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Abstrakt v českém jazyce 

 

Předmětem této bakalářské práce je zpracování dokumentace pro stavební povolení pro realizaci 

novostavby rodinného domu. Dům je částečně podsklepený a má 2 nadzemní podlaží. Dům je navržen 

z tradičních stavebních materiálů. Součástí bakalářské práce je také seminární práce zaměřená na 

střešní krytiny. 

 

Abstrakt v anglickém jazyce 

 

The topic of this bachelor thesis is a treatment of draft drawing for building permit to realize new 

detached house. The house has partly basement and 2 aboveground floors. The house is designed from 

traditional building materials. This thesis also includes seminary work focused on roof covering. 

 

Klí čová slova v českém jazyce 

 

- Novostavba rodinného domu 

- Částečně podsklepený 

- Podzemní podlaží 

- Nadzemní podlaží 

- Sedlová střecha 

 

Klí čová slova v anglickém jazyce 

 

- New detached house 

- Partly basement 

- Basement floor 

- Aboveground floor 

- Double sloping roof 
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Úvod 
 

Tato bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci novostavby rodinného domu 

určeného pro šestičlennou rodinu. Objekt se nachází v obci Drahany, okres Prostějov. Obsah 

bakalářské práce tvoří 3 složky, součástí Složky A je textová část, Složka B sestává z přípravné a 

studijní práce a Složka C obsahuje výkresovou dokumentaci, výpočty a jednotlivé zprávy. Seminární 

práce zpracovávající pojednání o střešních krytinách šikmých střech je také obsahem této práce. 

Navržený objekt nenarušuje krajinu a respektuje urbanisticko – architektonické a stavební 

hodnoty v daném zastavěném území. 

  



 
 

A. Průvodní zpráva 
 

a) identifikace stavby:  

- jméno a příjmení stavebníka: Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně 

- místo trvalého pobytu stavebníka: Veveří 331/95, 602 00 Brno 

- stavebník: SOFIZO s.r.o., IČ 255 53 54 37 

- sídlo stavebníka: Prostějovská 384, 796 01 Smržice, okr. Prostějov 

- projektant: Stanislav Rada, Otinoves 232, 798 61 Drahany  

- zodpovědný projektant: Ing. Miroslav Spáčil, CSc. 

- základní charakteristika stavby a její účel: RD, stavba pro bydlení 

 

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích: 

- v současnosti je pozemek využíván jako zahrada, v katastru nemovitostí je veden jako zahrada 

- v okolí stavby se nachází 2 rodinné domy, v územním plánu je plánována výstavba rodinných domů 

v dané lokalitě 

- stavební pozemek parcelní číslo 142/10, výměra 2511m2, katastrální území Drahany 631523, 

pozemek v současnosti náleží 1 podílníkovi, resp. stavebníkovi Františku Novákovi 

- sousední pozemky: 

- p.č.174: vlastník: Vystavělová Eva 

adresa: Norská 422/3, Prostějov, 796 01 

druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, výměra: 749m2 

- p.č.101/8  vlastník: Městys Drahany 



 
 

adresa: 26, Drahany, 798 61 

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 126m2 

- p.č.101/1 vlastník: Jelínek Dušan 

adresa: 203, Drahany, 798 61 

druh pozemku: zahrada, výměra: 109m2 

- p.č.183  vlastník: Švéda Josef 

adresa: 170, Drahany, 798 61 

druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, výměra: 241m2 

- p.č.142/9  vlastník: Špruček Karel 

adresa: Na Blatech 328/38, Prostějov, Čechovice, 796 01 

druh pozemku: zahrada, výměra: 618m2 

- p.č.140/3  vlastník: Městys Drahany 

adresa: 26, Drahany, 798 61 

druh pozemku: zahrada, výměra: 2137m2 

- p.č.859  vlastník: Městys Drahany 

adresa: 26, Drahany, 798 61 

druh pozemku: ostatní komunikace, výměra: 3127m2 

 

c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu: 

- na pozemku nebyly provedeny žádné geologické ani hydrogeologické průzkumy, pozemek byl 

výškově a polohově zaměřen GB-geodezie s.r.o. (pobočka Prostějov) 



 
 

- pozemek je přímo napojen na obecní komunikaci, ve které vede vodovoní řad, nízkotlaký plynovod, 

kanalizační řad a vedení nízkého napětí. Všechny inženýrské sítě jsou zakresleny v situačním výkresu 

 

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů: 

- s vlastníky přilehlých pozemků proběhlo osobní jednání za účasti investora a projektanta stavby, se 

všemi vlastníky byly sepsány vyjadřovací protokoly k plánované stavbě RD 

- vlastníci byly přizváni k územnímu řízení a stavebnímu řízení v souladu s §111, §112, §114 zákona 

č.183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

- bylo vydáno stanovisko Hasičského záchranného sboru ČR (pobočka okres Prostějov, Wolkerova 13, 

796 01 Prostějov), HZS se vyjádřil kladně ve smyslu výstavby RD bez námitek a připomínek 

- bylo vydáno vyjádření elektrárenské společnosti ČEZ (pobočka okres Prostějov, Komenského 2, 796 

01 Prostějov), vyjádření kladně ve smyslu výstavby RD bez námitek a připomínek 

 

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 

- stavba bude bez výjimky splňovat a respektovat záměry územního plánování a obecné požadavky na 

výstavbu podle §2 odst. 2 písm. E zákona č.183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) 

 

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 

územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona: 

- stavba splňuje podmínky regulačního a územního plánu Městyse Drahany platného od 1.7.2011 

- pozemek je umístěn v zastavěném území, nevyžaduje žádné zvýšené nároky na dopravní a 

technickou infrastrukturu, poměry v území se stavbou nezmění, majitelé sousedních pozemků byli 

prokazatelně informováni a byly s nimi sepsány vyjadřovací protokoly k plánované stavbě 



 
 

 

 

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 

opatření v dotčeném území: 

- předpokládaný začátek výstavby je stanoven k 1.8.2012, předpokládaná doba stavebních prací je 

stanovena na 3 měsíce 

- stavba nevyžaduje žádné speciální vazby na okolní stavby  

- stavba nevyžaduje žádná speciální opatření v dotčeném území 

 

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

- předpokládaná doba výstavby je 3 měsíce, začátek prací je stanoven k 1.8.2012 

- v první etapě bude provedena skrývka ornice, navezení a zřízení objektů zařízení staveniště, napojení 

na vedení inženýrských sítí, zemní práce, betonáž základových pasů a desky 

- ve druhé etapě bude zhotoveno 1NP, strop nad 1NP, konstrukce zastřešení stavby, pokládka krytiny 

- ve třetí etapě budou osazena okna, dveře, vrata, budou provedeny omítky, podlahy a obklady v 

interiéru a exteriéru a kompletace veškerých instalací 

- ve čtvrté etapě budou provedeny chodníky, terénní úpravy na pozemku, budou odvezeny objekty 

zařízení staveniště a stavba bude předána stavebníkovi 

 

i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 

životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy 

bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových: 

- cena bytové stavby je stanovena podle rozpočtu na 3 150 000 Kč 

- cena terénních úprav a chodníků je stanovena na 200 000 Kč 

- podlahová bytová plocha dle PD je 178m2  



 
 

- plocha pozemku je 2511m2 z toho zastavěná plocha je 131m2 

- stavba má 1 bytovou jednotku 

 

 

  



 
 

B. Souhrnná technická zpráva 

 

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ 

ŘEŠENÍ 

 

a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; 

stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v 

památkové zóně:  

- staveniště se nachází v mírně svažitém terénu, výměra pozemku je 2511m2, staveniště se nachází v 

zastavěné oblasti obce, územní plán uvažuje s výstavbou staveb pro bydlení v této lokalitě obce 

- stavba se nenachází v památkové rezervaci ani památkové zóně, přírodní rezervaci, chráněné 

krajinné oblasti, národním parku atp.  

- stavba svým vznikem nenaruší ráz okolní zástavby 

 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících: 

- stavba se nachází v intravilánu městyse Drahany v zastavěné oblasti 

- jedná se o stavbu 2 podlažního rodinného domu částečně podsklepenou se sedlovou střechou 

- v okolí stavby se nachází 2 dvoupodlažní rodinné domy s podobným vzhledem a výškou hřebene, 

stavba nebude narušovat architektonický ráz okolí ani krajiny 

 

c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch: 

- zemní práce budou prováděny strojově pomocí rypadlo nakladače New Holland B115B, betonáž 

základových pasů a základové desky bude prováděna pomocí domíchávačů společnosti ZAPA beton 

a.s. Vyškov, na betonáž budou použity ocelové pruty d=10mm B420B a beton C 15/20 32,5R ; 

napojení pozemku na inženýrské sítě (vodovodní řad, vedení NN, vedení plynovodu) bude prováděno 

strojním výkopem rýh pomocí stroje New Holland B115B 



 
 

- obvodové a nosné zdivo bude prováděno z tvárnic Porotherm 44 P+D na vápenocementovou maltu, 

příčky Porotherm 11 P+D; věnce budou monolitické železobetonové bude použitý beton C20/25 

32,5R , výztuž B420B: třmínky d=8mm, pruty d=10mm 

- stropy budou ze systémového stropního systému Porotherm Miako, vyztužení stropů bude z 

ocelových prutů B420B d=10mm, beton C15/20 32,5R , stropní konstrukce lodžie 2NP bude 

provedena z nosníků Schöck Isokorb 

- okolní plochy budou po dokončení stavby upraveny návozem a vyrovnáním skrývky ornice, která 

bude po dobu stavebních prací uložena v jihozápadní části hranice pozemku, následné terénní úpravy 

bude provádět subdodavatelská firma Zahradní architektura Marciánová s.r.o., Trávníky 824, 798 41 

Kostelec na Hané po domluvě s investorem, cena finálních terénních úprav není obsahem plnění 

smlouvy o stavební dílo, financování a návrh bude v režii investora stavby a subdodavatelské firmy 

 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu: 

- pozemek je přímo napojen na obecní komunikaci, ve které vede vodovodní řad, nízkotlaký plynovod, 

kanalizační řad a vedení nízkého napětí. Všechny inženýrské sítě jsou zakresleny v situačním výkresu 

- napojení stavby na inženýrské sítě bude provedeno po umístění objektů zařízení staveniště v souladu 

s právními a bezpečnostními předpisy 

 

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek 

stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území: 

- netýká se dané stavby 

 

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany: 

- stavba bude napojena na splaškovou kanalizační stokovou síť Městyse Drahany 

- použitá mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným 

hlukem, musí být dodržovány limity pro provádění hlučných prací, znečištěné stroje a vozidla musí 

být očištěna před odjezdem ze stavby z důvodu znečištění pozemních komunikací, před ukončením 

pracovní doby bude zkontrolována přilehlá pozemní komunikace, zda-li byla znečištěna, případně 

bude uklizena pomocnými pracovníky a uvedena do vyhovujícího stavu, veškerá mechanizace by měla 



 
 

být odstavena na zpevněných plochách, nakládání s odpady bude probíhat v souladu se zákonem 

č.185/2001 Sb. a vyhláškou MŽP č.381/2001 Sb., komunální odpad bude ukládán do kontejneru a 1 až 

2x týdně bude kontejner odvážen do spalovny odpadů. 

 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací: 

- investor nevyžaduje bezbariérový přístup do budovy, žádné veřejně přístupné plochy stavba 

nenarušuje, bezbariérové užívání stavby se neřeší 

 

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace: 

- pozemek byl výškově a polohově zaměřen GB-geodezie s.r.o. (pobočka Prostějov) 

- na pozemku nebyly provedeny žádné geologické ani hydrogeologické průzkumy 

- výškové a polohové zaměření bylo podkladem pro zhotovení situace stavby 

 

i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém: 

- pozemek byl výškově a polohově zaměřen GB-geodezie s.r.o. (pobočka Prostějov) 

- výškový systém PD vychází ze systému Baltského po vyrovnání, uváděný v jednotkách metry nad 

mořem, referenční polohový systém odpovídá S-JTSK 

 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory: 

- stavba je členěna na objekty: 

� S01: stavební objekt RD 

� S02: vodovodní přípojka 

� S03: kanalizační přípojka 

� S04: přípojka na vedení NN 

� S05. Přípojka na plynovod 

� S06: chodníky a ostatní zpevněné plochy 

� S07: zařízení staveniště 



 
 

 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění 

stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace: 

- během výstavby nebude omezena ani narušena možnost majitelů sousedních pozemků užívat své 

pozemky, použité technologie provádění stavební prací budou v souladu v platnými právními a 

hygienickými předpisy, okolní stavby nebudou negativně ovlivněny nadměrným hlukem ani jiným 

dalším způsobem během výstavby 

- po dokončení stavby a při jejím užívání nebudou sousední pozemky vystaveny žádným zásadním 

negativním vlivům 

 

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F 

- během výstavby bude dodržován zákon č.591/2006Sb. O bližších minimálních požadavkcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

 

- příloha č.1. Požadavky na zajištění staveniště: 

pozemek bude oplocen do výšky min. 1,8m a opatřen nápisy „Nepovolaným vstup zakázán“; vstupní 

brána na pozemek bude kyvná, uzamykatelná; stavební jámy budou označeny po obvodě bezpečnostní 

páskou ve výšce 0,6 a 1,2m; veškeré stroje a elektrická zařízení budou pře příjezdem na stavbu 

zkontrolovány a budou mít osvědčení o své nezávadnosti od revizního technika; při špatných 

povětrnostních podmínkách, při nichž by hrozilo nebezpečí pádu nebo poranění pracovníků budou 

práce přerušeny na dobu nezbytně nutnou stavbyvedoucím; při manipulaci se zavěšenými břemeny na 

pozemku budou mít všichni pracovníci reflexní vestu a helmu; všichni pracovníci budou vybaveni 

pracovním ochranným oděvem, pracovní obuví, pracovními rukavicemi; při práci se zvýšeným 

hlukem budou mít pracovníci chrániče sluchu, případně ochranné brýle při řezání ocelových a 

betonových prvků kotoučovou pilou;  

 

- příloha č.2: bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 

strojů a nářadí na staveništi 

 



 
 

veškerá vedení inženýrských a energetických sítí na i pod povrchem pozemku budou řádně označena, 

aby nedošlo k jejich poškození, případně k úrazu; při manipulaci se zavěšenými břemeny musí být 

dodržován technologický a pracovní postup, pracovníci musí být proškoleni pro práci a manipulaci se 

zavěšenými břemeny; veškeré stavební stroje musí být zajištěny proti možnému samovolného pohybu 

způsobeném špatným zabržděním; 

 

- příloha č.3: požadavky na organizace práce a výstavby 

 

veškeré budované konstrukce musí být v každé fázi své výstavby natolik stabilní, aby nedošlo vlivem 

jejich pádu k pracovnímu úrazu; veškerý materiál na stavbě musí býz zabezpečen proti pádu, 

zhroucení nebo sesuvu; během manipulace se zavěšenými břemeny musí být omezen pohyb 

pracovníků v manipulačním prostoru zdvižného zařízení a přemísťovaného prvku; veškeré postavené 

konstrukce musí být staticky stálé; započetí následujících konstrukcí je možné až po dokončení 

konstrukce předešlé 

 

- příloha č.5: práce a činnost vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví , při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 

 

týká se nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky; veškeré stavební jámy a rýhy budou řádně označeny 

výstražnou páskou; lešení musí splňovat požadavky pro bezpečnou práci, tzn. Zábradlí ve výšce 0,6 a 

1,2m v každém patře lešení; při konstrukci lešení musí být pracovníci vybaveni ochrannými 

pracovními pomůckami a helmou; veškerá zábradlí a visuté lávky musí být řádně zakotveny, aby 

nedošlo k jejich poškození a následnému pádu pracovníka 

 

 

- během výstavby bude dodržován zákon č.362/2005Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích a s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 



 
 

- příloha č.1: další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů které je zaměstnavatel 

povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou a na bezpečný provoz a používání 

technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou 

 

pracovníci jsou povinni používat ochranné pracovní pomůcky, pracovní oblečení, pracovní obuv, 

pracovní rukavice; pracovní prostředí musí být natolik čisté, aby nehrozilo uklouznutí; dočasné 

konstrukce musí být zhotoveny a zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich zhroucení; pracovní pomůcky, 

nářadí a zařízení musí být uloženy tak, aby nedošlo k jejich pádu a případnému zranění pracovníků; při 

nebezpečí pádu z konstrukce vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek musí být práce na 

konstrukci přerušeny; při pohybu na střešní konstrukci musí dbát pracovníci zvýšené opatrnosti 

 

 

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

- stavba musí mít průkaz statickým výpočtem, že je navržena tak, aby zatížení na ni působící v 

průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 

a) zřícení stavby nebo její části 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku 

většího přetvoření nosné konstrukce 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

 

 

3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

c) omezení šíření požáru na sousední stavbuomezení šíření požáru na sousední stavbu 



 
 

d) umožnění evakuace osob a zvířat 

e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

 

 

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

- staveniště bude vybaveno buňkou s hygienickým zázemím, která bude napojena na vodovodní 

přípojku a kanalizační stoku 

- při manipulaci se zdraví škodlivými materiály budou pracovníci opatřeni ústní rouškou a ochrannými 

brýlemi, práce a manipulace s takovými materiály musí probíhat v souladu s technickými listy daných 

materiálů  

- veškeré nakládání s odpady musí probíhat v souladu s vyhláškou: 

Č. 382/2001 Sb. O nakládání s odpady 

Č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí 

Č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 

Č. 185/2001 Sb. O odpadech 

Č. 294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpadů na skládky 

- při úniku provozních kapalin ze stroje dojde k zastavení činnosti stroje, jeho následné opravě a musí 

přijet kvalifikovaná firma, která kontaminovanou zeminu vytěží a odveze ze staveniště na skládku 

odpadů 

- plastové obaly se budou shromažďovat v kontejneru tomu určeném a následně se odvezou do 

příslušných kontejnerů na odpad 

- dřevěný odpad bude vyvezen na skládku 

- nakládání s komunálním odpadem bude probíhat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a vyhláškou 

MŽP č.381/2001 Sb. Komunální odpad bude ukládán do kontejneru a 1 až 2x týdně bude kontejner 

odvážen do spalovny odpadů. 



 
 

 

 

5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

- technické provedení hlavních rozvaděčů elektřiny, elektrických rozvodů a rozvodů sítí 

elektronických komunikací, hlavních uzávěrů plynu a vody, odvádění odpadních vod ze staveb, 

zařízení kotelen na vytápění budov a strojoven výtahů budov pro bydlení a občanského vybavení musí 

odpovídat požadavkům pro bezpečnou obsluhu a funkčnost dle technických předpisů výrobců 

jednotlivých zařízenímí 

- při provádění a užívání stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na přilehlé pozemní komunikaci 

 

6. OCHRANA PROTI HLUKU 

- žádné zařízení ani stroj používaný na stavbě nesmí překročit limitní hodnoty hluku stanovené 

hygienickými předpisy 

- stavba musí zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na osoby a zvířata byly na takové úrovni, která 

neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro prostředí s pobytem osob nebo zvířat, a to i na 

sousedících pozemcích a stavbách 

- požadovaná neprůzvučnost obvodového pláště, stěn, příček, podlah a stropních konstrukcí vyhovuje 

normovým hodnotám pro stavby pro bydlení 

- instalační potrubí se musí vést a připevnit tak, aby nepřenášela do chráněných vnitřních prostorů 

stavby hluk způsobený při jejich používání ani zachycený hluk cizí 

 

 

7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

 

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle 

jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov  

- budova je navržena tak, že všechny konstrukce splňují požadavky normy ČSN 73 0540 



 
 

 

b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

- roční spotřeba energie na vytápění: 63 952,77 MJ/rok 

- roční spotřeba energie na přípravu TV: 9 862,39 MJ/rok 

- roční spotřeba energie na osvětlení: 3 411,64 MJ/rok 

- roční spotřeba enegrie pro ostatní účely: 4 853,19 MJ/rok 

- celková spotřeba: 82 079,99 MJ/rok 

 

 

8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 

POHYBU A OTIENTACE ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA 

BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

- neřeší se 

 

9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ: 

RADON, AGRESIVNÍ SPODNÍ VODY, SEISMICITA, PODDOLOVÁNÍ, 

OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

- v okolí stavby se nenachází žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo 

- stavba se nenachází v CHKO, NP, přírodní rezervaci atd. 

- stavba se nenachází v poddolovaném území, seismická aktivita území se neřeší 

- přítomnost agresivních podzemních vod nebyla zjištěna, nejsou provedena žádná speciální opatření 

- koncentrace radonu v podloží nebyla stanovena měřením, předpokládá se nízká radonová 

koncentrace podle geologických map a to maximálně 10kBq/m3 zeminy. Na základovou desku bude 

natavena protiradonová izolace Fatrafol 803 tl.1mm 



 
 

 

 

10. OCHRANA OBYVATELSTVA 

- stavební pozemek se nachází v nejméně frekventované části obce; stavba bude oplocena plotem 

výšky min. 1,8m; při manipulaci s autojeřábem nebude manipulační prostor jeřábu zasahovat ani na 

sousední pozemky, ani na přilehlou komunikaci 

 

 

11. INŽENÝRSKÉ STAVBY 

 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

- dešťová i splašková kanalizace bude ústit do obecní kanalizační stokové sítě 

- připojení přes revizní šachtu Ø900mm potrubím PVC KG DN 150mm 

 

b) zásobování vodou 

- objekt bude napojen na vodovodní řad vodovodní přípojkou s vodoměrem a vodoměrnou šachtou 

- připojení přes vodoměrnou šachtu 900x1200mm potrubím PE DN 80mm 

 

c) zásobování energiemi 

- objekt bude napojen na vedení nízkého napětí přípojkou s elektroměrem 

- připojení přes přípojkovou skříň 300x300mm pomocí 3fázového silového měděného kabelu s 

minimálním průřezem 16mm2  

 

d) řešení dopravy 

- objekt bude přímo napojen na obecní pozemní komunikaci 



 
 

- příjezdovou cestu bude po dobu výstavby tvořit násyp cca 200mm kameniva frakce 16-32mm, po 

dokončení výstavby bude zhotovena cesta z betonové dlažby s obrubníky na obou stranách cesty, 

podsyp bude tvořit kamenivo 16-32mm, obrubníky budou po celé délce usazeny do maltového lože 

výšky min.70mm 

 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

- okolí stavby nebude nijak upravováno 

 

f) elektronické komunikace 

- objekt bude napojen na vedení NN přípojkou s elektroměrem 

- připojení přes přípojkovou skříň 300x300mm pomocí 3fázového silového měděného kabelu s 

minimálním průřezem 16mm2  

 

 

12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICHKÁ ZAŘÍZENÍ STAVBY 

 

- nevyskytují se na stavbě 

 

  



 
 

Závěr 
 

Výsledkem této bakalářské práce je projektová dokumentace pro stavební povolení. Stavba se nachází 

v mírně svažitém terénu v intravilánu obce Drahany. 

Studijní práce se od konečné podoby projektové dokumentace v zásadě neliší. Byly provedeny změny 

dispozic, zvětšily se plochy oken a dveří, změnil se tvar střechy nad garáží. 
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