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Abstrakt 
Předmětem bakalářské práce je nový bytový dům s provozovnami. Tento dům je řešen stěnovým 
systémem porotherm, stropy jsou monolitické ze železobetonu a střecha je plochá. Dům má tři 
nadzemní podlaží, z čehož první nadzemní podlaží slouží pro provozovny. Jedna z provozoven je 
kadeřnictví a druhá trafika. V dalších dvou nadzemních patrech jsou čtyři byty, v každém p atře byty 
dva. Každý byt má vlastní lodžii s krásným výhledem. Dům se nachází na rovinatém pozemku. Je 
umístěn v Žatci v zástavbě nových rodinných domů.  
  
Klíčová slova 
Bytový dům, provozovny, lodžie, stěnový systém POROTHERM, plochá střecha, monolitické 
stropy  
  
  
  
Abstract 
The subject of bachelor thesis is a new domestic building with business premises. This house is 
designed by wall system POROTHERM. Ceilings are monolithic made of ferroconcrete and the 
roof is flat. The house has three overhead floors; the first one is used for business premises. The 
first business premise is a hairdresser; the second one is a tobacco shop. There are four flats in other 
two overhead floors, two flats in each floor. Each flat has its own loggia with a beautiful panoram a. 
The house is located on the plane plot. It is located in Žatec in the building development of new 
family houses.  
  
Keywords 
Domestic building, business premises, loggia, wall system POROTHERM, flat roof, monolithic 
ceilings  
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ÚVOD:  
 
Objekt má obdélníkový tvar a střecha je jednoplášťová plochá. Dům má zcela zateplenou 
fasádu polystyrenem ISOVER EPS GREYWALL PLUS tl. 120mm. Dům je v barvách lamina 
s oranžo-červenými pruhy (cihlovými). U balkonů ve 2NP, které jsou přes celou šířku objektu, 
jsou použity jako nosné prvky železobetonové sloupy. Výplně otvorů tvoří bílá plastová okna a 
bílé plastové dveře. V každé lodžii a balkónu je dlažba GRAS – bílá matná. Zábradlí je 
nerezové, čtvercového průřezu. Střecha je plochá, zatížena kačírkem o frakci 10 -30mm. 
Oplechování atiky pomocí titan-zinku.  
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1. Identifikační údaje 
-----------------------------  
Stavba :                        Novostavba bytového domu 

 
Místo :                          pozemek parc.č.4614/86 a parc. č. 4614/87 
                                     v katastrálním území Žatec 1     
            obec :               Žatec  
            okres:               Louny 
            kraj:                 Ústecký                          
 
Investor :                      Vladimír Potůček, Masarykova 5, Žatec 438 01  
                                      
                                                                           
Dodavatel :                  v  době zpracování projekt.dokumentace nebyl znám 
                                     (předpoklad realizace – svépomocí) 
 
Projektant :                   Václav Šťastný , Velichov 16, Žatec 438 01  
                                      projektová činnost ve stavebnictví  
                                      dle živnostenského oprávnění č.j.ŽU/0 -517/94-3/152094 
                                      z  16.8.1973 vydaného v Žatci  a  osvědčení o autorizaci 
                                      č.6402 z  18.10.1973 vydaného ČKAIT v Praze 
                                      IČO : 222  555 111 
 
Zahájení stavby :           0 8/2012                                  
Dokončení stavby :       12/2013 (předpoklad) 
 
Stupeň P.D. :                 Zjednodušená projektová dokumentace ke staveb.řízení  
 
 
2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích. 
 
Pozemky jsou vedeny v katastrální mapě jako stavební parcela. Byly ve vlastnictví města. Parcely 
odkoupil od města investor Vladimír Potůček. Jedná se o stavební p.č. 4614/86 a p.č. 4614/87. 
 
 
3. Údaje o provedených průzkumech  a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu. 
   
Průzkumy: 
Měření půdního radonu bylo provedeno 08/2011 -  Střední radonové riziko.  
Mykologický průzkum byl proveden 09/2011 
Geologický průzkum byl proveden 011/2011 
 
 
 
 



Napojení na dopravní: 
Na východní straně bude vjezd z komunikace č.p. 4614/96 na parkoviště, které je na severní 
straně, a výjezd z tohoto parkoviště bude na komunikaci na severní straně s č.p. 4614/96. Dále 
na východní straně bude zřízen výjezd i vjezd na parkoviště na jižní straně objektu a to 
z komunikace na p.č. 4614/97. 
 
Napojení na technickou infrastrukturu: 
Stavba má obdélníkový tvar. Na jižní straně objektu je vstup do zádveří k provozovnám a dále dva 
vstupy k zásobovacímu prostoru provozoven, ke každé jeden. Na severní straně je vstup do bytové 
časti a dále vstup do technické místnosti. 
 
 
4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
Ochrana životního prostředí – veškeré práce spojené s výstavbou a později s využíváním stavby 
nebudou v rozporu s ochranou životního prostředí. Všechny odpady a skládky zařízení staveniště 
budou převezeny na místní skládku a tak nedojde k znečistění životního prostředí. Orgán státní 
správy posoudil všechny vlivy a shledal stavbu jako způsobilou. 
Vodohospodářská správa – stavba není v dosahu povodí žádného vodního toku a proto neohrozí 
jeho znečistění.  
Ochrana ovzduší – stavba ve fázi výstavby a pozdějšího užívání nebude ohrožovat ovzduší. 
Ochrana lesů ČR – na daných parcelách se lesy nevyskytují.. 
Ochrana zemědělského půdního fondu – pozemek je veden v katastru nemovitostí jako stavební 
parcela. 
Ochrana proti ohni – objekt je chráněn proti ohni protipožárními opatřeními, což je řešeno 
podrobněji v Požární zprávě.  
Policie ČR, dopravní inspektorát – shledal stavbu z hlediska omezení dopravy způsobilou. 
Památková péče – pozemek nezasahuje do území památkově chráněného 
 
 
5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Veškeré obecné požadavky na výstavbu byly splněny a projednány s dotčenými orgány. 
 
 
6.  Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  
územně    plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,   
 
Stavba bude provedena na základě vydání územního rozhodnutí místním městským úřadem. 
Veškeré podmínky regulačního plánu a územního rozhodnutí byly splněny. 
 
 
7.  Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující   stavby  a jiná 
opatření v dotčeném území 
 
Stavba bude pro svou realizaci vyžadovat odstranění veškeré zeleně, nacházející se na parcele. 
Žádná jiná omezení nebyla zjištěna. 
 
 
 
 



8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby  
 

Termín zahájení výstavby: 8/2012 
Jaro 2012: Hrubé terénní úpravy, oplocení, základy 
Léto 2012: Hrubá stavba 
Podzim 2013: Dokončovací práce 
Zima 2013: Konečné terénní úpravy 
Termín ukončení výstavby: 12/2013 
 
 
9. Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na o chranu 

životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále  údaje o podlahové ploše  budovy  
bytové či  nebytové v m2,  a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových 
 

Celková plocha pozemku parc.č.4614/86 (orná půda)................... 962 m2  
Celková plocha pozemku parc.č.4614/87 (orná půda)................... 970 m2  
 
Plocha zastavěná bytovým domem…............................................ 242 m2 

Zpevněné plochy – parkoviště na severní straně ………...............611 m2 
                                                parkoviště na jižní straně….………...............653 m2 

Provozovna 1 (trafika)………………..…………………………...26,70 m2 
Provozovna 2 (kadeřnictví)..……………………………………...50,10 m2 
Byt č.1……………………………………………………………. 87,50 m2 
Byt č.2……………………………………………………………..86,60 m2  

Byt č.3……………………………………………………………..79,90 m2 
Byt č.4……………………………………………………………..79,90 m2 



ZÁVĚR: 
 
Předmětem bakalářské práce je nový bytový dům s provozovnami. Tento dům je řešen 
stěnovým systémem porotherm, stropy jsou monolitické ze železobetonu a střecha je 
plochá. Dům má tři nadzemní podlaží, z čehož první nadzemní podlaží slouží pro 
provozovny. Jedna z provozoven je kadeřnictví a druhá trafika. V dalších dvou 
nadzemních patrech jsou čtyři byty, v každém patře byty dva. Každý byt má vlastní lodžii 
s krásným výhledem. Dům se nachází na rovinatém pozemku. Je umístěn v Žatci 
v zástavbě nových rodinných domů. 
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