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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a pTílohami; (2) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

v platném a účinném znění; (3) Vyhlá¥ka č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění; (4) 
Vyhlá¥ka č. 323/2017 Sb. v platném a účinném znění; (5) Vyhlá¥ka č. 268/2009 Sb. v platném 
a účinném znění; (6) Platné normy ČSN, EN; (Ř) Katalogy stavebních materiálj, 
konstrukčních systémj, stavebních výrobkj; (ř) Odborná literatura; (9) Vlastní dispoziční 
Te¥ení budovy a (10) Architektonický návrh budovy.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby 
nepodsklepené nebo částečně podsklepené zadané budovy s téměT nulovou spotTebou 
energie. Cíle: VyTe¥ení dispozice budovy s návrhem vhodné konstrukční soustavy 
a nosného systému na základě zvolených materiálj a konstrukčních prvkj, včetně vyTe¥ení 
osazení objektu do terénu s respektováním okolní zástavby. Dokumentace bude v souladu 

s vyhlá¥kou č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění a bude obsahovat část A, část 
B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Dále bude obsahovat studie obsahující 
pTedběyné návrhy budovy, návrhy dispozičního Te¥ení a pTílohovou část obsahující 
pTedběyné návrhy základj a rozměrj nosných prvkj Te¥ené budovy a prostorovou 

vizualizaci budovy (modulové schéma budovy). Výkresová část bude obsahovat výkresy: 
situace, základj, pjdorysj podlayí, konstrukce zastTe¥ení, svislých Tezj, technických 
pohledj, min. 5 konstrukčních detailj, výkres(y) sestavy dílcj, popT. výkres(y) tvaru stropní 
konstrukce vybraných podlayí. Součástí dokumentace budou i dokumenty podrobností dle 
D. 1. 1. bod c), stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných detailj, popT. dal¥í 
specializované části, budou-li zadány vedoucím práce. V rámci stavebně fyzikálního 
posouzení objektu budou uvedeny údaje o splnění poyadavkj stavebního Te¥ení pro 
budovy s téměT nulovou spotTebou energie. Dokumentace bude dále obsahovat koncepci 
větrání, vytápění a ohTevu vody. Výstupy: V[KP bude členěna v souladu se směrnicí děkana 
č. 19/2011 a jejím dodatkem a pTílohami. Jednotlivé části dokumentace budou vloyeny 
do sloyek s klopami formátu A4 opatTených popisovým polem a s uvedením obsahu 
na vnitTní straně kaydé sloyky. V¥echny části dokumentace budou zpracovány s vyuyitím PC 
v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatTeny popisovým polem. Textová 
část bude obsahovat i poloyky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímy obsahem budou 
prjvodní a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro provádění stavby podle 
vyhlá¥ky č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění a j) "Závěr". V souhrnné technické 
zprávě a ve stavebně fyzikálním posouzení objektu budou uvedeny pouyité zásady návrhu 
budovy s téměT nulovou spotTebou energie. Součástí elektronické verze V[KP bude i poster 

formátu B1 se základními údaji o objektu a jeho grafickou vizualizací.  

V[KP vypracujte a rozčleCte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, 
odevzdávání a zveTejCování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 
odevzdávání a zveTejCování závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné 
práce).  
2. PTílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, 
odevzdávání, a zveTejCování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 
odevzdávání a zveTejCování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné 
práce v pTípadě, ye pTílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část 
doplCují).  



 ろng. Sylva Bantová, Ph.D. 
Vedoucí diplomové práce  

 
 

 



Jedná se o samostatně stojící novostavbu Domu pro seniory v katastrálním území 
městyse Velké PoTíčí. Objekt je čtyTpodlayní, nepodsklepený, umístěn na rovném 
pozemku blízko Teky v klidné části obce. Objekt je v jednoduchém tvaru písmene L. 
Celý objekt je Te¥en jako bezbariérový, slouyí pro ubytování star¥ích osob 
s omezenou schopností pohybu. V prvním nadzemním podlayí se nachází výdejna 
jídel, ordinace lékaTe, část pro personál a technické zázemí objektu. V druhém 
a tTetím podlayí jsou byty. Nachází se zde celkem 12 jednoljykových bytj 
s obytnou kuchyní, 6 bytj s obytnou kuchyní pro dvojice a 4 byty se samostatnou 

loynicí pro páry. Ve čtvrtém nadzemním podlayí je pTístup na vegetační stTechu 
s terasou. 

Konstrukční systém je montovaný yelezobetonový skelet firmy Prefa s výplCovým 
zdivem z keramických cihel. Stropní konstrukce pTedpjaté nosníky Spiroll. Zateplení 
je Te¥eno jako provětrávaná fasáda s minerální vatou a fasádní vláknocementové 
desky. StTecha je plochá s vegetačním souvrstvím se spádovou vrstvou 
z cementové pěny.  

djm pro seniory, skelet, montovaný skelet, prefa, výplCové zdivo, keramické cihly, 
pTedpjatý stropní panel, spiroll, větraná fasáda, fasádní obklad, intentivní plochá 
stTecha, stTe¥ní terasa, plochá stTecha, pojistná hydroizolace  

It is about new-built Retirement center standing alone in the cadaster unit of the 

town Velké PoTíčí. The building has four- floors without basement. It is located 

in flat terrain near the river in quiet location. The house is built as letter L form. 

The Retirement center is adapt for disabled people.  

In the first floor is dining room, doctor´s office, part for employees and technical 
facilities for house. 

In the second and third floors are apartments. There are 12 single rooms for one 

person, 6 single rooms for pair with sleeping in one room and 4 apartments for 

couple with separated bedroom. In the fourth floor is access to roof terrace.  

The structural systém of the building is composed of precast concrete frame 

by Prefa, infill wall from ceramic masonry. Vertical structures are built 

by prestressed concrete floor slab Spiroll. The building has ventilated facade with 

mineral wool with facade cladding. The roof is warm flat roof with half intensive 

green roof.  

retirement center, precast concrete frame, ceramic masonry, infill wall, prestressed 

concrete floor slab, ventilated facade, mineral wool, intensive green roof, roof 

terrace, disabled people  
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a) Úvod 
b) Vlastní text práce 

a. Pr]vodní zpráva 
b. Souhrnná technická zpráva 

c) ZávEr 
d) Seznam použitých zdroj] 
e) Seznam pUíloh 

 

 

  



 
PUedmEtem diplomové práce bylo zpracování projektové dokumentace ve 

stanoveném rozsahu pro novostavbu Domu pro seniory ve Velkém PoUíčí.   

Pozemek se nachází v MEstysi Velkém PoUíčí. Jedná se o plochu, kterou si MEstys 

dlouhodobE hájí pro výstavbu tohoto typu budovy.  

Pozemek se nachází v klidné části obce vzdálenou od námEstí. V tEsné blízkosti 

objektu se nachází Ueka. Lokalita je zastavEna v tEsné blízkosti rodinnými domy a 

hasičskou zbrojnicí.  

S ohledem na typ objektu byl celý d]m navržen jako bezbariérový, tak, aby ho 

mohli v plném rozsahu užívat osoby se sníženou schopností pohybu.  

Objekt je členEn na jednotlivé funkční celky, v pUízemí se nachází technické zázemí 

objektu a personálu, v druhém a tUetím nadzemním podlaží pak bytové jednotky. 

Celková projektovaná kapacita je 32 osob.  

Cílem diplomové práce bylo navrhnout funkční objekt, který splní nároky na 

bezbariérové a pohodlné bydlení pro starší osoby či obecnE osoby s omezenou 

schopností pohybu. K vypracování diplomové práce jsem pUistupovala zodpovEdnE a 

s respektem. 



 
 

  



 

 



A.1 Identifikační údaje 

A.1.1  Údaje o stavbE 

a) název stavby, 

D]m pro seniory ve Velkém PoUíčí. 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemk]), 

Velké PoUíčí, katastrální území 64Ř426, pozemky p.č. 1580/5, 103/1, 

1496/20,1489/9 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
MEstys Velké PoUíčí, NámEstí 102,  54ř 32 Velké PoUíčí 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Bc. Michaela Vondrová, Stolín 7, 54ř 41 Červený Kostelec 

 

A.2 ČlenEní stavby na objekty a technická a technologická zaUízení 
Objekt byl rozčlenEn do tEchto objekt]:  

SO 01 - D]m pro seniory ve Velkém PoUíčí 

SO 02 - ZpevnEná plocha kolem objektu a pUed ním 

SO 03 - Chodník pUed objektem 

SO 04 - ParkovištE pro ubytované  

SO 05 - ParkovištE pro zamEstnance 

SO 06 - Nová úprava stávající silnice 

SO 07 - PUípojka elektrického vedení 

SO 08 - PUípojka plynu 

SO 09 - PUípojka vodovodu 

SO 10 - PUípojka jednotné kanalizace 

SO 11 - Vedení splaškové kanalizace 

SO 12 - Vedení deš[ové kanalizace 

SO 13 - Prodloužení Uádu sdElovacího vedení 

SO 14 - PUípojka sdElovacího vedení 

SO 15  - ZpevnEná plocha pro popelnice 



SO 16 - Rampa pro pUístup do objektu 

 

A.3 Seznam vstupních podklad] 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatUeních, na jejichž základE byla 

stavba povolena - označení stavebního úUadu, jméno autorizovaného inspektora, datum 

vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatUení, 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základE byla zpracována projektová dokumentace pro provádEní stavby, 

 technické zadání diplomové práce 

 studie novostavby objektu zpracovaná v pr]bEhu letního semestru 201ř 

 místní šetUení 

 snímek mapy katastru nemovitostí 

 územní plán MEstyse Velké PoUíčí 

 povodOový plán MEstyse Velké PoUíčí 

 aktuálnE účinné právní pUedpisy 

 státní technické normy 

 technické listy výrobc] materiál] či systém] 

 konzultace s vedoucím diplomové práce  

c) další podklady. 

  



 

 



B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavEné území a 
nezastavEné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní 

využití a zastavEnost území, 
Pozemek se nachází v mEstysi Velkém PoUíčí. Nachází se v královehradeckém kraji 

v okrese Náchod, mezi mEsty Hronov a Náchod.  

Jedná se o plochu, kterou si mEstys dlouhodobE hájí pro výstavbu tohoto typu 

budovy.  

Pozemek se nachází v klidné části obce vzdálenou od námEstí. V tEsné blízkosti 

objektu se nachází stávající odpočinková zóna u Ueky, včetnE venkovního posezení a 

malého umElého dEtského stadionu. 

Lokalita je zastavEna v tEsné blízkosti rodinnými domy a hasičskou zbrojnicí.  

 

(Zdroj: CUZK, Velké PoUíčí) 

 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veUejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem, 



Vydáno územní rozhodnutí.  

c) údaje o souladu s územnE plánovací dokumentací, v pUípadE stavebních 

úprav podmiOujících zmEnu v užívání stavby, 
Jedná se o pozemky ve vlastnictví MEstyse Velké PoUíčí. Pozemky jsou dle 

platného územního plánu vedeny jako plocha P37- Plochy pro bydlení s pUípustným 

využitím stavby o 4 nadzemních podlažích a s maximální intenzitou využití pozemku 

pro stavbu 40 %.  

Pozemky se nachází v blízkosti Ueky a patUí do záplavového území Q20, z tohoto 

d]vodu nejsou objekty v okolí podsklepeny. PUi stavbE budou navržena určitá technická 

opatUení (zpEtné klapky na kanalizacích, protipovodOové mobilní hrazení ve vstupech 

do objektu). 

(Zdroj: Územní plán MEstyse Velké PoUíčí) 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavk] na využívání území, 
Nebyly vydané žádné výjimky z obecných požadavk] na využívání území. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohlednEny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgán], 
Podmínky a závazná stanoviska dotčených orgán] jsou zohlednEny ve všech 

částech projektové dokumentace.  

 



f) výčet a závEry provedených pr]zkum] a rozbor] - geologický pr]zkum, 
hydrogeologický pr]zkum, stavebnE historický pr]zkum apod., 

Pro účely diplomové práce byly poptány stávající vrty od České geologické služby  

z databáze geologicky dokumentovaných objekt]. Výsledky nejbližšího vrtu 

v místnE stavby jsou následující:  

Vrt W-12 [ Velké PoUíčí] 

Rok: 1980  

NadmoUská výška 35Ř,00 m.n.m 

 

hloubkový interval [m]  popis 

0,00 - 0,30 :   hlína humózní, tuhá, hnEdá 

0,30 – 1,80:   hlína jemnE písčitá, tuhá, hnEdošedá 

1,80 – 2,10:   písek stUednozrnný, jílovitý, slavE soudržný, šedý 

2,10- 5,00: štErk stUednE až hrubE písčitý, slabE hlinitý, max. 

velikost částic 5 cm, hnEdošedý 

 

hladina podzemní vody- hloubka [m]:   1,70  druh hladiny: ustálená 

 

g) ochrana území podle jiných právních pUedpis]1), 

Objekt se nachází v blízkosti vodního toku, který je chránEn jako vnitUní lázeOské 

území, ložiska slatin a rašeliny, ochranné pásmo 1. stupnE.  

Jeden z dotčených pozemk] je chránEn p]dním zemEdElským fondem. Bylo 

provedeno odnEtí. Viz pUíloha.  

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Dle povodOového plánu se objekt nachází v záplavovém území, je zde Q100, Q50 a 

Q20. Z tohoto d]vodu byla výšková poloha 1. nadzemního podlaží stanovena na 

základE stanoviska Povodí Labe.   

 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové pomEry v území, 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499?text=13#f4394031


Stavba je navržena tak, aby minimalizovala vlivy na okolní stavby. Odtokové 

pomEry v území nebudou výraznE ovlivnEny. Okolí stavby je tUeba chránit proti bEžným 

negativním vliv]m bEhem výstavby – prašnost, hluk. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dUevin, 
Stavba nevyžaduje žádné asanace, demolice či kácení dUevin.  

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemEdElského p]dního 

fondu nebo pozemk] určených k plnEní funkce lesa, 
Jsou dotčeny zájmy ochrany zemEdElského p]dního fondu. Týká se to jednoho 

z dotčených pozemk]. FormuláU a podklady pro vynEtí z PBEJ jsou v pUíloze ů- 

pUípravné soubory.  

Pozemky určené k plnEní funkce lesa se v místE nenachází.  

l) územnE technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového pUístupu k 
navrhované stavbE, 

Je navrženo nové parkovištE pUed objektem smErem do ulice PoUíčská pro 

ubytované a jejich návštEvy, pUi severní stranE objektu je navrženo parkovištE pro 

zamEstnance. Oba sjezdy jsou napojeny na ulici PoUíčská pomocí sjezd]. Nachází se zde 

dvE vyhrazená stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. Celý objekt je Uešen pro 

osoby s omezenou schopností pohybu, s ohledem na využití je Uešen i odpovídající 

zp]sob pUístupu do objektu.  

Napojení na stávající technickou infrastrukturu je Uešeno pomocí pUípojek, pUevážnE 

z ulice PoUíčská.  

m) vEcné a časové vazby stavby, podmiOující, vyvolané, související investice. 
Stavba nemá žádné časové vazby.  

PodmiOujícími investicemi je vybudování všech pUípojek na technické 

infrastruktury, viz výpis objekt].  

n) seznam pozemk] podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 
Velké PoUíčí, katastrální území 64Ř426, pozemky p.č. 15Ř0/5, 103/1, 

1496/20,1489/9. 

o) seznam pozemk] podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo. 



NovE vzniklá ochranná pásma od pUípojek technické infrastruktury se nachází na 

dotčených pozemcích. Nevzniknou žádná nová ochranná pásma na sousedních 

pozemcích.  

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo zmEna dokončené stavby; u zmEny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závEry stavebnE technického, pUípadnE stavebnE historického 

pr]zkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 
Jedná se o novostavbu domu pro seniory.  

b) účel užívání stavby, 

Stavba je určena pro trvalé bydlení.  

c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavk] na stavby a technických požadavk] zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby, 

Nebyly vydány žádné výjimky z technických požadavk] na stavby. Stavba je 

navržena dle všech platných technických požadavk].  

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohlednEny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgán], 
Podmínky stanovisek dotčených orgán] jsou zohlednEny v celém rozsahu 

projektové dokumentace stavby.  

f) ochrana stavby podle jiných právních pUedpis], 

Výstavba objektu se nenachází v území ochranných pásem, které by omezovaly 

výstavbu tohoto typu budovy. 

g) navrhované parametry stavby - zastavEná plocha, obestavEný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

ZastavEná plocha:     1.061,23 m2 

ObestavEný prostor:     14.606,0 m3 

Užitná plocha:     2.609,61 m 

Počet nadzemních podlaží:    4 



Počet podzemních podlaží:    0 

Funkční jednotky:    22 

Počet ubytovaných osob:   32 osob 

 

h) základní bilance stavby - potUeby a spotUeby médií a hmot, hospodaUení s 
deš[ovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad] a emisí, tUída 

energetické náročnosti budov apod., 
 

Objekt bude napojen na stávající inženýrské sítE prostUednictvím pUípojek.  

VytápEní bude v 1. NP pomocí deskových tEles, v 2. a 3. NP pomocí podlahového 

topení. OhUev teplé vody a vody pro VZT bude zabezpečen plynovým kondenzačním 

kotlem, voda pro topení pomocí tepelného čerpadla systému vzduch- voda, umístEného 

na pozemku. 

Bilance spotUeby vody:  
Určeno na základE tabulky  č.12, vyhlášky č. 120/2011 Sb., jednotlivé výpočty viz 

níže.  

Celková pUedpokládaná roční spotUeba vody v objektu činí 1678 m3/rok 

Ubytovaní 

I. bytový fond, byty – pr]mErná roční spotUeba vody na jednoho obyvatele s tekoucí 

teplovou vodou  

PUedpoklad:  36 osob 

Pr]mErná roční spotUeba vody: 35 m3/os/rok 

Roční spotUeba vody celkem:  1260 m3/rok 

Jídelna 

Určeno jako stravování- bezobslužné, položka č. 1Ř – Dovoz jídla, mytí nádobí, 

vybavení WC, umyvadla 

PUedpoklad: stravování 36 osob, pracovníci 2 

Pr]mErná roční spotUeba vody: 3 m3/ 1 strávník a 1 pracovník na jednu smEnu / rok 

Roční spotUeba vody celkem:  216 m3/rok 

Bufet 

NepUedpokládá se trvalý provoz, pouze nárazový. 

PUedpoklad: stravování 36 osob, 1 pracovník 



Pr]mErná roční spotUeba vody: 1 m3/ 1 strávník a 1 pracovník na jednu smEnu / rok 

Roční spotUeba vody celkem:  36 m3/rok 

Ordinace 

Určeno jako Zdravotnické stUedisko, ambulatoria, ordinace 

PUedpoklad: 2 pracovníci 

Pr]mErná roční spotUeba vody: 1Ř m3/pracovník/rok 

Roční spotUeba vody celkem:  36 m3/rok 

Prádelna 

Určeno jako samostatné prádelny. 

PUedpoklad: 1 osoba cca 2Ř kg prádla / mEsíc = 336 kg prádla /rok, celkem 36 osob  

           = 13 000 kg 

Pr]mErná roční spotUeba vody: 1 m3/100 kg prádla 

Roční spotUeba vody celkem:  130 m3/rok 

 

Deš[ová voda: 
Vzhledem k realizaci vegetační stUechy se nepUedpokládá zvýšený výskyt deš[ové 

vody. Na pozemku bude umístEna retenční nádrž pro akumulaci deš[ové vody, 

s akumulačním objemem Ř m3, na nátoku umístEn filtr pro filtrování vody a zbavování 

vody nečistot, pUepad z retenční nádrže ukládán do vsakovacích tunel] v počtu 6 ks.  

 

Odpad:  

Produkovaný komunální odpad bude likvidován pravidelným svozem zavedeným 

v lokalitE. Odpad se bude tUídit do jednotlivých nádob dle druhu odpadu. 

Odpad z jídelny bude likvidován na základE smlouvy s oprávnEnou firmou pro 

likvidaci tEchto odpad]. V budovE je pro tento druh odpadu vyhrazena speciální 

místnost. 

Odpad z ordinace bude likvidován na základE smlouvy s oprávnEnou firmou pro 

likvidaci zdravotnického odpadu. V budovE je pro tento druh odpadu vyhrazena 

speciální místnost. 

 

i) základní pUedpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členEní na 

etapy, 



Stavba bude probíhat v jedné etapE. PUedpokládaný začátek stavby je červen 2020. 

j) orientační náklady stavby. 
Orientační cena stanovena na základE objemového propočtu: 

 

ZastavEná plocha objektu SO 01:    1061,23 m2 

ObestavEný prostor objektu:     13 200 m3 

Cena:  13 200  m3 x 6.4ř0 Kč/ m3  =    Ř5.66Ř.000 Kč 

Ceny dle rozpočtových ukazatel] platné pro rok 201ř, budovy pro sociální péči 

 

ParkovištE a napojení na komunikaci 

Plocha:       325,81 m2  

 Cena: 325,Ř1 m2 x 2.215 Kč/ m2 =   721.66ř,15 Kč 

Cena dle rozpočtových ukazatel] platných pro rok 201ř, oddíl Ř22.2 

 

ZpevnEné plochy:     1250,44 m2 

Cena:   1250,44 m2 x řŘ0 Kč/ m2=   1.225.431,2 Kč 

Cena dle rozpočtových ukazatel] platných pro rok 201ř, oddíl Ř22.2-3 

 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Uešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového Uešení, 
Umis[ovaná a navrhovaná stavba je navržena v souladu s územnE plánovací 

dokumentací – s platným územním plánem mEsta. Regulační plán pro dané území není 

zpracován.  

MEstys dlouhodobE hájí ve svém území plochu pro výstavbu tohoto typu budovy.  

Jedná se o klidnou část obce vzdálenou od námEstí. V tEsné blízkosti objektu se 

nachází stávající odpočinková zóna u Ueky, včetnE venkovního posezení a malého 

umElého dEtského stadionu. 

Jedná se o pozemky ve vlastnictví MEstyse Velké PoUíčí. Pozemky jsou dle 

platného územního plánu vedeny jako plocha P37- Plochy pro bydlení s pUípustným 

využitím stavby o 4 nadzemních podlažích a s maximální intenzitou využití pozemku 

pro stavbu 40 %.  



Pozemky se nachází v blízkosti Ueky a patUí do záplavového území, z tohoto d]vodu 

nejsou objekty v okolí podsklepeny. PUi stavbE budou navržena určitá technická 

opatUení. 

b) architektonické Uešení - kompozice tvarového Uešení, materiálové a barevné 

Uešení. 
Objekt je navržen v jednoduchém tvaru písmene L. Jedná se o samostatnE stojící 

čtyUpodlažní objekt, nepodsklepený. Jedná se o rovný pozemek, objekty v okolí jsou 

jednoduchých tvar] bez výrazných prvk]. S touto myšlenkou byl navrhován tento 

objekt.  

Jedná se o jednoduchý hranolovitý objekt ve tvaru L s plochou stUechou. V celém 

p]dorysném rozsahu jsou Uešena tUi nadzemní podlaží, 4. NP je pouze pro pUístup na 

plochou stUechu, která slouží jako terasa.  

Pravidelný tvar budovy umožOuje jednoduché dispoziční uspoUádání a velice 

výhodné energetické vlastnosti stavby.  

BarevnE je objekt rozčlenEn na barevné celky s využitím barevných fasádních 

desek. 

ůrchitektonické Uešení vychází v první UadE z účelnosti stavby a jednoduchosti 

uplatnEného Uešení.  

Hlavním znakem budovy jsou velká okna umístEna na chodbE, která zajistí 

prosvEtlení celého prostoru a tvoUí tak výrazný pohledový prvek.  

S ohledem na jednoduchost fasády a objektu byly navrženy výrazné sklenEné prvky 

zábradlí v obytných místnostech, kde jsou snížené parapety. Z d]vodu estetiky jsou 

navrhovaná zábradlí na západní stranE objektu vedena pUes více okenních otvor].  

 

B.2.3 Celkové provozní Uešení, technologie výroby 

Celkové provozní Uešení vychází z typu stavby. Objekt je navržen tak, aby vytváUel 

vhodné podmínky pro bydlení starších osob a osob s omezenou schopností pohybu a 

zajistil jim základní nároky na bydlení.  

Hlavní vstup do objektu je situován z východní strany z veUejné komunikace. Vstup 

do objektu je výškovE o 450 mm nad pUilehlým terénem z d]vodu umístEní objektu 

v záplavové oblasti. Vstup je umožnEn po schodišti a bezbariérový pUístup po rampE. 

Vstup do objektu je zastUešen sklenEnou stUíškou. Vstupem se dostaneme do zádveUí, 



kde budou umístEny poštovní schránky. Poté se vstoupí do hlavní vstupní haly, na 

jejímž konci je po pravé stranE umístEno schodištE s evakuačním výtahem. V jižní 

stranE objektu, po vstupu na levé stranE je umístEna výdejna jídel. Pro ubytované je zde 

možnost obEd] a večeUí, jídelna slouží pouze pro vydávání již hotových jídel, která 

budou dováženy z místní školní jídelny. V jídelnE jsou samostatné toalety pro muže, 

ženy a muže i ženy invalidy. V jídelnE se nachází bar, který bude možno využívat i 

bEhem dne či večer, pokud bude pUítomna obsluha. Bude zde prodej základních potravin 

či hotových balených jídel, nápoje a podobnE. Technické zázemí jídelny je pUístupno 

z hlavní chodby, nachází se zde šatna pro personál a samostatná toaleta a úklidová 

místnost. Na chodbE je samostatný pUístup z parkovištE pro snadný dovoz jídel, za 

dveUmi je situována místnost pro chladící box a místnost pro odpad. Je zde sklad, kde 

budou umístEny trvanlivé potraviny určené pro prodej na baru. Hlavní část prostoru 

potom tvoUí samotná výdejna jídel, kde budou umístEny vydávací vany pro ohUev jídla. 

V části pUed výdejnou je pak místnost pro mytí nádobí a snadný pUístup do jídelny pro 

úklid a sbírání špinavého nádobí. Z jídelny je pUístup do zahrady pUes dláždEnou terasu 

pomocí zdvižnE posuvných bezbariérových dveUí.  

Z hlavní chodby vpravo se nachází lékaUské pracovištE. Vzhledem k typu 

pracovištE, které je uvažováno jen pro potUeby objektu zde není požadavek na 

samostatnou čekárnu. Ordinace bude uzp]sobena pro širší využití, pUedpokládá se 

pravidelné docházení praktického lékaUe, pravidelné docházení napUíklad kožního 

lékaUe, lékaUe interny  a podobnE. Budou zde provádEny základní rehabilitační ošetUení 

pro seniory, které nevyžaduje žádné speciální vany a zaUízení.  

Vedle lékaUského zaUízení je situována kanceláU, která bude sloužit jako tzv. 

recepce. Bude zde probíhat základní komunikace s ubytovanými.  

V severní části objektu je technické zázemí objektu a zázemí pro personál. Do 

tEchto prostor jsou samostatné vstupy, situovány ze severní strany objektu. Pro personál 

jsou zde oddElené toalety pro ženy a muže, pUedpokládá se zde počet do 10 pracovník]- 

osoby zajiš[ující úklid objektu, denní služba v objektu, zamEstnanci lékaUského 

zaUízení, osoby pro výdej obEd], správce budovy zajiš[ující provoz, a další.  

V personální části se nachází šatna se sprchou, toalety, denní místnost, kanceláU pro 

zpracovávání agendy a všech záležitostí, sklad kanceláUských potUeb a sklad l]žkovin. 



PUes chodbu se pak nachází prádelna a sušárna, která je Uešena oddElenE pro ubytované, 

do které mají samostatný pUístup a prádelna pro potUeby objektu.  

V poslední části 1.NP se nachází technické zázemí, které je rovnEž pUístupno 

z venku samostatným vchodem. Nachází se zde strojovna vzduchotechniky, technická 

místnost pro ohUev vody v objektu a technická místnost.  

Po dvouramenném schodišti je pUístup do 2. a 3. NP. Tyto podlaží jsou Uešena 

totožnE, v každém z nich je z chodby pUístupna společenská místnost s vlastním 

sociálním zaUízením. Zde se nachází prostory pro shromaž@ování, je zde knihovna, 

posezení a stoly s počítači.  

Ubytovací části se dElí na severní a jižní kUídlo. V severním kUídle se nachází 

v každém patUe 6 jednol]žkových byt]. Každý byt se skládá z pUedsínE, z koupelny a 

hlavní obývací místnosti s l]žkem.  

V jižním kUídle se pak nachází dva typy byt]. V levé části jsou navrženy dva byty 

se samostatnou ložnicí pro dvE osoby. Je zde pUedsíO, koupelna, obývací pokoj a 

samostatná ložnice. V pravé části objektu jsou tUi byty, které se dají využít jako 

jednol]žkové pro jednu osobu, pUípadnE pro dvE osoby se dvEma l]žky umístEné 

v obývacím pokoji. Tento typ byt] zajistí nadstandartní a flexibilní pUizp]sobení se 

potUebám klient].  

Na 2. i 3. NP mají ubytovaní možnost užívání sklad]. 

 Ve 4. NP dlouží pro pUístup na terasu na vegetační stUeše. Je zde pUístup po 

schodišti a bezbariérovE výtahem. V tomto podlaží se nachází také strojovna požární 

vzduchotechniky, která je pUístupná z exteriéru. Součástí je také sklad, který bude 

sloužit pro zahradní nábytek a pro úschovu potUeb pro udržování stUechy. 

 

V objektu není navržena žádná výrobní technologie.  

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Celý objekt je Uešen pro osoby se sníženou schopností pohybu. K navrhování byla 

použita vyhláška č. 3řŘ/200ř Sb., a další odpovídající pUedpisy a normy.  

V celém objektu jsou výškové rozdíly uzp]sobeny pro pUejezd invalidním vozíkem, 

max. rozdíl jsou 2 cm.  



V celém objektu byly posuzovány minimální manipulační prostory pro pohyb 

v objektu. 

Byty jsou rovnEž uzp]sobeny pro osoby se sníženou schopností pohybu.  

 

B.2.5 Bezpečnost pUi užívání stavby 

Objekt je navržen tak, aby splOoval všechny bezpečnostní požadavky pUi užívání, 

odpovídající mechanickou odolnost a stabilitu, splOoval požárnE bezpečnostní 

podmínky a ochranu zdraví osob a zvíUat.  

Místa, kde hrozí nebezpečí pádu jsou opatUena zábradlím. Veškeré zabudované 

technologie musí být užívány a obsluhovány dle doporučení výrobc].  

 

B.2.6 Základní charakteristika objekt] 

a) stavební Uešení, konstrukční a materiálové Uešení  
Objekt je navržen jako samostatnE stojící čtyUpodlažní objekt. Čtvrté nadzemní 

podlaží slouží pro pUístup na stUešní terasu.  

Objekt je založen na základové železobetonové desce, hydroizolační pásy jsou 

umístEny pod základovou deskou. V objektu je výtahová šachta, která je založena pod 

úrovní hlavní základové desky, ve spodní části je vyzdEna ze ztraceného bednEní.  

Nosným systémem je montovaný prefabrikovaný železobetonový skelet od firmy 

Prefa, je zde navržen obousmErný konstrukční systém pr]vlak] a ztužidel.   

Obvodové zdivo je vyzdEno z keramických cihel mezi sloupy. VnitUní zdivo je 

kombinací keramických cihel a sádrokartonových pUedstEn pro vedení instalací.   

Stropní konstrukce je z pUedpjatých prefabrikovaných panel] Spiroll tlouš[ky 250 

mm.  

Objekt je zateplen minerální vatou, jedná se o provEtrávanou fasádu na nosných 

roštech, s obkladem z vláknocementových desek r]zného barevného provedení.  

ZastUešení je Uešeno plochou stUechou se spádovou vrstvou z lehčeného betonu, je 

zde pojistná hydroizolační vrstva. Na stUeše hlavního objektu se nachází polointenzivní 

vegetační skladba doplnEna o chodníky. Na stUeše nadstavby je navržena extenzivní 

vegetační skladba.  

Okna jsou dUevEná s izolačním trojsklem. Okna jsou osazována na podkladní 

profily dle systému výrobce, v obytných místnostech jsou navrženy venkovní žaluzie. 



Vchodové dveUe jsou hliníkové prosklené a dUevEné. DveUe jsou osazeny na podkladní 

profily z polyuretanu.  

Ve všech místnostech jsou navrženy sádrokartonové kazetové podhledy pro vedení 

vzduchotechniky a dalších rozvod]. Podlahy jsou s roznášecí vrstvou z cementového 

potEru a nášlapné vrstvy se liší v závislosti na využití místnosti. Jsou zde keramické 

dlažby, laminátové podlahy a v chodbách a jídelnE barevná litá podlaha s nátErem.  

Všechny vnitUní nosné konstrukce budou opatUeny povrchovou úpravou- vnitUní 

omítky a obklady dle projektu.  

 

c) mechanická odolnost a stabilita. 
Celý konstrukční systém je navržen tak, aby byla zajištEna požadovaná stabilita a 

tuhost stavby ve všech jejích rovinách. Základové konstrukce budou uloženy do 

nezámrzné hloubky,  

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaUízení 
a) technické Uešení, 
Objekt bude vytápEn tepelným čerpadlem systému vzduch- voda. Voda bude 

ukládána do akumulačních nádrží a napojena na vytápEcí soustavu v objektu. V 1. NP 

budou v místnostech navržena desková otopná tElesa, v nadzemních podlažích je 

vytápEní podlahovým topením. Tepelné čerpadlo je umístEno na pozemku vnE objektu. 

Pro akumulaci vody do zásobník] a zaUízení pro vytápEní je určena technická místnost 

v technické části objektu.  

Pro ohUev teplé vody a teplo pro vzduchotechniku budou sloužit dva nízkoemisní  

kondenzační plynové kotle, které budou umístEny v samostatné technické místnosti- 

kotelna.  

V celém objektu bude nucené vEtrání pomocí vzduchotechniky se zpEtným 

získávání tepla. Vzduchotechnická strojovna se nachází v technické části objektu a ve 

strojovnE se nachází dvE jednotky. První jednotka bude sloužit pro vEtrání obytných 

bunEk v 2. a 3. podlaží, její návrh byl proveden v rámci specializace, viz samostatná 

pUíloha. Druhá jednotka bude pro vEtrání 1. NP a chodeb ve 2. a 3. nadzemním podlaží.  

 

b) výčet technických a technologických zaUízení. 



Technická zaUízení: 

zdravotnE technické instalace – vodovodní rozvody, ohUev vody v akumulačních 

nádržích.  

Plynovodní instalace- NTL vnitUní plynovodní rozvod pUivedený z HUP na hranici 

pozemku.  

ÚstUední vytápEní s tepelným čerpadlem  

B.2.Ř Zásady požárnE bezpečnostního Uešení 
PožárnE bezpečnostní Uešení je Uešeno v samostatné složce č. 4.  

 

B.2.ř Úspora energie a tepelná ochrana 

Objekt je z hlediska energie a tepelné ochrany Uešen v samostatné složce č. 5.  

Byla posouzena energetická náročnost budovy, která spadá do klasifikační tUídy B- 

úsporná.  

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostUedí 

Zásady Uešení parametr] stavby - vEtrání, vytápEní, osvEtlení, zásobování vodou, 

odpad] apod., a dále zásady Uešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby pUed negativními účinky vnEjšího 
prostUedí 

a) ochrana pUed pronikáním radonu z podloží, 
Stavba se nachází v oblasti s nízkým až stUedním radonovým rizikem. To je Uešeno 

kombinací dvou asfaltových pás] s rozdílnými nosnými vložkami.  

 

b) ochrana pUed bludnými proudy, 
Není tUeba Uešit. Z]stává tak pouze bEžná ochrana pUed atmosférickým pUepEtím 

pomocí klasické hromosvodové soustavy uzemnEné spolu s elektroinstalací do 

základových konstrukcí objektu. 

 

c) ochrana pUed technickou seizmicitou, 



Není tUeba Uešit. Stavba není vybavena zaUízením vyvolávající vibrace a jakékoliv 

další výraznEjší zdroje vibrací v okolí stavby nejsou zjištEny.  

 

d) ochrana pUed hlukem, 
Stavba je Uešena standardním zp]sobem. Nejsou navržena žádná zvláštní 

protihluková opatUení, Z hlediska akustiky je objekt Uešen v samostatné pUíloze.  

 

e) protipovodOová opatUení, 
Objekt se nachází v povodOovém území. Vzhledem k této skutečnosti byla určena 

výšková poloha 1. NP a byla provedena úprava vnEjších zpevnEných ploch. 

 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Poddolování se v dané lokalitE nevyskytuje. PUípadný výskyt plyn] v podloží nebyl 

zaznamenán, tedy nemá na objekt žádný negativní vliv.  

 

 

B.3 PUipojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 
Všechny pUípojky sítí budou napojeny na hranici pozemku.  

PUípojka plynu, elektUiny a vody jsou situovány na severní stranE objektu.  

Splašková kanalizace je napojena do mEstské splaškové kanalizace v jižní části 

stavby.  

Deš[ová kanalizace ústí do retenční nádrže na pozemku, pUepad je veden do 

vsakovacích tunel].  

 

b) pUipojovací rozmEry, výkonové kapacity a délky. 
Viz situace stavby.  

 

B.4 Dopravní Uešení 
a) popis dopravního Uešení včetnE bezbariérových opatUení pro pUístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 



Objekt bude napojen na komunikaci III tUídy, ulici PoUíčskou. Ulice má v tomto 

místE charakter místní komunikace. Napojení je navrženo vybudováním nového sjezdu 

z parkovištE a nové pUilehlé komunikace. 

Z parkovištE je pUístup k objektu zajištEn chodníkem, který je upraven pro 

bezbariérové užívání.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Napojení je provedeno novými sjezdy, viz Uešení situace. Pro posouzení sjezd] byly 

vytvoUeny rozhledové trojúhelníky.  

 

c) doprava v klidu, 

Je navrženo parkovištE pro ubytované, které je situováno na východní stranE 

objektu u vstupu. Pro personál je zajištEno parkování na severní stranE objektu.  

 

d) pEší a cyklistické stezky. 
Nejsou pUedmEtem Uešení.  

 

B.5 Tešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 
Jedná se o minimální terénní úpravy v okolí objektu. Objekt je vystavEn na rovinE, 

charakter terénu se nemEní. Úpravy spočívají pouze ve vybudování zpevnEných ploch a 

zpevnEných chodník] pro pUístup k budovE a k Uece.  

 

b) použité vegetační prvky, 
Po dokončení stavby bude v její tEsné blízkosti provedeno ozelenEní nezpevnEných 

ploch. Travnaté plochy se ozelení výsevem a dojde k osazení nízkých kUovin a výsadbE 

nových strom]. Konkrétní kUoviny a rozsah budou projednány s MEstysem Velké 

PoUíčí.  

 

c) biotechnická opatUení. 
Žádná opatUení nejsou navržena.  

 

B.6 Popis vliv] stavby na životní prostUedí a jeho ochrana 



a) vliv na životní prostUedí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p]da, 
Na životní prostUedí má stavba minimální negativní vliv. NepUedpokládá se zvýšení 

intenzity hluku nad povolené limity. 

Deš[ová voda se v celém svém rozsahu zpracovává na pozemku. Vzhledem 

k vybudování zelených stUech se pUedpokládá naopak pozitivní vliv na životní prostUedí, 

dojde k nahrazení zeminy, která by byla novou stavbou znehodnocena.  

Komunální odpad bude likvidován pravidelným svozem zavedeným v lokalitE.  

 

b) vliv na pUírodu a krajinu - ochrana dUevin, ochrana památných strom], 
ochrana rostlin a živočich], zachování ekologických funkcí a vazeb v krajinE 

apod., 

NovE navržený objekt nepožaduje žádné kácení stávajících dUevin. NegativnE 

neovlivní žádné chránEné dUeviny, rostliny ani živočichy.  

Navržený objekt s vegetační plochou stUechou naopak pUíznivE ovlivní ekologické 

vazby v krajinE.  

c) vliv na soustavu chránEných území Natura 2000, 
Na soustavu chránEných území Natura 2000 objekt nemá žádný vliv. 

d) zp]sob zohlednEní podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu zámEru 
na životní prostUedí, je-li podkladem, 

Navrhovanou stavbu není tUeba hodnotit z žádných hledisek podle zákona č. 

100/2001  Sb. o posuzování vlivu na životní prostUedí.  

e) v pUípadE zámEr] spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry zp]sobu naplnEní závEr] o nejlepších dostupných technikách 

nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 
Nebylo.  

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních pUedpis]. 

Navrhovaná stavba nevyžaduje zUízení nových ochranných pásem, kromE 

ochranných pásek technické infrastruktury.  

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

SplnEní základních požadavk] z hlediska plnEní úkol] ochrany obyvatelstva. 



 

Stavba splOuje základní požadavky z hlediska plnEní úkol] ochrany obyvatelstva 

podle vyhlášky č. 3Ř0/2002 Sb. k pUípravE  a provádEní úkol] ochrany obyvatelstva.  

 

B.Ř Zásady organizace výstavby 

a) potUeby a spotUeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištEní, 
Elektrická energie a voda potUebné pro staveništní provoz budou napojeny na 

veUejné sítE a budou osazeny mEUícími pUístroji. 

Veškeré stavební materiály, prvky a hmoty budou na staveništE dopravovány 

nákladními automobily.  

 

b) odvodnEní staveništE, 
OdvodnEní staveništE není vyžadováno, je zapotUebí provést stavbu základ] za 

vhodných povEtrnostních podmínek – účinnE bránit rozmočení základové spáry. 

 

c) napojení staveništE na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
StaveništE bude napojeno na stávající dopravní infrastrukturu pomocí stávajících 

zpevnEných ploch a pomocí stávající účelové nezpevnEné komunikace, která bude po 

skončení všech prací novE vybudována a zpevnEna.  

 

d) vliv provádEní stavby na okolní stavby a pozemky, 
Okolí stavby bude zatEžováno stavební činností minimálnE. PUedpokládá se hluk z 

provozu stavebních stroj]. Nebude pUekračována denní pracovní doba a nebude 

docházet k rušení nočního klidu.  

VeUejná komunikace bude udržována v čistém stavu, kola vozidel budou pUed 

výjezdem na tuto komunikaci očištEna.  

PUerušení provozu na komunikaci vlivem budování pUípojek bude omezeno na 

nezbytnE dlouhou dobu a nebude zbytečnE prodlužováno.  

 

e) ochrana okolí staveništE a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dUevin, 



Okolí staveništE bude ohrazeno mobilním plotem. Na hranici staveništE budou 

umístEny varovné cedule zakazující vstup na staveništE.  Celé staveništE bude 

zabezpečeno kamerovým systémem.  

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveništE, 
Výkopek bude situován na dočasných deponiích v okolí stavby na pozemcích 

v majetku MEstyse Velké PoUíčí. Část materiálu bude použita ke zpEtným zásyp]m. 

Na deponiích bude výkopek tUídEn dle druhu (ornice, podloží). PUebytečný materiál 

použije MEstys na ozelenEní a terénní úpravy v rámci své obce.  

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
Nejsou požadavky na bezbariérové obchozí trasy. Stavba nenaruší pohyb po 

zavedené silnici III. tUídy. V dobE výstavby bude uzavUeno veUejné víceúčelové hUištE.  

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpad] a emisí pUi výstavbE, 
jejich likvidace, 

Obaly ze stavebního materiál], zbytky materiál] a su[ z bouraných konstrukcí 

(drážky a prostupy pro vnitUní instalace apod.) budou likvidovány dle pokyn] výrobce 

materiálu a dle zákonu o likvidaci odpad]. Dle možností budou maximálnE 

recyklovány, nerecyklovatelné odpady budou uloženy na povolenou Uízenou skládku.  

 

i) bilance zemních prací, požadavky na pUísun nebo deponie zemin, 
Zemní práce pro provedení základ] budou s pUebytkem zeminy. Vhodný vytEžený 

materiál z výkop] bude použit pro zpEtné zásypy. PUebytečný materiál se využije pro 

modelování terénu v okolí. PUebytečný použitelný materiál využije MEstys Velké PoUíčí 

k ozelenEní ploch a k terénním úpravám v rámci své obce.  

 

j) ochrana životního prostUedí pUi výstavbE, 
Odpad bude ekologicky likvidován. Hlučné stavební práce budou provádEny 

v souladu s maximálními povolenými limity pro provádEní stavby o ochranE zdraví pUed 

nepUíznivými účinky hluku a vibrací.  

Vozidla opouštEjící staveništE budou pUed výjezdem pečlivE očištEny.  



 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pUi práci na staveništi, 
PUi provádEní veškerých prací budou dodržovány všechny hygienické a 

bezpečnostní pUedpisy, a to jak z hlediska ochrany okolí, tak z hlediska ochrany 

pracovník] provádEjících stavbu.  

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Výstavbou objektu nedojde k ovlivnEní dotčených staveb z hlediska bezbariérového 

užívání.  

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatUení, 
ZUízení pUípojek plynu, elektUiny, vody a sdElovacího vedení vyvolá dočasné 

pUerušení provozu na  komunikaci III. tUídy- PoUíčská.  

Toto pUerušení však obyvatele omezí jen minimálnE, protože v místE stavby je 

množství snadných objízdných tras s minimální délkou objíž@ky.  

V dobE provádEní prací bude v místE komunikace zakázán vjezd pomocí mobilního 

dopravního značení a výkop bude zajištEn proti pádu osob.  

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádEní stavby - provádEní stavby za 

provozu, opatUení proti účink]m vnEjšího prostUedí pUi výstavbE apod., 
Pro stavbu nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádEní.  

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Výstavba bude probíhat dle standardních technologických postup] a návazností 

jednotlivých částí, s respektováním všech technologických pUestávek.  

Dílčí termíny stavby nejsou stanoveny.  

Stavba bude probíhat v jednom časovém sledu v pUedpokládaném horizontu: 

Zahájení stavby: kvEten 2020 

PUedpokládané dokončení stavby: červen 2022 

  



 

Cílem diplomové práce bylo zhotovit projektovou dokumentaci v požadovaném 

rozsahu pro navrhovanou novostavbu Domu pro seniory ve Velkém PoUíčí.  

Práci jsem vypracovala dle svého nejlepšího svEdomí, postupovala jsem dle 

platných norem a zákon].  

Jako podklad pro vypracování diplomové práce byla studie stavby, která byla 

zpracována v zimním semestru.  

PUi zpracovávání práce jsem využila znalosti získané bEhem celého studia. ZároveO 

mE práce motivovala k dalšímu samostudiu a pátrání po nových informacích a 

technologiích.  
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