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Abstrakt
P�edm�tem bakalá�ské práce je vypracování projektové dokumentace pro rodinný d�m. Jedná se o 
dvoupodlažní, �áste�n� podsklepený objekt, který se nachází na svažitém terénu. Je zast�ešený 
plochými st�echami, z nichž jedna je využitá jako terasa. Sou�ástí domu je garáž pro dv� stání. 
Objekt je navržený v systému KMB SENDWIX M. Dispozi�ní �ešení umož�uje komfortní bydlení 
pro 4-5 �lennou rodinu.  
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Abstract
The issue of the thesis is working out the project documentation for a family house. It is a two-
storey house with a partial cellarage, located in a hillside. The house is roofed with flat roofs, one of 
them is utilized as a terrace. A garage with two parking spaces is part of the house. The object is 
designed in the system KMB SENDWIX M. The process layout allows a comfortable living for a 
family of 4-5 members.  
�
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Úvod: 

Cílem této bakalá�ské práce bylo navrhnout novostavbu rodinného domu v obci B�eclav na 
parcele �. 385/112. Objekt tvo�í dv� nadzemní a jedno podzemní podlaží. St�echy jsou navrženy 
jako ploché, z nichž je jedna pochozí. P�dorysné rozm�ry jsou 13,5 x 19,0 m. Objekt v daném 
území nenarušuje ráz krajiny ani ostatních staveb. 
 P�i zpracování bakalá�ské práce jsem respektoval platné zákony, vyhlášky, p�edpisy a 
normy. 



Pr�vodní zpráva 

a) Identifikace stavby 

Jedná se o novostavbu rodinného domu na pozemku parc. �. 385/112 v k. ú. B�eclav.  Objekt 
je �áste�n� podsklepen. Má dv� nadzemní podlaží a plochou st�echu. Stavba je vystav�na v systému 
KMB SENDWIX M. P�dorysné rozm�ry jsou 13,9 x 19,2 m.  

Identifika�ní údaje investora: 
Investor:      David  Šoupal, Fibichova 69, B�eclav 690 02  

Identifika�ní údaje projektanta: 
Projektant:                                          Zoltán Farkas, Veterná 19, Tomášov 90044 
               
Identifika�ní údaje stavby: 
Místo :                         pozemek �.p. 385/112 

v katastrálním území B�eclav

Obec :                   B�eclav 
Okres:                B�eclav 
Kraj :                             Jihomoravský
Ú�el :                            novostavba rodinného domu  
                                         

b) Údaje o dosavadním využití a zastav�nosti území 

Zmín�ná parcela je v zastavitelném území - dle územního plánu obce se jedná o plochu 
smíšenou obytnou - venkovskou. Sm�rem na jih a na východ od parcely se nachází lesní porost. 
Sm�rem na sever a na západ jsou rozestav�né objekty. Terén je p�edevším v jižní �ásti pozemku 
svažitý k jihu a jihozápadu. Na stavební parc. �. 385/112 se nenacházejí žádná podzemní vedení 
inženýrských sítí �i za�ízení. 

c) Údaje o provedených pr�zkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Údaje o provedených pr�zkumech: 
Inženýrsko-geologický a hydrogeologický pr�zkum základové zeminy nebyl proveden 

v dob� zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby. Vychází ze zkušeností se 
zakládáním obdobných staveb a z p�edpokladu, že základové pom�ry jsou jednoduché.  

Na pozemku bylo provedeno m��ení p�dního radonu a záv�rem m��ení je nízký radonový 
index. 

Údaje o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu: 
Pro uživatele objektu bude vybudován nový vjezd z místní komunikace s posuvnými vraty. 

d) Informace o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�

Ochrana životního prost�edí – veškeré práce spojené s výstavbou a pozd�ji s využíváním stavby 
nebudou v rozporu s ochranou životního prost�edí. Všechny odpady a skládky za�ízení staveništ�
budou p�evezeny na místní skládku a tak nedojde k zne�ist�ní životního prost�edí.  
Vodohospodá�ská správa – stavba není v dosahu povodí žádného vodního toku a proto neohrozí 
jeho zne�ist�ní.  



Ochrana ovzduší – stavba ve fázi výstavby a pozd�jšího užívání nebude ohrožovat ovzduší. 
Ochrana les� �R – na daných parcelách se lesy nevyskytují. 
Ochrana zem�d�lského p�dního fondu – pozemek je veden v katastru nemovitostí jako stavební 
parcela. 
Ochrana proti ohni – objekt je chrán�n proti ohni protipožárními opat�eními, což je �ešeno 
podrobn�ji v Požární zpráv�.  
Policie �R, dopravní inspektorát – shledal stavbu z hlediska omezení dopravy zp�sobilou. 
Památková pé�e – pozemek nezasahuje do území památkov� chrán�ného.  

e) Informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

Veškeré obecné požadavky na výstavbu byly spln�ny a projednány s dot�enými orgány. 
Objekt spl�uje vyhlášku �. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

f) Údaje o spln�ní podmínek regula�ního plánu územního rozhodnutí

Stavba bude provedena na základ� vydání územního rozhodnutí místním m�stským ú�adem. 
Veškeré podmínky regula�ního plánu a územního rozhodnutí byly spln�ny. 

g) V�cné a �asové vazby stavby na související a podmi�ující stavby a jiná opat�ení 
v dot�eném území  

Výstavba objektu nevyvolává žádné v�cné a �asové vazby na okolní výstavbu a nevyvolává 
žádné související investice. Stavba nevyžaduje koordinaci s jinou výstavbou.  

h) P�edpokládaná lh�ta výstavby v�etn� popisu postupu výstavby 

P�edpokládaná lh�ta výstavby jsou 2 roky. B�hem výstavby musí jednotlivé práce na sebe 
navazovat v obvyklé stavební technologii a jejich provád�ní bude koordinovat stavbyvedoucí. 
Neuvažuje se s tím, že by na stavb� sou�asn� pracovalo více dodavatel�. Nebude tedy ustanoven 
koordinátor bezpe�nosti práce. 
Termín zahájení výstavby: 5.2013 
Jaro 2013: Hrubé terénní úpravy, oplocení, základy 
Léto 2013: Hrubá stavba 
Jaro 2014: Dokon�ovací práce 
Léto 2014: Kone�né terénní úpravy 
Termín ukon�ení výstavby: 7.2014 

i) Statistické údaje o orienta�ní hodnot� stavby v tis. K�, dále údaje o podlahové ploše 
budovy v m²

Orienta�ní náklady na provedení stavby 
Objem: 1405 m³                	     3.650.000,- K�   

Údaje o podlahové ploše budovy: 
1S       120,6 m2  

1NP       236,3 m2

2NP       122,9 m2

Celková plocha      479,8 m2

Obytná plocha      106,7 m2 

Užitná plocha       275,1 m2



Záv�r: 

P�edm�tem bakalá�ské práce je vypracování projektové dokumentace pro rodinný d�m. 
Jedná se o dvoupodlažní, �áste�n� podsklepený objekt, který se nachází na svažitém terénu. Je 
zast�ešený plochými st�echami, z nichž jedna je využitá jako terasa. Sou�ástí domu je garáž pro dv�
stání. Objekt je navržený v systému KMB SENDWIX M. Dispozi�ní �ešení umož�uje komfortní 
bydlení pro 4-5 �lennou rodinu.  
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