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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Katalogy a odborná literatura; (3) 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (4) Vyhláška č. 499/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů; (5) Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (6) 

Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (7) Platné normy ČSN, EN; (8) Vlastní dispoziční a architektonický 

návrh.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby podsklepené 

nebo částečně podsklepené zadané budovy. Cíle: Vyřešení dispozice budovy s návrhem 

vhodné konstrukční soustavy a nosného systému na základě zvolených materiálů 

a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení objektu do terénu s respektováním okolní 

zástavby. Dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. obsahovat část A, část 

B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Dále bude obsahovat studie obsahující 

předběžné návrhy budovy a jeho dispozičního řešení a přílohovou část obsahující předběžné 

návrhy základů a rozměrů nosných prvků řešené budovy a prostorovou vizualizaci budovy. 

Výkresová část bude obsahovat výkresy: situace, základů, půdorysů všech podlaží, 

konstrukce zastřešení, svislých řezů, technických pohledů, min. 5 detailů, výkres(y) sestavy 

dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní konstrukce. Součástí dokumentace budou i dokumenty 

podrobnosti dle D.1.1 bod c), stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů popř. 

další specializované části, budou-li zadány vedoucím práce. Výstupy: VŠKP bude členěna 

v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem a přílohami. Jednotlivé části 

dokumentace budou vloženy do složek s klopami formátu A4 opatřených popisovým polem 

a uvedením obsahu na vnitřní straně každé složky. Všechny části dokumentace budou 

zpracovány s využitím PC v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatřeny 

popisovým polem. Textová část bude obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" 

jejímž obsahem budou průvodní a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro 

provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a j) "Závěr".  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 

FAST VUT" (povinná součást VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 

FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části 

VŠKP, ale textovou část doplňují).  

 
Ing. František Vajkay, Ph.D. 

Vedoucí bakalářské práce  

 

 

 



Předmětem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro 

novostavbu jednopodlažního částečně podsklepeného rodinného domu 

v Ocmanicích. Stavba bude sloužit pro bydlení čtyřčlenné rodiny. Suterén a první 

nadzemní podlaží budou vyzděny z vápanopískových tvárnic. Obvodové stěny 

budou zatepleny kontaktním zateplením ETICS. Stropní konstrukce budou 

železobetonové monolitické.  

Projekt byl zpracován pomocí počítačového programu ArchiCAD.  

rodinný dům, částečně podsklepený, plochá střecha, SENDWIX,,jednopodlažní 

objekt  

The subject of this thesis is an elaboration a design documentary for a new 

building of a family house in Ocmanice. The building will be used as a housing for 

a family of four. Basement and first floor are made from sand-lime blocks. Walls 

are insulated with ETICS. The ceilings are rainforced concrete slabs. 

The projectwas procesed by a computer program AutoCAD.  

family residence, partial basement, flat roof, SENDWIX, single-storey building  
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A  Průvodní zpráva 

A.1  Identifikační údaje 

A.1.1  Údaje o stavbě 

a) Název stavby:  rodinný dům 

b) Místo stavby:  Ocmanice, katastrální území Ocmanice 708887 

c) Předmět dokumentace: novostavba zděného jednopodlažního částečně 

podsklepeného rodinného domu pro 4 osoby v Ocmanicích  

A.1.2 Údaje o žadateli 

Jiří Kabát 

Nová 666 

675 71 Náměšť nad Oslavou 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Eliška Kabátová 

Kapitána Mráze 459 

675 71 Náměšť nad Oslavou 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 Osobní prohlídka pozemku, 

 katastrální mapa Ocmanic, 

 mapa s vyznačením vedení inženýrských sítí včetně vyjádření správců těchto sítí, 

 radonový průzkum, 

 geologický průzkum. 

A.3 Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území: 

Předmětem projektové dokumentace je jednopodlažní částečně podsklepená novostavba 

rodinného domu v Ocmanicích.   

b) Dosavadní využití a zastavěnost území: 

Dosavadní využití bylo jako orná půda, území není v současné době zastavené, 

v územním plánu obce Ocmanice je vedeno jako zastavitelné. 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, 

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

Parcela se nenachází v žádném z výše uvedených území. 

d) Údaje o odtokových poměrech: 

Pozemek je v zastavitelné části rovinný, svažuje se až za hranicí zastavitelného území.  

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování: 

Stavba bude řešena a umístěna tak, aby vyhovovala platnému územnímu plánu obce 

Ocmanice. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 

U parcely jsou dodrženy veškeré požadavky na využití území. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 



Projektová dokumentace je v souladu se všemi nařízeními a požadavky dotčených 

orgánů. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení: 

Na řešeném pozemku nejsou požadovány žádné výjimky ani úlevová řešení. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic: 

Na řešeném pozemku nejsou požadovány žádné související ani podmiňující investice. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 

nemovitostí): 

352  Romana Hošáková 

353 Marie a Josef Malí 

355 Marie a Josef Malí 

A.4 Údaje o stavbě 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby: 

Projektová dokumentace řeší výstavbu novostavby. 

b) Účel užívání stavby: 

Stavba je navržena pro trvalé bydlení 4členné rodiny. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba: 

Stavba je navržena jako trvalá. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka 

apod.): 

Nejedná se o kulturní památku. 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 

Navržené řešení dodržuje technické požadavky na stavby a není řešena jako bezbariérová. 

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

právních předpisů2): 

Projektová dokumentace je v souladu se všemi nařízeními a požadavky dotčených 

orgánů. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení: 

Na řešeném pozemku nejsou požadovány žádné výjimky ani úlevová řešení. 

h) Navrhované kapacity stavby: 

Zastavěná plocha: 206,06 m2 

Obestavěný prostor: 98,69 m3 

Užitná plocha:  206,52 m2 

Počet uživatelů: 4 

i) Základní bilance stavby: 

Roční množství odpadních vod: 4 osoby - 191,4 m3/rok 

Celková denní potřeba vody:  4 osoby – 1800 l/den 

Třída energetické náročnosti:  B 

Dešťová voda bude svedena do retenční nádrže, která bude napojena na vsakovací 

zařízení. 

j) Základní předpoklady: 

Předpokládané zahájení: 04/2018 



Přepokládané ukončení: 04/209)  

Orientační náklady stavby: 3 500 000,- 

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

SO 01  investiční objekt 

SO 02 přípojka kanalizace 

SO 03 přípojka vody 

SO 04 přípojka elektřiny 

SO 05 přípojka plynu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku: 

Pozemek se nachází na západním okraji města Náměště nad Oslavou, spadá pod k.ú. 

Ocmanice a má parcelní číslo 353. Sklon pozemku je stejný jako sklon komunikace 

v témže místě – téměř nulový. 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.): 

Geologická situace: 

0,0 – 0,3 m ornice 

0,3 – 0,8 m písčitá zemina s úlomky podložních hornin 

0,8 – 3,6 m zvětralé, rozpadané a rozpukané skalní podloží 

3,6 – 30 m biotitické ruly migmatitizované, různým stupněm tektonicky porušené 

Hydrogeologická situace: 

V hloubce 22 m byla naražená hladina podzemní vody. 

Radonový průzkum: 

Střední riziko 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

Objekt se nenachází v ochranném ani bezpečnostním pásmu. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,: 

Lokalita se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

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

poměry v území: 



Stavba nemá žádný negativní vliv na okolní pozemky, stavby a odtokové poměry 

v území. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

Pozemek je rovinný pokrytý trávním povrchem. Nenachází se na něm žádné objekty, 

stromy a keře, není tedy nutná demolice ani asanace. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé): 

V územním plánu je tento pozemek veden jako stavební parcela a není nutná další 

záborová činnost. 

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

technickou infrastrukturu): 

V přilehlé komunikaci je veden obecní vodovodní řad, silový kabel NN, nízkotlaké 

plynové vedení a oddílná kanalizace. 

 

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

Nepředpokládá se, že by stavba měla nějaké podmiňující a související investic kromě 

realizace přípojek. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Zastavěná plocha: 206,06 m2 

Obestavěný prostor: 98,69 m3 

Užitná plocha:  206,52 m2 

Počet uživatelů: 4 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

Urbanistické řešení vychází z územně plánovací dokumentace. Objekt nebude svým 

charakterem narušovat prostředí. Objekt bude jednopodladlažní, nepředpokládají se 

problémy se zastíněním okolních objektů, jelikož tam žádné objekty zatím nejsou.  

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

řešení: 

Rodinný dům má tvar obdélníku, na pozemku se bude nacházet kryté parkovací stání, 

které bude dohromady s domem tvořit harmonický celek. Fasáda bude bílá v kontrastu 

s šedými prvky – oplechováním, otvory a soklem. Veškeré tyto povrchové úpravy jsou 

popsány ve výkrese pohledů. Přístup do objektu je po dlážděném chodníku, který 

navazuje na terasu a ta dále na zahradu. Objektem vede centrální chodba, z níž je přístup  

do všech místností a suterénu a na další chodbu do klidové zóny. 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby: 

Dispoziční řešení je navrženo v souladu s podmínkami provozu v budově a odpovídá 

objektu pro bydlení 4členné rodiny. Objekt je řešen tak, aby bylaoddělena klidová zóna. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby: 

Stavba nebude řešena jako bezbariérová. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby: 

Objekt je navržen tak, aby nevznikla rizika při běžném užívání stavby. 



B.2.6 Základní technický popis stavby: 

Stavba je řešena v souladu s dokumentací.. Objekt bude založen na základových pasech 

z prostého betonu. Zdivo bude vápenopískové. Střecha bude jednoplášťová plochá 

klasické skladby. 

 

B.2.7 Technická a technologická zařízení 

Likvidace splaškových vod je řešena napojením na veřejnou kanalizaci, pitná voda je 

dodávána z veřejného vodovodu. Rodinný dům je napojen na NTL vedení a je vytápěn 

plynovým kotlem. Dešťová voda je odváděna do retenční nádrže se vsakovacím 

zařízením. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Je řešeno v samostatné příloze projektu.  

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Konstrukce byly navrženy tak, aby splňovaly požadavky na prostup tepla a byl tak provoz 

objektu ekonomický. 

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.): 

Při realizaci a užívání objektu nesmí být okolí zatěžováno nadměrným hlukem a prachem, 

odpadový materiál bude odvážen na skládku. Větrání objektu je navrženo přirozeně okny, 

vytápění je zajištěno plynovým kondenzačním kotlem. Plochy okenních otvorů jsou 

navrženy tak, aby byl zajištěn dostatek přirozeného světla. Splaškové vody jsou svedeny 

kanalizační přípojkou do kanalizační stoky, napojení je řešeno potrubím z PVC. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí: 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Výsledek radonového testu byl zařazen do projektové dokumentace a byly provedeny 

opatření k snížení negativních účinků radonu – navržená asfaltová hydroizolace odpovídá 

radonovému zatížení. 

b) Ochrana před bludnými proudy: 

Geologickým průzkumem nebyly zjištěny žádné bludné proudy, nejsou tedy třeba 

navrhovat žádná dodatečná opatření. 

 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou: 

Pozemek se nenachází v lokalitě se seizmicitou, nejsou tedy třeba navrhovat žádná 

dodatečná opatření. 

d) Ochrana před hlukem: 

V těsné blízkosti se nachází silnice 3. třídy, byla tedy zpracována hluková studie, která 

neprokázala zvýšenou hladinu hluku a ne nejsou tedy třeba navrhovat žádná dodatečná 

opatření. Všechny konstrukce svými parametry vyhovují normě ČSN 73 0532. 



e) Protipovodňová opatření: 

Pozemek není v záplavovém území, proto nejsou třeba žádná protipovodňová opatření. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky: 

• Splašková kanalizace – potrubí kanalizace je připojeno na veřejnou kanalizační 

síť, správce sítí je Společenství vodovodů a kanalizací Třebíč, a.s.. 

• Dešťová kanalizace – odvod dešťové vody z ploché střechy bude dvěma 

dešťovými svody, které budou napojeny na retenční nádrž se vsakovacím 

zařízením.  

• Vodovod – vodovodní potrubí bude napojeno ve vodoměrné šachtě na 

vodoměrnou sestav, od které bude napojeno na veřejnou vodovodní síť. Bude tak 

zajištěná možnost kontroly stavu vodoměru. 

• Plynovod – plyn bude připojen na plynoměr ve skříni umístěné ve sloupku u 

vchodové branky na pozemek investora. Bude tak zajištěná možnost kontroly 

stavu plynoměru. Ze skříně povede přípojka nízkotlaku napojená na veřejnou 

plynovodní síť. Správcem sítě je INNOGY, a.s.. 

• Elektrická energie – elektrický nízkého napětí kabel bude napojen 

v elektroměrné skříni. Správcem je EON. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

• Splašková kanalizace – dimenze splaškové kanalizační přípojky je DN/OD160 

mm, délka splaškové kanalizační přípojky je 33,5 m. Dešťová kanalizace – odvod 

dešťové vody z ploché střechy bude dvěma dešťovými svody, které budou 

napojeny na retenční nádrž se vsakovacím zařízením.  

• Vodovod – vodovodní potrubí bude napojeno ve vodoměrné šachtě na 

vodoměrnou sestav, od které bude napojeno na veřejnou vodovodní síť. Dimenze 

vodovodní přípojky je DN/OD32 mm, celková délka vodovodní přípojky je 22,2 

m. 

• Plynovod – plyn bude připojen na plynoměr ve skříni umístěné ve sloupku u 

vchodové branky na pozemek investora. Dimenze plynovodní přípojky je 

DN/ID32 m, délka přípojky je 31,1 m. 

• Elektrická energie – elektrický nízkého napětí kabel bude napojen 

v elektroměrné skříni. Dimenze elektrického kabelu je AYKY4Bx16, délka 

připojovacího kabelu je 24,2 m. 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení: 

Podél jihovýchodní strany pozemku vede silnice III. třídy směrem na Ocmanice, připojení 

na tuto silnici je ze silnice I. Třídy probíhající mezi Náměští nad Oslavou a Třebíčí. Vjezd 

na pozemek ze silnice bude řešen betonovou dlažbou, která je navržena až k hlavnímu 

vstupu.  

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 



Napojení vjezdu na komunikaci III. třídy bude provedeno v šíři 10 m. Tento vjezd bude 

zhotoven z betonové dlažby odolné zejména vůči pojezdu osobních automobilů. 

c) Doprava v klidu: 

Pozemek je umístěn na okraji Náměště nad Oslavou, hluk z dopravy zde dodržuje limity. 

Na pozemku bude zhotoveno stání z betonové dlažby pro 1 automobil a kryté parkovací 

stání pro 1 automobil. 

d) Pěší a cyklistické stezky: 

V blízkosti se nenachází žádné pěší ani cyklistické stezky, územní plán počítá se 

vytvořením chodníku a cyklostezky podél delé silnice III. třídy mezi Náměští nad 

Oslavou a Ocmanicemi. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy:  

Na pozemku se předpokládá vytvoření terénních úprav a výkopových prací. Nejprve bude 

sejmuta ornice tloušťky 300 mm a bude uskladněna na vlastním pozemku, jelikož je 

dostatečně dlouhý. Zemina z výkopových prací bude dále použita zasypáním a zhutněním 

spodní stavby, zbylá zemina bude odvezena na skládku. 

b) Použité vegetační prvky:  

Po ukončení stavby budou okolní plochy zatravněny a další práce, jako je například 

zasazení stromů, keřů, a rostli bude koordinována zahradním architektem. 

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

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

Stavba při svém provozu nijak neovlivní životní prostředí ve svém okolí, jelikož emise 

z plynového kondenzačního kotle budou plnit emisní limity. Protože se jedná o stavbu 

pro rodinné bydlení, nebude okolí ani zatěžováno nadměrným hlukem a ani nebudou 

znečišťovány podzemní vody. Splašková voda bude odvedena do kanalizace a zároveň 

bude dodržen i zákon 185/2005 Sb. O nakládání s odpady. V průběhu stavby bude 

docházet ke zvýšené koncentraci emisí, hluku a prašnosti, kterou budou způsobovat 

stavební stroje. Jelikož bude dodržována pracovní doba, tak i tyto vlivy budou 

minimalizovány a při výjezdu z prostoru staveniště budou všechny vozy očištěny, aby 

nedošlo ke znečištění komunikace. Bude přísně kontrolován únik kapalin tak, aby nedošlo 

ke znečištění a následnému znehodnocení půdy a případných podzemních vod. 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 

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

funkcí a vazeb v krajině: 

Na okolní krajinu a lesy nebude mít stavba zásadní vliv a ani na pozemku se nenachází 

žádné památné stromy, chráněné rostliny a živočichové.  

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: 

Stavba nezasahuje do chráněného území Natura 2000 a nemá tedy na něj žádný vliv. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA: 



Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA, jelikož se jedná o stavbu pro rodinné bydlení 

a nevzniká tak negativní vliv na životní prostředí. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů: 

Ochranná a bezpečnostní pásma není potřeba navrhovat, protože všechny inženýrské sítě 

jsou provedeny podle příslušných právních předpisů. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Objekt není určený pro ochranu obyvatelstva, v případě ohrožení budou obyvatelé 

využívat systém ochrany obyvatelstva, který spadá pod obecní úřad. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeba a spotřeba rozhodujících médii a hmot a jejich zajištění 

napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

Staveniště bude mít zajištěnu dodávku elektrické energie, která bude napojena 

v elektroměrné skříni na rozvaděč. Voda bude připojená ve vodoměrné šachtě 

z veřejného vodovodu. Dodavatel stavby si sám zajistí požadovaný odběr energií a toto 

si dohodne se stavebníkem, případně se správcem vodovodní nebo elektrické sítě.  

b) Odvodnění staveniště: 

Veškerá voda se bude vsakovat na travnatou plochu na pozemku a bude zajištěno, aby 

srážková voda netekla do stavební jámy a aby nemohla poškodit jednotlivé konstrukce. 

Odvodnění stavební jámy bude úkolem dodavatelské firmy. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu:  

Dočasný vjezd bude proveden zhutněným hrubým kamenivem a bude zajištěno, aby 

znečištěné automobily byly před vjezdem na komunikaci očištěny. 

d) Vliv provádění stavby na na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu:  

Jelikož se jedná o stavbu rodinného domu, nepředpokládá se vznik nadměrného 

dopravního zatížení okolních komunikací. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice a kácení dřevin 

Staveniště bude oploceno, aby nedošlo k neoprávněnému vniknutí na pozemek a jelikož 

je celý pozemek zatravněný a nenachází se na něm žádné stromy, keře a objekty, 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné i trvalé): 

Jelikož je pozemek dostatečně dlouhý, tak nedojde k záboru veřejného prostranství ani 

sousedních parcel. 

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě a jejich likvidace: 

V jednotlivých etapách výstavby vznikají různé druhy odpadů a proto s nařízením vlády 

č. 381/2001 Sb. je nutné tyto odpady ukládat a později zlikvidovat v souladu s tímto 

nařízením. Zhotovitel musí zajistit, aby při uložení a likvidaci těchto odpadů byl dodržen 



ustanovení zákona o odpadech 185/2001 Sb. a vyhlášky 383/2001 Sb. – podrobnosti 

nakládání s odpady – katalog odpadů. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

Bude sejmuta ornice tloušťky 300 mm a bude uskladněna na vlastním pozemku, jelikož 

je dostatečně dlouhý. Zemina z výkopových prací bude dále použita zasypáním a 

zhutněním spodní stavby, zbylá zemina bude odvezena na skládku. Po dokončení stavby 

bude ornice použita na terénní úpravy v okolí stavby. 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 

V průběhu stavby bude kladen důraz na dodržování všech předpisů a vyhlášek, které se 

týkají provádění staveb a ochrany životního prostředí a také předpisy o bezpečnosti práce. 

Vzniklé odpady musí být řešeny v souladu se zákonem 254/2010 Sb. Bude zajištěno, aby 

znečištěné automobily byly před vjezdem na komunikaci očištěny. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Je povinností zhotovitele stavby, aby všichni zaměstnanci byli dobře proškoleni o 

bezpečnosti práce na staveništi, pády z výšek nebo pády do hloubek. Každý ze 

zaměstnanců musí mít zajištěné osobní ochranné pracovní pomůcky. Pracovní doba bude 

pouze ve dne a za příznivých klimatických podmínek. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

V okolí staveniště se nenachází žádné stavby, není tedy potřeba řešit úpravy pro 

bezbariérové užívání dotčených staveb, jelikož tam žádné takové dotčené stavby nejsou. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Během stavby nevzniknou žádná dopravně inženýrská opatření, jelikož provoz na přilehlé 

komunikaci je velice nízký. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 

stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 

výstavbě a podobně). 

m) Podrobný postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

 

 


