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Abstrakt  
Cílem této zpracované diplomové práce je návrh uzavřeného areálu útulku pro psy s 
veterinárním zázemím a správou útulku v konkrétní lokalitě v okrajové části města 
Bystřice pod Hostýnem, v ulici Meziříčská. Jedná se o stavbu občanské vybavenosti. 
Kromě vlastního projektu je součástí práce specializace - zdravotně technické instalace  
a přípojky. 
Práce byla zpracována v návaznosti na bakalářskou práci. Záměrem je vytvořit funkční 
zařízení s každodenním nepřetržitým provozem, který bude zajišťován 7 zaměstnanci. 
Vzhledem k tomu, že v tomto regionu není takovéto zařízení zastoupeno, jeho realizací 
budou uspokojeny požadavky a nároky občanů města ale i okolních obcí. Kapacita útulku 
je navržena na základě požadavků zadavatele s možností umístění domácích zvířat v max. 
množství 50 psů, 50 koček a 16 drobných zvířat. Pokud nebude kapacita naplněna, lze toto 
zařízení využívat i jako zvířecí hotel.  
Při vlastním návrhu byl kladen důraz na celkový architektonický ráz a na konstrukční 
řešení. Objekty v areálu jsou navrženy z konstrukčního systému KM BETA s kontaktním 
zateplovacím systémem.  
  
Klí čová slova 
útulek, technický objekt, technická zpráva, veterinární ordinace, operační sál, kotce pro 
psy, plochá střecha, sedlová střecha, zdravotně technické instalace a přípojky, 
vzduchotechnika  
  
  
  
Abstract 
The aim of this diploma thesis is the design of this closed area of the shelter dogs with 
veterinary facilities and administration shelter in a specific location in the outskirts of 
Bystřice pod Hostýnem, street Meziříčská. It is a building amenities. 
In addition to the project itself is part of the job specialization - health and technical 
installations 
and connections. 
The work was developed in response to a bachelor thesis. The intention is to create a 
functional device with everyday hour, which will be provided by 7 employees. Given that 
the region is not represented such a device, its implementation will meet the requirements 
and demands of citizens of the town but also surrounding communities. The capacity of the 
shelter is designed based on the client&apos;s requirements with the possibility of placing 
domestic animals in max. Of 50 dogs, 50 cats and 16 small animals. Unless capacity is full, 
the device can be used as an animal hotel. 
In its own proposal, the emphasis was on the overall architectural character and design 
solutions. Structures in the area are designed from the structural system KM BETA with a 
contact system.The aim of this diploma thesis is the design of this closed area of the shelter 
dogs with veterinary facilities and administration shelter in a specific location in the 
outskirts of Bystřice pod Hostýnem, street Meziříčská. It is a building amenities. 
In addition to the project itself is part of the job specialization - health and technical 
installations 
and connections. 
The work was developed in response to a bachelor thesis. The intention is to create a 
functional device with everyday hour, which will be provided by 7 employees. Given that 
the region is not represented such a device, its implementation will meet the requirements 
and demands of citizens of the town but also surrounding communities. The capacity of the 



shelter is designed based on the client&apos;s requirements with the possibility of placing 
domestic animals in max.  
  
Keywords 
shelter, technical object, engineering report, veterinary surgery, operating room, pens for 
dogs, flat roof, gabled roof, sanitary installations and service pipes, HVAC - heating, 
ventilating and air conditioning  
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Anotace práce Cílem této zpracované diplomové práce je návrh uzavřeného areálu 
útulku pro psy s veterinárním zázemím a správou útulku v konkrétní 
lokalitě v okrajové části města Bystřice pod Hostýnem, v ulici 
Meziříčská. Jedná se o stavbu občanské vybavenosti. 
Kromě vlastního projektu je součástí práce specializace - zdravotně 
technické instalace  
a přípojky. 
Práce byla zpracována v návaznosti na bakalářskou práci. Záměrem je 
vytvořit funkční zařízení s každodenním nepřetržitým provozem, který 
bude zajišťován 7 zaměstnanci. Vzhledem k tomu, že v tomto regionu 
není takovéto zařízení zastoupeno, jeho realizací budou uspokojeny 
požadavky a nároky občanů města ale i okolních obcí. Kapacita útulku je 
navržena na základě požadavků zadavatele s možností umístění 
domácích zvířat v max. množství 50 psů, 50 koček a 16 drobných zvířat. 
Pokud nebude kapacita naplněna, lze toto zařízení využívat i jako zvířecí 
hotel.  



Při vlastním návrhu byl kladen důraz na celkový architektonický ráz a na 
konstrukční řešení. Objekty v areálu jsou navrženy z konstrukčního 
systému KM BETA s kontaktním zateplovacím systémem.  

Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 

The aim of this diploma thesis is the design of this closed area of the 
shelter dogs with veterinary facilities and administration shelter in a 
specific location in the outskirts of Bystřice pod Hostýnem, street 
Meziříčská. It is a building amenities. 
In addition to the project itself is part of the job specialization - health 
and technical installations 
and connections. 
The work was developed in response to a bachelor thesis. The intention 
is to create a functional device with everyday hour, which will be 
provided by 7 employees. Given that the region is not represented such a 
device, its implementation will meet the requirements and demands of 
citizens of the town but also surrounding communities. The capacity of 
the shelter is designed based on the client&apos;s requirements with the 
possibility of placing domestic animals in max. Of 50 dogs, 50 cats and 
16 small animals. Unless capacity is full, the device can be used as an 
animal hotel. 
In its own proposal, the emphasis was on the overall architectural 
character and design solutions. Structures in the area are designed from 
the structural system KM BETA with a contact system.The aim of this 
diploma thesis is the design of this closed area of the shelter dogs with 
veterinary facilities and administration shelter in a specific location in the 
outskirts of Bystřice pod Hostýnem, street Meziříčská. It is a building 
amenities. 
In addition to the project itself is part of the job specialization - health 
and technical installations 
and connections. 
The work was developed in response to a bachelor thesis. The intention 
is to create a functional device with everyday hour, which will be 
provided by 7 employees. Given that the region is not represented such a 
device, its implementation will meet the requirements and demands of 
citizens of the town but also surrounding communities. The capacity of 
the shelter is designed based on the client&apos;s requirements with the 
possibility of placing domestic animals in max. 
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c) ochrana před technickou seizmicitou 
d) ochrana před hlukem 
e) protipovodňová opatření 
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojení místa technické infrastruktury 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
c) doprava v klidu 
d) pěší a cyklistické stezky 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
b) použité vegetační prvky 
c) biotechnická opatření 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, ochrana 
    rostlin a živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
d) návrh zohlednění podmínek ze záměru zjišťovacího řízení a stanoviska EIA 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany  
B. 7 Ochrana obyvatelstva 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
b) odvodnění staveniště 



c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
f) maximální zábory pro staveniště 
g) max. produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
   - ochrana proti hluku a vibracím 
   - ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
   - ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
   - ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 
j)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
    koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
l)  zásady pro dopravně - inženýrské opatření 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
ZÁVĚR  
 
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ Ů  
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ÚVOD 
Předmětem zpracování diplomové práce bylo vyhotovit projektovou dokumentaci 

stavby útulku pro psy s veterinárním zázemím v Bystřici pod Hostýnem. 
Obsahově je práce dělena do tří složek. Složka A obsahuje dokladovou část diplomové 
práce a průvodní, souhrnnou technickou zprávu. 

Prvopočátky návrhu jsou zdokumentovány ve složce B, ta obsahuje  použité 
podklady pro zpracování architektonické studie a seminární práci na téma Útulky v České 
republice. Samotný projekt pak je obsahem složky C, kde jsou vloženy jak všechny 
potřebné výkresy a detaily, tak i důležité přílohy. Jedná se především o posudky, týkající 
se stavební fyziky a požárně bezpečnostního řešení stavby. 

K diplomové práci jsem vypracovávala dvě specializace . První je zaměřena na 
zdravotně technické instalace a druhá se věnuje vzduchotechnice.  
Ve specializacích jsou řešeny vnitřní rozvody kanalizace, vody a částečně plynu, včetně 
přípojek na sítě technické infrastruktury. 

Charakterem  se jedná o uzavřený samostatný areál, který je tvořen hlavním 
objektem, dvěma objekty, kde jsou umístěny kotce pro psy, výběhem pro kočky a 
objektem technického zázemí. 

Areál je umístěn v okrajové části města Bystřice pod Hostýnem, v ulici Meziříčská. 
Jedná se o zařízení občanské vybavenosti.    
 
 

A. Průvodní zpráva 
 

A.1  Identifika ční údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby : 
 
Útulek pro psy s veterinárním zázemím 
                                                                                                                                          
Místo stavby            :  Bystřice pod Hostýnem, ulice Meziříčská 
Země                        :  Česká republika 
Druh stavby             :  Občanská vybavenost 
Katastrální území    :  Bystřice pod Hostýnem 
Č. parcely                :  2639/29, 2617/1, 2639/31, 2639/32, 2639/33, 2639/34 
 
c) předmět projektové dokumentace :  
 
Jedná se o projektovou dokumentaci na provedení objektu s veterinárním zázemím a 
správou útulku, dvou objektů kotců pro psy, výběhu pro kočky a objektu technického 
zázemí. Dále je řešeno napojení na sítě technické infrastruktury, ČOV, jímka na 
vyvážení (žumpa), akumulační nádrž, vsakovací systém (tunel Garantia), odlučovač 
lehkých kapalin, vodoměrná šachta, zpevněné plochy a oplocení areálu útulku.  
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo : 
 



b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo : 
 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) : 
 
Město Bystřice pod Hostýnem, IČ : 00287113, Masarykovo náměstí 137 
768 61 Bystřice pod Hostýnem 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 
osoba) : 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta, včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob, vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jeho autorizace : 
 
Bc. Barbora HULENKOVÁ  
Osvobození 318 
768 42 Prusinovice  
c) jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace, včetně,  včetně 
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob, vedených Českou komorou  
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,  
s vyznačeným  oborem, popřípadě specializací jejich autorizace :  
 
Bc Barbora HULENKOVÁ  
Osvobození 318  
768 42 Prusinovice  
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 
povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum 
vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření) : 
 
Není řešeno. 
 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 
zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby : 
 
Výchozím podkladem pro zpracování přiložené projektové dokumentace byl schválený 
územní plán města Bystřice pod Hostýnem, kopie mapy katastru nemovitostí, výpis LV, 
zadání investora, architektonická studie areálu útulku pro psy s veterinárním zázemím a 
vyjádření správců sítí technické infrastruktury. 
 
c) další podklady : 
 



Výškopisné a polohopisné zaměření lokality, kde bude areál útulku pro psy s veterinárním 
zázemím umístěn, jednání a konzultace na Mě úřadu Bystřice pod Hostýnem - orgánu 
územního plánování a stavebního řádu.  
                                                                                                                
A.3 Údaje o území 
 
a) rozsah řešeného území : 
 
Rozsah řešeného území, včetně sítí technické infrastruktury a návaznosti na sousední 
pozemky je patrný z výkresu situace.  Zájmové území se nachází v zastavitelné části města 
Bystřice pod Hostýnem, v ulici Meziříčská. 
  
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláštně chráněné území, záplavové území, apod.) : 
 
Pro realizaci navrhovaného záměru bude nutné provést vynětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu. Lokalita neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, 
národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky 
ani přechodně chráněné plochy. 
Lokalita nepodléhá ustanovení § 18 o omezení činností v chráněném ložiskovém území 
dle zákona ČSR č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství. 
Zájmový pozemek dále bezprostředně nepodléhá celoplošným ani lokálním ochranám 
dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a požadavkům zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích. Lokalita, kde navržen areál útulku pro psy s veterinárním zázemím, nespadá do 
zvláště chráněného území ve smyslu zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  
Přímo na zájmové lokalitě se nenachází žádný registrovaný významný krajinný prvek ani 
významný krajinný prvek vyjmenovaný v zákoně č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny. Pozermek, na němž bude umístěn areál útulku pro psy s veterinárním zázemím se 
nenachází  v zátopové ani záplavové oblasti. 
  
c) údaje o odtokových poměrech : 

Jsou zpracovány v samostatné části projektové dokumentace - zdravotně technické 
instalace a přípojky. 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 
nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas : 
 
Navržený areál útulku pro psy s veterinárním zázemím je v souladu s územním plánem 
města Bystřice pod Hostýnem, architektonickou studií a vydaným územním rozhodnutím. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou, územní 
rozhodnutí nahrazující, anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí a v případě stavebních úprav, 
podmiňující změnu v užívání stavby, údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací : 
 
Navržený areál útulku pro psy s veterinárním zázemím je v souladu s územním plánem 
města Bystřice pod Hostýnem. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území : 
 



Stavba je navržena v souladu s obecnými a technickými požadavky na výstavbu, dle 
vyhlášky  268/2009 Sb. Dále jsou splněny obecné technické požadavky na využití území. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů : 
 
Podmínky uvedené v jednotlivých vyjádřeních dotčených orgánu jsou zapracovány do 
projektové dokumentace pro stavební řízení. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení : 
 
Projektová dokumentace splňuje OTP a zejména vyhlášku č. 501/2006. Není třeba žádat o 
žádné výjimky. 
  
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic :  
 
Bez návaznosti na okolní stavby a související investice. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) : 
 
Výpis parcel dotčených areálem útulku pro psy s veterinárním zázemím : 
Jedná se o výpis parcel dle katastru nemovitostí 
 
Katastrální území Bystřice pod Hostýnem 
 
Číslo 
parcely 

Výmě
ra m2 

Druh 
pozemku 

LV Vlastník Podíl Způsob 
dotčení 

2639/29 7775 Orná půda 10001 
Město BpH, Masarykovo náměstí 137 
768 61 Bystřice pod Hostýnem 

Vlastník 
Areál útulku pro psy 
s veterinárním 
zázemím 

2617/1 11421 Orná půda 2122 
Gardavský Milan, Želatovice 59  
751 16 Želatovice 

Vlastník 
Areál útulku pro psy 
s veterinárním 
zázemím 

2639/31 2216 Orná plocha 307 
Matuštíková Helena, Meziříčská 559 
768 61 Bystřice pod Hostýnem 

Vlastník 
Areál útulku pro psy 
s veterinárním 
zázemím 

2639/32 1682 Orná půda 2068 

Hrabovská Květoslava, PhDr, U Trojáku 
4585, 76005 Zlín 
Neplechová Alena, Palánek 158/2 
Brňany, 682 01 Vyškov 

   1/2 
Areál útulku pro psy 
s veterinárním 
zázemím 

2639/33 1596 Orná půda 912 
Bartošek Miroslav, Sokolovská 2412/5 
767 01 Kroměříž 

Vlastník 
Areál útulku pro psy 
s veterinárním 
zázemím 

2639/34 2049 Orná půda 2160 Macfelda Lubomír,Úvoz 203/64a 
Brno - město, 602 00 Brno 

Vlastník 
Areál útulku pro psy 
s veterinárním 
zázemím 

       

       

 



Pozemky sousedící s pozemky areálu útulku pro psy s veterinárním zázemím : 
 
Jedná se o výpis parcel dle katastru nemovitostí 
 
Katastrální území Bystřice pod Hostýnem 
 
Číslo 
parcely 

LV Vlastník Podíl 

 
2639/9 

 
3119 

Průmyslové stavitelství Brno a.s., Čechyňská 419/14a, Trnitá 
602 00 Brno  

 
Vlastník 

 
2821/4 

 
6377 

 
Zlínský kraj, Třída T. Bati 21, 760 01 Zlín 

 
Vlastník 

 
2639/4 

 
3119 

Průmyslové stavitelství Brno a.s., Čechyňská 419/14a, Trnitá 
602 00 Brno 

 
Vlastník 

 
2639/11 

 
5997 

 
Hlava Miroslav, kroužky 1656, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 

 
Vlastník 

 
2639/15 

 
10002 

Česká republika, Pozemkový fond, Husinecká 1024/11a 
130 00 Praha 3 

 
Vlastník 

 
2639/36 

 
6434 

 
Myška Vladan, Slavkovská 867, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 

 
Vlastník 

 
A.4 Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby : 
 
Jedná se o novou stavbu. 
 
b) účel užívání stavby : 
 
Jedná se o objekt charakteru občanské vybavenosti. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba : 
 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) : 
 
Navržený areál útulku pro psy s veterinárním zázemím nebude kulturní památkou. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb : 
 
Navržený areál útulku pro psy s veterinárním zázemím bude stavbou občanské 
vybavenosti. Její technické řešení 1. NP zohledňuje přístup pro tělesně postižené osoby dle 
vyhlášky 398/2009 Sb. o OTP, zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Při 
zpracování PD byly zohledněny a dodrženy požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a s nimi souvisejících platných norem a vyhláška č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využití území ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.  
 



f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů : 
 
Podmínky, obsažené ve stanoviscích dotčených orgánů a účastníků řízení jsou zapracovány 
do projektové dokumentace. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení : 
 
PD je zpracována v souladu s OTP. Žádné výjimky ani úlevová řešení není nutno řešit 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků, apod .) : 
 
Zastavěná plocha objektu s veterinárním zázemím a pro správu útulku        :       616,92 m2 
Zastavěná plocha objektů kotců pro psy (2x 151,47 m2)                                :       302,94 m2 
Zastavěná plocha objektu technického zázemí                                                :         26,00 m2 
Zastavěná plocha výběhu pro kočky                                                                :         33,25 m2                   
Obestavěný prostor objektu s veterinárním zázemím a pro správu útulku      :    2.475,65 m3  
Obestavěný prostor kotců pro psy                                                                   :       836,11 m3 
Obestavěný prostor objektu technického zázemí                                            :         67,63 m3 
Plocha místností v přízemí (veterinární zázemí a správa útulku)                 :       502,90 m2 
Plocha místností v 1. patře (veterinární zázemí a správa útulku)                :       109,85 m2   
Počet obytných místností bytu v 1. patře                                                         :           2 
Počet bytů                                                                                                        :           1 
Počet osob v bytě                                                                                              :           1 
Počet zaměstnanců celkem                                                                               :           7                                                 
 
i) základní bilance stavby (potřeba a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.) :  
 
Jsou zpracovány v samostatné části projektové dokumentace - zdravotně technické 
instalace a přípojky (specializace).  

Přípojka elektřiny bude provedena ze stávajícího vedení NN, které prochází pozemkem 
investora, do skříně s elektroměrem, umístěným na hranici pozemku (v oplocení). Bude 
provedena rozvodnými závody. Před elektroměr bude osazen hlavní jistič odpovídající 
technickým normám ČSN EN 60898 nebo ČSN EN 60947 s vypínací charakteristikou B. 
Hlavní jistič 3x 32 A je dimenzován s ohledem na soudobý příkon odběrného místa. 
Operační osvětlení a přístroje k zachování životné důležitých funkcí, např. dýchací a 
nejrůznější kontrolní přístroje, budou v případě nouze přepojeny do 0,5 s na náhradní zdroj 
proudu. Náhradní napájení bude zajištěno záložním zdrojem. Ten obsahuje střídavý měnič, 
akumulátorové baterie, dobíječ síťového zdroje a řídicí elektroniku. Záložní zdroj, včetně 
potřebných komponentů pro jeho funkci bude umístěn v prostoru technické místnosti.  

j) základní předpoklady výstavby (čas. údaje o realizaci stavby, členění stavby na etapy) : 
 
Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení a po nabytí jeho právní moci 
(předpoklad duben 2015) 
Stavba bude dokončena do 31. 12. 2018 



Doba trvání stavby  -  44 měsíců 
 
k) orientační náklady stavby : 
 
Celkové investiční náklady jsou odhadnuty s ohledem na rozsah areálu a dle již 
realizovaných staveb podobného charakteru a druhu, na částku cca 20 mil. Kč. 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
Je v souladu se značením na výkrese situace 
 
S1   -  Objekt s veterinárním zázemím - SO 01 
S2   -  Objekt pro správu útulku - SO 01 
S3   -  Karanténní kotce pro psy - SO 01 
S4   -  Objekt technického zázemí (kafilerní box + sklad) - SO 04 
S5   -  Objekt kotců pro psy - S0 02 a S0 03 
S6   -  Výběh pro kočky 
S7   -  Výběh pro psy 
S8   -  Zatravněný prostor pro ukázku psů 
S9   -  Zpevněná plocha pro komunální odpad 
S10 -  Zatravněná plocha pro venčení psů 
S11 -  Přípojka splaškové kanalizace, včetně ČOV 
S12 -  Přípojka vedení NN 
S13 -  Přípojka vody, včetně osazení vodoměrné šachty 
S14 -  Přípojka plynu - NTL   
S15 -  Zpevněná plocha + příjezdová komunikace 
S16 -  Zpevněná plocha - betonová dlažba 
S17 -  Zděné oplocení výšky 2000 mm       
S18 -  Kanalizace splašková se zaústěním do jímky na vyvážení (žumpy) 
S19 -  Kanalizace dešťová se zaústěním do akumulační nádrže,  
           včetně vsakovacího tunelu Garantia  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. Souhrnná technická zpráva 
 

B.1  Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku : 
 
Pozemky parc. č. 2639/29, 2617/1, 2639/31, 2639/32, 2639/33 a 2639/34, na kterých je 
umístěn areál útulku s veterinárním zázemím, se nachází v okrajové části města Bystřice 
pod Hostýnem, v ulici Meziříčská. Jsou rovinného charakteru.  Nenachází se v zátopové 
ani záplavové oblasti. Jsou vedeny v KN jako orná půda. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně - historický průzkum , apod.) : 
 
Pro zpracování přiložené PD bylo zpracováno měření radonu v podloží, kterým bylo 
zjištěno, že výše uvedené pozemky jsou zatíženy středním stupněm pronikání radonu 
z podloží. Tato skutečnost je zohledněna v PD návrhem odpovídající izolace (Fatrafol 
803). Dále byl hodnocen vertikální půdní profil do hloubky základové spáry a geologická 
situace.  Na základě toho byly navrhovány základové konstrukce pod objekty. Žádné další 
průzkumy ani rozbory nebylo třeba provádět, vzhledem k rozsahu a charakteru navrženého 
areálu útulku s veterinárním zázemím. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma : 
 
Se v uvedené lokalitě nevyskytují, není řešeno. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
 
Pozemky, na kterých je areál navržen, se nenachází v poddolovaném území ani zátopové  
a záplavové oblasti. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území : 
 
Jedná se o areál občanské vybavenosti, bez škodlivých vlivů na okolní pozemky a objekty 
na nich umístěné. Stávající odtokové poměry nebudou v území zhoršeny ani ovlivněny. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin : 
 
Na pozemcích, kde je navržen areál útulku pro psy s veterinárním zázemím se nenachází 
žádné objekty ani dřeviny, které by bylo třeba před realizací odstranit. Není řešeno.    
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) : 
 
Pozemky, na kterých je areál navržen, budou vyňaty ze zemědělského půdního fondu 
v rozsahu dle situačního plánu. Pozemky neplní funkci lesa - není řešeno. 
 
h) územně - technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) : 



Navržené objekty v areálu útulku pro psy s veterinárním zázemím budou napojeny na sítě 
technické infrastruktury v rozsahu, který je patrný ze situačního plánu. Tyto přípojky 
budou napojeny na stávající rozvody inženýrských sítí v uvedené lokalitě a za podmínek 
stanovených jejich správci (VaK, RWE, E-on apod.) Délky, dimenze a polohy jednotlivých 
přípojek na IS jsou podrobně vykresleny na přiloženém situačním plánu. Dopravní 
napojení je navrženo ze stávající zpevněné asfaltové plochy, která je součástí sousedního 
pozemku, s jejímž majitelem je uzavřena smlouva o provedení napojení. Stávající 
zpevněná plocha, na kterou bude provedeno napojení, je již napojena na státní silnici  
III/43729 v ulici Meziříčská, stávajícím sjezdem.  
  
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice : 
 
Žádné věcné a časové vazby, stejně jako vyvolané související investice nejsou řešeny. 
 
B.2  Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
Jedná se o oplocený ucelený a uzavřený komplex - areál útulku pro psy s veterinárním 
zázemím a správou útulku. V 1. patře objektu bude umístěna 1 bytová jednotka pro bydlení 
správce areálu. 
Součástí hlavního objektu bude umístění dvou objektů kotců pro psy, včetně venkovního 
výběhu, objekt technického zázemí, kde bude umístěn kafilerní box a sklad zahradního 
nářadí a zahradní techniky a výběh pro kočky.  
 
Max. kapacita areálu  :    7 osob  
                 50 psů     

               50 koček    
                16 drobných zvířat  

 
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení : 
 
Přiložená projektová dokumentace řeší ucelený a oplocením uzavřený areál útulku pro psy, 
který bude plnit funkci služeb občanského vybavení. Jeho návrh vycházel z požadavku 
zadavatele PD a zpracované architektonické studie. Umístění je v souladu se schváleným 
územním plánem města Bystřice pod Hostýnem. 
Areál sousedí s benzinovou čerpací stanicí a nachází se v dostatečné vzdálenosti od bytové 
zástavby, v souladu s hygienickými a hlukovými požadavky. Jednotlivé objekty areálu jsou 
umístěny s ohledem na předpokládaný provoz a na základě provedených konzultací 
s majiteli a provozovateli podobných zařízení.     
 
b) architektonické řešení - kompozice tvar. řešení, materiálového a barevného řešení  : 
 
Vycházelo ze zpracované studie a požadavku investora. V průběhu zpracování přiložené 
PD byly prováděny dílčí konzultace mezi investorem a projektantem, za účelem 
optimálního řešení jak po stránce dispozičního uspořádání, tak po stránce návrhu 
materiálů, z kterých budou objekty areálu útulku s veterinárním zázemím prováděny. 
Z architektonického hlediska je větší část hlavního objektu, kde je umístěno veterinární  



zázemí a správa útulku, přízemní, zbývající část je dvoupodlažní. V 1. patře je umístěn byt 
pro správce areálu a kanceláře. Výše uvedený objekt je zastřešen plochými střechami. 
Dva totožné objekty, kde jsou umístěny kotce pro psy i objekt technického zázemí, kde je 
umístěn kafilerní box a sklad nářadí a zahradní techniky jsou přízemní, zastřešené 
sedlovými střechami, malého spádu. Výše uvedené doplňkové objekty vhodně dotváří 
z architektonického hlediska celkové tvarové řešení, které je v souladu s požadavky  
zadavatele PD a schvalujícího Mě úřadu Bystřice pod Hostýnem - orgánu územního 
plánování a stavebního řádu.    
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Návrh provozního řešení vycházel z odsouhlasené studie, veterinárních a hygienických 
požadavků a z konzultací s majiteli a provozovateli podobného zařízení služeb této 
občanské vybavenosti. Nejedná se o výrobní zařízení, technologie výroby není řešena. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Navržený areál útulku pro psy s veterinárním zázemím bude stavbou občanské 
vybavenosti, přístupné veřejnosti a její technické řešení přízemí zohledňuje přístup pro 
tělesně postižené osoby dle vyhlášky  398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
Při zpracování PD byly zohledněny a dodrženy požadavky vyhl. č. 268/2009 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a s nimi souvisejících platných norem a vyhláška č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využití území ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.  
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Bezpečnost provozu stavby při jejím užívání bude zajištěn provozními předpisy a 
kontrolou jejich dodržování, bude se jednat o aplikaci fungujícího bezpečnostního systému 
na rozsáhlejší stavební celek. 
Dispoziční a prostorové řešení jednotlivých prostorů je navrženo podle požadavků  
ČSN 73 5105 a Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., Příloha k nařízení vlády – Další 
podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí. 
Jednotlivé prostory budou vybaveny příslušnými bezpečnostními značkami. Provedení a 
rozmístění bezpečnostních značek bude odpovídat ČSN ISO 3864 a Nařízení vlády 
č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 
signálů. V souladu s Nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí musí provozovatel - stavebník před uvedením pracoviště do 
provozu zajistit: 
 

� Určení osob, k jejichž povinnostem patří zajišťovat bezpečný provoz, 
používání, údržbu, úklid, čištění a opravy pracoviště, 

� Stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů 
o vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení, 

� Opatření k ochraně zdraví pro pracoviště, na kterých jsou používány 
zdraví škodlivé nebo nebezpečné látky a přípravky, 

� Opatření pro zdolávání mimořádných událostí a pravidla pro chování 
zaměstnanců k zajištění bezpečné evakuace osob, 

� Zabezpečení pracoviště proti vstupu nepovolaných osob a to i 
v mimopracovní době. 



B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení : 
 
Vycházelo ze zpracované studie a požadavků investora. 
V části přízemí objektu s veterinárním zázemím a správou útulku je řešena prodejna  
Zverimex a prodejna psích oblečků, ordinace, operační sál, sklad léčiv, příruční sklady, 
technická místnost, místnost pro vzduchotechnické zařízení, sociální zařízení, vstupní a 
komunikační prostory (chodby), kuchyňky a schodiště do 2. NP. Ve 2. NP je umístěn byt 
pro správce areálu, archiv a dvě kanceláře pro správu útulku. Ve druhé části tohoto objektu 
je umístěna karanténa pro psy, kočky a další drobná domácí zvířata, denní místnost, šatna, 
prádelna, sociální zařízení, úklidová místnost, umývárna psů, místnost pro drobná domácí 
zvířata, sklad přepravek a obalů, místnost s lednicemi, vstupní hala, recepce, místnost 
izolace, sklad suchého krmiva, přípravna krmiva a místnost pro kočky propojená 
s venkovním výběhem. K hlavnímu objektu jsou navrženy dva samostatné objekty, kde 
jsou umístěny kotce pro psy a objekt technického zázemí, kde je umístěn kafilerní box a 
sklad nářadí a zahradní techniky.  
  
b) konstrukční a materiálové řešení : 
 
- základy – pod nosné stěny obvodového zdiva všech zděných objektů i výběhu pro kočky 
jsou navrženy betonové základové pásy z prostého betonu C 20/25 XC. Pod ocelové 
sloupky konstrukce objektů kotců  a výběhu pro kočky jsou navrženy základové patky 
rozměru 400/400 mm ze stejného druhu betonu. Hloubka základové spáry (dno výkopů) 
bude u všech základových konstrukcí – 0,900. Součástí základových konstrukcí bude 
provedení podkladní betonové mazaniny (základové desky) tl. 150 mm z betonu C16/20, 
která bude armována svař. Kari sítí φ 8 mm – oka 150/150 mm. Do základové desky 
objektů kotců pro psy bude v místě ocelových sloupků (vždy mezi zákl. patkou a zákl. 
pásem) přidána výztuž - vždy 2x φR 14 mm.   
 
- hydroizolace, izolace proti radonu - je navržena proti střednímu stupni pronikání 
radonu z podloží, jednou vrstvou izolační fólie Fatrafol 803, která splňuje výše uvedené 
požadavky. Tato izolační fólie bude opatřena ze spodní i horní strany ochrannou netkanou 
textilií Dektrade, typ Filtek s plošnou hmotností 300 g/m2. 
Izolace a její umístění v jednotlivých konstrukcích je podrobně popsána ve skladbách 
konstrukcí. 
    
- obvodové stěny, příčky - jsou navrženy z vápenopískových zdících bloků a příčkovek 
KM Beta Sendwix 8DF-LD a 4DF-LD na tenkovrstvé lepidlo SX-ZM 921 tl. 2 mm. 
  
- překlady - nad okna a dveře jsou navrženy typové překlady systému KM Beta. 
V místech, kde jsou navrženy výplně otvorů větších rozměrů, budou provedeny 
monolitické žb. překlady (průvlaky) z betonu C20/25,   s vložením výztuží z oceli B500. 
 
- věnce - budou provedeny jako součást monolitické žb. stropní desky nad 1. NP a 2. NP  
v objektu s veterinárním zázemím a správou útulku.  Věnec objektů, kde jsou umístěny 
kotce pro psy i v objektu technického zázemí, bude taktéž proveden na všech nosných 
stěnách ze zdiva z vápenopískových bloků KM Beta. Tyto věnce budou obezděny 
vápenopískovými U profily  Sendwix  8DF-U a provedena betonová zálivka z betonu 
C20/25 s vložením výztuží z oceli B 500.  



 
- zastropení - 1. NP a 2. NP objektu s veterinárním zázemím a správou útulku je navrženo  
monolitickou obousměrně vyztuženou žb. stropní deskou tl. 200 mm, z betonu C20/25, 
Beton bude armován výztuží z ocelí B500. Vzhledem ke skutečnosti, že bude provedena 
dilatace vytápěné části objektu od nevytápěné (karanténní kotce pro psy), bude i zastropení 
nutno dilatovat osazením extrudovaného polystyrenu XPS tl. 20 mm. Monolitické žb desky 
zastropení tak mohou být betonovány samostatně nad vytápěnou a nevytápěnou částí 
objektu.  
 
- konstrukce zastřešení - hlavního objektu s veterinárním zázemím a správou útulku je 
navržena plochou střechou, s vyspádováním pomocí jednostranně řezaných desek a klínů 
z pěnového polystyrenu, EPS 150 S (Isover) do spádu 3%. Vlastní krytinu ploché střechy 
bude tvořit SBS modifikovaný asfaltový pás, s nosnou vložkou z polyesterové rohože 
(250g/m2).  Hydroizolační vrstva (krytina) bude chráněna netkanou textilií (Dektrade, typ 
Filtek) a perforovanou nopovou fólií, s výškou nopu 20 mm (Lithoplast Dren). Konečnou 
finální úpravou ploché střechy bude kačírek - prané kamenivo frakce 16-32 mm. 
Konstrukce zastřešení objektů, kde jsou umístěny kotce pro psy a objektu s technickým 
zázemím (kafilerního boxu a skladu nářadí a zahradní techniky) je navržena sedlovými 
střechami s malým spádem střešních ploch. Konstrukce zastřešení bude tvořena lehkou 
ocelovou konstrukcí z Jeklových profilů, na které budou kotveny dřevěné střešní latě. 
Vlastní krytina těchto sedlových střech bude z trapézového plechu SATJAM SAT 35 
s výškou trapézu 35 mm. 
 
- střešní svody, okapový systém – odtok z plochých  střech bude zaústěn do vtoků 
s integrovanou manžetou, samoregulačním vyhříváním, typ TWE 110BIT S TOPWET 
s perforovaným nerezovým ochranným košem TWOK v20-1000. 
Střešní žlaby a svody u sedlových střech jsou navrženy z titan -zinku. 
           
- schodiště - v objetu s veterinárním zázemím a správou útulku bude z 1. NP do 2. NP 
provedeno monolitické žb. podestové schodiště, s vetknutím podesty do nosných stěn do 
hl. 100 mm. Bude z betonu C20/25, armovaným ocelí B500. Tl. podesty a nosných desek 
schodišťových ramen bude 150 mm. Schodiště nebude součástí monolitické žb. stropní 
desky nad 1. NP, ale bude betonováno dodatečně. Při provádění betonáže stropní desky 
bude do prostoru výstupního ramene schodiště vložena napojovací výztuž B500, 
v nezbytně nutném rozsahu. 
  
- zábradlí – na schodišti bude provedeno ocelové nerezové zábradlí výšky 1000 mm 
s vertikálním členěním výplní.   
 
- výplně otvorů - navržená okna a dveře v obvodových stěnách části objektu, který bude 
vytápěn, budou opatřena zasklením vakuovým trojsklem Ug = 0,5 W/m2K. V ostatních 
nevytápěných prostorách bude provedeno zasklení oken a dveří dvojsklem Ug = 1,4 
W/m2K. Veškeré výplně otvorů v obvodových stěnách budou z dřevohliníkových euro 
profilů Slavona, z venkovní strany opatřená hliníkovými profily a z vnitřní strany 
dřevěnými euro profily. 
Vnitřní dveře jsou navrženy typu Sapeli, jejichž součástí budou dřevěné obložkové 
zárubně. 
Specifikace výplní otvorů  (dveří a oken) viz samostatný výpis, který je součástí PD. 
 



- obklady, dlažby - jsou navrženy v rozsahu, který je patrný z výkresové části PD - 
legendy místností. 
  
- podlahy - viz legendy místností a skladby konstrukcí. 
  
- ocelové konstrukce - v objektech kotců pro psy  jsou přední stěny navrženy lehkou 
ocelovou konstrukcí ze žárově zinkovaných Jekl profilů 100/100/3 mm s výplní žárově 
zinkovanými sítěmi s oky 50/200 mm φ 6 mm. Součástí těchto stěn jsou vstupní dveře do 
jednotlivých kotců které budou z Jeklových profilů ale rozměru 60/60/3mm, se stejnou 
výplní. Dělící příčky mezi jednotlivými kotci budou provedeny volně zasunutými 
dřevěnými prkny tl. 40 mm do vodících U profilů 50/50/3 mm, přivařených na ocelové 
sloupky. Výše popsaná ocelová konstrukce kotců bude tvořit svislou nosnou konstrukci 
zastřešení těchto objektů. Konstrukce zastřešení je navržena taktéž ocelovou konstrukcí 
z Jekl profilů, žárově zinkovaných, profilu 100/100/3 mm a 60/100/3 mm. Podrobnosti 
zastřešení - viz D.1.1.b.18 – Půdorys zastřešení – SO2, SO3.  
Prostor výběhu pro kočky je taktéž z přední strany navržen ocelovou konstrukcí ze žárově 
zinkovaných Jekl profilů 100/100/3 mm, vstupní dveře do výběru budou z Jekl profilu 
60/60/3 mm. Výplň bude ze žárově zinkovaných sítí s oky 50/50 mm φ 4 mm. Pletivo bude 
instalováno i z vrchní strany přes výběh. Ve výběhu pro kočky bude řešen i přístřešek, 
jehož konstrukce bude taktéž provedena ze žárově zinkovaných Jekl profilů 100/100/3 mm 
a 60/100/3 mm. Krytinu tohoto přístřešku bude tvořit, stejně jako krytinu nad objekty 
kotců pro psy, trapézový plech SATJAM SAT 35 s výškou trapézu 35 mm.   
 
- komín - v technických místnostech obou částí objektu s veterinárním zázemím a správou 
útulku je navrženo komínové jednoprůduchové těleso systému SCHIEDEL MULTI Ø 180, 
s průměrem šamotové vložky 180 mm. Nad úrovní střechy bude komínové těleso 
provedeno z typových prvků Schiedel final. Těleso bude ukončeno typovou komínovou 
hlavou. Do komínových průduchů bude zaústěn odtah od plynových turbokotlů Vaillant 
VU 202/3-5 atmo TEC plus - 22 kW. Průduchy budou vyvložkovány  dvouplášťovou nerez 
rourou  φ 150 mm.  
 
- dilatace - základové konstrukce, nosné zdivo i monolitická žb stropní deska, v místě 
nevytápěné části hlavního objektu (karanténní kotce) budou od vytápěné části dilatovány 
osazením svislé izolace XPS tl. 20 mm.  
 
- podhledy - v 1. NP a ve 2. NP objektu s veterinárním zázemím a pro správu útulku jsou 
navrženy zavěšené, z velkoformátových SDK, systému Gybtonebig Qattro 47 (Rigips).  
 
- omítky - veškeré vnitřní omítky budou systému WEBER.PAS DEKO (WEBER) tl.  
8 mm, vnější omítky WEBER.PAS SILIKON (WEBER) tl. 3 mm. 
 
- nátěry, malby – venkovní nátěry dřevěných konstrukcí a prvků budou provedeny vodou 
ředitelnou  barvou, v odstínu výplní otvorů. Vnitřní omítky budou opatřeny dvojnásobným  
nátěrem omyvatelnou barvou. V prostorách se zvýšenou vlhkostí se provedou malby  
s protiplísňovým přípravkem. 
 
- oplocení – bude provedeno v rozsahu dle výkresu situace, po celém obvodu areálu, do 
výšky 2000 mm od úrovně upraveného terénu. Je navrženo z vápenopískových  bloků   
eta SENDWIX 12DF-LDZ a SENDWIX 6DF-LDZ na tenkovrstvé lepidlo SX-ZM 921 tl. 
2 mm. Pod zdivo oplocení budou provedeny základové pásy šířky 500 mm, založené do 



hloubky 800 mm od upraveného terénu. Tento pás bude z betonu C 20/25 s vložením 
výztuže B500. Zdivo KM Beta bude od základového pásu izolováno 1x těžkou lepenkou 
Sklobit, natavenou na napenetrovaný beton základového pásu. Do základového pásu bude 
při jeho betonáži vložena svislá výztuž B500, v množství, které doporučuje výrobce 
dekorativních vápenopískových kvádrů. Tato výztuž bude procházet otvory v kvádrech a 
po provedení vyzdívky budou otvory zality betonem C20/25. Zdivo oplocení bude 
ukončeno osazením stříšek rozměru 497x245 mm, určených k tomuto systému.  
Součástí oplocení bude posuvná (zasunovací) brána šířky 6000 mm a výšky 2000 mm, 
osazená na hranici pozemku areálu útulku pro psy. Její umístění - viz výkres situace.  
 
- objekt pro elektroměr, plynoměr s HUP – je navržen ve zdivu oplocení, které bude 
provedeno na hranici pozemku areálu útulku. Jejich umístění – viz výkres situace. 
 
- zpevněné plochy - komunikace a plochy pro parkování osobních aut a pro osobu, která je 
držitelem ZTP, jsou navrženy z betonových dlaždic 300/300/80 mm Tyto zpevněné plochy 
budou vyspádovány k osazené uliční vpusti, jejíž odtok bude sveden potrubím DN 150 
z PVC KG do odlučovače lehkých kapalin GSOL-2/10.  
                              - chodníky kolem navržených objektů kotců pro psy, objektu techn. 
zázemí a výběhu pro kočky jsou navrženy z betonových kostek rozměru 100/100/60 mm. 
Veškeré dlažby budou osazeny do šotoliny, frakce 4-8 mm a budou vymezeny betonovými 
silničními a zahradními obrubníky, které budou osazeny do zavlhlého betonu C16/20 60 
mm. Podrobnosti, týkající se skladeb konstrukcí zpevněných ploch - viz výkresová část. 
 
- odlučovač lehkých kapalin - pro vyčištění dešťových vod ze zpevněných ploch v areálu 
útulku s veterinárním zázemím a správou útulku je navržen odlučovač lehkých kapalin 
GSOL-2/10. Další podrobnosti - viz specializace - zdravotně technické instalace a přípojky 
a umístění - viz výkres situace. 
- akumulační nádrž a vsakovací systém - v areálu útulku pro psy je navržena samonosná 
akumulační nádrž Columbus XXl 26000 l, která bude napojena na vsakovací tunel 
Garantia. 
Další podrobnosti - viz specializace - zdravotně technické instalace a přípojky a umístění - 
viz výkres situace. 
- ČOV - pro vyčištění splaškových vod z objektu s veterinárním zázemím a správou útulku 
je navržena čistírna odpadních vod typu AS -VARIO comp 8K. Další podrobnosti - viz 
specializace - zdravotně technické instalace a přípojky a umístění - viz výkres situace. 
 
- jímka na vyvážení (žumpa) - kanalizace odvádějící odpadní vody vzniklé v prostorech 
vyhrazených pro zvířata bude napojena na kanalizační přípojku svedenou do jímky na 
vyvážení, (žumpy). Je navržena plastová samonosná jímka s obsahem 12,3 m3. Další 
podrobnosti - viz specializace - zdravotně technické instalace a přípojky a umístění - viz 
výkres situace. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita : 
 
Jedná se o soubor jednoduchých staveb. Jejich řešení je navrženo v souladu s ČSN 730035, 
nahrazená ČSN EN 1991-1 a ČSN 731701, nahrazená ČSN EN 1995-1. Všechny navržené 
materiály vyhovují daným požadavkům a odpovídají hodnotám užitných, klimatických a  
dalších zatížení, uvažovaných při návrhu nosných konstrukcí. Jednotlivé objekty v areálu  
útulku pro psy jsou navrženy tak, aby zatížení na ně nemělo za následek :   
                                    - zřícení stavby nebo její části                              



                                                        - větší stupeň nepřípustného přetvoření 
                                    - poškození části stavby v důsledku většího přetvoření nosné 
                                      konstrukce  
                                    - poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) technické řešení : 
 
Viz specializace - zdravotně technické instalace a přípojky a specializace  
                           - vzduchotechnika 
 
Zajišťuje rovnotlaké větrání místností. Slouží pro přívod čerstvého vzduchu a pro odvod 
vzduchu znečištěného z prostorů operačního sálu, ordinace, karantény, rentgenu a 
hygienického zázemí pro lékaře. Tyto prostory se považuji za čisté, proto je nezbytné 
použiti filtrů s vysokou schopnosti filtrace a čistých nástavců.  
Pro přívod vzduchu do operačního sálu a ordinace jsou použity KS  FILTRASEPT- čistý 
nástavec s vířivou výustí se zabudovanými filtry pro mikročástice. Je zvolena velikost 4, 
typ filtru CR-H13 o velikosti 457x457x75 mm, vířivá výusť má rozměr skříně 
498x498x385 mm. 
Pro přívod vzduchu do kuchyňky a zádveří je použit stejný nástavec, ale bez zabudovaného 
filtru pro mikročástice. 
Pro odvod vzduchu z operačního sálu a ordinace jsou instalovány 2 vyústky s vířivým 
výtokem vzduchu VVM 400 16 lamel.  Rozměr skříně je 400x400x300 mm, připojeny jsou 
vodorovně a umístěny v podhledu s čtvercovou vířivou čelní deskou o rozměrech 398x398 
mm. Hladina akustického výkonu LWA=32 dB. 
Pro odvod vzduchu z karantény, šatny, vstupu, skladu místnosti pro rentgen a hygien.  
zázemí jsou použity 2 vyústky s vířivým výtokem vzduchu VVM 300 8 lamel. Rozměr 
skříně je 300x300x290 mm, připojeny jsou vodorovně a umístěny v podhledu s čtvercovou 
vířivou čelní deskou o rozměrech 298x298 mm.  
Hladina akustického výkonu LWA= 23 dB. 

Vzduchotechnická jednotka se skládá na přívodu směrem z exteriéru z filtrační komory  
s filtrem s filtrační schopnosti F5, deskové rekuperační komory, ohřívací vodní komory, 
ventilátorové komory a filtrační komory s filtrem s filtrační schopnosti F7. Na odvodu se 
skládá směrem z interiéru z filtrační komory s filtrem s filtrační schopnosti F7, deskové 
rekuperační komory a ventilátorové komory.  

Distribuční prvky jsou umístěny v podhledu (Rigips). Vzduchotechnická jednotka je 
postavena na podlaze v místnosti č. 110 - strojovna vzduchotechniky.  
Sání čerstvého i výfuk odpadního vzduchu je umístěn na severovýchodní straně fasády 
objektu. Na přívodním i odvodním potrubí je z venkovní strany instalována protidešťová  
pozinkovaná žaluzie 250x355 mm s pevnými lamelami a se síťkou proti ptactvu. 

 
b) výčet technických a technologických zařízení : 
 
ČOV, jímka na vyvážení (žumpa), akumulační nádrž a vsakovací systém a odlučovač 
lehkých kapalin, vzduchotechnické zařízení  
 
B.2.8 Požárně - bezpečnostní řešení 
 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků : 



Je řešeno v požárně - bezpečnostním řešení stavby (PBŘ), které je řešeno samostatnou 
zprávou k této PD. 
 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti : 
 
Je řešeno v PBŘ. 
 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků, včetně požadavků 
na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí : 
 
Je řešeno v PBŘ. 
 
d) zhodnocení evakuace osob, včetně vyhodnocení únikových cest : 
 
Je řešeno v PBŘ. 
 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně-bezpečnostního prostoru : 
 
Je řešeno v PBŘ. 
 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 
vnitřních a vnějších odběrných míst : 
 
Je řešeno v PBŘ. 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 
cesty, apod.) : 
 
Je řešeno v PBŘ. 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení) : 
 
Je řešeno v PBŘ. 
 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně - bezpečnostními zařízeními : 
Je řešeno v PBŘ. 
 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek : 
 
Je řešeno v PBŘ. 
 
B.2.9 Zásady s hospodaření s energiemi 
 
a) kritéria tepelně - technického hodnocení : 
 
Zateplované konstrukce obvodového pláště, střešního pláště a výplní otvorů jsou navrženy 
tak, že splňují požadavky Dle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, část 2: Požadavky. 
 

střešní konstrukce, včetně tepelné izolace tl. 2x 100 mm + 20 mm 

U = 0,16W/m2K < UN  = 0,24W/m2K 



splňuje požadavek ČSN 73 0540-2, tab.3 – stěna vnější 
 
obvodová stěna, včetně zateplení tl. 140 mm  

U = 0,19W/m2K <  UN = 0,30W/m2K 
splňuje požadavek ČSN 73 0540-2, tab.3 – stěna vnější 
 
dveře, okna  

UW = 0,72W/m2K <  UWN =1,70W/m2K 
splňuje požadavek ČSN 73 0540-2, tab.3 – dveřní výplň otvoru  z vytápěného prostoru do  
venkovního prostředí (včetně rámu) 
 
podlaha 

U = 0,28 W/m2 < UN = 0,45 W/m2  
splňuje požadavek ČSN 73 0540-2, tab.3 – podlaha vytápěného prostoru přilehlá k zemině 
 
b) energetická náročnost stavby : 
 
Viz samostatná příloha PD. 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií : 
 
Není řešeno, investor nepožadoval využití alternativních zdrojů energií. 
 
B.2.10 Hygien. požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  
 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů, 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod) : 
 
Veškeré materiály pro výstavbu objektů v areálu útulku pro psy nepředstavují riziko 
z hlediska ochrany zdraví osob ani životního prostředí. Navržené řešení splňuje podmínky 
hygienické ochrany po stránce hlukové a zdravotní.  
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
 
a) ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží : 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o objekt, kde jsou navrženy pobytové místnosti, bylo 
zpracováno měření radonu. Bylo zjištěno, že pozemky, na nichž je objekt s veterinárním 
zázemím a správou útulku, jsou zatíženy středním stupněm pronikání radonu z podloží, je 
navržena izolace Fatrafol  803, která splňuje protiradonové požadavky. 
b) ochrana před bludnými proudy : 
 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou bludné proudy řešeny, jelikož se nepředpokládá 
jejich výskyt. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou : 
 
Nebude prováděna, nevyskytuje se. 



 
d) ochrana před hlukem : 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o uzavřený oplocený areál, který plní funkci občanské 
vybavenosti a je umístěn v dostatečné vzdálenosti od okolní zástavby, nejsou navrhována 
žádná opatření proti hluku. PD je navržena tak, že jsou dodrženy požadavky normy  
ČSN 730532:2010 na ochranu před hlukem. 
e) protipovodňová opatření : 
 
Nejsou řešena, jelikož pozemky, na nichž je umístěn areál útulku pro psy se nenachází 
v zátopové ani záplavové oblasti. 
 
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) : 
 
Žádné další vlivy nejsou známy. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojení místa technické infrastruktury : 
 
Je podrobně vykresleno na výkresu situace. Jedná se o přípojky na kanalizaci, vodu, plyn  
a elektřinu. Výše uvedené inž. sítě prochází lokalitou, kde je areál útulku umístěn.  
Viz výkres situace. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky : 
 
- Vodovod - Roční potřeba vody               :  viz specializace - zdravotně technické instalace 
                                                                    a přípojky 
- Elektřina -  soudobý příkon                  :  29,1 kW                                              
- Sdělovací vedení                                    :  Bez požadavků 
- Plyn                                                          :  viz specializace - zdravotně technické instalace 
                                                                    a přípojky  
- Dešťová kanalizace                                :  viz specializace - zdravotně technické instalace  
                                                                    a přípojky  
- Splašková kanalizace                              :  viz specializace - zdravotně technické instalace 
                                                                    a přípojky  
- Vytápění                                                :  viz specializace - zdravotně technické instalace  
                                                                    a stavební fyzika - výpočty 
- Vzduchotechnika                                   :  viz specializace - vzduchotechnika 
 
Délky jednotlivých přípojek na IS : Jsou patrny z výkresu situace. 
 
B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení : 
 
Uvnitř uzavřeného areálu útulku pro psy jsou navrženy zpevněné komunikační plochy, 
kterými je zajištěna přístupnost k jednotlivým objektům. Viz výkres situace. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu : 
 



Dopravní napojení je navrženo ze stávající zpevněné asfaltové plochy, která je součástí 
sousedního pozemku, s jejímž majitelem je uzavřena smlouva o provedení napojení. 
Stávající zpevněná plocha, na kterou bude provedeno napojení, je již napojena na státní 
silnici  III/43729 v ulici Meziříčská, stávajícím sjezdem.  
 
c) doprava v klidu : 
 
V areálu útulku pro psy jsou navržena parkovací stání pro osobní auta v počtu 6 ks pro 
zaměstnance, 6 ks pro návštěvníky a 1ks pro osobu se ZTP. 
 
d) pěší a cyklistické stezky : 
 
Se v uvedené lokalitě nevyskytují 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy : 
 
Budou provedeny po dokončení stavby. Upravený terén bude vyjma zpevněných ploch 
ohumusován a zatravněn.  Z vnitřní strany areálu bude provedena podél celého oplocení 
výsadba méně vzrůstnými keři, v rozsahu dle výkresu situace. 
 
b) použité vegetační prvky : 
Kromě výše uvedených nejsou uvažovány. 
 
c) biotechnická opatření : 
Nejsou navrhována. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 
 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda : 
 
Areál útulku pro psy s veterinárním zázemím a správou útulku, objekty kde jsou umístěny 
kotce pro psy a objekt technického zázemí jsou navrženy tak, aby byly dodrženy obecné 
zásady ochrany životního prostředí.  
Provoz útulku je navržen tak, že neznečišťuje a nepoškozuje životní prostředí, jeho 
jednotlivé složky, organizmy a místní ekosystém. Během užívání útulku pro psy bude 
vznikat pouze směsný komunální odpad. Je nutné dle místních podmínek provádět jeho 
třídění a nakládání s ním v souladu se zákonem o odpadech a s obecně závaznou vyhláškou 
města Bystřice pod Hostýnem. 
Vytápění i ohřev teplé vody je navrženo dvěma plynovým turbokotli Vaillant VU 202/3-5 
atmo TEC plus  s max. příkonem do 35 kW. Dle zákona o ochraně ovzduší č.201/2012 Sb. 
se jedná o nevyjmenovaný zdroj. Provozovatelem tohoto zdroje bude stavebník – investor,  
Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo náměstí 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem.                                                       
Likvidace splaškových a dešťových vod je řešena v samostatné části PD - viz specializace 
- zdravotně technické instalace  a přípojky. 
 
Odpad vzniklý provozem areálu útulku pro psy : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
kód odpadu     název                                  kategorie        způsob likvidace 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
20 03 01            směsný komunální odpad         O                 sběrná nádoba a odvoz smluvní 
                         (odpad z provozu útulku)                          organizací na skládku 
 
Uhynulá domácí zvířata (psi, kočky apod.) budou umísťována do navrženého kafilerního  
boxu a dle potřeby bude zajišťován jejich odvoz do kafilerie oprávněnou osobou. 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině : 
 
Uvažovaný záměr nemá žádný negativní vliv na přírodu nebo okolní krajinu. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 : 
 
Lokalita, kde je útulek pro psy s veterinárním zázemím a správou utulku navržen se 
nenachází v chráněném území Natura 2000. V zájmové lokalitě se nenachází žádná 
významná ptačí oblast. 
d) návrh zohlednění podmínek ze záměru zjišťovacího řízení a stanoviska EIA: 
 
Není předmětem PD. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů : 
 
Nejsou navrhována žádná ochranná či bezpečnostní pásma. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva : 
Na stavbu nejsou z hlediska ochrany obyvatelstva kladeny žádné zvláštní požadavky. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění : 
 
Pro realizaci navrženého areálu útulku pro psy s veterinárním zázemím bude třeba 
elektřina a voda. Tyto energie budou odebírány z nově provedených přípojek na tyto sítě. 
 
b) odvodnění staveniště : 
 
Není řešeno, jelikož stávající profil terénu v místě navrženého areálu je přirozeně mírně 
svažitý, což zajišťuje potřebné odvodnění staveniště na terén, bez jakýchkoliv úprav. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu : 
 
Příjezd na staveniště bude v místě budoucího napojení na stávající asfaltovou plochu, která 
je součástí čerpací stanice, sousedící s areálem útulku pro psy. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky : 
  
Vzhledem k rozsahu zamýšlených prací při realizaci stavby útulku pro psy s veterinárním 
zázemím, není předpoklad vzniku škodlivých vlivů nad míru únosnou na okolní zástavbu. 



 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin : 
 
Staveniště bude od okolního prostoru zabezpečeno provizorním drátěným oplocením 
výšky 1600 mm, čímž bude prostor staveniště fyzicky oddělen od okolních pozemků a tím 
zamezen přístup nepovolaným a cizím osobám. V prostoru staveniště se nenachází žádné 
objekty ani dřeviny, které by byly třeba před zahájením odstraňovat.  
 

f) maximální zábory pro staveniště : 
 
Není řešeno. Staveništní plochu budou tvořit pouze pozemky investora parc. č. 2639/29, 
2617/1, 2639/31, 2639/32, 2639/33, 2639/34 v kú Bystřice pod Hostýnem. 
 

g) max. produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace : 
 
Jednotlivé stavební a demoliční odpady budou tříděny a jsou zařazeny podle přílohy č.1  
vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. s přidělením následujícího 
katalogového čísla : 
 

15 01 10 – Obaly obsahující zbytky nebezp. látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 
                  (plechovky od barev a nátěrových hmot, kartuše od silikonů a akrylátů)       
17 01 01 – Beton (vybouraný)  
17 01 02 – Cihly (vybourané)  
17 01 07 – Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keram. výrobků neuvedené pod 
                  č. 17 0106  
17 03 01 – Asfaltové směsi obsahující dehet  
17 04 05 – Železo a ocel (zbytky Jekl profilů z konstrukce zastřešení a konstrukce roštu  
                  zavěšených podhledů) 
17 09 04 – Směsné stavební a demol. odpady neuvedené pod č. 17 09 01,  
                  17 09 02 a 17 09 03                                                                                     
Při realizaci stavby bude vzniklá zemina z výkopů pro základové pásy a patky rozprostřena  
na pozemcích investora. Po provedení přípojek na IS bude zemina zpětně použita na zásyp  
výkopů. Žádná zemina nebude odvážena. Vzhledem ke skutečnosti, že areál je navržen 
v místě, kde je orná půda, bude provedena nejprve skrývka ornice v tl. 300 mm, která bude 
uložena na meziskládku v prostoru areálu a po dokončení staveb bude část této ornice 
vrácena zpět v tl. 100 mm na plochy, které budou zatravněny. Zbývající, přebytečná ornice 
bude odvezena na pozemky investora v kú Bystřice pod Hostýnem. Stavební řezivo bude 
využito investorem při dalších stavbách, event. bude nabídnuto jako palivové dříví.   
 
    Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 
(15 0110) a asfaltové směsi obsahující dehet (17 03 01) musí být předány oprávněné osobě 
podle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a musí 
být plněny povinnosti podle § 12 a 16 zákona č. 185/2001 Sb, o odpadech, ve znění pozd. 
předpisů (třídění odpadů podle druhů a kategorie a nesmíchané předávat oprávněným 
osobám do oprávněného zařízení pro nakládání s odpady). 
 
Pokud při výkopových pracích bude zjištěna přítomnost kontaminované zeminy je 
potřeba provést odpovídající opatření (laboratorní rozbor vzorku, na jehož základě 
se zvolí další vhodný postup). Případnou likvidaci kontaminované zeminy musí 
provést odborná firma. 
 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin : 



 
Při provádění výkopů pro inženýrské sítě bude zemina dočasně uložena vedle výkopů a po 
provedení přípojek zpětně vrácena do těchto výkopů.  Zemina z výkopů pro základové 
pásy a patky bude přesunuta na pozemku investora  do vzdálenosti cca 30 – 40 m, kde 
bude dočasně uložena  a  po provedení hrubé stavby navržených objektů využita 
k výškovému urovnání terénu.  Před zahájením zemních prací bude v nezbytně nutném 
rozsahu provedena skrývka ornice v tl. 300 mm. Tato ornice bude stejně jako zemina 
z výkopů uložena na pozemku investora a po dokončení stavby bude její část využita do 
míst, kde bude provedeno zatravnění.  Zbývající ornice bude odvezena na pozemky 
investora v kú Bystřice pod Hostýnem  a zde rozprostřena. 
 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě :  
 
V oblasti ochrany životního prostředí je nutné při realizaci všech činností na staveništi 
postupovat s maximální šetrností k životnímu prostředí a je nutné dodržovat příslušné 
zákonné předpisy: 

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně); 
- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska § 31 Označování 

obalů a výrobků s regulovanými látkami a další povinnosti; 
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z 

hlediska emise hluku, (např. u stavebních strojů); 
- je nutné minimalizovat dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z 

hlediska hluku, vibrací, prašnosti; 
- postupovat při likvidaci odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

zejména vést evidenci o nakládání s odpady podle § 39; tato evidence je součástí 
dokumentace -předkládané ke kolaudačnímu řízení; 

- speciální pozornost věnovat vzniku nebezpečného odpadu (všechny materiály, 
které obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona) a dalším jmenovitým typům 
odpadů jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest apod.     

Dodavatel je povinen zabývat se ochranou životního prostředí při provádění 
stavebních prací. 
Při provádění stavebních i technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní 
vlivy na životní prostředí a to zejména: 
 

- nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 
- exhalace z topenišť, rozehřívání strojů nedovoleným způsobem 
- znečišťování odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména z 

míst znečištěnými oleji a ropnými produkty. 
- jedním z největších omezení okolí při provádění stavby bude staveništní doprava 

zabezpečující odvoz vybouraného materiálu z bouracích prací, vytěžené zeminy a 
zásobování stavby materiálem. 

 
 
Ochrana proti hluku a vibracím 
 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 
technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém 
osvědčení.  



Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní 
zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit 
pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny a pod.).  
Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období 
stanovené v NV č.148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
 
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
 
Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 
výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a 
předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování 
stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, udržovat 
motor v optimálních otáčkách, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a 
pravidelné seřizování motorů. 
 
Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 
veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění 
veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké 
materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, uložení sypkého materiálu na nákladních 
vozidlech musí být nejvýše 10 cm pod horní hranou postranice prostoru vozidla. Při 
výjezdu vozů ze staveniště je nutno je řádně očistit. Vybouranou suť je nutno v případě 
zvýšené prašnosti zkrápět.Na staveništi - u výjezdu ze staveniště bude zpevněná plocha 
výjezdu využita jako plocha pro mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby. 
Zhotovitel stavby zajistí techniku, která v případě potřeby bude odstraňovat nečistoty 
z veřejných komunikací. 
 
Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 
 
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 
vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se 
zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod ze stavební jámy, provozních, 
výrobních a skladovacích ploch staveniště. Do kanalizace může být vypouštěna voda po 
předchozím usazení kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště.  
Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo 
rozmáčení povrchů ploch staveniště. 
Dodavatel má povinnost udržovat na převzatém staveništi a na přenechaných inženýrských 
sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů : 
 
Zhotovitel stavby odpovídá za plnění svých povinností, které mu ukládají právní předpisy 
upravující požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na požární ochranu (tj. 
zejména zákon č. 365/2011 Sb. – Zákoník práce, v platném znění,  zákon č. 309/2006 Sb. – 
Zákon o zajištění dalších podmínek na staveništi, v platném znění, NV č. 591/2006 Sb. – o 
bližších minimálních požadavcích BOZP na staveništi, v platném znění, a NV č. 362/2005 
Sb. – o bližších požadavcích na BOZP s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, v platném 
znění, NV č. 101/2005 Sb. – o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 



prostředí, v platném znění, zákon č. 133/1985 Sb. – o požární ochraně, v platném znění, 
NV č.378/2001 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění a další). 
Staveniště bude řádně oploceno, opatřeno uzamykatelnými branami a označeno 
příslušnými bezpečnostními značkami. Na staveništi budou vývěskou oznámena telefonní 
čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie. 
Před zahájením prací budou všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních 
předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření budou řádně 
zajištěna a kontrolována.Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. 
Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a 
protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. 
Práce na stavbě budou prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými 
technologickými postupy pro jednotlivé činnosti. V průběhu stavby budou provádět 
speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé tuto 
činnost vykonávat. 
Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným 
závazným ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní  
atesty. Ve smyslu ustanovení Stavebního zákona použije zhotovitel pouze ty materiály a 
výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při 
běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární, bezpečnostní a 
hygienické požadavky. 
 
Bezpečnostní předpisy: 
Po dobu provádění stavby bude dále zajištěno dodržování závazných bezpečnostních 
předpisů ve stavebnictví a nařízení, zejména pak příslušná ustanovení:  

� NV č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
staveništích 

� NV č. 362/2005 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

� Zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. 

Zhotovitel stavby je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly 
dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. Požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při výstavbě stanoví vyhláška č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Další podrobnější požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoví 
NV č. 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení přístrojů a nářadí, NV č.  406/2004 Sb. o bližších požadavcích na 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu a NV č. 
11/2002 Sb. o vzhledu a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
k) úpravy pro bezbariérobvé užívání výstavbou dotčených staveb : 
 
Vzhledem k charakteru navrhované stavby se nepředpokládá pohyb občanů se sníženou  
schopností pohybu na staveništi. Proto nejsou žádné úpravy v tomto smyslu navrhovány. 
 
l) zásady pro dopravně - inženýrské opatření :   
 
Viz bod c) kapitoly B.8. 



 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
 
Nejsou navrhována. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny : 
 
Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení a po nabytí jeho právní moci 
(předpoklad duben 2015) 
Stavba bude dokončena do 31. 12. 2018 
Doba trvání stavby  -  44 měsíců 
 
Termíny zahájení a ukončení stavby včetně průběžných lhůt pro realizaci jednotlivých 
částí výstavby budou řešeny v harmonogramu výstavby zpracovaném vybraným 
dodavatelem stavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZÁVĚR 
 

Řešený areál byl navržen v klidové části města Bystřice pod Hostýnem, 
v odpovídající vzdálenosti od objektů určených pro bydlení. 
Jeho umístění je souladu se schváleným územním plánem města a jsou dodržena veškeré 
hygienické požadavky, normy a právní předpisy.  

Areál byl posouzen z hlediska požárně bezpečnostního řešení a také několika 
aspektů spadajících do tepelné fyziky. Vyhotovený projekt obsahuje jak stavebně 
konstrukční řešení veškerých navržených objektů, tak jejich návaznost na vlastní provoz 
útulku. 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout zmíněný areál tak, aby byla realizace 
proveditelná a veškeré systémy funkční. 
Věřím, že jsem svým projektem tohoto dosáhla.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ Ů 
 

ČESKÉ STÁTNÍ NORMY, VYHLÁŠKY, ZÁKONY A NA ŘÍZENÍ VLÁDY 

Metodický návod SVS ČR číslo 2000/05/EPIZ ze dne 28. 2. 2000 ve znění novely ze dne 
1. 8. 2010 - Veterinární podmínky pro zřizování, provoz a kontrolu útulků a obdobných 
podnikatelských zařízení, 
Zákon č. 455/1991 Sb., zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném 
znění, 
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, 
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), v platném znění. 
ČSN 01 3420 „Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části“ 
ČSN 73 4301 „Obytné budovy“ 
ČSN 73 4305 „Zařizování bytů“ 
ČSN 73 0540-2 „Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky“ 
ČSN 73 1001 [1] „Zakládání staveb” 
ČSN 73 6110 – „Projektování místních komunikací” 
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