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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 
 

a) název stavby 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 

b) místo stavby 

adresa:    obec Humpolec, ulice Máchova, PSČ 396 01 

 
 katastrální území:  Humpolec [649325] 

parcelní čísla: 2130/18 
 

c) Předmět projektové dokumentace 

Předmětem projektové dokumentace je novostavba objektu mateřské školy. Součástí 
projektu je i výstavba komunikací, zpevněných ploch a technické infrastruktury. 

 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Název    Kraj Vysočina 
Adresa   obec Jihlava, ulice Žižkova 1882/57, PSČ 586 01 
IČO:    --- 
DIČ:    --- 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Vedoucí práce:    doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. 
VUT, kancelář D309 
pencik.j@fce.vutbr.cz 

 
 

 Projekt vypracoval, texty sestavil:  Bc. Petr Svárovský 
       Humpolec 396 0, Lužická 1327 
       +420 725 442 451 
       svarpetr@seznam.cz 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

- studie 
- obhlídka parcely 
- požadavky stavebníka 
- kopie katastrální mapy 
- výpis z http://www.cuzk.cz/ 
- stavební zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) 
- vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
- vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
- vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
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A.3 Údaje o území 
 

a) rozsah řešeného území 
Řešené území se nachází při ulici Máchova v Humpolci. 
 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 
Území je v současné době nevyužívané (zemědělský půdní fond). 
 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

parcela využití     údaje o ochraně  
2130/18  zahrada    zemědělský půdní fond 
 
Seznam BPEJ: 7.29.11  14 043 m

2 
 7.50.11  219 m

2 
 

 
d) údaje o odtokových poměrech 

Na pozemku ani v jeho okolí se nenachází žádný vodní tok. Tudíž nedochází ke 
změně.  
Odpadní vody budou z pozemku odvedeny přípojkou do veřejné splaškové 
kanalizace. Srážkové vody budou likvidovány v rámci pozemku, pomocí vsakovacích 
nádrží. Dle specializované části projektové dokumentace. 

 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 
Navrhovaná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Jedná se o 
stavbu mateřské školy. 
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 OV - plochy občanského vybavení 
(1) Plochy občanského vybavení se obvykle samostatně vymezují za účelem 
zajištění podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb 
občanského vybavení a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich 
účelem. 

 (2)Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a 

    zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, 
  péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu 

    obyvatelstva.  Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní 
    prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a 

    výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní a technické 

    infrastruktury a veřejných prostranství.  Plochy občanského vybavení 
    musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy 

    dopravní infrastruktury a být z nich přístupné. 
 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 
Sb. ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 501/2006Sb. o obecných 
požadavcích na využití území. 
Objekt je v souladu s § 23 Obecné požadavky na umisťování staveb, kdy: 

(1) je umožněno napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace 
s ohledem na využívání, umístění je mimo ochranná pásma IS.   

(2) Stavba je umístěna tak, aby nepřesahovala (ani její část) na sousední pozemek, 
stavba nebo její část není umístěna na hranici pozemku. 

Objekt je v souladu s § 25 Vzájemné odstupy staveb, kdy: 
(1) Vzájemné odstupy staveb splňují všechny požadavky na ně kladené (zejména 

požadavky z hlediska požární bezpečnosti). Odstupy umožňují údržbu staveb a 
užívání prostoru mezi stavbami. 

 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Veškeré požadavky dotčených orgánů budou dodrženy. 
 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou. 

 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic. 

Nejsou vyžadovány.  
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j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

 

Parcelní číslo:   2130/18 

 Druh pozemku:  zahrada 
 Výměra:   14 262 m2 
 Číslo LV:   3 250 

Vlastnické právo:  Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
Dotčeno přímým prováděním stavby, komunikací a 
zpevněných ploch a přípojek. 

Parcelní číslo:   st. 1161/1 
 Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
 Výměra:   994 m2 
 Číslo LV:   3 250 

Vlastnické právo:  Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
Dotčeno přímým prováděním stavby, komunikací a 
zpevněných ploch. 

Parcelní číslo:   st. 3884 
 Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
 Výměra:   187 m2 
 Číslo LV:   3 250 

Vlastnické právo:  Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
Dotčeno přímým prováděním stavby, komunikací a 
zpevněných ploch. 

Parcelní číslo:   st. 2038 
 Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
 Výměra:   152 m2 
 Číslo LV:   3 250 
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Vlastnické právo:  Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
Dotčeno přímým prováděním stavby, komunikací a 
zpevněných ploch. 

Parcelní číslo:   st. 2039 
 Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
 Výměra:   71 m2 
 Číslo LV:   3 250 

Vlastnické právo:  Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
Dotčeno přímým prováděním stavby, komunikací a 
zpevněných ploch. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Parcelní číslo:   st. 2129/9 
 Druh pozemku:  ostatní plocha 
 Výměra:   1 245 m2 
 Číslo LV:   10 001 

Vlastnické právo:  Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
Dotčeno prováděním komunikací zpevněných ploch 
a přípojek. 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novou stavbu. 
 

b) účel užívání stavby 

Jedná se o stavbu předškolního vzdělávání. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 
 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Nejsou vyžadovány. 
 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Návrh respektuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Rozsah a způsob přístupu osob ZTP je zřetelný z výkresové části projektové 
dokumentace. Přístup pro osoby ZTP je zajištěn jen v prvním nadzemním podlaží 
v obou třídách MŠ. Přístup z exteriéru do objektu je bez zábran, exteriérová část 
vstupu je chráněna proti povětrnostním podmínkám zastřešením z bezpečnostního 
skla. (viz výkresová část), vstup do objektu je řešen dvoukřídlými dveřmi (viz 
výkresová část). Případné výškové rozdíly nejsou větší než 20mm. V částech 
určených pro ZTP nejsou dveře užší než 800 mm. Druhé nadzemní podlaží není 
určeno pro osoby ZTP. 
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  
Veškeré požadavky dotčených orgánů budou splněny. 
 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou. 

 
h) navrhované kapacity stavby 

počet funkčních jednotek: 

objekt MŠ:    1PP + 1NP + 2NP  

zastavěná plocha:   822 m2 (vlastní objekt) 
zastavěná plocha:   954,17 m2 (zpevněné plochy a komunikace) 
obestavěný prostor:   cca 5984 m3 

 
počet stálých zaměstnanců: 16(1 ředitelka, 8 učitelek, 4 kuchařky, 3 uklízečky) 
počet dětí v objektu:  112 
 

i) základní bilance stavby -  potřeby a spotřeby médií a hmot 
podrobně řešeno samostatně viz přílohy projektové dokumentace, jednotlivé dílčí 

 objekty a soubory. 

 
j) základní předpoklady stavby 
- časové údaje o realizaci stavby 

 Stavba bude dokončena do 8. měsíce roku 2020 
 

- členění na etapy 
 Objekt není členěn na etapy 
 

k) orientační náklady stavby 

Orientační náklady na stavbu činí 30 mil. Kč. 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
Stavba je členěna na dílčí stavební objekty. 

 

SO.01  MATEŘSKÁ ŠKOLA 

SO.02  KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

SO.02.1 OPRAVA VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A PĚŠÍ KOMUNIKACE 

SO.02.2 VNITROAREÁLOVÉ POJÍŽDĚNÉ PLOCHY A PARKOVACÍ STÁNÍ 

SO.02.3 VNITROAREÁLOVÉ POCHOZÍ PLOCHY 

SO.03  PŘÍPOJKA VODOVODU 

SO.04  PŘÍPOJKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ 

SO.05  NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI 

SO.06  PŘÍPOJKA PLYNU 

SO.07  PŘÍPOJKA SILNOPROUDU VN + TRAFOSTANICE 

SO.08  SADOVÉ ÚPRAVY A PRVKY DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 

SO.09  PERGOLA 

SO.10  OPLOCENÍ 

 

 

 

 

V Humpolci, 12/2018 

Bc. Petr Svárovský 
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OBSAH SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVY: 
---------------------------------------------------------------- 
 
 
B.1 Popis území stavby 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
B.4 Dopravní řešení 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
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B.8 Zásady organizace výstavby 
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B.1 Popis území stavby 
 

a) charakteristika stavebních pozemků 
Stavební pozemek je rozlehlý, současně využíván jako zahrada. Dle KN se jedná o 
druh pozemku zahrada, v rámci realizace PD dochází k vynětí půdy ze ZPF. 
Navržená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
parcela využití     údaje o ochraně  
2130/18  zahrada    zemědělský půdní fond 
 
Seznam BPEJ: 7.29.11  14 043 m2 

 7.50.11  219 m2 
 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Posouzení úložních poměrů v prostoru projektované výstavby 
Předpokládá se, že pod svrchním horizontem humózních hlín o mocnosti cca 0,3 m 
na lokalitě se v podloží svrchního horizontu humózních hlín, nacházejí soudržné, 
propustné zeminy charakteru jílovitých hlín. 

 
Inženýrsko-geologické a hydrogeologické posouzení 
Stanovení vlastností zeminového a horninového prostředí, sloužilo jako podklad pro 
zpracování projektové dokumentace, zejména pak statické části a části 
komunikace. 
 
Lokalizace zdroje vody 
Nebude prováděna. Objekt bude napojen na vodovodní soustavu města Humpolec. 
 
Geodetické zaměření 
V rámci předprojektové přípravy proběhne geodetické zaměření lokality, s ohledem 
na vytyčení napojovacích podmínek. 

 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

Stavba samotného objektu není v konfliktu s ochrannými pásmy. Před realizací 
stavby dojde k vytýčení ochranných pásem v rámci budování přípojek inženýrských 
sítí. 

Dopravní infrastruktura: 

Část pozemku se nachází v ochranném pásmu silnice 1. třídy, které je 50 m od osy 
komunikace, ale objekt do tohoto pásma nezasahuje. Část pozemku se také 
nachází v ochranném pásmu místní komunikace, které je 15 m od osy komunikace, 
ale objekt do tohoto pásma nezasahuje. 

Technická infrastruktura: 

Elektrická energie 

Objekt nezasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení napětí 1kV až 35kV 
včetně, je pro vodiče bez izolace 7 m. 
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Komunikační vedení elektrických komunikací 
Objekt nezasahuje do ochranného pásma podzemního komunikačního vedení, činí 
1,5 m po stranách krajního vedení. 

Plynárenské zařízení  
Objekt nezasahuje do ochranného pásma plynárenského zařízení, kdy u plynovodů 
a plynovodních přípojek nad 4 bar do 40 bar včetně je pásmo 2 m na obě strany. 

Tepelná energie 

Objekt nezasahuje do ochranného pásma rozvodů tepelné energie. 

Produktovody 

Objekt nezasahuje do ochranného pásma produktovodu. 

Vodovodní řad a kanalizační stoka 

Objekt nezasahuje do ochranného pásma řadu a stoky, kdy pro průměr do 500 mm 
včetně je vzdálenost 1,5 m na každou stranu. 

Studny 

Objekt nezasahuje do ochranného pásma studny. 

Vodní toky 

Objekt nezasahuje do ochranného pásma vodního toku, kde je vzdálenost břehové 
čáry vodního toku od hranice pozemku více jak 10 m. 

Krematoria a veřejná pohřebiště: 

Pozemek se nenachází v ochranném pásmu veřejného pohřebiště. 

Životní prostředí: 
Ochranná pásma vodních zdrojů 

Objekt se nenachází v ochranném pásmu vodních zdrojů. 

Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů 

Objekt se nenachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů. 

Záplavová území 
Objekt se nenachází v záplavovém území. 

Všeobecně chráněná krajina: 

Objekt se nenachází na území chráněném dle zákona č 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny. 

 

Geologie 

Pozemek se nenachází v chráněném ložiskovém území dle vyhlášky č. 364/1992 
Sb. 
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Ochrana památek 

Pozemek se nenachází v památkové rezervaci ani památkové zoně. 

Před realizací všech stavebních prací, mimo sejmutí ornice, dojde k vytýčení všech 
dotčených vedení inženýrských sítí a to včetně určení krytí v místě styku 
s realizovanými konstrukcemi a stavebními pracemi. Při realizaci stavebních prací 
v ochranných pásmech těchto vedení inženýrských sítí budou dodrženy všechny 
předpisy a podmínky z toho vyplývající. 

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

Pozemek neleží v záplavovém ani poddolovaném území. 
 

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

 
S ohledem na druh a způsob využití stavby a s ohledem na druh okolní zástavby, 

nebude mít negativní vliv na okolí.  
 

Na pozemku ani v jeho okolí se nenachází žádný vodní tok. Tudíž nedochází ke 
změně. 
  

Odpadní vody budou z pozemku odvedeny přípojkou do veřejné splaškové 
kanalizace. Srážkové vody budou likvidovány v rámci pozemku, pomocí 
vsakovacích nádrží. Dle specializované části projektové dokumentace. 

  
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na asanace nejsou. 
V rámci samostatného řízení budou provedeny demolice stávajících staveb na 
pozemku 2130/18. 

Budou káceny pouze podlimitní dřeviny (mající průměr kmene menší než 80cm ve 
výšce 130cm nad zemí), které nevyžadují povolení ke kácení. 

 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

U pozemku 2130/18 bude řešeno vynětí ze ZPF. 
 Pozemek je chráněn zemědělským půdním fondem. 

Seznam BPEJ:  72911: 14043 m2 

    75011: 219 m2 

 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka 7.29.11 legislativně spadá dle Vyhlášky o 
stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do 7.04. třídy ochrany zemědělského půdního 
fondu, její aktuální základní cena podle Vyhlášky k provedení zákona o oceňovaní 
majetku (oceňovací vyhlášky) č. 441/2013 Sb. je 37 Kč za m2 a bodová výnosnost 
této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou velmi málo produkční. 
Jedná se o půdy. 



MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 

 7 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka 7.50.11 legislativně spadá dle Vyhlášky o 
stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do 4.04. třídy ochrany zemědělského půdního 
fondu, její aktuální základní cena podle Vyhlášky k provedení zákona o oceňovaní 
majetku (oceňovací vyhlášky) č. 441/2013 Sb. je 30 Kč za m2 a bodová výnosnost 
této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou velmi málo produkční. 
Jedná se o půdy. 

 
  

h) územně technické podmínky zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu 
 
Pro napojení na elektrickou energii bude zbudována Trafostanice spolu se 
související přípojkou VN, jedná se o SO.07 Přípojka VN + Trafostanice. Z 
trafostanice povede NN napojení objektu. 
 
Novostavba bude napojena na vodovodní řad vedoucí v ulici Máchova (DN 150) 
Přípojka bude ukončena vodoměrnou šachtou za hranicí pozemku. 
Pro odvedení splaškových vod je navržena oddělená kanalizační soustava. 
 
Odpadní vody jsou odváděny novou kanalizační přípojkou do veřejného 
kanalizačního řádu splaškové kanalizace DN 400 v ulici Máchova.  
 
Dešťové vody budou vnitroareálovým rozvodem odváděny do vsakovací nádrže 
SO.10 Nakládání s dešťovými vodami. 
 
Objekt MŠ bude napojen přípojkou plynu SO.06 na soukromou plynovodní 
soustavu ve vlastnictví E.ON. Přípojka plynu končí na hranici pozemku ve sloupku 
HUP do objektu dále pak pokračuje vnitroareálový rozvod. 
  
Na dopravní infrastrukturu bude objekt napojen ze stávajícího sjezdu. 
 

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

Žádné nejsou. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o novostavbu pro předškolní vzdělávání. 
navrhované kapacity stavby 

objekt MŠ:    1PP + 1NP + 2NP  

zastavěná plocha:   822 m2 (vlastní objekt) 
zastavěná plocha:   954,17 m2 (zpevněné plochy a komunikace) 
obestavěný prostor:   cca 5984 m3 

 
počet stálých zaměstnanců: 16(1 ředitelka, 8 učitelek, 4 kuchařky, 3 uklízečky) 
počet dětí v objektu:  112 
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 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus 

 

situační řešení stavby 
Řešené území se nachází při ulici Máchova v Humpolci. Přístup na pozemek je 
orientován ze severní strany pozemku. 

hmotové řešení stavby 

Objekt je převážně řešen jako pravoúhlá stavba. Hmotové řešení objektu je 
většinou pravoúhlé, dvě hlavní dvoupodlažní křídla objektu tvoří dva vzájemně 
kolmé kvádry. Technické křídlo je pouze jedno podlažní a je od hlavních křídle 
natočeno o 20O respektive o 110O. Toto křídlo má tvar lichoběžníku a je zapuštěno 
do hlavních křídel. Pravoúhlost řešení objektu podtrhuje i navržená plochá střecha. 
Objekt je z funkčního hlediska rozdělen do tří křídel. 

b) architektonické řešení 
kompoziční materiálové a barevné řešení stavby 

Objekt MŠ se nachází na poměrně rozlehlém pozemku, s velkým množstvím 
zelených ploch, zeleně a vzrostlých stromů. Okolní zástavbu tvoří rodinné a bytové 
domy převážně obdélníkového půdorysu. Vzhledem k okolnímu prostředí je 
navržený objekt pravoúhlého charakteru.  
Objekt respektuje prostředí, ve kterém se bude nacházet, proto jeho barevné řešení 
je prosté všech výrazných barev. Na objektu jsou použity pouze přírodní barvy, 
které vychází z použitých materiálů na fasádním plášti. Nejmenší křídlo tedy 
technické má fasádu obloženou přírodním štípaným kamenem konkrétně ortorulou. 
Hlavní křídla objektu mají provětrávanou fasádu tvořenou hliníkovými lamelami, 
které jsou lakované – se světlým dřevěným vzorem.  

 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se pro předškolní vzdělávání, neobsahující průmyslovou, skladovací nebo 
výrobní část. 
První křídlo tedy severní křídlo je určeno pro technické a provozní zázemí MŠ. 
První křídlo je má pouze jedno nadzemní podlaží a jsou v něm umístěny 
komunikační prostory, sklad odpadků, prádelna, sušárna, sklad čistého prádla, 
sklad potravin, kuchyň a umývárna a sklad nádobí. Dále se tu také nachází zázemí 
zaměstnanců s hygienickým zařízením, a to jak pro muže, tak i pro ženy. V prvním 
křídle se také nachází kancelář ředitelky MŠ. 

Druhé křídlo tedy jihovýchodní křídlo je určeno pro jednotlivé třídy MŠ. Druhé křídlo 
má dvě nadzemní podlaží a v každém podlaží se nachází jedna třída MŠ. Třídu MŠ 
konkrétně tvoří šatna pro děti, wc pro děti pro obě pohlaví, sklad kreslících potřeb, 
sklad lehátek, denní místnost, výdej jídla a zázemí učitelek. 

Třetí křídlo tedy jihozápadní křídlo je určeno pro jednotlivé třídy MŠ. Třetí křídlo je 
stejně tak jako druhé křídlo určeno pro dvě třídy MŠ. 
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V místě propojení hlavní křídel MŠ se v 1.NP nachází schodiště, úklidová místnost, 
vstup na zahradu. Ve 2.NP se nachází učebna logopedie a angličtiny se zázemím 
těchto učeben. V 1.PP se nachází technická místnost. 
Pobytové místnosti pro děti jsou orientovány především při jižní straně objektu, na 
severní stranu objektu jsou orientovány podružné provozy, případně provozy, které 
jsou citlivé na přehřívání např. kancelář ředitelky a kuchyně. 

 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Návrh respektuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Rozsah a způsob přístupu osob ZTP je zřetelný z výkresové části projektové 
dokumentace. Přístup pro osoby ZTP je zajištěn jen v prvním nadzemním podlaží 
v obou třídách MŠ. Přístup z exteriéru do objektu je bez zábran, exteriérová část 
vstupu je chráněna proti povětrnostním podmínkám zastřešením z bezpečnostního 
skla. (viz výkresová část), vstup do objektu je řešen dvoukřídlými dveřmi (viz 
výkresová část). Případné výškové rozdíly nejsou větší než 20mm. V částech 
určených pro ZTP nejsou dveře užší než 800 mm. Druhé nadzemní podlaží není 
určeno pro osoby ZTP. 

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Objekt je navržen dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 
stavby a příslušných platných norem a bude proveden takovým způsobem, aby při 
jeho užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo 
poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým 
proudem, zranění výbuchem a vloupání. Během užívání stavby budou dodrženy 
veškeré příslušné legislativní předpisy. 

 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 
Jedná se o dvoupodlažní objekt, řešený jako stěnový konstrukční systém 
s obousměrně pnutými stropy.Materiálově se jedná o zděný objekt 
s prefabrikovanými stropními konstrukcemi a prefabrikovanými schodišti, stropní 
konstrukce jsou ukládány na železobetonové monolitické věnce. Střešní konstrukce 
je řešena jako plochá střecha, tvořena stropními panely. Hlavní střešní rovina je 
řešena jako nepochozí. 
Interiér je řešen s ohledem na provoz objektu. Převážnou část plochy každého 
funkčního podlaží tvoří třídy mateřské školy. 
Objekt má zázemí v technickém křídle v 1NP, kde se nacházejí šatny zaměstnanců 
kuchyně, skladovací prostory, kancelář ředitelky. V 1.PP se nachází technická 
místnost, kde je umístěný plynový kotel a zásobníky na teplou vodu. 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Konstrukčně se jedná o stavbu jednoduchou. Nosný systém je založen základových 
pasech, navržených dle geologického průzkumu a posudku a dle statického 
výpočtu. Svislý nosný systém je zděný keramickými tvarovkami s tepelně izolačními 
vlastnostmi, případně akustickými vlastnostmi. 
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Vodorovný nosný systém je tvořen prefabrikovanými ŽB stropními panely typu 
spiroll, které jsou ukládány na ŽB věnce. Stropní konstrukce v 1.PP je tvořena 
monolitickou ŽB stropní deskou o tloušťce 250mm. Překlady nad okenními otvory 
jsou tvořeny systémovými keramicko-betonovými překlady, pouze překlady nad 
rohovými okny jsou tvořeny rozšířením monolitických ŽB věnců.  

Příčky jsou vyzděny ze systémových keramických tvarovek. Instalační předstěny 
jsou tvořeny montovanými SDK stěnami dle předepsané požární odolnosti. 

Tepelné izolace jsou použity standardní do tohoto typu objektu – v podlahách na 
terénu a na nepochozí střeše stabilizovaný pěnový polystyren; v podlahách 
v patrech je použit elastifikovaný polystyren, který slouží jako kročejová izolace. 
Fasády jsou zatepleny minerální čedičovou vlnou 

Střešní konstrukce je realizována na stropní panely, spád je tvořen klíny z tepelné 
izolace. Hydroizolační vrstva je tvořena modifikovanými asfaltovými pásy určenými 
pro přitížení.  

Schodiště jsou montovaná – prefabrikovaná z ŽB. 
Vše je patrné z výkresové dokumentace. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící 
v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 

 
Zřícení stavby nebo její část, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození 
jiných částí stavby nebo technických zařízení a nebo instalovaného vybavení v 
důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. Poškození v případě, kdy je rozsah 
neúměrný původní příčině je zajištěno v rámci dokumentace jednotlivých 
stavebních objektů v souladu s ČSN. 

 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Vzduchotechnika, chlazení 

Základní technické řešení je patrné z profesně specializované části 
projektové dokumentace. 

Objekt byl rozdělen na dvě části, na část zázemí MŠ a část tříd MŠ. Pro část 
ve které jsou třídy MŠ, byly provedeny výpočty průtoků vzduchu, výpočet tepelných 
zisků tříd, výpočet tepelných ztrát tříd, návrh vzduchotechnické a kondenzační 
jednotky. Navržená vzduchotechnická i kondenzační jednotka a potrubí byly 
schematicky zakresleny do výkresů půdorysu tohoto objektu. Dále byla umístěna 
vzduchotechnická kondenzační jednotka na střechu a bylo provedeno rozmístění 
spotřebičů v technické místnosti. Z důvodu rozdílných vstupních údajů a rozdílnému 
způsobu využití obou částí MŠ, se předpokládá, že každá část MŠ bude mít svojí 
samostatnou VZT jednotku. Tímto projektem je řešena pouze VZT jednotka, která 
obsluhuje část jednotlivých tříd. 

  

Navržený objekt obsluhuje jedna vzduchotechnická jednotka, která je 
umístěna na střeše objektu. Nucené větrání v objektu je navrženo jako rovnotlaké a 
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je zajištěno pomocí soustavy potrubních rozvodů zakončených distribučními 
elementy osazenými v podhledech. 

Vzduchotechnická jednotka je osazena přímým výparníkem a expanzním 
ventilem chladiva. Vzduch je v rámci VZT jednotky upravován na požadovanou 
teplotu. V letním období (režim chlazením) bude vzduch upravován pomocí 
kondenzátoru a přímého výparníku. V zimním období při nízkých teplotách bude 
vzduch dohříván pomocí plynového kondenzačního kotle. Objekt mateřské školy je 
vytápěn deskovými otopnými tělesy. Projekt vytápění není součástí této PD. 
Regulace vlhkosti vzduchu není navržena. Sání venkovního vzduchu a výtlak 
odpadního vzduchu je řešen VZT jednotkou, která je opatřena speciálními zákryty 
proti působení hnané vody.  

Výpočet potřebných průtoků větraného vzduchu byl stanoven podle 
znečištění zařizovacími předměty a podle počtu osob. Vedení VZT je provedeno 
v šachtách a v prostoru mezi stropní konstrukcí a podhledem. Konstrukce podhledu 
tvoří akustickou bariéru mezi interiérem a instalačním prostorem. 

 
VZT jednotka a kondenzační jednotka bude vybavena odpovídajícím 

zařízením snižující vnitřní a vnější hluk od vzduchotechniky na předepsané 
hodnoty. 

 Parametry VZT jednotky: 
Přiváděný vzduch:   max. 6400 m3/h > 4330 m3/h………vyhovuje 

Odváděný vzduch:   max. 6350 m3/h > 4330 m3/h………vyhovuje 

Chladící výkon:   max. 37 kW > ± 23 kW………vyhovuje 

Účinnost rekuperace: až 93% 

Hmotnost:   460-560 kg 

Max. elektrický příkon: 6,4 kW 

Napětí:   400 V 

Frekvence   50 Hz 
 

Parametry kondenzační jednotky: 

Šířka: 1060 mm  

Hloubka: 417 mm 

Výška: 1338 mm 

Hmotnost: 141 kg 

Energetická účinnost vytápění/přípravy TV: A  

Tepelný výkon při 7 C/35 C: 27,0 kW  

Topný faktor COP při 7 C/35 C: 3,90 

Elektrický příkon při 7 C/35 C: 6,91 kWe  

Jmenovitý proud: 17,2 A  
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Chladící výkon: 22,2 kW  

Chladící faktor EER: 3,80  

Elektrický příkon: 8,3 kWe  

Jmenovitý průtok vody při Δt 5 K: 2,45 m/h  

Jmenovitý průtok vzduchu: 8400 m/h  

Napájecí napětí venkovní jednotky: 400 V3 

Chladivo R410a: 7,1 kg  

 

Elektrická energie – VN 

Pro napojení objektu na zdroj elektrické energie o dostatečné kapacitě, která 
je vyžadována instalovanými zařízeními, bude vybudována nová trafostanice, 
napojená na přilehlé podzemní vedení VN. Jedná se o stavební objekt SO.07 

Přípojka VN + Trafostanice. 

Technické řešení bude patrné z profesně specializované části projektové 
dokumentace, která není součástí tohoto projektu. 

 

 

Elektrická energie - NN 

 Objekt bude napojen NN z nově vybudované trafostanice. 
Technické řešení bude patrné z profesně specializované části projektové 

dokumentace, která není součástí tohoto projektu. 
 

Uzemnění objektu 

Základový zemnič bude proveden z páskové pozinkované oceli FeZn 30/4 mm, 
který bude uložen v základech stavby objektu. S uzemňovací soustavou budou 
propojeny vývody pro připojení svodů jímací soustavy, pro přizemnění hlavní 
ochranné přípojnice (HOP v rozvaděči „RH“) objektu, pro připojení ocelových 
konstrukcí, dešťových svodů, event. kovových potrubí přípojek médií, apod. 

Technické řešené bude patrné z profesně specializované části projektové 
dokumentace, která není součástí tohoto projektu. 

Zásobování vodou, splaškové a dešťové vody 
 
Studená voda 

Objekt bude zásobován pitnou vodou z veřejné technické sítě. Napojení 
bude provedeno přípojkou vodovodu SO.03, která končí ve vodoměrné šachtě, dále 
pak pokračuje vnitroareálový rozvod. 
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Teplá užitková voda 

Ohřev TUV pro objekt bude centrální v prostoru technické místnosti. 
Konkrétně se jedná o plynový kondenzační kotel, který bude dohřívat zásobníky 
vody. 

 

Požární voda 

V souladu s ČSN 73 0873 čl. 4.4 b) se pro požární úseky úseky PÚ N1.01/N2 

– podružné provozy, PÚ N1.02/N1 – třída MŠ, PÚ N1.03/N1 – třída MŠ, PÚ 
N2.02/N1 – třída MŠ, PÚ N2.01/N1 – třída MŠ požaduje zřídit vnitřní odběrné 
místo. Musí se jednat alespoň o hydrantový systém D s tvarově stálou hadicí 
(světlost 19 mm, max. vzdálenost od nejodlehlejšího místa od HS: 40 m, přetlak 
min. 0,2 MPa, průtok min. 0,3 l/s).  

Hydrantový systém musí být trvale pod tlakem s okamžitě dostupnou plynulou 
dodávkou vody. Hadice hydrantového systému budou osazeny ve výšce cca 1,3 m 

nad podlahou. 

 
Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873) 
------------------------------------------------------------------- 

Hadicový systém (čl. 6.1)            Světlost[mm] Max.vzdálenost[m] 
------------------------------------------------------------------- 

tvarově stálá hadice                    19            40 
------------------------------------------------------------------- 

Dimenzování vnitřního rozvodu vody (čl.6.8) 
Přetlak (hydrodynamický)             = min. 0,2 MPa 
Průtok vody z uzavíratelné proudnice = min. 0,3 l.s-1 

 

Skutečnost: 
V podlaží 1.NP a 2.NP budou zřízena vnitřní odběrná místa dle požadavků a 

dimenzí dle ČSN 73 0873, která obslouží požadované požární úseky. Odběrná 
místa budou umístěna na chodbě 1.02 a 2.01 viz výkresová část. 
 

Splašková kanalizace 

Objekt bude napojen přípojkou SO.04 na veřejnou splaškovou kanalizaci. 
Pro odvádění odpadních vod platí podmínky kanalizačního řádu. Odpadní vody 
odtékající z objektu mají charakter běžných komunálních odpadních vod. Odpadní 
vody z objektu budou napojeny gravitačně do koncové šachty přípojky. V objektu 

budou na kanalizaci umístěny čistící kusy v místech náhlých změn směru trasy, 
odbočení nebo podle vzdálenosti tak, aby byly dodrženy podmínky ČSN 73 6760. 
Odpadní potrubí kanalizace bude odvětráno nad střechu objektu. Potrubí bude 
ukončeno cca 50 cm nad úrovní střešní krytiny. Odvody kondenzátu z potrubí VZT 
budou napojeny na splaškovou kanalizaci přes zápachovou uzávěrku. 
 

Dešťová kanalizace 

Veškeré dešťové vody za střech a zpevněných ploch budou likvidovány na 
pozemku investora ve vsakovací nádrži. Stavební objekt SO.05 NAKLÁDÁNÍ 
S DEŠŤOVÝMI VODAMI 
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Technické řešení bude patrné z profesně specializované části projektové 
dokumentace, která není součástí tohoto projektu. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  
Požadavky dle vyhlášky 23/2008 

Stavba mateřské školy nesmí mít více než 2 nadzemní podlaží. Podzemní podlaží 
nesmí být navrženo pro pobyt dětí. Při umístění mateřské školy ve stavbě jiného 
účelu, než je stavba užívaná k činnosti školy, musí být prostor mateřské školy 
situován nejvýše ve druhém nadzemním podlaží. 

Pro stavbu mateřské školy musí být navržena požárně dělicí konstrukce a konstrukce 
zajišťující stabilitu stavby z konstrukcí druhu DP1, popřípadě DP2. 

Každá třída mateřské školy musí tvořit samostatný požární úsek. 

Ve stavbě mateřské školy určené pro více než 20 dětí musí být navrženy dvě 
únikové cesty. 

Ve stavbě mateřské školy, základní školy, základní školy a střední školy určené pro 
žáky se zdravotním postižením nesmí být na únikové cestě použity kývavé nebo 
turniketové dveře. 
 

Objekt bude hodnocen zejména dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810. 
Požární výška objektu: h = 3,65 m 

Celková výška objektu: h = 8,33 m 

Konstrukční systém: nehořlavý 

 

Dělení do požárních úseků 

PÚ P1.01 – technická místnost 
PÚ N1.01/N2 – podružné provozy 
PÚ N1.02 – třída MŠ 
PÚ N1.03 – třída MŠ 
PÚ N2.01 – třída MŠ 
PÚ N2.02 – třída MŠ 
 
Stupeň požární bezpečnosti 
 
PÚ P1.01 – technická místnost 
Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II. 
 

Velikost požárního úseku (čl. 7.3) 
Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    49,69 
Skutečná délka požárního úseku: 6,98 m  vyhovuje 
Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    37,34 
Skutečná šířka požárního úseku: 6,65 m  vyhovuje 
Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  1855,52 
Skutečná půdorysná plocha:  46,42 m2 vyhovuje 
Největší počet užitných podlaží           z =   5 
Skutečný počet užitných podlaží: 1  vyhovuje 
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PÚ N1.01/N2 – podružné provozy 
Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II. 
 

Velikost požárního úseku (čl. 7.3) 
Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    65,52 
Skutečná délka požárního úseku: 21,75 m  vyhovuje 
 

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    41,61 
Skutečná šířka požárního úseku: 16,58 m  vyhovuje 
Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2726,66 
Skutečná půdorysná plocha:  285,57 m2 vyhovuje 
Největší počet užitných podlaží           z =   4 
Skutečný počet užitných podlaží: 2  vyhovuje 
 
PÚ N1.02 – třída MŠ 
Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II. 
 

Velikost požárního úseku (čl. 7.3) 
Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    69,85 
Skutečná délka požárního úseku: 26,43 m vyhovuje 
Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    43,92 
Skutečná šířka požárního úseku: 10,50 m  vyhovuje 
Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  3068,11 
Skutečná půdorysná plocha:  239,97 m2 vyhovuje 
Největší počet užitných podlaží           z =   6 
Skutečný počet užitných podlaží: 1  vyhovuje 
 

PÚ N1.03 – třída MŠ 

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II. 
 

Velikost požárního úseku (čl. 7.3) 
Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    69,73 
Skutečná délka požárního úseku: 26,18 m vyhovuje 
Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    43,86 
Skutečná šířka požárního úseku: 10,50 m  vyhovuje 
Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  3058,40 
Skutečná půdorysná plocha:  240,45 m2 vyhovuje 
Největší počet užitných podlaží           z =   6 
Skutečný počet užitných podlaží: 1  vyhovuje 
 
PÚ N2.01 – třída MŠ 
Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II. 
 

Velikost požárního úseku (čl. 7.3) 
Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    70,91 
Skutečná délka požárního úseku: 26,18 m vyhovuje 
Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    44,49 
Skutečná šířka požárního úseku: 10,50 m  vyhovuje 
Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  3154,43 
Skutečná půdorysná plocha:  240,45 m2 vyhovuje 
Největší počet užitných podlaží           z =   6 
Skutečný počet užitných podlaží: 1  vyhovuje 
 

PÚ N2.02 – třída MŠ 
Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II. 
 

Velikost požárního úseku (čl. 7.3) 
Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    69,71 
Skutečná délka požárního úseku: 26,18 m vyhovuje 
Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    43,85 
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Skutečná šířka požárního úseku: 10,50 m  vyhovuje 
Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  3056,47 
Skutečná půdorysná plocha:  240,45 m2 vyhovuje 
Největší počet užitných podlaží           z =   6 
Skutečný počet užitných podlaží: 1  vyhovuje 

 
Požární odolnost stavebních konstrukcí 
Požární úseky jsou zařazeny do II. SPB, požární odolnost jednotlivých konstrukcí 
musí splňovat požadavky dle ČSN 73 0802 tab. 12. 
 

SPB (podle výpočtů pv) = II. 
 1 Požární stěny a stropy, viz 8.2 a 8.3 
------------------------------------------------------------------- 

v podzemních podlažích (PP)                                       : REI 45 DP1 
v nadzemních podlažích (NP)                                       : REI 30 
v posledním nadzemním podlaží (PNP)                               : REI 15 
 

 2 Požární uzávěry otvorů v pož. stěnách a pož. stropech, viz 8.5.1 
------------------------------------------------------------------- 

v podzemních podlažích (PP)                                       : EW 30 DP1-C 
v nadzemních podlažích (NP)                                       : EW 15 DP3-C 
v posledním nadzemním podlaží (PNP)                               : EW 15 DP3-C 
 

 3 Obvodové stěny, viz 8.4.1 a 8.4.10 
------------------------------------------------------------------- 

zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části v  PP               : REW 45 DP1 
zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části v  NP               : REW 30 
zajišťující stabilitu obj. nebo jeho části v posledním NP         : REW 15 
nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části                   : EW 15 
 

 4 Nosné konstrukce střech, viz 8.7.2 
------------------------------------------------------------------- 

nosné konstrukce střech                                           : REI 15 
 

 5 Nosné konstr. uvnitř PÚ, zajišť.stabilitu objektu, viz 8.7.1 a 8.7.2 
------------------------------------------------------------------- 

v podzemních podlažích (PP)                                       : R 45 DP1 
v nadzemních podlažích                                            : R 30 
v posledním nadzemním podlaží                                     : R 15 
 

9 Konstr. schodišť uvnitř PÚ, které nejsou součástí CHÚC, viz 8.9 
------------------------------------------------------------------- 

konstr. schodišť uvnitř PÚ, které nejsou součástí CHÚC            : R 15 DP3 
 

Vnitřní odběrná místa 
V souladu s ČSN 73 0873 čl. 4.4 b) se pro požární úseky úseky PÚ N1.01/N2 

– podružné provozy, PÚ N1.02/N1 – třída MŠ, PÚ N1.03/N1 – třída MŠ, PÚ 
N2.02/N1 – třída MŠ, PÚ N2.01/N1 – třída MŠ požaduje zřídit vnitřní odběrné místo. 
Musí se jednat alespoň o hydrantový systém D s tvarově stálou hadicí (světlost 19 
mm, max. vzdálenost od nejodlehlejšího místa od HS: 40 m, přetlak min. 0,2 MPa, 
průtok min. 0,3 l/s).  
Hydrantový systém musí být trvale pod tlakem s okamžitě dostupnou plynulou 
dodávkou vody. Hadice hydrantového systému budou osazeny ve výšce cca 1,3 m 

nad podlahou. 

 
Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873) 
------------------------------------------------------------------- 

Hadicový systém (čl. 6.1)            Světlost[mm] Max.vzdálenost[m] 
------------------------------------------------------------------- 
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tvarově stálá hadice                    19            40 
------------------------------------------------------------------- 

Dimenzování vnitřního rozvodu vody (čl.6.8) 
Přetlak (hydrodynamický)             = min. 0,2 MPa 
Průtok vody z uzavíratelné proudnice = min. 0,3 l.s-1 

 

Skutečnost: 
V podlaží 1.NP a 2.NP budou zřízena vnitřní odběrná místa dle požadavků a 

dimenzí dle ČSN 73 0873, která obslouží požadované požární úseky. Odběrná 
místa budou umístěna na chodbě 1.02 a 2.01 viz výkresová část. 

 
 

Vnější odběrná místa 
-požadavek – plnící místo do vzdálenosti max. 1 500 m od objektu 
 
Skutečnost: 
Nejbližší plnící místo se nachází ve vzdálenosti 950m od objektu u rybníku Cihelský 
na ulici Hálkova – vyhovuje 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany 
tepla. Splňuje požadavek normy ČSN 73 0540 a požadavky §7a zákona č. 
318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energiemi. 
Dokumentace je dále zpracována v souladu s vyhláškou 78/2013 Sb. Skladby 
obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na 
požadovaný příp. doporučený součinitel prostupu tepla. Stavba bude vybavena 
spotřebiči s nízkou spotřebou energie a vysokou účinností např. plynový 
kondenzační kotel a VZT jednotka. 
 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Zdrojem chladu je kondenzační jednotka vzduch/voda. Stavba je napojena na 
veřejný vodovod, dešťové a splaškové vody jsou likvidovány dle zvyklostí a 
možností v místě stavby. S ohledem na platné předpisy, zejména spojených 
s předškolním vzděláváním bylo učiněno maximum pro návrh objektu s efektivním 
využitím alternativních zdrojů energií a surovin, při zachování standardních 
investičních a dlouhodobých nákladů na provoz stavby. 

 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
 
Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými 
normami ČSN a vyhláškou č. 269/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
novelizovanou vyhláškou 20/2012 Sb. Dále je v souladu s vyhláškou č. 431/2012 
Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro 
vnitřní prostředí, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 

  
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Hydroizolace proti zemní vlhkosti je navržena z dvojice asfaltových pásů, které jsou 
odolné proti pronikání radonu do objektu. Lokalita vykazuje nízký index pronikání 
radonu z podloží, navržené řešení je dostačující. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Není navrženo. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Není navrženo. 

d) ochrana před hlukem 

Obvodový plášť administrativní části je navržen z certifikovaných systémů (okna, 
svislé konstrukce, střecha, apod.). 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Přípojky inženýrských sítí a nápojná místa byla již územně povolena a tento 
projekt nemění již odsouhlasené a stavebním úřadem pravomocně povolené řešení. 

Objekt je napojen na veřejné rozvody NN a na telekomunikační síť 
podzemním vedením, dále je objekt napojen na přívod pitné vody z veřejného řadu.  
Objekt není napojen na plynovod, PD postupuje dle platného Územního rozhodnutí. 

Splaškové vody jsou odváděny splaškovou kanalizací, dešťové vody 
likvidovány ve vsakovací nádrži. 

Technické řešení bude patrné z profesně specializované části projektové 
dokumentace, která není součástí tohoto projektu. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Technické řešení bude patrné z profesně specializované části projektové 
dokumentace, která není součástí tohoto projektu. 

B.4 Dopravní řešení 
 

SO.02.1 OPRAVA VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A PĚŠÍ KOMUNIKACE 
Objekt je umístěn ve střední části pozemku, pro návštěvníky a zaměstnance bude 
vybudováno nové parkoviště mezi ul. Máchova a objektem MŠ. V rámci objektu 
bude opraven stávající chodník a dopravní komunikace v ul. Máchova, které budou 
porušeny prováděním přípojek. Jedná se o asfaltový chodník šířky 1,5m a dopravní 
komunikaci šířky 6m. Rozsah opravy je vyznačen v koordinační situaci. 
Napojení na účelovou komunikaci bude provedeno ze stávajícího sjezdu k objektu 

MŠ je řešeno pomocí vstupu do vozovky, bez místa pro přecházení nebo přechodu, 
umístění přes účelovou komunikaci toto nevyžaduje. Výškové řešení je dáno 
stávající silnicí a novým objektem. 
 

Konstrukce komunikačního zpevnění 
Úprava zemní pláně takovým materiálem a způsobem, aby bylo dosaženo při 
kontrole zhutnění modulu přetvárnosti Edef,2 = 45 MPa. Pokud nebude dosaženo 
požadovaných výsledků, bude operativně navržen vhodný způsob sanace a úpravy 
zemní pláně.  

 

Zemní práce 

Terén bude srovnán do úrovně zemní pláně, odkopy budou přesunuty do místa 
potřebných násypů s přehutněním podloží. V případě nemožnosti odpovídajícího 
zhutnění pláně s potřebnou únosností bude nutné provést výměnu podloží za 
materiál vhodný dle ČSN 73 6133. 
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Odvodnění 
Odvodnění je zajištěno příčným sklonem. 

 
SO.02.2 VNITROAREÁLOVÉ POJÍŽDĚNÉ PLOCHY A PARKOVACÍ STÁNÍ 
Objekt SO.02.2 řeší vybudování komunikace a parkovacích stání, zahrnujících 
napojení na stávající sjezd z účelové komunikace. Součástí je také úprava podloží 
komunikací, odvodnění komunikací a zpevněných ploch, dopravní značení a drobné 
dosypávky a obsypávky prvků komunikací. Součástí objektů není veřejný 
komunikací. 
 

Objekt MŠ je umístěn ve střední části pozemku, pro návštěvníky a zaměstnance 
bude vybudováno nové parkoviště mezi ul. Máchova a objektem. Parkoviště bude 
řešeno jako dvoupruhová komunikace s kolmými stáními po obou stranách. Vjezd 
na parkoviště bude řešen napojením na veřejnou účelovou komunikaci, sjezd bude 
dvoupruhový obousměrný šířky 6m s nárožími o poloměru 6m, od vozovky bude 

oddělen přejízdnou obrubou výšky 5cm. Parkovací stání jsou navržena pro osobní 
vozidla v rozměrech dle  ČSN 73 6056, tzn. šířka x délka 2,5x5m. Počet všech i 
vyhrazených parkovacích stání je vyčíslen níže. V souladu s požadavky ČSN 73 
6110 a vyhlášky č.398/2009 Sb. jsou na parkovací ploše vyhrazena místa pro 
osoby se zdravotním omezením.  

 

Výškové řešení komunikací  
Výškové řešení je dáno stávající silnicí, podlahovou výškou objektu Parkovací 
plocha je podélně spádovaná ve sklonu 2% . 
 

Výpočet odstavných a parkovacích stání:  
Výpočet odstavných a parkovacích stání vychází z údajů investora o využití areálu, 
počtu zaměstnanců a předpokládané dopravě v areálu. Výpočet je proveden dle 
platné ČSN 73 6110 (z ledna 2006) aktualizované ČSN 73 6110/Z1 (únor 2010).  
 

 

N = O0 * ka + P0 * ka * kp = 0 * 1,25 + 22,4 * 1 * 0,5 = 11,2 = 12 stání 

Kde N ja celkový počet stání pro posuzovanou stavbu 

O0 základní počet odstavných stání: 0 

P0 základní počet parkovacích stání: 112/5=22,4 

ka součinitel vlivu stupně automobilizace (pro st. Automobilizace 1:2,5) =1,0 
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kp součinitel vlivu polohy a dostupnosti = 0,5 

Stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené: 2 až 20 stání  
1 vyhrazené stání (dle vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb) 

Celkově je tedy navrženo 13 stání. V souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 
Sb. je vyhrazeno jedno stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově 
omezené, jedná se stání celkové šířky 3,5m v souladu s možnostmi dle ČSN 73 
6056.  

 

Konstrukce komunikačního zpevnění 
Úprava zemní pláně takovým materiálem a způsobem, aby bylo dosaženo při 
kontrole zhutnění modulu přetvárnosti Edef,2 = 45 MPa, (viz odstavec 2.5). Pokud 
nebude dosaženo požadovaných výsledků, bude operativně navržen vhodný 
způsob sanace a úpravy zemní pláně. Vozovky budou sloužit zaměstnancům a 
návštěvníkům areálu, nepředpokládá se těžká doprava. Zvoleny jsou dlážděné 
konstrukce. 

Konstrukce - Komunikace dlážděná:  
Betonová dlažba zámková DL    80 mm 

Lože z drceného kameniva L 4/8   40 mm 

Směs stmelená cementem SC 0/32; C8/10 120 mm 

Štěrkodrť fr. 0/32 ŠDA; 0/63 GE         min.150 mm 

Celkem                                 min.390 mm 

 

Obrubníky: 
Komunikace od terénu budou odděleny zvýšeným chodníkovým obrubníkem BO 
100/15/25 cm s převýšením 10 cm, v místě úpravy sjezdu bude vložen zapuštěný 
obrubník BO 100/15/15 nájezdový výšky 5cm. Parkovací stání budou odděleny od 
vozovky zapuštěným betonovým obrubníkem BO 100/10/25. 
 

Odvodnění 
Povrch zpevněných ploch je spádován směrem od objektu, kde bude osazena pásová 
vpust. 

  

Veškeré plochy jsou navrženy pro užívání osobami s pohybovým omezením v souladu 
s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. V místech vstupů do vozovky jsou na chodníku 
navrženy varovné pásy z reliéfní dlažby oddílné barvy. Na parkovišti jsou vyhrazena 
místa pro osoby zdravotně postižené, přístup od vyhrazených stání na chodník je 
řešen bezbariérově. Chodníky jsou navrženy s vodícími liniemi tvořených obrubami. 
 

SO.02.2 VNITROAREÁLOVÉ POJÍŽDĚNÉ PLOCHY A PARKOVACÍ STÁNÍ 
Mezi parkovací plochou a objektem dále pak mezi vstupní brankou a objektem je 

navržen chodník šířky 1,5m, chodník bude oproti vozovce převýšen o cm a oddělen 
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přejízdnou obrubou. Dále bude vybudován chodník v prostoru zahrady šířka chodníku 
je 1,5m.  

Konstrukce – Chodník mezi objektem a silnicí  
Betonová dlažba zámková DL     60 mm 

Lože z drceného kameniva L 4/8     40 mm 

Štěrkodrť fr. 0/32 ŠDA; 0/63 GE        min.150 mm 

Celkem                                 min.250 mm 

 

Konstrukce – Chodník mezi objektem a silnicí  
Přírodní kamenná dlažba z ruly     100 mm 

Lože z drceného kameniva L 4/8     40 mm 

Štěrkodrť fr. 0/32 ŠDA; 0/63 GE        min.150 mm 

Celkem                                 min.250 mm 

 

Obrubníky: 
Chodník mezi vstupní brankou a objektem bude lemován na obou stranách 

zapuštěnou obrubou. Obruby budou uloženy do betonového lože C16/20 s boční 
opěrou. 
 

Chodník v prostoru zahrady bude bez obrubníků. 
 

Odvodnění 
Odvodnění bude vytvořeno příčným sklonem chodníků do přilehlého terénu. 
 

 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Terénní úpravy budou provedeny v souladu s územím a s jeho určením, nedojde k 
vytvoření žádných násypů ani jiných výrazných zlomů. 

  

b) použité vegetační prvky 

Budou řešeny investorem dle jeho požadavku. 

 

c) biotechnická opatření 
S ohledem na rozsah a druh úprav není nutné řešit. 

 

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

a) vliv stavby na životní prostředí 
Stavba nepodléhá posouzení dle zákonů č.17/1992 Sb., č. 244/1992 Sb. a č. 
100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stavba svým užíváním a provozem 
nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba při svém provozu nebude 
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produkovat žádný nebezpečný odpad. Během výstavby budou vznikat odpady 
běžné ze stavební výroby - přebytečná výkopová zemina, různá stavební suť, 
zbytky stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, 
plastové fólie), odpadní stavební a obalové dřevo. Mohou se vyskytnout také v 
malém množství zbytky nejrůznějších izolačních hmot z jejich instalace - izolace 
proti zemní vlhkosti, tepelná a zvuková izolace apod. Při provádění elektroinstalace, 
vodovodního a kanalizačního potrubí se mohou jako odpady vyskytnout také zbytky 
kabelů, prostupů, lepicích pásek, zbytků plastových nebo kovových trubek apod. Při 
natírání konstrukcí, lepení např. podlahových krytin, dále při úklidu apod. se jako 
odpad vyskytnou nádoby z kovů i z plastů s obsahem znečištění a znečištěné 
textilní materiály. 
Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Odpady budou přednostně 
odevzdány oprávněné osobě k opětovnému použití. Odpady, které již nemají další 
jiné využití, budou předány oprávněné osobě k jejich ekologické likvidaci.  
Výkopové zeminy bez příměsí budou použity na terénní úpravy a na srovnání 
terénních nerovností stávajícího pozemku. 
Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů (dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb.) 

 

Katalog. 
číslo 

Název druhu odpadu Kategorie 

   

   
 15  Odpadní obaly: absopční činidla, čistící tkaniny, filtrační 

materiály a ochranné oděvy jinak neurčené  
 

 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
 15 01 02 Plastové obaly O 
 15 01 03 Dřevěné obaly O 
 15 01 04  Kovové obaly O 
 15 01 05 Kompozitní obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

N 

   
 17 00  Stavební odpady  
 17 01  Beton, hrubá a jemná keramika   
 17 01 01 Beton O 
 17 01 02 Cihly O 

 17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 
 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a ker. výrobků O 
 17 02  Dřevo, sklo, plasty  
 17 02 01 Dřevo O 
 17 02 02 Sklo O 
 17 02 03 Plast O 
 17 04  Kovy, slitina kovů  
 17 04 05 Železo a ocel O 
 17 04 11 Kabely O 
 17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina  
 17 05 04 Zemina a kamení O 
 17 05 06 Vytěžená hlušina O 
 17 06  Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu  
 17 06 04 Izolační materiály O 
 17 08 Stavební materiál na bázi sádry  

17 08 02 Stavební materiál na bázi sádry O 
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 17 09  Jiný stavební a demoliční odpady  
 17 09 03 Jiný stavební a demoliční odpad N 
 17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpad O 

   
 20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné 

živnostenské, průmyslové odpady a odpady u úřadů), včetně z 
odděleného sběru  

 

 20 01  Složky z odděl. sběru  
 20 01 01 Papír a/nebo lepenka O 
 20 01 02 Sklo O 
 20 01 11 Textilní materiál O 
 20 01 38 Dřevo O 

   
 20 03  Ostatní komunální odpad  
 20 03 01 Směsný komunální odpad O 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Bude dodržena ochrana 
památných stromů, rostlin a živočichů na daném území. Ekologické funkce a vazby 
v krajině budou zachovány. 
 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod 
ochranou Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území 
Natura 2000 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA  

Vzhledem k charakteru, rozsahu a umístění stavby nebyla studie EIA řešena. 
 

e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů  
Část pozemku se nachází v ochranném pásmu silnice 1. třídy, které je 50 m od osy 
komunikace, ale objekt do tohoto pásma nezasahuje. Část pozemku se také 
nachází v ochranném pásmu místní komunikace, které je 15 m od osy komunikace, 
ale objekt do tohoto pásma nezasahuje. Realizace stavby se bude řídit požadavky 
na práci v těchto ochranných pásmech stanovených správci těchto sítí. 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

Dle vyhlášky č 380/2002 dle §22 odst. 1: 

a) stálé úkryty 

Vzhledem k charakteru, rozsahu a umístění stavby nejsou uvažovány. 

b) Ochranné systémy podzemních dopravních staveb 

Vzhledem k charakteru, rozsahu a umístění stavby nejsou uvažovány. 
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c) stavby financované s využitím prostředků státního rozpočtu, stavby škol a 
školských zařízení, ubytovny a stavby pro poskytování zdravotní nebo sociální 
péče z hlediska jejich využitelnosti jako improvizované úkryty 

Vzhledem k charakteru, rozsahu a umístění stavby nejsou uvažovány. 

d) stavby pro průmyslovou výrobu a skladování. 
Vzhledem k charakteru, rozsahu a umístění stavby nejsou uvažovány. 

 
B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Bude zajištěno dodavatelem stavby.  

 

b) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Bude zajištěno ze stávajícího sjezdu, který má dostatečné parametry. 
 

c) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít žádný vliv na okolní stavby a pozemky, staveniště bude 
zasahovat pouze pozemek stavebníka. 
 

d) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

Ochrana okolí staveniště ani asanace nejsou vyžadovány. 

V rámci samostatného řízení budou provedeny demolice stávajících staveb na 
pozemku 2130/18. 

Budou káceny pouze podlimitní dřeviny (mající průměr kmene menší než 80cm ve 
výšce 130cm nad zemí), které nevyžadují povolení ke kácení. 

 

e) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Po dobu výstavby budou využity stávající venkovní plochy v rámci pozemku 
investora. 

 

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

Odpad bude zlikvidován stavebníkem dle platné legislativy, bude se jednat 
především o obaly a zbytky stavebního materiálu používaného při výstavbě. 
 

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

Není uvažováno, jedná se o vyrovnanou bilanci. Veškerá zemina bude použita v 
rámci pozemku na jeho dorovnání a terénní úpravy. 
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h) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Bude zajištěno dodavatelem stavebních prací. 
Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci výstavby zaměřit zejména na: 
- ochranu proti hluku a vibracím 
- ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
- ochranu proti znečišťování komunikací 
- ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod 
- respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště 

Během výstavby bude docházet ke vzniku stavebního odpadu. Na stavební odpad 
je kladen požadavek maximální recyklovatelnosti. Všechen odpad bude během 
stavby likvidován v souladu s programem odpadového hospodářství dodavatele 
stavby. 

i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů  

Při výstavbě je nutno pro bezpečnost pracovníků a zajištění ochrany zdraví při 
stavbě dodržovat platné právní předpisy a normy pro výstavbu, především zákon č. 
309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při výstavbě je nutno 
postupovat dle technických listů pro jednotlivé výrobky, a dodržovat základní 
pravidla hygieny práce.  
Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučení nebo alespoň zaučení v daném 
oboru. Všichni pracovníci na stavbě pracující musí být proškoleni v rámci 
bezpečnosti práce a pravidelně doškolování. Vybavení ochrannými prostředky a 
pomůckami pro své zaměstnance zajistí jednotliví dodavatelé. 
V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci 
přímo na staveništi. Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího nebo na jiném 
snadno dostupném, ale kontrolovaném místě lékárnička, která musí být 
kontrolována, doplňována a léky před projití záruční lhůty vyměňovány. Těžší úrazy 
budou po provedení první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotním středisku. 
Těžké úrazy po poskytnutí první pomoci přenechány k ošetření přivolané záchranné 
službě. 
Investor zajistí přesné výškové a situační vytýčení stávajících podzemních vedení a 
při předání staveniště předá toto protokolárně dodavateli stavby.  
Montážní mechanismy musí být zabezpečeny tak, aby byl zajištěn zákaz 
manipulace nad stávajícími objekty a komunikacemi. 
Staveniště v místech výskytu musí být opatřeno výstražnými tabulkami (zákaz 
vstupu, nebezpečí výbuchu, plyn, el. proud, atd.). 
Dodavatelské organizace musí doložit Certifikáty (Osvědčení, nebo Prohlášení o 
vlastnostech) ke všem materiálům a zařízením včetně jejich technické dokumentace 
a návodů k obsluze. 
 

Osobní ochranné pracovní prostředky: 



MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 

 27 

V souvislosti s výstavbou a stavebními pracemi musí být pracovníci vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s charakterem 
vykonávaných činností. 
Požadavky na provádění stavby 

Stavba bude prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního 
úřadu a podle ověřené projektové dokumentace. Budou dodržovány obecné 
požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy s technické normy. Dále 
je nutné při provádění stavby dodržovat právní předpisy zajišťující ochranu života, 
zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce. 

j) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

V průběhu výstavby nedojde k omezení či narušení bezbariérového užívání jiných 
staveb. 

 

k) zásady pro dopravní inženýrská opatření  
Vzhledem k charakteru, rozsahu a umístění stavby nebude nutné dělat žádná 
dopravně inženýrská opatření. 
 

l) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

V době realizace stavby je nutné organizovat stavební práce tak, aby omezení 
provozu v přilehlých ulicích bylo minimální a hlavně aby nebylo negativně 
ovlivňováno bydlení v sousedství hlukem a vibracemi, znečišťováním ovzduší 
výfukovými plyny a prachem, znečišťováním komunikací, znečišťováním 
podzemních a povrchových vod. Je třeba respektovat místní nařízení a vyhlášky a 
dodržovat bezpečnostní předpisy. 

 

m) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude provedena najednou bez jakýchkoliv přestávek a rozhodující dílčí 
termíny nejsou stanoveny. 

Vzhledem k charakteru a rozsahu výstavby není nutné složité členění stavby. 
Členění stavby: 
- příprava území - skrývka ornice 

- demolice stávajících objektů     

- příprava vedení inženýrských sítí, zakládání objektu 

- realizace nosného systému včetně schodišť 
- příčky, střecha a dokončovací práce  

- komunikace a zpevněné plochy    
- zeleň 

Termín zahájení výstavby jednotlivých stavebních objektů bude dle příslušného 
stavebního úřadu. Předpokládaný termín dokončení bude poté dva roky od tohoto 
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data. Lhůta výstavby je navržena projektantem po dohodě s investorem stavby na 
základě zkušeností s ohledem na náklady stavby a podmínky realizace, jakož i 
vzhledem k náročnosti stavby.  
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Závěr 
Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě 
nebo ve výkazech výměr uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění 
specifikace technického a kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, 
kvalitativně a technicky obdobných řešení, bude řešeno s investorem a 
projektantem. 

Autor projektové dokumentace (investičního záměru) si vyhrazuje právo změny, 
nebo úpravy projektu vyvolaných výsledky dodatečného průzkumu či zjištěních 
provedených při realizaci navržených stavebních úprav. Stejně tak budou-li zjištěny 
skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a projekčních pracích.  
Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, 
aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená 
požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana 
proti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, 
popřípadě prohlášení o vlastnostech. Tyto dokumenty budou předány investorovi. 
Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení 
výrobců popřípadě dovozců materiálů a výrobků. Součástí dodávky stavby jsou 
veškeré požadavky uvedené v požární zprávě, např. hydranty, hasicí přístroje apod. 
Během realizace stavby je nutno účinně větrat vnitřní prostory stavby a neprodyšně 
je nezavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z vysychajících stavebních 
konstrukcí.  
Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a 
technologické stránce, definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora 
písemně do stavebního deníku. Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení je 
nutné projednat s profesním projektantem, hlavním inženýrem a technickým 
dozorem investora před započetím prací. 
Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. 
Z důvodu zajištění plynulosti výstavby a předcházení nežádoucích událostí 
projektant doporučuje konzultovat veškeré práce před jejich započetím i v průběhu 
výstavby se zástupcem majitele objektu. 
Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo 
statická porucha stavby, budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně 
sanována dle pokynů statika – autorizované osoby (autorizovaný inženýr pro statiku 
a dynamiku staveb)! Podobně se bude postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv 
pochybnosti ohledně únosnosti nosných konstrukcí. 
Nedílnou součástí tohoto projektu je požárně bezpečnostní řešení stavby. 
Dodavatel se před zahájením stavebních prací s touto zprávou seznámí a bude 
při realizaci respektovat její požadavky. Podobně se dodavatel seznámí s projekty 
jednotlivých profesí. 

 
V Brně, 12/2018 

Bc. Petr Svárovský 

 


