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Abstrakt

Cílem této práce je vytvo�ení projektové dokumentace komer�ního objektu. D�m je umíst�n 

na okraji m�sta Brno. Tento t�ípodlažní �áste�n� podsklepený objekt má �lenitý p�dorys a je 

zast�ešen plochou st�echou. Objekt bude sloužit jako sídlo firmy a sklad. 

Abstract 

An intention of this thesis is to create a project documentation of commercial building. This 

house is situated at the edge of Brno. Ground plan of this three-floored partly basement 

house is designed as broken shape.  Roof of this building is designed as flat. This building is 

used as a company headquarters and a stock. 

Klí�ová slova 

komer�ní objekt, t�ípodlažní, �áste�n� podsklepený, plochá st�echa, sídlo firmy, 

administrativní budova, sklad 

Key-words 

commercial building, three-floored, partly basement, flat roof, company headquarters, 

administrative building, stock 
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Úvod 

 Tato práce se zabývá vytvo�ením projektové dokumentace komer�ního objektu.  

 Cílem práce bylo navrhnout architektonicky zajímavý objekt, který zapadá do okolní 

zástavby a ideáln� jej osadit na pozemek s ohledem na sv�tové strany a umíst�ní p�íjezdové 

komunikace.  

 Dále byla snaha o eliminaci tepelných most�, návrh obvodových konstrukcí, které 

spl	ují tepeln� technické požadavky, a vnit�ních konstrukcí, které spl	ují akustické 

požadavky pro administrativní budovy. 

 P�i návrhu dispozice bylo zám�rem umístit místnosti ve správné návaznosti vhledem 

k provozu objektu, správn� je orientovat na sv�tové strany a jejich rozm�ry navrhnout podle 

ú�elu, po�tu osob, vybavení a bezbariérového užívání.  

 Sou�ástí diplomové práce je specializace, která se zabývá návrhem 

železobetonového sloupu. Dále bylo cílem specializace navrhnout p�edpjaté stropní panely 

SPIROLL na základ� vypo�ítaného zatížení a tabulek výrobce. 



A/ PR�VODNÍ ZPRÁVA 

A. IDENTIFIKACE STAVBY 

Stavebník:   Nejlepší televize a.s. 

   Vrchlického 29 

   Havlí�k�v Brod 580 01 

   I�: 281 32 411 

Projektant:  Bc. Dita Krej�ová 

 Zahradnického 3314 

   Havlí�k�v Brod 580 01 

Název stavby:  Novostavba komer�ního objektu 

Místo stavby:  Brno - �e�kovice, ul. Ma�íkova 

   �.p. 3594/1 

   k.ú.  �e�kovice 611646 

Stavební ú�ad: Brno- �e�kovice a Mokrá Hora 

    

B. ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAV�NOSTI ÚZEMÍ, O 

STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 

Pozemek se nachází v ulici Ma�íkova v m�stské �ásti Brno - �e�kovice. 

Na pozemku nejsou v sou�asné dob� žádné objekty ani vzrostlá zele	. 

 K pozemku vede p�íjezdová komunikace, inženýrské sít� jsou 

p�ivedeny na hranici pozemku. 

Parcela 3594/1 je dle územního plánu ur�ena pro stavbu výrobních 

objekt� a sklad�, podmín�n� mohou být p�ípustné maloobchodní a 

velkoobchodní provozovny do velikosti 1500 m2, administrativní budovy. 

Pozemek je ve vlastnictví investora. 

C. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PR�ZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ 

A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 



Na pozemku byl proveden geologický a hydrogeologický pr�zkum, 

kterým bylo zjišt�no, že hladina podzemní vody nebude mít vliv na výstavbu 

objektu.  Jedná se 1. geotechnikou kategorii. Zemina je t�ídy F1-hlína 

št�rkovitá. 

Na základ� radonového pr�zkumu bylo zjišt�no st�ední radonové riziko. 

Objekt bude napojen na stávající ve�ejný vodovod, deš
ovou a 

splaškovou kanalizaci, vedení nízkého nap�tí, st�edotlaký plynovod a 

sd�lovací vedení. Tyto sít� vedou pod p�íjezdovou komunikací a pod 

chodníkem na severovýchodní stran� pozemku. P�ípojky jsou p�ivedeny až na 

pozemek. 

P�íjezd k domu bude �ešen sjezdem z komunikace, která vede podél 

pozemku. 

D. INFORMACE O SPLN�NÍ POŽADAVK� DOT�ENÝCH ORGÁN�

Stavba spl	uje podmínky územního plánu m�sta Brno. Zp�sob a místa 

p�ivedení jednotlivých p�ípojek byly dány p�edem, všechny p�ípojky byly 

p�ivedeny na stavební pozemek správci jednotlivých inženýrských sítí. Proto 

se žádné další požadavky od majitel� inženýrských sítí neo�ekávají. Stavba 

se nenachází v památkové rezervaci ani zón�. Návrh budovy spl	uje 

hygienické a požárn� bezpe�nostní požadavky.  

E. INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK� NA VÝSTAVBU 

Stavba spl	uje tyto p�edpisy: 

� Vyhláška MMR �. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území  

Obecné požadavky na využívání území p�i vymezování ploch a pozemk�, p�i 

stanovování podmínek jejich využití a umís
ování staveb na nich a 

rozhodování o zm�n� stavby a o zm�n� vlivu stavby na využití území.  

� Vyhláška MMR �. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 

výstavbu, ve zn�ní vyhlášky �. 491/2006 Sb. a vyhlášky �. 502/2006 Sb. 

Hlavní požadavky jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpe�nost, 

ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prost�edí, ochrana 

proti hluku, bezpe�nost p�i užívání, úspora energie a ochrana tepla. 



� Zákon �. 183/2006, o územním plánování a stavebním �ádu

F. ÚDAJE O SPLN�NÍ PODMÍNEK REGULA�NÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO 

ROZHODNUTÍ, POP�ÍPAD� ÚZEMN� PLÁNOVACÍ INFORMACE U 

STAVEB PODLE § 104 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Na dané území je zpracován územní plán. Navrhovaná stavba spl	uje 

požadavky na plánovanou výstavbu (prostorové uspo�ádání, funk�ní využití, 

velikost objektu). Projektová dokumentace je v souladu s územním 

rozhodnutím vydaným Magistrátem m�sta Brna. 

G. V�CNÉ A �ASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMI�UJÍCÍ 

STAVBY A JINÁ OPAT�ENÍ V DOT�ENÉM ÚZEMÍ 

Navržená stavba komer�ního objektu nemá v�cné ani �asové vazby na 

související a podmi	ující stavby.  

V dané lokalit� jsou vybudovány veškeré inženýrské sít� pot�ebné k užívání 

stavby. 

H. P�EDPOKLÁDANÁ LH�TA VÝSTAVBY V�ETN� POPISU VÝSTAVBY 

P�edpokládané zahájení stavby je v dubnu roku 2013 a p�edpokládané 

ukon�ení je v zá�í roku 2014. 

Nejprve budou provedeny zemní práce a p�ípojky inženýrských sítí, 

dále se provede hrubá spodní stavba a hrubá vrchní stavba, v poslední �ad�

budou provedeny práce vnit�ní a dokon�ovací.

I. STATISTICKÉ ÚDAJE 

P�edpokládaný celkový náklad stavby: 20 900 000,- K�

Plocha pozemku:    3622,54 m2

Zastav�ná plocha:          567,06 m2

Obestav�ný prostor:     4641,23m3 

Plocha obytných místností:   369,28 m2 

Plocha p�íslušenství:    290,61 m2 

Zpevn�né plochy:    1582,38 m2 



V Brn� 1. 7. 2013             Vypracovala: Bc. Dita Krej�ová 

        Podpis:……………………



B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN� TECHNICKÉ �EŠENÍ 

a) Zhodnocení staveništ�

Staveništ� se nachází v katastrálním území �e�kovice a je ur�eno 

pozemkem parc. �. 3594/1. Staveništ� je mírn� svažité jihozápadním sm�rem, 

celkové p�evýšení je 4 m. Nenachází se na n�m žádné stavby, stromy, ke�e ani 

inženýrské sít�. P�íjezd na staveništ� bude z komunikace na severovýchodní 

stran� pozemku.  

Staveništ� se nenachází v památkové rezervaci ani památkové zón�. 

P�ipravenost pozemku pro výstavbu: 

- Staveništ� je v osobním vlastnictví investora 

- Je zde z�ízen pilí� elektro a HUP na severovýchodním okraji pozemku 

- P�ípojky vodovodu, deš
ové a splaškové kanalizace budou p�ivedeny na 

hranici pozemku p�ed zapo�etím stavebních prací 

- P�i výstavb� nebude zabráno žádné ve�ejné prostranství 

b) Urbanistické a architektonické �ešení stavby 

Urbanistické a architektonické �ešení stavby je navrženo tak, aby 

spl	ovalo podmínky územního plánu m�sta Brno.

Jedná se o novostavbu komer�ního objektu. D�m je �áste�n�

podsklepený a má dv� nadzemní podlaží. Objekt je osazen do mírn� svažitého 

terénu, má �lenitý p�dorys a je zast�ešen plochou st�echu. 

V suterénu je umíst�no technické zázemí objektu, garáž a archiv. 

V prvním nadzemním podlaží objektu se nachází prostory ur�ené pro styk se 

zákazníky, p�íjem a uskladn�ní zboží, kancelá�ské plochy, kuchy	ka a hygienické 

zázemí. 

V druhém nadzemním podlaží jsou umíst�ny kancelá�ské plochy, zasedací 

místnost, kuchy	ka, technické zázemí, prostory pro opravování elektroniky a 

hygienické zázemí.  



Kancelá�e jsou orientovány na jihovýchod a jihozápad, hygienické zázemí je 

orientováno na severozápad. Místnosti pro styk se zákazníky, jsou orientovány na 

severovýchod. 



c) Technické �ešení 

Základové konstrukce jsou �ešeny jako základové pasy a patky. Pasy pod 

podsklepenou �ástí jsou z prostého betonu C 16/20 výšky 500mm a ší�ky 

850mm. Na tyto pasy navazuje podzemní st�na ze systému ztraceného 

bedn�ní. Tvárnice jsou zateplené XPS tlouš
ky 140mm. Základové pasy pod 

nepodsklepenou �ástí jsou z prostého betonu C 16/20 výšky 500mm a ší�ky 

600mm. Na tyto pasy navazuje podzemní st�na ze systému ztraceného 

bedn�ní. Tvárnice jsou zateplené XPS tlouš
ky 140mm. 

Sloupy jsou založeny na patkách z prostého betonu C 16/20 o rozm�rech 

1400x1400mm a výšce 920mm.  

Podkladní betonová deska bude provedena z betonu C 16/20 a vyztužena 

kari sítí 5x5mm oka 150x150mm p�i dolním okraji. Pod p�í�kami je kari sí
 i p�i 

horním okraji. Deska bude provedena jako spojitá s tlouš
kou 150mm. 

Svislé nosné konstrukce jsou z tvárnic POROTHERM 30 P+D pevnost 

10MPa na maltu POROTHERM. �ást objektu je zateplena kontaktním 

zateplovacím systémem s izolantem minerální vatou tlouš
ky 140mm, �ást 

fasády je �ešena jako prov�trávaná s izolantem minerální vatou tlouš
ky 

140mm. 

P�edsazené 2NP je neseno dv�ma železobetonovými sloupy o rozm�rech 

250x250mm. Sloupy jsou z betonu C 25/30 a oceli B500B, jsou zatepleny 

kontaktním zateplovacím systémem s izolantem minerální vatou tlouš
ky 

100mm. 

Svislé nenosné konstrukce jsou z p�í�kovek 11,5 P+D, 11,5 AKU, 17,5 

P+D a 19 AKU vyzd�ných na maltu vápenocementovou o pevnosti 5 MPa. 

Instala�ní p�edst�ny a oplášt�ní svod� je provedeno ze sádrokartonu. 

Stropní konstrukce jsou provedeny z p�edpjatých stropních panel�

SPIROLL tlouš
ky 265mm.  

V obvodových zdech budou použity p�eklady POROTHERM Vario a 

POROTHERM 23,8. Otvory ve vnit�ní nosné zdi jsou p�eklenuty p�eklady 

POROTHERM 14,5. Nad otvory v p�í�kách jsou použity p�eklady POROTHERM 

11,5 a POROTHERM 23,8. 

Pr�vlaky jsou monolitické z betonu C 25/30, výztuž navržena statikem. 



Schodišt� budou monolitická t�íramenná z betonu C 25/30. Výztuž bude 

navržena statikem. 

Objekt je zast�ešen plochou jednopláš
ovou st�echou. Nosnou �ást 

st�echy tvo�í p�edpjaté stropní panely SPIROLL tlouš
ky 265mm.  

Zpevn�né pochozí a pojezdové plochy budou vydlážd�ny betonovou 

dlažbou. 



Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Sou�ástí této stavby je i napojení na komunikaci vedoucí soub�žn� se 

stavebním pozemkem podél jeho severovýchodní hranice. 

Inženýrské sít� vedou v chodníku u p�íjezdové komunikace na 

severovýchodní stran� pozemku. Zde bude provedeno napojení na elektrickou 

energii, vodovodní a kanaliza�ní �ád, plynovod a sd�lovací vedení. Veškeré 

p�ípojky jsou vyvedeny až na stavební pozemek. 

d) �ešení technické a dopravní infrastruktury 

Pozemek je s ve�ejnou místní komunikací spojen vjezdem s bránou a 

brankou. Vlastní ve�ejná komunikace má ší�ku 9 m a je asfaltová. Komunikace 

na pozemku mají ší�ku 5,5m a jsou asfaltové. 

Objekt bude p�ipojen na stávající vodovod, který vede pod chodníkem u 

p�íjezdové komunikace. Plastová vodom�rná šachta o rozm�rech 1200/900mm  

s vodom�rnou sestavou bude umíst�na u hranice pozemku. Vodovodní p�ípojka 

bude uložena do rýhy na pískový podsyp, následn� obsypána pískem a 

zasypána zásypem. P�ed vstupem do objektu bude opat�ena chráni�kou. 

Dále bude objekt p�ipojen na splaškovou a deš
ovou kanalizaci. Na obou 

p�ípojkách budou u hranice pozemku umíst�ny betonové revizní šachty o 

pr�m�ru 1000mm. 

Plynovodní vedení a silové vedení nízkého nap�tí je umíst�no pod 

chodníkem podél p�íjezdové komunikace. Plynom�rná a elektrom�rná sk�í	

bude umíst�na v  instala�ním sloupku na severovýchodní hranici pozemku.  

e) Vliv stavby na životní prost�edí a �ešení jeho ochrany 

Stavba nemá negativní vliv na životní prost�edí, dochází k zastav�ní 

pozemku v souladu s celkovým územním �ešením. 

Nedojde k zastín�ní okolních objekt�, jsou dodrženy požadované 

odstupové vzdálenosti od hranic pozemku. 

Odpadní a deš
ové vody budou odvád�ny do oddílné kanaliza�ní sít�. 

Komer�ní objekt nebude svým provozem produkovat toxický nebo jinak škodlivý 

odpad. 

Stavební odpad vznikající b�hem stavby bude t�íd�n a bude odvážen na 

skládku. 



f) �ešení bezbariérového užívání navazujících ve�ejn� p�ístupných 

ploch a komunikací 

Objekt je navržen pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Z d�vodu bezbariérového p�ístupu do objektu bude p�ed vstupem 

vybudována rampa s p�erušovanou podestou, zm�nou sm�ru o 180° a sklonem 

6,25%. Rampa je opat�ena po obou stranách zábradlím s výškou madel 900mm 

a 750mm a vodící ty�í ve výšce 200mm. Madla na koncích p�esahují konec a 

za�átek rampy o 150mm. P�echod mezi rampou a komunikací bude bez 

výškových rozdíl�. 

g) Pr	zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich výsledk	 do 

projektové dokumentace 

Na pozemku byl proveden geologický a hydrogeologický pr�zkum, kterým 

bylo zjišt�no, že hladina podzemní vody nebude mít vliv na výstavbu objektu. 

Zemina je t�ídy F1-hlína št�rkovitá. 

Jedná se o 1. geotechnikou kategorii. Nebudou požadována žádná 

opat�ení.  

Na základ� radonového pr�zkumu bylo zjišt�no st�ední radonové riziko. 

Z tohoto d�vodu je navržena protiradonová hydroizolace, která bude uložena 

spojit� po celé ploše kontaktní konstrukce. 

Bylo provedeno zam��ení parcely, a p�ípojek inženýrských sítí. 

h) Údaje o podkladech pro vyty�ení stavby, geodetický referen�ní a 

polohový systém. 

Umíst�ní stavby bylo navrženo dle územního plánu. Vyty�ení bude 

probíhat vzhledem k dv�ma polohovým bod�m, kterými jsou polohový bod 

umíst�n na sousedním objektu a polohový bod umíst�ný na komunikaci (viz. 

Situace). Je použit výškový systém B. p. v. a sou�adnicový systém JTSK. 

i) �len�ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 

technologické provozní soubory 

Stavba se skládá pouze s jednoho objektu.  



j) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Umíst�ní stavby dodržuje minimální vzdálenosti od hranice pozemku a od 

sousedních objekt�.

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Pouze 

v období výstavby bude zvýšena prašnost, hlu�nost a provoz na komunikaci 

v okolí staveništ�. Tyto negativní vlivy budou v rámci možností eliminovány. 

Veškeré práce budou probíhat na oploceném staveništi, skládka ornice bude 

umíst�na na pozemku, aby nemusela být p�evážena po komunikaci. Negativní 

vlivy provázející stavbu budou omezovány dodržováním režimu pracovní doby 

a pracovního klidu. Splaškové a deš
ové odpadní vody budou odvád�ny do 

oddílné kanaliza�ní sít�. 

Požárn� nebezpe�ný prostor nezasahuje na sousední pozemky. 

k) Zp	sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník	

B�hem provád�ní stavebních prací musí být striktn� dodržovány 

ustanovení a na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. O požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveništi a dále na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. O 

požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s 

nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. Odpov�dnost na bezpe�nost 

spo�ívá na zadavateli, zhotoviteli, pop�. na stavebním dozoru. 

Dodavatelské firmy musí postupovat dle projektové dokumentace pro 

stavební �ízení a dopracované provád�cí dokumentace, norem, p�edpis� a 

technologických postup� p�edepsaných výrobci a dodavateli. 

Veškeré práce smí provád�t pouze osoba, která má k této �innosti 

oprávn�ní a p�i provád�ní musí být zajišt�no dodržování p�edpis�

souvisejících s touto �inností a BOZ. 

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Nosná konstrukce byla navržena na základ� výpo�tu zatížení a statických 

tabulek výrobc� materiál�. 

 Objekt je navržen z klasických materiál�, p�edpokládá se využívání 

stavby s obvyklým zatížením pro administrativní budovy a sklady. 

3. POŽÁRNÍ BEZPE�NOST 



Je popsána v Požárn� bezpe�nostním �ešení stavby. 

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ 

Obytné místnosti mají zajišt�no dostate�né denní osv�tlení, p�ímé i 

nucené v�trání a vytáp�ní s regulací tepla pomocí termostatických ventil�. 

V 1NP i 2NP se nachází hygienické zázemí. Oslun�ní je vyhovující, okna budou 

opat�ena venkovními žaluziemi.  

5. BEZPE�NOST P�I UŽÍVÁNÍ 

Stavba je navržena tak, aby byla p�i užívání bezpe�ná. Zábradlí na 

schodišti má výšku 100mm.  

Vzhledem k charakteru stavby nehrozí bezpe�nostní rizika spojená 

s jejím užíváním. 

6. OCHRANA PROTI HLUKU 

Stavba nezhoršuje hlukové pom�ry v dané lokalit�.  

7. ÚSPORA ENERGIE A TEPLA 

Veškeré konstrukce budovy jsou navrženy tak, aby spl	ovaly 

doporu�ené hodnoty sou�initele prostupu tepla. (viz �ást C3)

8. �EŠENÍ P�ÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Objekt je navržen pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Z d�vodu bezbariérového p�ístupu do objektu bude p�ed vstupem 

vybudována rampa s p�erušovanou podestou, zm�nou sm�ru o 180° a sklonem 

6,25%. Rampa je opat�ena po obou stranách zábradlím s výškou madel 900mm

a 750mm a vodící ty�í ve výšce 200mm. Madla na koncích p�esahují konec a 

za�átek rampy o 150mm. P�echod mezi rampou a komunikací bude bez 

výškových rozdíl�. Vstupní dve�e do objektu jsou dvouk�ídlé, alespo	 jedno k�ídlo 

má ší�ku min. 900mm. 

Bezbariérový p�ístup se p�edpokládá do 1NP a 2NP. Z toho d�vodu je 

v objektu z�ízen výtah. Schodišt� je po obou stranách opat�eno madlem ve výšce 

900mm. Madla p�esahují schodiš
ová ramena o 150mm. V 2NP jsou z�ízena dv�



bezbariérová WC o rozm�rech 1800x2150mm. Dve�e v místnostech 

s p�edpokládaným pohybem osob se sníženou schopností pohybu a orientace 

mají ší�ku min. 800mm. Výškové rozdíly v objektu jsou nižší než 20mm. 

9. OCHRANA STAVBY P�ED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN�JŠÍHO PROST�EDÍ 

Stavba je chrán�na hydroizolací proti zemní vlhkosti, která zárove	 slouží 

jako izolace proti radonu. Objekt neleží v poddolovaném území ani ochranném 

pásmu. 

10. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Projekt ne�eší. 

11. INŽENÝRSKÉ STAVBY 

a) Odvodn�ní území v�etn� zneškod
ování odpadních vod 

Pozemek bude odvodn�n vyspádováním okolních ploch pod sklonem 

2,0% sm�rem od objektu a betonovými žlaby, napojenými na deš
ovou 

kanalizaci. Deš
ové a splaškové vody budou svedeny do revizních šachet na 

severovýchodním okraji pozemku a dále do ve�ejné oddílné kanalizace. 

b) Zásobování vodou 

Objekt bude p�ipojen na stávající vodovod, který vede pod ve�ejnou 

komunikací. Plastová vodom�rná šachta o rozm�rech 1200/900mm  

s vodom�rnou sestavou bude umíst�na u hranice pozemku. Vodovodní p�ípojka 

bude uložena v rýze na pískový podsyp, následn� obsypána pískem a 

zasypána zásypem. P�ed vstupem do objektu bude opat�ena chráni�kou. 

c) Zásobování energiemi 

Plynovodní vedení a silové vedení nízkého nap�tí je umíst�no pod 

chodníkem podél p�íjezdové komunikace. Plynom�rná a elektrom�rná sk�í	

bude umíst�na v  instala�ním sloupku na hranici pozemku.  

d) �ešení dopravy 



Pozemek je s ve�ejnou místní komunikací spojen vjezdem s bránou a 

brankou. Vlastní ve�ejná komunikace má ší�ku 9 m a je asfaltová. Komunikace 

na pozemku mají ší�ku 5,5m a jsou asfaltové. 

e) Povrchové úpravy v okolí stavby, v�etn� vegeta�ních úprav 

V okolí stavby budou plochy zpevn�né betonovou dlažbou a asfaltovým 

povrchem, ostatní plochy budou zatravn�ny. (viz Situace) 

f) Elektronické komunikace 

Objekt je napojen na sd�lovací vedení. 

12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZA�ÍZENÍ STAVEB 

Nejsou navrženy. 

V Brn� 7. 1. 2013             Vypracovala: Bc. Dita Krej�ová 

        Podpis:……………………

�



Záv�r 

Rozsah práce odpovídá požadavk�m uvedeným v zadání. 

Objekt byl navržen tak, aby byly dodrženy p�íslušné normy a právní p�edpisy.  

 Všechny obvodové konstrukce spl	ují tepeln� technické požadavky. Objekt spadá dle 

klasifikace prostupu tepla obálky budovy do klasifika�ní t�ídy B.  

 Oproti studii nebyly v projektu provedeny žádné zásadní zm�ny. 

 Ve specializaci byl navrhnut sloup o pr��ezu 250x250mm, vyztužen �ty�mi pruty 

�12mm. Danému zatížení a rozp�tí vyhoví p�edpjaté stropní panely SPIROLL tlouš
ky 

265mm. 
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