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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem obecního úřadu. Jedná se o dvoupodlažní stavbu 

částečně podsklepenou. Objekt je navržen jako zděná konstrukce. Střecha objektu je plochá,  

dvouplášťová se sklonem 3°. Hlavní vchod je orientován na jihovýchod. Před budovou je zpevněná 

plocha s parkovištěm. Stavba je bezbariérově řešená. V objektu je zřízen výtah. Práce obsahuje 

výkresovou a dokumentační část a je zpracována jako prováděcí projekt. 

 

Klíčová slova 

obecní úřad, výtahová šachta, dvouplášťová střecha, bezbariérové řešení 

 

Abstract 

 

This bachelor’s thesis deals with design of municipal office. It consists of two-storey 

building with semi-cellar. Object is designed as brick building. Roof of building is flat, double-

cover with inclination 3°. An entrance is situated to south-east. In front of building is paved area 

with parking. Building is solved as without-barriers. Object is equipped with elevator. The work 

contains drawings and technical descriptions and it is composed as an implementing project.  
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ÚVOD 

 

 Bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací obecního úřadu v menší obci 

Trojanovice. Objekt je situován na území kraje Moravskoslezském, katastrální území Trojanovice. 

Cílem této práce je vytvoření projektu obecního úřadu, který bude občanům sloužit jako zázemí 

obce a zároveň pro obřady a zasedání. Administrativním pracovníkům bude vytvářet příjemné 

pracovní prostředí. Konstrukce budovy je zděná z cihelných tvárnic Porotherm, v suterénu byly 

jako nosné obvodové zdivo použity bednící betonové tvárnice. Objekt je navržen tak, aby 

architektonickým vzhledem zapadal mezi okolní stavby. 

  



A. Průvodní zpráva 
 

 

 

 

Novostavba Obecního úřadu Trojanovice 
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a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

 

Název stavby: Obecní úřad Trojanovice 

                        Parc. č. 199, k.ú Trojanovice 

 

Umístění stavby: parcela č.2080/1 k.ú Trojanovice 210, 74401 

 

 Sousední pozemky:2077/1 – k.ú Trojanovice, Lukáš Parma Trojanovice 208, 74401 

                                 2078/4 – k.ú Trojanovice, Libor Poštulka Trojanovice 212, 74401 

                                 2078/6– k.ú Trojanovice, Adamčíková Iva Trojanovice 204, 744 01 

 

Investor: Obec Trojanovice, Trojanovice 210, 744 01 

 

Projektant: Jarmila Hazuková, Rožnovská 326, Frenštát pod Radhoštěm 

                    Tel: +420 732 160 361 

                    IČO: 89551134 

Charakteristika stavby: stavba občanského vybavení, částečně podsklepená, 2NP 

 

b) ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI UZEMÍ 

Pozemek v současné době není majitelem využíván, je zde pouze udržovaný travní porost, 

nenachází se zde žádná vzrostlá zeleň. Pozemek se nachází v bezprostředním sousedství 

zástavby polyfunkčních domů, a soukromé zahrady. 

 

c) ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A NAPOJENÍ  

Dopravní komunikace: Příjezd k pozemku je ze severovýchodní strany po přilehlé     místní 

komunikaci.  

 

Elektrická energie: Připojení k objektu se provede ze stávajícího vedení v přilehlém pozemku. 

Elektrický rozvaděč bude umístěn v 1S. 

 

Voda: připojení bude přes vodovodní přípojku napojenou na stávající vodovodní řád. 

 

Kanalizace:splašková voda bude odváděna do odpadních vod na veřejnou Č.O.V. Dešťová 

voda bude svedena do svodů a žlabů a dále do pozemku investora. 

 

d) INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Splněn 

 

e) INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Navržení vyhovuje všem požadavkům vyhlášky č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických 

požadavcích na stavby.  

 

 

f) ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU A ÚZEMNÍHO 

ROZHODNUTÍ 

Všechny požadavky na provedení a umístění stavby jsou řešeny a splněny 

 

g) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ STAVBY 

Stavba obecního úřadu, není podmíněna dokončením žádných jiných staveb. Je pouze nutné 

dokončit všechny přípojky vody, elektřiny a kanalizace před započetím užívání stavby. 



h) PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY  

Zahájení se předpokládá 03/2013 a ukončení 11/2013 . Stavba obecního úřadu nevyžaduje 

žádné zvláštní postupy. Jednotlivé práce musí na sebe navazovat v obvyklé stavební 

technologii a její provádění bude prováděno dle technologických předpisů pod dozorem 

stavbyvedoucího. 

 

i) STATISTICKÉ ÚDAJE 

Orientační náklady na stavbu ………8.300 000,-  

 

Bude vytvořeno zázemí pro kancelářské prostory, obřadní síň a vstupní halu. V objektu bude 

bezbariérové WC, výtah, kuchyňka pro zaměstnance, úklidová místnost.  Suterénu je umístěn 

archív, technická místnost a sklad.  

 

Zastavěná plocha:…………………............... 261,76 m
2 

Podlahová plocha obytných místností……… 112,31 m
2
 

Podlahová plocha nebytových prostorů……. 364,83 m
2
 

Plocha pozemku ………………………........ 989,48 m
2
 

Chodníky, cesty a prakoviště……………..... 420,45 m
2 

Procento zastavěnosti celkem……………… 68,95% 

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – 1S 

Chodba       4,92 m
2
 

Technická místnost     26,85 m
2
 

Archív       56,18 m
2
 

Sklad       19,55 m
2
 

 

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1NP 

Zádveří      6,1 m
2
 

Vstupní hala      81,7 m
2
 

Šatna       4,96 m
2
 

Obřadní a zasedací síň    70 m
2
 

Úklidová místnost     3,3 m
2
 

WC       5,95 m
2
 

WC předsíň      3,1 m
2
 

Bezbariérové WC     4,75 m
2
 

Úložný prostor     8,6 m
2
 

Předsálí      8 m
2
 

 

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – 2NP 

Chodba      30,34 m
2
 

Kancelář starosty     26,30m
2
 

Kancelář místostarosty    18,00m
2
 

Správa majetku a investic    20,20 m
2
 

Účtárna      11,80 m
2
 

Výtahová šachta      3,06 m
2
 

Zasedací místnost     21,06 m
2
 

Chodba      17,58m
2
 

Kuchyňka pro zaměstnance    3,18 m
2
 

Schodiště      10,2m
2
 

Bezbariérové WC     4,75m
2
 

WC       5,95m
2
 

WC předíň      3,1 m
2
 



 

 

 

 

B. Souhrnná technická zpráva 
 

 

 

 

Novostavba Obecního úřadu Trojanovice 
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1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ  

Byla provedena prohlídka pozemku určeného ke stavbě. Pozemek v současné době není 

využíván a je na něm zatravněná plocha. Nenachází se zde žádná vzrostlá zeleň. Při výstavbě je 

nutné dodržet odstupové vzdálenosti od hranic sousedních parcel. Ochranné pásma 

inženýrských sítí jsou respektovány. Na ploše budoucího místa výstavby bude provedena 

skrývka ornice v min. tl. 200mm. Bude uložena a později použita na terénní úpravy.  

 

b) URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Jedná se o novostavbu obecního úřadu. Budova bude částečně podsklepená. Parcela je ve 

vlastnictví obce Trojanovice a bude provedena v souladu s požadavky investora a orgánů státní 

správy.  

Střecha bytového domu je plochá dvouplášťová s falcovanou plechovou krytinou. Pro údržbu 

střechy zde bude umístěn žebřík z vnější strany budovy. Hlavní vstup do objektu bude z 

jihovýchodní strany. Na jihovýchodní straně objektu (před vstupem do budovy) je také 

navrženo stání pro parkování.  

Barevné řešení bude navrženo dle přání investora.  

Komunikačně bude objekt napojen na stávající komunikaci. Zpevněné plochy budou 

odvodněny pomocí žlabů a napojeny do kanalizace. 

 

c) STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  

1S bude postaveno z bednících tvarovek založených na základových pasech. Vnitřní příčky 

tloušťky 125mm budou z porotherm keramických tvárnic 11,5 P+D. Pod těmito nenosnými 

příčkami bude zesílena základová deska na 200mm. Další podlaží budou postavena 

z porotherm keramických tvárnic 44 P+D. Vnitřní nosné zdivo v 1NP a 2NP bude také 

prováděno systémem porotherm. Stropy budou tvořeny předpjatými panely Spiroll tl. 

200mm.Okna jsou navržena plastová imitace dřeva. Světlá výška 1S bude 2750 mm, další 

podlaží SV= 3250mm. Schodiště v budově bude monolitické z železobetonu, uložené na 

nosnících vetknutých do nosných zdí schodiště.  

 

d) NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Elektrická energie: Napojení bude provedeno ze stávajícího vedení NN v přilehlém pozemku 

u místní komunikace na jihovýchodní straně pozemku. Elektrický rozvaděč budovy bude 

umístěn v 1S.  Návrh řešení vnitřní elektroinstalace viz. samostatná příloha. 

Splašková kanalizace: Splaškové vody navrhovaného obecního domu budou svedeny přes 

kanalizační přípojku  do odpadních vod na veřejnou Č.O.V. Řešení kanalizace je obsaženo 

v samostatné části projektu.  

Dešťová kanalizace: Dešťové vody budou svedeny do pozinkovaných dešťových svodů a 

žlabů a dále do země na pozemek investora. Dešťové vody z případných zpevněných ploch 

budou odváděny do kanalizace pomocí svodů. Řešení kanalizace je obsaženo v samostatné 

části projektu.  

Voda: Stavba bude zásobována vodou přes vodovodní přípojku napojenou na stávající 

vodovodní řád. Vodoměrná soustava bude umístěna v 1S v technické místnosti. Návrh řešení 

vnitřní vodoinstalace je řešen v samostatné části projektu. 

Vytápění: Bude pomocí plynového kotle, který bude umístěn v technické místnosti v 1S.  

TUV: příprava teplé vody bude pomocí centrálního ohřívače umístěného v 1S v technické 

místnosti. 

Dopravní napojení: Příjezd k pozemku je z jihovýchodní strany pozemku po přilehlé místní 

komunikaci. 



e) ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  

Stavba nemá žádné nároky na území a dopravní ani technickou infrastrukturu. Pozemek se 

nenachází na poddolovaném ani svažitém území a tato otázka není tedy v dokumentaci řešena. 

 

f) VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Provoz stavby nezatíží stávající faktory životního prostředí. Splaškové vody jsou svedeny do 

odpadních vod na veřejnou Č.O.V.  Pro směsný komunální odpad je zde umístěn kontejner a 

dále jsou zde umístěny kontejnery na tříděný odpad papíru a plastů. Stavba nemá žádné 

negativní vlivy na obyvatelstvo. Hluková zátěž při realizaci stavebních prací bude 

minimalizována. Práce nebudou prováděny v době nočního klidu.  

 

g) ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ 

Stavba má navrženo bezbariérové užívání dle vyhl. 398/2009 Sb. zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb. V budově je umístěn bezbariérový záchod a výtah. 

 

h) PRŮZKUMY A MĚŘENÍ 

Na pozemku bylo provedeno oprávněnou organizací základní měření možného ohrožení stavby 

radonem z podloží. Výsledky měření prokazují minimální výskyt radonu a není potřeba provést 

ochranná opatření.  

Složení podloží odpovídá zemině s dobrou únosností a není potřeba provádět zvláštní opatření 

při zakládání.  

 

i) PODKLADY PRO VYTÝČENÍ STAVBY 

Založení stavby bude vytyčeno oprávněným geodetem. Polohové body a výškový systém jsou 

zakresleny v situaci objektu. 

 

j) ČLENĚNÍ STAVBY 

Stavba je řešena jako jeden stavební objekt. Inženýrské objekty, které budou budovány v rámci 

stavby, budou provedeny současně se stavebními objekty. 

 

k) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY 

Provoz stavby nemá vliv na okolní pozemky a jiné stavby. 

 

l) ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 

Dělníci pracující na stavbě budou dodržovat BOZP uvedený v technologických přepisech a 

nosit příslušný oděv, obuv a ochrannou přilbu 

 

 

2.   Mechanická odolnost a stabilita  

Návrhy konstrukcí byly provedeny na podkladě statických výpočtů, které provedla 

autorizovaná osoba. Při stavbě je nutné dodržovat navržené prvky, skladbu a kvalitu materiálu 

nosných konstrukcí.  

 

3.   Požární bezpečnost  

Požární bezpečnost je řešena požárně-technickou zprávou, která je součástí    dokumentace. 

Konstrukce jsou navrženy tak aby byla zachována jejich požární odolnost vyžadována 

předpisem.  Objekt bude vybaven systémy elektrické požární signalizace.  

 

 

 

 



4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

      Jsou splněny veškeré hygienické požadavky kladené na tento druh stavby. 

Během realizace stavby a při opravách zajistí bezpečnost práce dodavatel a dále pak 

stavbyvedoucí. Staveniště bude řádně zabezpečeno.  

Vzniklý odpad bude tříděn, odvezen a ekologicky uložen na skládce.  

Stavba je navržena tak aby dodržela obecné zásady ochrany životního prostředí. Budou 

dodrženy vzdálenosti od okolních staveb. U objektu nedochází k nežádoucímu zastínění 

obytných místností sousedních objektů a zároveň objekt nezabraňuje proslunění sousedních 

objektů.  

Komunální odpad vzniklý užíváním stavby bude likvidován smluvní firmou. 

 

5.   Bezpečnost  při užívání  

V oblasti bezpečnosti o ochrany zdraví při provozu se vychází z platných norem a 

bezpečnostních předpisů, které budou v době užívání objektu dodržovány.  

6.    Ochrana proti hluku 

Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich působení na okolní 

zástavbu zjevně nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými přepisy. Ve vnitřním prostředí 

budou hladiny hluku v souladu s hygienickými požadavky dle nařízení vlády č.502/2000 Sb. O 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací dle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně 

veřejného zdraví.  Ochranu budovy před hlukem zajišťuje provedení konstrukcí a výplně otvorů.  

7.    Úspora energie a ochrana tepla 

Stavba je navržena tak aby splňovala požadavky na úsporu energií podle jednotné metody 

výpočtu energetické náročnosti budov. Provedení obvodových konstrukcí a výplní otvorů je 

navrženo dle ČSN zateplení budov. 

Výpočty požadovaných hodnot na součinitel prostupu tepla U ve W/m
2
K a energetický štítek 

budovy je uveden v příloze.  

 

 

 

8.   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

      Viz bod 1. G této zprávy 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

Stavba není ohrožena mimořádnými vlivy okolí. Není umístěna v poddolovaném nebo jinak 

staticky nestabilním území ani v záplavové oblasti. Ochrana před běžnými klimatickými vlivy je 

zajištěna běžnými prostředky.  

 

10. Ochrana obyvatelstva 

 

V objektu není uvažováno se zřízením nových úkrytů CO, předpokládá se využití stávajících 

krytů.  

 

 

 

 

 



11. Inženýrské stavby  (objekty) 

 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Splaškové vody navrhovaného bytového domu budou svedeny přes kanalizační přípojku  do 

odpadních vod na veřejnou Č.O.V. Řešení kanalizace je obsaženo v samostatné části projektu. 

Dešťové vody budou svedeny do pozinkovaných dešťových svodů a žlabů a dále do země na 

pozemek investora. Dešťové vody z případných zpevněných ploch budou odváděny do 

kanalizace pomocí svodů. Řešení kanalizace je obsaženo v samostatné části projektu.  

 

 

b) zásobování vodou, 

Obecní úřad bude zásobován vodou přes vodovodní přípojku napojenou na stávající vodovodní 

řád. 

 

c) zásobování energiemi, 

Napojení bude provedeno ze stávajícího vedení NN v přilehlém pozemku u místní komunikace 

na západní straně pozemku. 

 

d) řešení dopravy, 

Příjezd k pozemku je z jihovýchodní strany po přilehlé místní komunikaci. 

 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Povrchové úpravy zajistí stavební firma. Viz. samostatná dokumentace. 

 

f) elektronické komunikace. 

Pro napojení na veřejnou sít drátového telefonu bude postupováno dle telekomunikačního 

zákona, který řeší provedení koncového bodu sítě jejím provozovatelem.  Bude řešeno dle 

požadavků investora. 

 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 

     Ve stavbě nejsou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁVĚR 

 

 V rámci této bakalářské práce byla zhotovena prováděcí projektové dokumentace, která 

může být použita k výstavbě obecního úřadu dle platných právních požadavků, předpisů a norem.  

Cílem bylo navrhnout stavbu, která poskytne vhodné zázemí pro obyvatele obce a současně vytvoří 

zázemí pro pracovní činnost administrativních pracovníků, čehož bylo dosaženo. 
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