacího potrubí je u systému, 

kde nevzniká podtlak 3%. Po zhotovení rozvodu vnitřní kanalizace bude 

provedena zkouška vodotěsnosti svodného potrubí a zkouška plynotěsnosti 

odpadního, připojovacího a větracího potrubí v souladu s ČSN 73 6760. 

 

Vodovod: 

Rozvod vnitřního vodovodu musí být co nejkratší. Potrubí má být přístupné pro 

montáž, izolování a výměnu. Při ukládání potrubí do stavebních konstrukcí musí 

být vždy umožněna jeho výměna a musí být provedeno takové opatření, aby při 

poruše vnitřního vodovodu nemohlo dojít k ohrožení objektu. Vnitřní vodovod 

musí být trvale zajištěn před zamrznutí a jeho uložením nesmí být zhoršeny 

tepelně technické vlastnosti obvodového pláště. Při vedení potrubí v podhledu 

musí být podhled osazen revizním otvorem v blízkosti vedení potrubí. Potrubí 

bude vedeno v konstrukci podlahy a částečně v drážce ve zdivu, v podhledu a 

instalačních předstěnách. Vodovodní potrubí teplé i studené vody bude tepelně 

izolováno pěnovou návlekovou izolací na potrubí. Potrubí vedené v konstrukci 

podlahy, v drážce ve zdivu a v podhledu s vnitřním průměrem 20 mm a více 

bude použita tloušťka stěny izolace min 15 mm. Veškeré potrubí studené vody 

bude opatřeno izolací s tloušťkou stěny min 10 mm. Potrubí vedené v drážce ve 

zdivu bude opatřeno izolací a zazděno. Přívod vody bude vyveden v prostoru 

technické místnosti, kde bude instalován uzavírací ventil. Vodoměrná sestava 

bude osazena v technické místnosti v 1.PP objektu. 

 

10.4 Vytápění: 

Jako hlavní zdroj tepla bude sloužit kompaktní elektrické tepelné čerpadlo 

vzduch/voda WPL31 l. Tepelné čerpadlo bude umístěno v prostoru garáží dle 

výkresové dokumentace. Přívod vzduchu bude zabezpečen z prostoru garáží. 

Tento přívodní vzduch bude mít vyšší teplotu než venkovní vzduch a pomůže 

tak k vyšším účinnostem tepelného čerpadla. Nasátý vzduch odevzdá svoje teplo 

do chladivového okruhu a výstupním otvorem odchází do venkovního prostoru. 

Pro přívod a odvod vzduchu bude využito vzduchotechnického potrubí o průřezu 

900x900 mm jako dodatečné příslušenství k tepelným čerpadlům WPL. Potrubí 

budou zakončena protidešťovou žaluzii 1045x110x1050 mm (DxŠxV). 

V technické místnosti budou dále umístěné dvě akumulační nádoby se 

stratifikací, pro každou jednotku tepelného čerpadla zvlášť. Akumulační nádoby 
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budou mít dva tepelné výměníky pro připojení tepelného čerpadla a druhý pro 

případné připojení solární soustavy umístěné na střeše objektu. Součástí 

akumulační nádoby budou elektrické patrony. Topná voda bude následně skrz 

rozdělovač a sběrač rozvedena do jednotlivých bytů, kde bude zajišťovat 

vytápění a bude napojena na zásobníkový ohřívač TV, který bude doplněn o 

elektrickou patronu. 

 

10.5 Vzduchotechnika a větrání: 

Větrání jednotlivých bytů bude primárně zajištěno nuceným větráním se 

zpětným získáváním tepla, sekundárně bude zachována možnost přirozeného 

větrání okny. Nuceného větrání bude zajištěno pomocí decentralizovaných VZT 

jednotek, umístěných v jednotlivých technických místnostech bytů. Nasávání 

čerstvého vzduchu a následný odvod znehodnoceného vzduchu bude realizováno 

shodně přes fasádu domu. Jednotlivé VZT jednotky budou opatřeny 

protimrazovou ochranou rekuperačního výměníku (předehřev), adekvátními 

filtry, úspornými ventilátory, samotnou konstrukcí protiproudého rekuperačního 

výměníku, klapkou by-pass a pro potřeby dochlazení vzduchu v letním období 

bude jednotka opatřena chladícím registrem. Samotné vzduchotechnické 

potrubní rozvody jsou navrženy z pozinkovaného plechu (tzv. Spiropotrubí) a 

budou vést ze samotné VZT jednotky do systémového rozdělovacího boxu. Z 

tohoto rozdělovacího boxu bude následně čerstvý vzduch distribuován do 

jednotlivých obytných místností. Rozvody a samotné rozdělovací boxy budou 

umístěny v prostorech podhledů. Jako distribuční prvek jsou uvažovány vyústky, 

nebo dýzy s dalekým dosahem a s tvarem umožňující tzv. coanda-efekt. Odvod 

odpadního vzduchu bude zajištěn pomocí talířových ventilů umístěných v 

sádrokartonovém podhledu. Obecně lze říci, že čerstvý vzduch bude vždy 

přiváděn do obytných místností a odvod znehodnoceného vzduchu bude z 

technických, hygienických a komunikačních prostor bytu (převod vzduchu mezi 

místnostmi pomocí spár pod dveřmi, nebo mřížkou). Pro redukování hlukové 

zátěže budou na vzduchotechnických rozvodech osazeny tlumiče hluku 

 

10.6 Elektroinstalace a hromosvod: 

Napěťová soustava 3+PEN 230/400V AC 50Hz, síť TN-C-S 

Napájecí soustava 3+PEN 230/400V AC 50Hz, síť TN-C 

Vnitřní rozvody 3+NPE 230/400V AC 50Hz, síť TN-C-S 

Místem změny soustavy TN-C na TN-S je elektroměrný rozvaděč RIS 

Uzemnění – Pásek FeZn 30x4 ve výkopu, napojení na základový zemnič 

trafostanice 

Přípojka – Kabelové vedení výkopem 1-AYKY 3Jx70+35 v délce cca 15m pro 

el. měrný rozvaděč RIS 

Kabelové vedení pro novostavbu za elektroměrem 1-AYKY 5Jx50 v délce cca 

20m 

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie: 3 

 

Měření spotřeby elektrické energie bude realizováno na trvale přístupném místě, 

v plastovém pilíři – rozvaděč RIS umístěným v blízkosti veřejně přístupné 

komunikace v oplocení bytového domu ul. Hýbnerova. Elektroměrový rozváděč 

je navržen plastový s pro nepřímé měření, kategorie C. Rozváděč bude 
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obsahovat jistič před elektroměrem – předpoklad 3x80A/B, uvažován typ pilíře 

NR212 - DCK (možno ještě dohodnout jinak s investorem a stavební částí). 

Hromosvodná soustava bude mít plošný jímací systém na střeše objektu. Systém 

bude řádně uzemněn do základové konstrukce. 

 

10.7 Zpevněné plochy a oplocení: 

Kolem stavebního pozemku bude provedeno oplocení z tvárnic ztraceného 

bednění tl. 300 mm založené na monolitických žb. základech a opěrných zdech. 

Oplocení svým charakterem a tvarem přímo navazuje na stavbu a stává se její 

součástí. Výkresová dokumentace části D.1.1 zachycuje návaznosti oplocení a 

samotného objektu. Řešení zpevněných ploch je patrné z výkresové 

dokumentace části D.1.1. 

 

Délka a typ oplocení: 103,5 m - oplocení z tvárnic ztraceného bednění tl. 300 

mm. 

 

Jako pojezdové zpevněné plochy bude použito betonové základové dlažby, 

která bude provedena ve skladbě pro pojez vozidly do 3,5 t. Napojení sjezdu z 

pozemku na veřejnou komunikaci bude realizováno přes betonovou obrubu 

výšky 20 mm, ostatní související z pojezdovými plochami (obruby, apod.) 

budou z pohledového betonu). Srážkové vody na pojezdových plochách jsou 

likvidovány na pozemku investora. 

Hlavní pochozí komunikace (z Ul. Hýbnerova), je provedena z betonové 

zámkové dlažby. Jako okapové chodníky je uvažován obsyp z těženého štěrku 

fr. 16/32. Plocha teras je uvažovaná betonová zámková dlažba. Srážkové vody 

na pochozích plochách jsou likvidovány na pozemku investora. 

     

 

mechanická odolnost a stabilita 

 

Novostavba bytového domu je navržena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým je 

stavba vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné údržbě 

nemohly způsobit: 

1. náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv 

její části nebo přilehlé stavby. 

2. větší stupeň nepřípustného přetvoření (deformaci konstrukce nebo vznik trhlin), 

které může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a uživatelnost stavby 

nebo její části, nebo které vede ke snížení trvanlivosti stavby. 

3. poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení 

v důsledku deformace nosné konstrukce. 

4. ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby. 

poškození staveb například explozí, nárazem, přetížením nebo následkem 

selhání lidského činitele, kterým by bylo možno předejít bez nepřiměřených 

potíží nebo nákladů, nebo je alespoň omezit. 

dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území a obecným 



56 

 

technickým požadavkům na výstavbu. Tato projektová dokumentace stavby je 

provedena v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a 

stavebním řádu v novele 350/2012 Sb., s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O 

technických požadavcích na stavby, a dále s vyhláškou č. 501/2006, č. 269/2009 

Sb. a vyhláškou č. 22/2010 Sb. 

Veškeré stavební práce budou provedeny dle platných ČSN a dle stanovených 

technologických postupů. 

Výstavba  bytového domu je navržena tak, že při respektování hospodárnosti 

bude vhodná pro zamýšlené využití a současně splňuje základní obecné 

požadavky, kterými jsou: 

 mechanická odolnost a stabilita 

 požární bezpečnost 

 ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

 ochrana proti hluku 

 bezpečnost při užívání 

 úspora energie a ochrana tepla 
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ZÁVĚR 

 

Diplomová práce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro 

provedení stavby. Členění diplomové práce odpovídá vyhlášce č. 62/2013 Sb., kterou se 

mění vyhláška č.499/2006 Sb. a je v souladu se zadáním diplomové práce. 

 

Předmětná stavba bude skutečně realizována na výše uvedené parcele v katastrálním 

území Slezská Ostrava. V současné době je vydáno územní rozhodnutí a projekt čeká na 

stavební povolení. Během prací na projektu jsem prošla všemi fázemi jeho vývoje. Jsem 

autorkou architektonické koncepce, kterou jsme následně konzultovali a rozvinuli přímo 

s investorem. V rámci diplomové práce pak byla předběžně zpracována dokumentace 

k provedení stavby. Součástí mé činnosti byla také aktivní účast na koordinačních 

schůzkách s ostatními profesními inženýry zainteresovanými v přípravě projektové 

dokumentace pro administrativní schválení a následné provedení stavby. Oproti 

předložené původní koncepci budovy došlo během projekční činnosti k několika 

změnám reagujícím na požadavky investora tyto změny jsou patrné při srovnání 

architektonické studie a dokumentace pro provedení stavby předložené v této práci. 
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