








A. PRŮVODNÍ ČÁST 

A.1 Identifikační údaje 

Název stavby:  Městská knihovna Přerov 

Místo stavby:  Náměstí přerovského povstání  

Kraj:   Olomoucký 

Investor:    Město Přerov 

 

Katastr:    k.ú. Přerov 

 

A.2  Základní údaje charakterizující řešený objekt 

Parcela, na které se bude budova Městské knihovny se nacházet, leží na pomezí 

mezi centrem města a obytným sídlištěm. V současné době je pozemek využíván 

jako městský parčík. V blízkosti pozemku se nacházejí významné stavby, kino 

hvězda, dvě střední školy a obchodní dům Prior. Pozemek je rovinatý a je umístěn 

v zastavěné centrální části města 

Nový objekt bude napojen na stávající rozvody veřejné technické infrastruktury. 

Způsob napojení bude stanoven po upřesnění budoucího využití. Bude řešeno 

v dalším stupni projektové dokumentace. 

A.3  Přehled výchozích podkladů 

Jako podklad sloužilo polohopisné a výškopisné geodetické zaměření se 

zákresem inženýrských sítí. Dále byla použita kopie katastrální mapy v měřítku 

1:1000 stažená ze stránek Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. 

A.4  Území výstavby, zdůvodnění stavby 

Nová budova Městské knihovny se bude nacházet na jedné z hlavních pěších 

tras mezi centrem města a obytnou částí. Zárověn se bude nácházet v důležitém 

kulturním centru města (v okolí se nachází, obchody, školy a v těsném sousedství 

bude kino, které bude mít spolu-využití s knihovnou). 

 

Kolem pozemku vedou stávající inženýrské sítě. Studie předpokládá možnost 

napojení po dohodě s jejich správci.  



A.5  Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty 

Stavba bude členeněná na tři provozní soubory a to na provoz knihovny, kavárny 

a parkovacího domu.  

A.6  Věcné a časové vazby na okolí, související investice 

Vlastní realizace objektu nemá žádné věcné ani časové vazby na okolní 

výstavbu ani nevyvolává žádné související investice.  

B SOUHRNNÉ  ŘEŠENÍ  STAVBY 

B.1  Urbanistické, architektonické a stavebně-technické řešení stavby 

B.1.1.Urbanistické řešení 

Urbanistické řešení vychází z prostorových možností pozemku, limitů územního 

plánu a blízkého okolí. Dojde ale reorganizaci celého urbálního prostředí v lokalitě. 

Dojde zde k vytvoření předvstupního prostoru (náměstí) pro kino a obchodní 

centrum. Stávající parčík zůstane ve stejné plošné velikosti jen dojde ke větší terénní 

dramatičnosti.  

B.1.2.Architektonické řešení 

Architektonické řešení je ovlivněno účelem objektu a urbanistickou situaci, která 

ma za úkol zachovat maximální možné množství zeleně ale zárověn vytvoření 

centrálního náměstíčka. Řešením bylo vsazení objektu knihovny jako by pod park. 

Kdy je knihovna zasypána na sever a východ zeminou a na jih a západ otevřena 

prosklenou fasádou. Vytvoří se takto terénní vlna, která má za úkol oživit park a 

zachovat zelené plochy a dále se vytvoří nástupní předprostor, náměstíčko z kterého 

ůstí nástupy všech okolních veřejných budov.  Knihovna leží na důležité spojnici 

města s předměstím. V místech spojnice je vytvořen v knihovně průchod, v němž 

jsou situovány vstupy do budovy knihovny a kavárny. Budova je dvoupatrová, volné 

výběry se nachází v obou patrech ale ve větší míře v patře druhém. První patro je 

obsazeno depozitáři, technickým zázemím knihovny a oddělenou kavárnou. Z terénu 

parku je možnost přístupu do knihovny přímo do 2.np vznikne takto vazba kdy si 

čtenáři může vypůjčenou knihu přečíst venku na trávě. Jižní a západní fasáda je 

provedena jako dvojitá zavěšená fasád.  



B.1.3.Stavební řešení  

Hlavní nosný systém je železobetonový sloupový skelet v kombinaci se 

stěnovými prvky. Stěnové prvky nám zajištují jak vertikální tak i příčnou stabilitu. 

Základy budou tvořit železobetonové patky, v případě nepříznivých základových 

poměrů budou použity piloty. Toto bude upřesněno po provedení inženýrsko-

geologického průzkumu a bude řešeno v dalším stupni PD. Střecha bude vegetační 

a bude plynule navazovat na terén stávajícího parku. Podlahu bude tvořit cementový 

potěr s přírodním vzhledem. Povrchy stěn budou pouze pohledový beton.před 

zahájením stavebních prací bude nutné zajistit vytýčení podzemních sítí od jejich 

správců. V rámci stavby dojde k vykácení některých stromů.  

B.1.4.Profese TZB 

Budova knihovny bude vybavena běžným standardem profesí technického 

zařízení budov (TZB).  

Budova bude mít klasické podlahové teplovodní vytápění. Pro vytápění lze využít 

také obnovitelné zdroje energie – tepelná čerpadla nebo solární energii pro přípravu 

TUV. 

Větrání budovy bude nucené podtlakové. 

Hygienické zařízení (záchody, umývárny) budou navrženy dle hygienických 

předpisů a vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Dešťové 

a splaškové vody budou odváděny do veřejné kanalizace. Elektroinstalace bude 

zajišťovat osvětlení celého objektu v parametrech dle hygienických předpisů. 

Zásuvkové rozvody budou řešeny podle účelu místností. Na rozvody NN budou 

napojena další technologická zařízení TZB – čerpadla topení, cirkulace vody, 

zařízení VZT apod. 

Pro zajištění objektu budou realizovány systémy elektronického zabezpečení 

stavby (EZS), elektronické požární signalizace (EPS), vnitřní kamerový systém.  

Hygienické zařízení bude podtlakově větráno. V šatnách a uzavřených vnitřních 

prostorách bude zajištěno nucené větrání dle hygienických předpisů.  

Potřeby VZT pro technologické účely budou řešeny v dalším stupni projektové 

dokumentace po upřesnění způsobu využívání objektů.  

 


