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Úvod
Projekt řeší novostavbu rodinného domu s ordinací psychiatra na parc. č. 1509,
1510 a 1511 k.ú. Bílovec-město (Moravskoslezský kraj). Stavební pozemek se nachází
na rovinatém terénu v zastavěném území města.
Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt s obytným podkrovím. Přízemí
je rozděleno na část obytnou a část provozní (ordinace). Podkroví má pouze funkci
obytnou. Součásti objektu je i garáž.
Jedná se o zděný objekt (systém plynosilikátových tvárnic Ytong) se sedlovou
střechou s nekrokevní tepelnou izolací (systém Rockwool Toprock) na dřevěném
vaznicovém krovu. Garáž je zastřešena plochou střechou.
Součástí projektu je i řešení parkovacích stání a zpevněných ploch.

Průvodní zpráva
a) Identifikační údaje stavby
Název stavby
:

Rodinný dům s ordinací psychiatra

Místo stavby

:

Bílovec, parc.č. 1509, 1510 a 1511

Kraj

:

Moravskoslezský

Druh a účel stavby

:

Novostavba rodinného domu s 1 bytovou jednotkou,
psychiatrickou ordinací a garážovým stáním.

Stavebník

:

Jan Novák, Radotínská 12/781, 743 01 Bílovec

Zpracovatel PD

:

Petr Foltas
Sv. Čecha 9/335, 743 01 Bílovec

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku
a o majetkoprávních vztazích
Pozemky, na nichž je řešená stavba v současnosti slouží jako zahrada, nachází se
v zastavěném území města Bílovec v lokalitě stávající obytné zástavby. Parcely se nachází v k.ú.
Bílovec-město.
Pozemek je oplocen.
Pozemek parc.č. 1509 – zahrada, výměra 563 m2 je ve vlastnictví stavebníka.
Pozemek parc.č. 1510 – zahrada, výměra 584 m2 je ve vlastnictví stavebníka.
Pozemek parc.č. 1511 – zahrada, výměra 780 m2 je ve vlastnictví stavebníka.
c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou
infrastrukturu
Provedené průzkumy
-

:

vzhledem k charakteru stavby bude na pozemku proveden radonový a HG průzkum,
další jiné průzkumy nebyly zpracovány.

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu:
Napojení na místní komunikaci (ul. Bezručova) – leží na parc.č. 1985/1 (parcela ve vlastnictví
města Bílovec) je řešeno novými sjezdy šířky 3,5 m pro garážové stání a šířky 2,5 m pro
parkovací stání – komunikace je oddělena od nemovitosti chodníkem a zeleným pásem.
Pozemek není napojen na inženýrské sítě, na pozemku budou zhotoveny:
- Vodovodní přípojka, ukončená vodoměrnou šachtou s vodoměrnou sestavou
- Elektro přípojka vedená v zemi, ukončená HDS ve zděném pilíři na hranici pozemku
- Plynovodní přípojka, ukončená skříní HUP na hranici pozemku
- Kanalizační přípojka jednotné kanalizace, ukončená RŠ
Objekt bude napojen domovními přípojkami: voda, elektro, plyn, kanalizace.

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů
Během zpracování PD nebyly požadavky dotčených orgánů známy, vznesené podmínky
pro stavbu z vyjádření budou uvedené v příloze.
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu
PD je zpracovaná podle platné legislativy a norem, je v souladu s vyhl.č. 268/2009 Sb.,
o obecných technických požadavcích na stavby, byla respektována vyhláška č.
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb.
Lékařské zařízení je navrženo v souladu s vyhl. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a
technické vybavení zdravotnických zařízení.
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě
územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona
Stavba je v souladu se schváleným ÚP města Bílovec a požadavky na výstavbu v lokalitě
- stavba se nachází v oblasti určené pro bydlení.
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v
dotčeném území
Bez souvisejících vazeb na jiné stavby.
Stavba bude probíhat samostatně.

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby
Lhůta výstavby cca 18 měsíců od zahájení výstavby
1. Spodní stavba-základy

05/2013

2. Přípojky inž. sítí

07/2013

3. Svislé a vodorovné kce, střecha

08/2013

4. Vnitřní rozvody, úpravy povrchů, podlahy

06/2014

5. Terénní úpravy, zp.plochy

09/2014

6. Kolaudace

12/2014

i)

Statistické údaje

Velikost bytové jednotky
Počet bytových jednotek
Počet obyvatel

:
:
:

5+1
1
cca 4

SO 01 (RD s ordinací):
Zastavěná plocha domu
Obytná plocha
Užitná plocha (bez ordinace)
Plocha nebytových prostor (ordinace)
Celk. podlahová plocha

:
:
:
:
:

155,48 m2
116,71 m2
200,40 m2
34,00 m2
234,40 m2

Obestavěný prostor
Výška objektu (v hřebeni)
(komín)
Upravený terén
Sklon střechy
Světlá výška místností v 1NP
Světlá výška místností v 2NP

:
:
:
:
:
:
:

901,78 m3
8,07 m (od ± 0,00 m podlahy v přízemí)
8,72 m
-0,150 až -0,010 m od ± 0,00m
37o
2,60 m
2,51 m

SO 02 (Garáž):
Zastavěná plocha objektu
Užitná plocha
Obestavěný prostor
Výška objektu

:
:
:
:

59,90 m2
48,94 m2
185,69 m3
3,10 m (od ± 0,00 m podlahy v přízemí)

SO03 (Zpevněné plochy):
Celková plocha

:

153,70 m2

SO04 (Inž. sítě):
Délka vodovod. příp.
Délka elektro příp.
Délka plynovod. příp.
Délka kanaliz. příp.
Celková délka inž. sítí

:
:
:
:
:

12,73 m
21,71 m
12,69 m
15,56 m
62,69 m

SO05 (Oplocení):
Délka oplocení

:

201,37 m

Předpokládaná cena objektů:
SO 01 (RD)
SO 02 (Garáž)
SO 03 (Zpevněné plochy)
SO 04 (Inž. sítě)
SO 05 (Oplocení)
Celkem

:
:
:
:
:
:

901,8 m3
185,7 m3
153,7 m2
62,7 m
201,4 m

x 4800,- =
x 4000,- =
x 2500,- =
x 3000,- =
x 600,- =

4330 tis. Kč
743 tis. Kč
384 tis. Kč
188 tis. Kč
121 tis. Kč
5766 tis.Kč

Závěr
Řešený objekt je navržen jako samostatně stojící rodinný dům s provozovnou a
garáží. Nachází se na pozemku v zastavěné části města asi 10 minut chůze od centra. Je
určen pro 4-člennou rodinu, ordinace v přízemí domu bude provozována členem
rodiny. Dům je navržen v klasickém stylu jako jednopodlažní zděná stavba s obytným
podkrovím pod sedlovou střechou s přízemní garáží se střechou plochou. Zastavěná
plocha objektu činí 215,4 m2, celková podlahová plocha je 283,3 m2.
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