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Abstrakt  

V projektu se zpracovává kompletní projektová dokumentace novostavby polyfunkčního 
domu na úrovni 
pro provedení stavby. 
V návrhu se klade duraz na dispozicní rešení a zajištení konstrukce po stránce statické, 
ochrany 
proti hluku, úspory energie a bezpecnosti pri užívání. Zpracováno s využitím výpocetní 
techniky- 
CAD.  
  
Klí čová slova 
Polyfunční dům, diplomová práce, plochá střecha, spiroll, částečné podsklepená budova  

  
  
  
Abstract 
The project handles the complete project documentation multi-functional building at the level 
of the building 
construction. 
The proposal places emphasis on layout and design to ensure the site is static, noise and shake 
protection, energy saving and safety in use. Processed by computer-CAD  
  
Keywords 

multi-functional building, master&apos;s thesis, flat roof, SPIROLL, partial basement 
building  
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ÚÚVVOODD  

  

Cílem tohoto projektu bylo navrhnout objekt občanské vybavenosti na dosud nevyužívané 

parcele v blízkosti centra města Zábřeh na Moravě. Výhodným využitím objektu se jevily 

prostory pro umístění ploch pro obchod, služby i kancelářské prostory. S tímto ohledem byl  

navržen polyfunkční  dům o užitné ploše cca 1100 m2. 
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PPRRŮŮVVOODDNNÍÍ  ZZPPRRÁÁVVAA  

a)Identifikační údaje stavby: 

Název stavby: Polyfunkční dům, Zábřeh na Moravě 

Jméno stavebníka:Jiří Kakrda   

Sídlo stavebníka: Zábřeh 607/37 

Místo stavby: Zábřeh na Moravě 

Katastrální území: Zábřeh na Moravě 

Parcelní čísla: 1761/2, 1759/2 

Vlastník parcely:Jiří Kakrda 

Charakter stavby: občanská vybavenost 

Účel stavby: stavba pro obchod i služby 

Stavební úřad: Zábřeh na Moravě 

Jméno projektanta: Appelová Sandra 

Obor autorizace: autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby 

Adresa: Postřelmov 481 

Způsob provedení stavby: dodavatelský, stavebník vykoná některé práce svépomocí 

b)Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku: 

Stavební pozemek se nachází na stavební parcele č. 1761/1 a 1759/2 v katastrálním území 

Zábřeh na Moravě. Doposud je tento pozemek nevyužívaný a není zastavěn žádnými objekty. 

Pozemek je řádně oplocen a rostlé stromy a dřeviny se nachází v oblasti pozemku, který 

nebude využit pro stavební účely.  Pozemek vlastní stavebník, který projekt zadával. 

c)Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu: 

Objekt bude přístupný z ulice Křížkovského. Na pozemku se bude nacházet zpevněná 

parkovací plocha se sjízdnou rampou ve spádu 2% ke zpevněné pozemní komunikaci.. 

Všechny přípojky jako jsou veřejný vodovod, kanalizace, rozvod nízkého napětí a sdělovacího 

vedení budou vyvedeny až na hranici pozemku. Všechny inženýrské sítě vedou v komunikaci 

podél stavebního pozemku. Bylo projednáno napojení novostavby na jednotlivé inženýrské sítě 

s jejich správci. 

Byl proveden průzkum: urbanisticko-architektonický, stavebně-technický, inženýrsko-

geologický. Stavebně-historický průzkum proveden nebyl, protože se dílo nenachází v CHKO, 

ani není v památkovém zájmu. 

Hydrogeologický průzkum nebyl proveden. Bude se vycházet z tabulkových hodnot výpočtové 

únosnosti podloží. Budova je čtyřpodlažní s jednoduchými základy. 
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d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů: 

Jednotlivé přípojky se budou nacházet přímo na stavebním pozemku, proto je znám způsob i 

místa napojení na inženýrské sítě. 

Architektonické řešení bylo předem konzultováno a navržené řešení bylo odsouhlaseno. 

Dotčené stavební parcely: 

1761/1 Stavební parcela, Hubáček Marcel, Praha 

1765/1 Stavební parcela, Filip Vlastimil, Uničov 

1811 Silniční komunikace, Město Zábřeh na Moravě, Masarykovo náměstí 510/6 

1733 Silniční komunikace, Město Zábřeh na Moravě, Masarykovo náměstí 510/6 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 

Stavba je navržena tak, aby splňovala 186/2006 o územním plánování a stavebním řádu, vyhl. 

398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb, vyhl. 268/2009 o technických požadavcích na stavby. 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popř. územně plánovací 

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

Vyhláška územního plánu nestanovuje pro stavby v této lokalitě žádné zvláštní požadavky, 

nikterak je neomezuje výškově ani tvarově. 

Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, územně plánovací 

dokumentace stavby byla dodržena dle §104 odst. 1 Stavebního zákona č. 186/2006 Sb. Návrh 

stavby je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a s územně plánovací informací (§21). 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném 

území: 

Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu, který neovlivní okolní stávající domy. Vzhledem ke 

stavebním činnostem na pozemku lze v jeho okolí předpokládat zvýšenou dopravní zátěž na 

příjezdových pozemních komunikacích. 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby: 

 

Předpokládané zahájení stavby: 04/2013 

Předpokládané ukončení stavby: 04/2015 

V prvé řadě se provedou výkopové zemní práce a přípojky inženýrských sítí.  

Betonáž základových pásů. 

Položení svodné kanalizace, provedení šachet na spojkách inženýrských sítí. 
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Betonáž základové desky. 

Provedení izolace proti spodní vlhkosti. 

Provedení hrubé stavby z cihelných bloků. 

Provedení stropní konstrukce 

Vyzdění příček v novostavbě. 

Osazení výplně otvorů v konstrukci. 

Provedení rozvodu elektroinstalace. 

Provedení omítek a podlah. 

Osazení zařizovacích předmětů. 

Dokončení fasády objektu.  

Dokončovací práce- terénní a sadové úpravy, zahradní úpravy 

 

i)Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, na ochranu životního prostředí a ostatní v tis. 

Kč, dále údaje o podlahové ploše  budovy bytové či nebytové v m
2
, a o počtu bytů v budovách 

bytových a nebytových.  

 

Zastavená plocha: 329 m2 

Plocha stavebního pozemku: 1509 m2 

Procento zastavění: 20 % 

Propočet dle THU: 12,2 mil. 

Plocha nebytových prostor: 1 100m2 
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BB::  SSOOUUHHRRNNNNÁÁ  TTEECCHHNNIICCKKÁÁ  ZZPPRRÁÁVVAA  

1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) Zhodnocení staveniště: 

Základem byl proveden inženýrsko-geologický průzkum pro rozhodnutí druhu založení stavby. 

Dalším podkladem je určení geotechnické kategorie (GK). Základová půda byla zařazena do I. 

GK. 

Staveniště se nachází na celém území pozemku. Pozemek sousedí s příjezdovou pozemní 

komunikací. Dostupnost na staveniště je vhodná i pro nákladní dopravu. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby: 

Řešení objektu z hlediska urbanistického vychází z okolní stávající i plánované zástavby. Tvar 

pozemku i jeho umístění bylo rozhodující pro vhodné řešení dispozice objektu. Pozemek je ze 

dvou stran přilehlý k pozemní komunikaci, která je lemována pásem zeleně a chodníkem. 

Pozemí komunikaci osvětlují pouliční lampy. 

Plochy pro parkování osobních automobilů k příslušnému objektu jsou řešeny jako zpevněné 

plochy pro osobní automobily skupiny O2 se zpevněnou příjezdovou plochou. Příjezd na 

pozemek je po zpevněné komunikaci ze zámkové dlažby. 

K hlavnímu vstupu do administrativní části vede zpevněná cesta ze zámkové dlažby o šířce 3,0 

m a navazuje na zpevněnou komunikaci k parkovacím místům. Za objektem se nachází 

zpevněná komunikace pro možnost zásobování maloobchodní prodejny i kavárny. Nachází se 

zde také plochy pro uložení komunálního odpadu. Objekt obklopují ze všech stran plochy 

zeleně s rostlými stromy. 

 

Jedná se o samostatně stojící novostavbu polyfunkčního domu se třemi nadzemními a jedním 

podzemním podlažím. Využití objektu je rozděleno. V 1.NP je umístěna plocha pro kavárnu i pro 

maloobchodní prodejnu. Vstup do administrativní části, která se rozkládá v 2.NP i 3.NP je 

z hlavního vstupu situovaného na jižní straně objektu. K administrativní části náleží první 

podzemní podlaží, kde se nachází technické zázemí objektu.  

Předpokládané využití jednotlivých podlaží objektu: 

1.PP sklady + technické zázemí objektu 

1.NP plochy pro obchod i pro drobné restaurační zařízení 

2.NP i 3.NP pro administrativní účely 

Dům má vnější rozměry 18,850m x 20,850 m. Půdorys objektu je členěný. Střecha bude řešena 

jako jednoplášťová plochá se sklonem 2% ke střešním vpustím, jako povlaková izolace je 

navrženo hydroizolační souvrství ze dvou modifikovaných asfaltových pásů typ. SBS. 



8 
 

Okna a dveře jsou navržena hliníková se zasklením z izolačního trojskla. Omítka bude 

šlechtěná škrábaná. Sokl bude opatřen cihelným obkladem. 

Vstup do kavárny je situován na západ, ze kterého se vstupuje přímo do prostoru kavárny, zde 

je umístěn bar s příslušenstvím včetně skříní pro uložení vybavaní. Hygienické zázemí je 

umístěno ve středu objektu a je přímo přístupné z prostoru kavárny, přes chodbu lze vstoupit do 

sociálních zařízení oddělených pro muže a ženy i pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Za prostorem baru se nachází sklad vstupních surovin, denní místnost i sociální 

zázemí pro personál baru. Zásobování je umožněno ze severní strany přes dvoukřídlé dveře. 

Vstup do obchodu je z čela budovy na jižní straně objektu. Pro personál je sociální zázemí i 

denní místnost umístěny na severní straně objektu, odkud je řešeno i zásobování  prodejny 

s umístěním skladu.  

Na jižní straně objektu je přes vyrovnávací schodiště i bezbariérovou rampu umožněn vstup do 

administrativní části. Za zádveřím se nachází prostor schodiště včetně výtahu pro přístup do 

1.PP, 2,NP i 3.NP. V prvním podzemním podlaží jsou umístěny sklady pro kancelářské prostory 

i prostory pro technické zázemí objektu. 2.NP je řešeno identicky s 3.NP kancelářské prostory 

jsou řešeny po obvodu objektu vč. prostorů pro denní místnost , sociálního zázemí, zasedací 

místnost i skladu pro kancelářské prostory Kuchyňská linka je opatřena vestavěným dřezem i 

spotřebiči jako jsou např.  mikrovlnná trouba, lednice i rychlovarná konvice. 

 Komínové těleso pro vytápění celého objektu je umístěno na východní straně objektu, jedná se 

o nerezové provedení na fasádu. 

c) Technické řešení: 

Budova má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Objekt je částečně podsklepen.  

Základy budou řešeny z prostého betonu. Odvodové stěny budou stavěny z keramických 

broušených tvarovek Porotherm 44 Eco+Profi  440/250/249, vnitřní nosné stěny z Porothermu 

25 Aku. Pro variabilitu dispozičního řešení kancelářských prostor jsou veškeré příčky navrženy 

ze sádrokartonové konstrukce. Stropy jsou navrženy z předpjatých stropních panelů Spiroll tl 

265 mm. Vnitřní omítky budou z vápenosádrové popř. vápenocementové  tl. 15 mm. Komínové 

těleso je narženo jako dvouplášťové koaxiální odkouření s vedením na fasádě. Schodiště je 

řešeno jako monolitické, deska 2x zalomená. Venkovní vyrovnávací schodiště i rampa pro 

bezbariérový přístup jsou umístěny před vstupem do administrativní části objektu, slouží pro 

vyrovnání výškové úrovně terénu a podlahy. Jedná se o 2 stupně s výškou 150 mm. Vstup do 

kavárny i obchodu je řešen zpevněnými plochami ze zámkové dlažby. Vnitřní schodiště je 

zabezpečeno madlem ve výšce 1,0 m.  
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d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu: 

Objekt bude přístupný z ulice Křížkovského ulice 28.října. Na západní straně pozemku se bude 

nacházet zpevněná parkovací plocha se sjízdnou rampou ve spádu 2% ke zpevněné pozemní 

komunikaci. K objektu povede přístupový chodník o šířce 2,0m. Při okraji pozemní komunikace, 

která vede rovnoběžně se stavebním pozemkem, se nachází po jedné straně obecní chodník.  

Inženýrské sítě vedou ve zmíněné pozemní komunikaci souběžně i v obecním chodníku.  Zde 

bude provedeno napojení na inženýrské sítě- elektrickou energii, vodovodní a kanalizační řád, 

plynovod a sdělovací vedení. Přípojky všech inženýrských sítí budou umístěny na stavebním 

pozemku. 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury: 

Napojení na pozemní komunikaci bude provedeno pomocí sjízdné rampy ve sklonu 2%. Rampa 

bude zhotovena ze zámkové dlažby na pískovém loži. Veřejná pozemní komunikace je 

asfaltová, má šíři 6,5 m. Parkovací plocha se nachází v západní části pozemku, je určená pro 

parkování 11 osobních automobilů a jedno parkovací místo pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Parkovací stání je myšleno vedle sebe a je tvořeno zámkovou dlažbou na 

pískovém loži opatřeno po okraji obrubníky. 

Všechny přípojky inženýrských sítí jako jsou veřejný vodovod, kanalizace, plyn, rozvod nízkého 

napětí a sdělovacího vedení budou vyvedeny až na hranici pozemku. Všechny inženýrské sítě 

vedou v komunikaci podél stavebního pozemku. 

Na pozemku se nachází přípojková skříň s elektroměrovým rozvaděčem, která je v majetku 

společnosti ČEZ. Z rozvaděče bude kabelem napájen vnitřní rozvaděč domu. Kabel bude 

uložen v zemi v chráničce v pískovém loži.  

Přípojky vodovodu a kanalizace jsou přivedeny na stavební pozemek, na kterém bude zřízena 

revizní šachta kanalizace. Na okraji stavebního pozemku je rovněž zřízena vodoměrná šachta 

1200x 900mm s vodoměrnou sestavou. Přípojka splaškové kanalizace je z plastového potrubí 

DN 110 mm a dešťové kanalizace DN 100 mm a budou napojeny do veřejné kanalizační stoky, 

která vede pod komunikací. 

Přípojka vodovodní je o průměru DN 25 z plastového potrubí a je napojena na veřejný vodovod. 

f) Vliv stavby na životní prostředí: 

Při provádění prací je třeba respektovat zákon č.258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví. 

S odpady vzniklými na stavbě objektu se musí postupovat podle zákona 185/2001 Sb.  
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Odpady se musí likvidovat pouze v zařízeních, která jsou k tomu výhradně určena. Stavba 

objektu nebude mít negativní vliv na své okolí ani na životní prostředí. Vytápění stavby je 

uvažováno pomocí plynového média pomocí kondenzačního kotle. 

Na stavbě bude dbáno na snižování hluku vznikajícího při jednotlivých stavebních procesech. 

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

Napojení příjezdové komunikace na veřejnou komunikaci bude provedeno tak, aby výškový 

rozdíl nebyl větší jak 20 mm. Objekt je řešen jako bezbariérový a splňuje vyhl. 398/2009 Sb. O 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb i vyhl. 

268/2009 o technických požadavcích na stavby. Přístup do objektu je řešen bezbariérově 

včetně sociálního zázemí v prostorech kavárny. Do administrativní části je také řešen přístup 

bezbariérově pomocí rampy ve sklonu 6,25° v šířce 1500 mm, avšak v každém patře 

administrativní části je uvažováno se zaměstnáním cca 20 osob, proto nevzniká povinnost 

zaměstnávat osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace: 

Dle Inženýrsko-geologického průzkumu se stanovilo zakládání na základových pasech ze 

prostého betonu. Geotechnická kategorie základové půdy byla zařazena do I. skupiny. Norma 

ČSN 73 10 01 (1) Zakládání staveb určí únosnost horniny.  

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém: 

Umístění stavby bylo navrženo dle požadavků na umístění staveb na pozemcích. Vzdálenost 

novostavby je od sousedního objektu pro bydlení vzdálena 13,890 m od objektu na severní 

straně 19,333 a od jižního sousedního objektu 26,858 m. Tímto je splněna povinnost 

vzdálenosti dvou sousedních pozemků podle výšky vyššího z nich. Výška novostavby je 

navržena na 11,725 m. Sousední objekty jsou dvoupodlažní výšky cca 9 m. Osa komunikace je 

5m od jižní hranice pozemku. Vytýčení stavby bude probíhat podle 2 směrových bodů, kterými 

jsou poklop kanalizační šachty a hranice protilehlého pozemku. Vychází se z katastrální mapy. 

±0,000=286,630 m. n. m Bpv. 

j) Členění stavby: 

Stavba se skládá pouze z jednoho objektu .Zpevněné plochy nejsou řečením tohoto projektu. 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Na okolní pozemky a stavby nebude mít stavba zásadní vliv. Jedná se o novostavbu objektu 

pro administrativní účely a pro obchod a služby, který neovlivní okolní stávající domy. Vzhledem 

ke stavebním činnostem na pozemku lze v jeho okolí předpokládat zvýšenou dopravní zátěž na 
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příjezdových pozemních komunikacích. Během stavby je důležité brát zřetel na čistotu kol 

dopravních prostředků, aby nedocházelo k nadměrnému znečišťování pozemní komunikace. 

Krátkodobě může dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti v okolí stavby. 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků: 

Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni z BOZ. Během stavby musí být dodržován 

zákon 591/2006 Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 

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

hloubky. 

Vymezení pracoviště a ohraničení staveniště, provádí zhotovitel. Výška oplocení staveniště 

musí být min. 1,8 m, aby nedošlo ke vstupu či zranění cizích neoprávněných osob. 

Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být dodržen bezpečný stav pracovišť. 

Ochrana proti pádu se zajišťují prostředky kolektivní ochrany, například ochranná zábradlí, 

poklopy, lešení. 

2) Mechanická odolnost: 

Je důležité dodržení konstrukčních zásad užívání i provádění jednotlivých technologických etap 

stavby. Na nosný systém stavby byl použit konstrukční systém POROTHERM, jako jsou nosné 

konstrukce, stropní konstrukce, vnitřní nosné zdivo i příčky. Je nutné dodržovat pracovní postupy při 

jednotlivých stavebních procesech dané výrobcem. 

Statickým výpočtem byla zjišťována odolnost hlavních nosných prvků konstrukcí oproti namáhání. 

3) Požární odolnost 

Je řešena samostatným projektem. 

4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí  

Stavba objektu nebude mít negativní dopad na životní prostředí. V blízkosti objektu se nebude 

nacházet zdroj hluku, který by ohrožoval zdraví obyvatel nebo kvalitu životního prostředí. Na pozemku 

se nenachází zdroje těžkých kovů, které by mohly ovlivnit kvalitu půdy i podzemních vod, které by 

mohly ohrozit zdraví člověka.  

5) Bezpečnost při užívání 

Bezpečnost při užívání schodiště je zajištěno pomocí zábradlí, výška jeho madla je nejméně 1,0 m. 

Výplň zábradlí je definována v ČSN743305 Ochranná zábradlí. Šířka svislých mezer nesmí být větší 

než 120 mm, vodorovných mezer max. 180 mm určená pro provozy určené s nízkým počtem osob 

mladších 12 let. 
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6) Ochrana proti hluku 

Pro tlumení akustického vlnění budou všechny instalace v domě řádně zaizolovány. 

Stavební konstrukce je navržena tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 05 32 Akustika-Ochrana proti 

hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků-Požadavky, nařízení vlády č. 

502/2000 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibraci a dále 258/2000 O ochraně 

veřejného zdraví. 

7) Úspora energie a ochrana tepla: 

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

jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov: 

Jsou provedeny posudky na splnění součinitele prostupu tepla pomocí programu Teplo  dle 

normy ČSN 73 05 40-2 (2011) o Tepelné ochraně budov. 

Budova splňuje požadované hodnoty součinitelů prostupů tepla pro svislé nosné konstrukce, 

vodorovné konstrukce i svislé konstrukce mezi jednotlivými místnostmi. Vše je řešeno 

samostatným projektem přiloženým k projektové dokumentaci. 

 

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

Stavba je řešena jako bezbariérová. 

9) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Budou provedena měření radonu: radonový index pozemku i objemová aktivita radonu v interiéru. 

Zabránění šíření radonu lze pomocí difuzních fólií, které jsou umístěny ve spodní stavbě. Musí být 

vyvedena u nepodsklepené stavby min. 150 mm nad upravený terén. Měření probíhá dle vyhlášky 

307/02 Sb.  Proti vlhkosti je stavba zajištěna dostatečnou hydroizolací ve dvou vrstvách. Všechny 

spoje jdou provedeny vodotěsně a jsou utěsněny. 

10) Ochrana obyvatelstva: 

Stavba je řešena tak, aby splňovala základní požadavky na situování stavby. Stavební řešení stavby 

odpovídá požadavkům na ochranu obyvatelstva. Při stavbě nevzniknou žádné okolnosti, při kterých by 

mělo dojít k ohrožení ochrany obyvatelstva. 

V objektu není uvažováno se zřízením nových CO. 

11) Inženýrské stavby (objekty)   

Zásobování objektu pitnou vodou bude z veřejného vodovodu. Elektrická energie bude napojena 

z podzemního rozvodu nízkého napětí. Kabelová televize a internet bude zprostředkován z napojení 

na sdělovací vedení. Vytápění objektu bude zajišťováno pomocí plynového stacionárního kotle. Na 

pozemku je zpevněná parkovací plocha napojená na pozemní komunikaci pomocí sjízdné rampy ve 
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spádu 2 % k pozemní komunikaci. Od objektu se pozemek postupně spáduje ve sklonu 1 %. 

Uvažujeme odvod dešťových vod z ploché střechy i ze zpevněných parkovacích i příjezdových ploch 

do dešťové kanalizace přes lapač olejových látek. 

Před samotnou výstavbou objektu bude sejmuta ornice do hloubky 300 mm, a přemístěna na předem 

určené místo mimo staveniště. Po dokončení stavby bude provedena rekultivace ornice. Poté se 

provedou sadové a parkovací úpravy, zatravnění a výstavbou okrasných dřevin. 

12) Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

Jedná se o nevýrobní objekt. Na stavbě se žádná technologická zařízení nevyskytují. 
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CC::  TTEECCHHNNIICCKKÁÁ  ZZPPRRÁÁVVAA    

Řešena samostatně jako příloha C 4.1 
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ZZÁÁVVĚĚRR::  

  

V průběhu přípravných projektových prací se opětovně řešilo efektivní využívání ploch pro 

obchod, služby a kanceláře. Na základě průzkumu veřejného mínění v dané lokalitě města, 

kdy občané postrádali prostory pro klidný odpočinek, pracovní či soukromé schůzky, se 

dospělo k závěru, že prostor z části objektu vyhrazené pro služby, bude využíván jako 

kavárna.  

Od původní myšlenky zadání diplomové práce jsem se neodchýlila, pouze se několikrát 

měnila dispozice rozmístění sociálního zázemí objektu, aby odpovídalo platným závazným 

normám i vyhláškám.  
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DD::  SSEEZZNNAAMM  PPOOUUŽŽIITTÉÉ  LLIITTEERRAATTUURRYY::  

Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon 

Zákon č. 137/1998 O obecných technických požadavcích na výstavbu 

Zákon č. 185/2001 O odpadech 

Zákon č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích a bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Zákon č. 500/2006 Sb. O územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovcí činnosti 

Zákon č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Vyhlášky č. 307/2002 Sb. O radiační ochraně 

ČSN 73 00 05 Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě 

ČSN 73 43 01 Obytné budovy 

ČSN 73 43 05 Zařizování bytů 

ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov-část 2 požadavky 

ČSN 73 10 01 Zakládání staveb 
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EE::  SSEEZZNNAAMM  PPOOUUŽŽIITTÝÝCCHH  ZZKKRRAATTEEKK  AA  SSYYMMBBOOLLŮŮ  

Tl. - tloušťka 

Fce  - funkce 

Kce – konstrukce 

Žb – železobeton 

 

FF::  SSEEZZNNAAMM  PPŘŘÍÍLLOOHH  

  SSLLOOŽŽKKAA  BB::  Přípravné a studijní práce  

  SSLLOOŽŽKKAA  CC11::  VVýkresová část  

  SSLLOOŽŽKKAA  CC22::  Specializace – vytápění  

PPříloha C2.1: Technická zpráva  

  

  SSLLOOŽŽKKAA  CC33::  Požárně bezpečnostní řešení  

 PPříloha C3.1: Požárně bezpečnostní řešení 

  

  SSLLOOŽŽKKAA  CC44::    

PPříloha C4.1: Technická zpráva stavební části 

Příloha C4.2: Tepelně-technické posouzení stavebních konstrukcí 

Příloha C4.3: Výpočet energetické náročnosti budovy 

Příloha C4.4: Skladby konstrukcí 

Příloha C4.5  Specifikace výrobků  

  

 

 


