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Anotace bakalářské práce 

Bakalářská práce je zpracována na téma návrh polyfunkčního domu v Holešově na 

místě stávajících nevyužívaných starých objektů. 

Návrh polyfunkčního objektu se umisťuje na místě stávajícího objektu, který slouží 

pro obchod a služby. Obsahem studie bakalářské práce je tedy návrh zástavby objektem 

občanské vybavenosti, jehož využití bude účelné i technicky vhodné, s ohledem na stupeň 

podobné vybavenosti v blízkém okolí. Součástí návrhu je také komplexní návrh řešení 

nové technické infrastruktury a možnosti parkování i obslužnosti. Práce je vyhotovena ve 

dvou variantách. Každá varianta řeší odlišným způsobem dispoziční řešení objektu. 

Z těchto dvou variant je vybrána jedna, která je zpracována podrobněji, a to včetně 

vyhodnocení předpokládaných finančních nákladů jak na samotnou demolici stávajícího 

objektu, tak na výstavbu objektu nového.  

Počet stran: 40 

Klíčová slova 

Zástavba, stavba, nástavba, přístavba, objekt, kancelář, podlaží, odstavné a 

parkovací plochy, vjezd, technická infrastruktura. 



 

 

 

Abstract 

The topic of my thesis is drawing up the design of a polyfunctional building in 

Holešov located on the site of old constructions that are not used currently. 

The proposal of the polyfunctional building compound is situated at the place of the 

present-day building object which provides shopping and service facilities. The task of my 

thesis is to propose a housing development of the area with a public building object 

effectively and technically appropriate regarding the facilities of similar purpose in close 

surroundings. The design also includes a complex solution of new technology urban 

infrastructure as for parking and servise possibilities. The thesis is made out in two 

variants, each of them dealing with the disposition layout of the building object differently. 

I have chosen one of these two for more detailed drawing up including the assessment of 

anticipated expense on both the old building´s demolition itself and the construction of the 

new building object. 
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Seznam použitého značení 

 

DN   dimenze potrubí 

HUP   hlavní uzávěr plynu 

NN   nízké napětí, 50 V až 1000 V 

PD   projektová dokumentace 

NP   nadzemní podlaží 

Sb.    sbírky, sbírka 

SV               všeobecně smíšené území  

SÚ   sídelní útvar 

ÚP   územní plán 

č.   číslo 

č.p.   číslo popisné 

k.ú.    katastrální území 

m    metry, základní jednotka délky 

mm   milimetry, délková jednotka, 10
−3

 neboli 1 tisícina metru 

m
2
    metr čtvereční, jednotka obsahu 

m
3
    metr krychlový, jednotka objemu 

sv.    svatého 

ul.    Ulice 

v.č.    výkres číslo 

vyhl.   vyhláška 

zák.    zákon 

Ø   průměr 

ZPF   zemědělský půdní fond 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzik%C3%A1ln%C3%AD_jednotka


 
 

11 

 

1. Úvod 

1.1. Téma bakalářské práce 

Tématem bakalářské práce je návrh nového polyfunkčního domu na ulici Palackého 

v Holešově. Pro vznik této zástavby je určena proluka se stávajícími objekty na parc.č. 

1311/1, 1312/1, 1312/2, 1313, 1329/26 určené pro demolici. Všechny tyto pozemky se 

nachází na funkční ploše vymezené územním plánem města Holešov jako  smíšené 

polyfunkční plochy městského charakteru – vícepodlažní Sv. Řešené území se nachází 

přímo v centru města Holešov. Smyslem zastavovací studie je vytvoření dvou návrhů 

polyfunkčního domu. Tento objekt poskytne v obou variantách prostor  pro občanskou 

vybavenost, jako jsou obchody, služby a bytové jednotky. Oba tyto návrhy jsou 

zpracovány dle požadavků obou majitelů firmy manželů Poláškových. V prostorách 

daného objektu sídlí jejich firma, která se mimo jiné věnuje obchodováním, skladováním a 

prodejem  bytového textilu včetně doplňků. Převážná část jejich firmy je postavena 

v nedávných letech. Pouze stávající objekt, nacházející se v proluce do ulice Palackého , 

již nevyhovuje potřebám firmy. V tomto objektu , který je určen pro demolici je obchod 

s textilem, bytovými doplňky a kadeřnictví. V obou variantách je  řešen požadavek na 

prodejny, kanceláře, zázemí pro zaměstnance, kadeřnictví, byty. Obě varianty se od sebe 

liší pouze v některých případech dispozičním uspořádáním. Řešení studie je popis širších 

vztahů, technické infrastruktury s možností parkování i obslužnosti, orientační ekonomický 

propočet investičních nákladů na demolici a výstavbu.  

 

1.2. Cíl bakalářské práce 

 Návrh polyfunkčních domů 

 Návrh parkování 

 Návrh napojení na inženýrské sítě 

 Návrh napojení na stávající dopravu 

 Orientační ekonomický propočet investičních nákladů na demolici a stavbu 
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1.3. Stávající podklady pro zpracování bakalářské práce 

 Katastrální mapa 

 Územní plán 

 Mapy poloh a vedení inženýrských sítí 

 Polohopis, výškopis 

 Fotodokumentace 

 Mapy ze serveru www.mapy.cz 

 

2. Teoretická východiska 

Trendem dnešní doby je stále více využívat kombinaci obchodů a služeb 

společných v jednom objektu jako jsou např. nákupní centra, polyfunkční domy. Pro tyto 

účely se realizují přestavby stávajících domů na polyfunkční domy, které poskytují 

prostory pro občanskou vybavenost, kanceláře a bytové jednotky.  

Výstavba nových polyfunkčních domů je upřednostňována v prolukách, které 

vznikly rekonstrukcí stávající zástavby nebo její částečnou demolicí. Nová stavba 

polyfunkčního domu nabízí občanům nové prostory pro bytové jednotky, prostory pro 

občanskou vybavenost a služby. 

 

2.1. Názvosloví 

2.1.1. Polyfunkční dům 

Stavba, která je typická sloučením více funkcí vzájemně propojených s provozem.   

2.1.2. Obytná budov 

Stavba určená pro trvalé bydlení, ve které alespoň dvě třetiny podlahové plochy 

připadají na byty, včetně plochy domovního vybavení určeného pro obyvatele jednotlivých 

bytů (nezapočítávají se plochy společného domovního vybavení a domovní komunikace). 

Obytné budovy jsou členěny na bytové a rodinné domy [1]. 

  

http://www.mapy.cz/
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2.1.3. Budova 

Prostorově ucelený stavební objekt, uzavřený obvodovými stěnami a střešní 

konstrukcí [1]. 

2.1.4. Stavba 

Stavbou se dle stavebního zákona rozumí veškerá stavební díla, která vznikají 

stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, 

použité  stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. [2]. 

 

2.1.5. Byt 

Soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, která svým stavebně 

technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomu 

účelu užívání určena [1]. 

 

2.1.6. Příslušenství bytu 

Prostory doplňující obytné místnosti a jsou určeny pro zajištění bytové 

komunikace, osobní hygieny, vaření a další funkce, nutné pro trvalé užívání bytu [1]. 

 

2.1.7. Obytná místnost 

Část bytu (obývací pokoj, ložnice, jídelna), která splňuje požadavky zvláštního 

předpisu, je určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2. Pokud 

tvoří jedinou místnost, musí mít podlahovou plochu minimálně 16 m2 [1]. 

 

2.1.8.  Podlaží 

Část stavby vymezená dvěma po sobě následujícími rovinami (nosné konstrukce 

stropu). Rozlišujeme podlaží nadzemní a podzemní [1].  
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2.1.9. Nadzemní podlaží 

Každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převyšující části výše nebo rovno 

800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu 5 m po obvodu domu. 

Nadzemní podlaží, se nazývá 1. nadzemní podlaží (1.NP), 2. nadzemní podlaží (2.NP) atd. 

[1]. 

 

2.1.10. Hygienická zařízení 

Šatny, umývárny, sprchy a záchody, kabiny pro osobní hygienu [3]. 

 

2.1.11. Šatna 

Místnost určená k převlékání a přechodnému odkládání oděvů, obsahující skříně 

nebo jiný úložný prostor na prádlo, obuv a jiné předměty [3]. 

 

2.1.12. Prodejna 

Je obchodní zařízení, zřízené za účelem uspokojení potřeb jednotlivých občanů. 

2.1.13. Schodiště 

Stavební konstrukce určená k překonávání rozdílů výškových úrovní chůzí, 

skládající se ze schodišťových ramen a podest [4]. 

2.1.14. Schodišťový prostor 

Půdorysně i výškově vymezený a ohraničený komunikační prostor uvnitř 

stavebního objektu, určený k umístění schodiště [4]. 

2.1.15. Podesta 

Plocha, na níž schodišťové rameno nebo rameno šikmé rampy bezprostředně 

navazuje po překonání určité výškové úrovně [4]. 
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2.1.16. Kancelář 

Stavebně vymezený prostor určený k umístění jednoho nebo více kancelářských 

pracovišť [5]. 

2.1.17. Odstavné a parkovací plochy 

Plochy, které slouží k odstavování a parkování vozidel [6]. 

2.1.18. Technická infrastruktura 

Je tvořena nadzemním nebo podzemním vedením a stavbami, které provozně 

souvisí se zařízením technického vybavení, jako jsou vodovody, plynovody, kanalizace, 

energetická vedení, produktovou apod [2]. 

2.1.19. Parkoviště 

Je venkovní prostor pro parkování vozidel na samostatné ploše oddělené od 

pozemní komunikace, na které jsou navržena jednotlivá parkovací stání ČSN 73 6056 

3. Charakteristika městské části 

3.1. Poloha 

Město Holešov se nachází  na úpatí nejzápadnějších výběžků Hostýnských vrchů, 

na rozmezí Hané a Valašska, nedaleko mezi městy Zlín, Kroměříž a Přerov. Městem 

protéká řeka Rusava, která se vlévá do řeky Moravy. Správní území města tvoří vedle 

samotného Holešova a katastrálního území Všetuly místní části Dobrotice, Količín, Tučapy 

a Žopy. Celková výměra je 3 409 ha, počet obyvatel přibližně 12 500 [7]. 

 

Obr. 1 Jihomoravský kraj, poloha [9]. 
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3.2. Historie 

Nejstarší zmínka o Holešovu pochází z roku 1134. Jako městečko je uváděn od 

druhé poloviny 13. Století a městem se stal ve 14. Století. Archeologickými nálezy je 

doloženo předhistorické osídlení (starší doba bronzová). Od 14. Století vlastnil část města 

rod Šternberků a od poloviny 16. Století byl Holešov významným centrem Jednoty 

bratrské. V době panování Rottalů, především za Františka Antonína (1717-1762), prožil 

období stavebního a kulturního rozmachu. V letech 1814-1948patřilo panství rodu Vrbnů. 

V Holešově bývala významná židovská komunita. V roce 1850 bylo zřízeno v Holešově 

okresní hejtmanství a soud a město se stalo i ekonomickým střediskem regionu – do roku 

1960okres Holešov. Od ledna 2003 je Holešov pověřenou obcí III. Stupně s počtem 

obyvatel 12 200. 

 

Obr. 2 Znak města Holešov [7]. 

Mezi nejvzácnější památky Holešova patří renesanční barokní zámek, postavený po 

roce 1650 s přilehlým parkem a předzámčí vybudovaným v 18. Století. Další vzácnou 

památkou je farní kostel s Černou kaplí postaven v polovině 17.století. Z dalších 

zachovaných památek je stará židovská synagoga (asi 1560), morový sloup (počátek 

18.století) a židovský hřbitov [7]. 

 

 

Obr. 3 Holešovský zámek  [10].  
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3.3. Řešené území 

Proluka řešeného území  se nachází na území města Holešov, na ulici Palackého 

viz. obr. 5. Tato proluka sousedí v jedné linii se stávající zástavbou z jihovýchodní strany  

a jihozápadní strany. Vjezd do proluky je z hlavní silnice na ulici Palackého viz.obr. 5. 

V dnešní době se v proluce nachází objekt s č.p. 514, 515 a 1076, který bude demolován. 

V blízkosti  objektu, v docházkové vzdálenosti cca 500 m se nachází jak autobusové, tak 

vlakové nádraží. Z tohoto autobusového nádraží je možné se dostat mnoha směry do města 

Zlín, Kroměříž, Přerov a Bystřice pod Hostýnem. Z vlakové stanice je možno jed směrem 

na Valašské Meziříčí nebo Hulín. Proluka, která vznikne demolicí stávajícího objektu na 

ulici Palackého, je územním plánem města Holešova označena jako Sv – smíšené 

polyfunkční plochy městského charakteru, vícepodlažní. 

 

 

Obr. 4 Pohled na řešené území [11]. 
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3.4. Návaznost na územní plán 

Na území demolovaného objektu vznikne proluka, kde bude postaven polyfunkční 

dům s prostory pro občanskou vybavenost, služby a bydlení. Nový vjezd do tohoto nového 

objektu bude možno ze stávající hlavní komunikace z ulice Palackého.  

 

 

Obr. 5 Situace – snímek z katastru nemovitostí s vyznačením řešeného objektu 

3.5. Napojení na stávající technickou a dopravní infrastrukturu 

Vzniklá proluka bude mezi stávajícími objekty v jedné přímce, jde rovnoběžně 

s ulicí Palackou. V docházkové vzdálenosti řešeného území cca 500 m se nachází 

autobusové a železniční nádraží. Toto území je rovněž na okraji centra města, kde je 

několik autobusových zastávek. Z těch se dá dostat do okolních obcí a měst. Napojení na 

stávající inženýrské sítě je navrženo v přiloženém situačním výkresu v souladu se správci 

sítí. V tomto území jsou všechny inženýrské sítě vedeny v zemi dle vyjádření správců 

daných dotčených sítí. Všechna tyto vyjádření jsou součástí přílohy. 
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3.6. Územně analytické podklady 

Jejich pořizování vyplývá ze zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (dále jen ,,Stavební zákon‘‘). Územně analytické podklady mají za úkol 

zjišťovat a vyhodnocovat stav a vývoj území, jeho hodnoty, jeho limity (omezení) a 

záměry v daném území. Rovněž se tímto účelem sleduje jak životní prostředí, tak bydlení, 

výroba, občanská vybavenost, technická a dopravní infrastruktura a v neposlední řadě 

kulturní památky [12]. 

 

 

Obr. 6 Situace – vymezení funkčních ploch z hlediska územního plánu s vyznačením 

řešeného objektu 

3.7. Stávající regulační plán 

Demolicí starého objektu vznikne proluka pro novou stavbu, která není nijak 

ovlivněna žádnými omezujícími vlivy.Pro toto dané území nebyla městem vydána žádná 

regulativa, co by nějakým způsobem znemožnila plánovanou výstavbu nového objektu ve 

vzniklé proluce [13]. 
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3.8. Architektonické řešení 

Respektuje schválený územní plán. Polyfunkční objekt je navržen na základě 

požadavků investora. 

Objekt bude nepodsklepený, dvoupodlažní s obytným podkrovím. 1. a 2. NP 

Holešova na ulici Pala  bude sloužit pro obchody a služby, třetí 3.NP umístěné v podkroví 

bude sloužit pro bydlení-jsou zde navrženy dva byty. 

Stavba polyfunkčního objektu o max. půdorysných rozměrech 24,6 x 26,73 m, jejíž 

nosný systém je monolitický železobetonový skelet, bude založena na základové desce se 

základovým roštem, svislé nosné zdivo bude z pórobetonových tvárnic YTONG tl. 300 

mm a bude zastřešena sedlovou střechou. Stavba polyfunkčního objektu se skládá 

z přístavby a stavebních úprav stávajících objektů, které jsou ve vlastnictví investora. Tyto 

objekty se nacházejí na parc.č. 1311/3 a 1311/2. Přístavba a stavební úpravy nového 

polyfunkčního objektu spočívají v napojení na stávající objekt na parc.č. 1311/3, který 

nyní slouží jako prodejna a zázemí pro zaměstnance. S těmito prostory se v budoucnu 

uvažuje opět jako se zázemím pro zaměstnance. Na části objektu na parc.č. 1311/2, který 

slouží jako garáž, bude napojen nový objekt.  Fasáda objektu bude z důvodu tep. mostů ve 

skeletu zateplena EPS-F tl. 150 mm. Barva fasády je navržena v odstínu světle šedé barvy 

doplněná obkladem z umělého kamene barvy tmavě šedé. Okna a dveře budou plastové, 

z int. a z ext. barvy šedé. Střešní krytina na sedlové střeše bude z drážkovaného plechu 

Lindab barvy antracit.  

 

3.9. Širší vztahy 

Proluka, která vznikne po demolici stávajícího objektu  stojícího na parc. č. 1311/1, 

1312/1, 1312/2 ulice Palackého. Jediný a hlavní příjezd je zde zajištěn  místní komunikací 

II. Třídy ulice Palackého. V nedalekém okolí v docházkové vzdálenosti cca 300 m se 

nenachází Gymnázium, do centra a na náměstí je to přibližně cca 300 m. Toto místo je 

velmi dobře dostupné na vlakové a autobusové nádraží, které je rovněž na ulici Palackého 

v docházkové vzdálenosti cca 500 m. Podél stavební čary v souběhu s ulicí Palackého 

vedou všechny potřebné sítě. Jde především o vodovod a kanalizaci společnosti Vodovody 

a kanalizace Kroměříž, a.s., plynovodní řád společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. 

(RWE). Dále se jedná rovněž o elektrické vedení společnosti Jihomoravská energetika 

(E.ON) a sdělovací vedení společnosti Telefónica Czech republic, a.s.  



 
 

21 

 

 

Obr. 7 Situace – širší vztahy 

3.10. Stávající využité území 

V součastné době je na  tomto území stávající objekt, který bude demolován. 

Demolicí vznikne proluka, kde okolní terén je rovinný. Dané území se nachází na hlavním 

silničním tahu do města Zlína, Kroměříže a Přerova. Vzhledem k jeho skvělé poloze a 

vysoké frekventovanosti se nabízí  velmi dobrá dopravní obslužnost. 

 

Fotodokumentace území 

 

Obr. 8 - Pohled jihovýchodní z ulice Palackého 
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Obr. 9 - Pohled severozápadní ze dvora 

 

 

Obr. 10 - Pohled západní ze dvora  
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4. Definice řešených variant 

 Jde o demolici stávajícího objektu, kde vznikne proluka pro navržení dvou variant 

s detailním dopracováním jednoho vybraného řešení. 

Návrh první varianty A je polyfunkční dům o zastavěné ploše 356,21 m2 a výšce 

3.NP obsahující občanskou vybavenost a prostory k bydlení. Rovněž druhá varianta B je 

návrh polyfunkčního domu o zastavěné ploše 356,21 m2 a výšce 3.NP. Obě dvě varianty 

navazují na uliční linii a plně respektují stávající okolní zástavbu.  

 

4.1. První varianta A 

První varianta je návrh polyfunkčního domu s občanskou vybaveností, prostorů pro 

bydlení a služby. Tato varianta je stavebně navržena jako obdélníkový půdorys 

s prodlouženou západní stranou, která  bude napojena na stávající objekt ta výškou 3. NP. 

Zastavěná plocha je 356,21 m2. Občanská vybavenost, která se nachází v 1.NP, poskytuje 

prodejny, kancelář a hygienická zařízení. V 2.NP se rovněž nachází občanská vybavenost 

s prodejnami, šatnou a hygienickým zázemím. Ve 3.NP se nacházejí 2 bytové jednotky. 

Toto podlaží je přizpůsobeno pouze pro bydlení. 

 

4.2. Druhá varianta B 

Druhá varianta je návrh polyfunkčního domu s občanskou vybaveností, prostorů 

pro bydlení a služby. Tato varianta je stavebně navržena jako obdélníkový půdorys 

s prodlouženou západní stranou, která  bude napojena na stávající objekt ta výškou 3. NP. 

Zastavěná plocha je 356,21 m2. Občanská vybavenost, která se nachází v 1.NP, poskytuje 

prodejny, kancelář a hygienická zařízení. V 2.NP se rovněž nachází občanská vybavenost 

s prodejnami, šatnou a hygienickým zázemím. Ve 3.NP se nacházejí 2 bytové jednotky. 

Toto podlaží je přizpůsobeno pouze pro bydlení. 

 

4.3. Výběr varianty zástavby 

Pro podrobnější zpracování jsem se rozhodl pro druhou variantu B, která dle mého 

názoru lépe řeší dispoziční uspořádání a požadavky investora. Tato budova ve tvaru ,,L‘‘ 

na ulici Palackého je navržena tak, aby byla plynule napojena na stávající objekty 

v proluce a zůstala zachována uliční linie.Obslužnost objektu je řešena průjezdem, který 
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prochází napříč budovou s hlavní komunikace ulice Palackého. Barva fasády je navržen 

v odstínu světle šedé barvy doplněna obkladem z umělého kamene do výšky 0,5m barvy 

tmavě šedé.Okna a dveře budou plastové se sedmi komorovým rámem a s izolačním 

trojsklem, z int. a ext. barvy šedé. Do hlavního vchodu do prodejny jsou navrženy 

dvoukřídlé prosklené dveře. Ostatní dveře vedlejších vstupů jsou jednokřídlové prosklené. 

Střecha je navržená jako sedlová se sklonem 36° Střešní krytina bude z profilovaného 

plechu Lindab  Mega barvy antracit. 

 

5. Souhrnná zpráva 

A. Úvodní údaje  

Identifikační údaje stavebníka: 

Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Fakulta 

stavební, Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava-Poruba 

Číslo parcel: parc. č. 1311/1, 1311/2, 1311/3, 1311/4, 1312/1, 1312/2, 

1312/3,1313, 1329/26 

Katastrální území: Holešov 640972 

Místo stavby: ulice Palackého, Holešov 

Identifikační údaje o zpracovateli dokumentace: 

Zpracovatel: Radek Lušovjan, Novosady 1329, 769 01 Holešov 

Projekt: Polyfunkční dům 

Stavební záměr: Polyfunkční dům, parkoviště, přípojka vody, přípojka elektro, 

přípojka plynu, dešťová a splašková kanalizace 

Datum: 04/2013 

Údaje o umístění stavby: 

Číslo parcely: parc. č. 1311/1, 1311/2, 1311/3, 1311/4, 1312/1, 1312/2, 1312/3, 

1313, 1329/26 

Katastrální území: Holešov 640972 

Místo stavby: ulice Palackého, Holešov 

Sněhová oblast: II. sk =  1,50 kPa 
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Větrová oblast: III. Vbo = 27,50 m.s
-1

 

Teplotní oblast: -15°C 

Námrazová oblast: lehká 

Průvodní a souhrnná technická zpráva je přiměřeně koncipována podle vyhlášky č. 

503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního 

opatření, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 526/2006 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. 

 

B. Průvodní zpráva 

1. Charakteristika území a stavebního pozemku 

a) Poloha v obci – zastavěná část – nezastavěná část obce 

Stavba je situována svojí polohou v souvislé městské zástavbě ulice Palackého 

v centru města Holešov, v katastrálním území Holešov na parc. č. 1311/1, 1311/2, 1311/3, 

1311/4, 1312/1, 1312/2, 1312/3, 1313, 1329/26. Budova bude určena k trvalému bydlení 

s občanskou vybaveností a parkovištěm. Tento návrh stavby plně odpovídá požadavkům 

územního plánu města Holešova a architektonicky splyne s okolní stávající zástavbou. 

 

b) Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 

Součastný územní plán byl vydán ve změně č.10 Zastupitelstvem města Holešov 

dne 17.9.2007 opatřením obecné povahy č.1/2007 a nabyla účinnosti dne 9.10.2007 [28]. 

 

c) Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentaci 

Dle platného ÚP města Holešova se  řešený objekt na na parc. č. 1311/1, 1311/2, 

1311/3, 1311/4, 1312/1, 1312/2, 1312/3, 1313, 1329/26 nachází v území vedeném jako SV 

–  míšené polyfunkční plochy městského charakteru – vícepodlažní. 

 

d) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Jsou v projektu akceptována. V průběhu prací budou dodrženy veškeré podmínky a 

závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců jednotlivých sítí 

technického vybavení. 
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Seznam vyjádření a stanovisek jednotlivých dotčených orgánů: 

Vyjádření E. ON Servisní, s.r.o. pod č.j. H18502 – Z051313713 

Ze dne 29.04.2013: o existenci distribuční soustavy (elektrická síť).  

Vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. pod č.j. 568702/13 

Ze dne 25.04.2013: dojde ke střetu se zařízením viz vyjádření.  

Vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. pod č.j. 5000778550 

Ze dne 29.04.2013: dojde ke střetu se zařízením viz vyjádření.  

Vyjádření Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. pod č.j. 303/2013 

Ze dne 29.04.2013: k existenci podzemních sítí.  

 

e) Možnosti napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní infrastruktura 

Polyfunkční objekt bude napojen na místní komunikaci ulice Palackého v obci 

pomocí nového sjezdu, který navazuje na zpevněnou plochu v průjezdu objektu. 

Elektrická energie  

Objekt bude napojen přípojkou NN na stávající síť elektrické energie, která vede 

z ulice Palackého. Na fasádě v průjezdu polyfunkčního objektu bude umístěn hlavní 

rozvaděč. Za tímto účelem musí být vypracován samostatný projekt, který bude řešit 

připojení elektrickou energií podrobněji. Vlastníkem sítě je společnost E. ON Servisní. 

Plynovod 

Objekt bude napojen na plynovod stávající plynovodní přípojkou, na které bude 

provedena technická úprava za účelem zvětšení dimenze. HUP bude umístěn na fasádě 

objektu v průjezdu. 

Plynovodní přípojka 

V současné době je objekt připojen pomocí 2 ks stávajících plynových přípojek. Ty 

zásobují plynem objekty prodejny, garáže a bytu přístupné z vnitřního nádvoří a prodejny 

přístupné z hlavní ulice Palackého. V průběhu demoličních prací bude zkrácena plynová 

přípojka DN25-ukončena zemním uzávěrem. Druhá plynová přípojka LPE 50 bude 

přeložena v místě původní plynové přípojky LPE 40. Bude napojena pomocí navrtávací 

soupravy.  Ve vzdálenosti cca 1,0 m od obvodové stěny bude umístěn zemní uzávěr-HUP. 
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Umístění HUP a fakturačních plynoměrů bude zrušeno. Během výstavby budou dočasně 

umístěny 2 fakturační plynoměry v nových nikách na fasádě objektu, přístupné z nádvoří 

objektu. Po ukončení výstavby polyfunkčního objektu a předložení potřebných revizních 

zpráv plynu bude provedena přeložka plynu a umístěná fakturačního plynoměru na fasádu 

polyfunkčního objektu, umístěného v průjezdu a přístupném z veřejného prostranství. 

Skříň bude vybavena plechovými uzamykatelnými dvířky s větracími otvory. Současně 

budou demontovány fakturační plynoměry umístěné v prostoru nádvoří. 

Vodovod 

Stávající přípojka bude nově položena ve větší dimenzi. Přípojka vodovodu bude 

napojena na vodovodní řad ve stejném místě jako stávající přípojka na par. č. 1329/1 k.ú. 

Holešov a ukončena ve vodoměrné šachtě umístěné v průjezdu polyfunkčního objektu na 

pozemku investora. Délka přípojky cca 3,3 m. 

Vodovodní přípojka 

Stávající objekty jsou zásobovány vodou dvěma vodovodními přípojkami. Jedna 

vodovodní přípojka bude zrušena a druhá bude nově položena ve větší dimenzi. Místo 

napojení přípojky zůstává stejné (parc.č. 1329/4 k.ú. Holešov). Vodovodní přípojka bude 

přeložena před započetím výstavby, z důvodu udržení provozu i ve stávajících objektech. 

Přípojka bude ukončena ve vodoměrné šachtě na pozemku investora. Délka přípojky cca 

3,3 m. Vodoměrná šachta bude pojezdová z důvodu, že se nachází v průjezdu objektu. 

Kanalizace 

Dešťová kanalizace a splašková kanalizace z objektu bude svedena do revizní 

šachty a z ní do jednotné kanalizace na pozemku parc. č. 1329/1 k.ú. Holešov  

Kanalizační přípojka 

Objekt je v současnosti odkanalizován přípojkou jednotné kanalizace DN 150. Ta 

bude přeložena do prostor budoucího příjezdu v dimenzi DN 200. Přípojka bude ukončena 

revizní šachtou umístěnou na pozemku investora. Napojení kanalizační přípojky na 

pozemku parc.č. 1329/1 k.ú. Holešov. Přípojka bude napojena na novém místě. Revizní 

šachty budou pojezdové z důvodu, že se nachází v průjezdu objektu. 

Stávající přípojka jednotné kanalizace bude zkrácena. Zaslepení stávající přípojky 

bude provedeno v chodníku. Výpočet viz. Příloha č.7 
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f) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 

nerostů a podzemích vod, území pro zvláštní pro zvláštní zásahy do zemské kůry a 

poddolovaných území 

Stavba se nachází v katastru obce Holešov. Z geologického hlediska je podloží 

tvořeno horninami flyšového pásma Západních Karpat. Horniny jsou převážně zastoupeny 

silty a jíly, často nepravidelně nestejnozrnně písčité [14]. 

 

g) Poloha vůči záplavovému území 

Objekt se nachází mimo záplavové území [14]. 

 

h) Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

 Parcela č. 1311/1 – 93m
2
, druh – zastavěná plocha a nádvoří, vlastník:  

Jiří Polášek a Vladimíra Polášková, Palackého 1667, Holešov 769 01 

 Parcela č. 1312/1 – 24m
2
, druh – zastavěná plocha a nádvoří, vlastník:  

Jiří Polášek a Vladimíra Polášková, Palackého 1667, Holešov 769 01 

 Parcela č. 1312/2 – 70m
2
, druh – zastavěná plocha a nádvoří, vlastník:  

Jiří Polášek a Vladimíra Polášková, Palackého 1667, Holešov 769 01 

 Parcela č. 1313 – 108m
2
, druh – zastavěná plocha a nádvoří, vlastník:  

Jiří Polášek a Vladimíra Polášková, Palackého 1667, Holešov 769 01 

 Parcela č. 1329/26 – 45m
2
, druh – zastavěná plocha a nádvoří, vlastník:  

Jiří Polášek a Vladimíra Polášková, Palackého 1667, Holešov 769 01 

 

i) Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby 

Na stavbu bude přístup z hlavní komunikace ulice Palackého. 

  

j) Zajištění vody a energií po dobu výstavby 

Po dobu výstavby bude dočasně zřízena nová přípojka, která bude mít svůj vlastní 

vodoměr. Elektrická energie bude využívána ze stávajícího hlavního jističe na objektu, 

který zůstane zachován. 
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2. Základní charakteristiky stavby a jejího užívání 

a) Účel užívání stavby 

Jde o novou výstavbu polyfunkčního domu pro účel trvalého bydlení, poskytování 

služeb občanské vybavenosti. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 1311/1, 1311/4, 

1312/1, 1312/2, 1312/3, 1313, 1329/26 dle koordinační situace výkres číslo B00. 

 

b) Trvalá a dočasná stavba 

Dle kategorie jde o stavbu trvalou, novostavbu. 

 

c) Novostavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

 

d) Etapizace výstavby 

Stavba polyfunkčního domu bude prováděna plynule a nepřetržitě až do úplného 

konce stavby dle obvyklých pracovních postupů. 

 

3.  Orientační údaje stavby 

a) Základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich velikosti, užitkové 

plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy atd.) 

1. NP je navrženo pro prodejnu, nájemní jednotky a zázemí pro zaměstnance: 

 Prodejna včetně zázemí personálu a klientů na ploše         184,5 m
2
 

 Nájemní jednotky                                                                    103,0 m
2
 

 Společné prostory                                                                      19,3 m
2
 

2. NP je navrženo pro prodejnu, nájemní jednotky a zázemí pro zaměstnance: 

 Prodejna včetně zázemí personálu a klientů na ploše         176,6 m
2
 

 Nájemní jednotky                                                         165,7 m
2
 

 Společné prostory                                                                      22,1 m
2
 

3. NP je navrženo pro nájemní byty: 

 Byty                                                                                          274,8 m
2
 

 Společné prostory                                                                     19,3 m
2
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Zastavěná plocha objektu činí:     965,3 m
2
 

Obestavěný prostor objektu činí:  3 043,9 m
3 

 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

Všechny tyto nároky na energie budou dále řešeny v dalším stupni projektové 

dokumentace. Potřebné výpočty tepelných ztrát objektu nejsou k dispozici v tomto stupni 

projektu. 

 

c) Celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii) 

Potřeba vody polyfunkčního domu 1 je 693 m
3
 

Předpokládaná potřeba vody pro 8 osob bydlících v domě je 280 m
3
, pro prodejnu  

195 m
3
 a pro nájemní jednotky 218 m

3
. 

Potřeba vody polyfunkčního domu 2 je 693 m
3
 

Předpokládaná potřeba vody pro 8 osob bydlících v domě je 280 m
3
 a pro prodejnu 195 m

3
 

a pro nájemní jednotky 218 m
3
. 

 

d) Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod. 

Předpokládá se přibližně stejné množství splaškových vod jako potřeba vody. 

Výpočet množství dešťových vod je uveden v příloze č.7. 

 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační 

sítě 

Požadavky na kapacity veřejných komunikačních sítí nejsou dále specifikovány. 

Kapacity na vedení veřejné komunikační sítě budou řešeny samostatnou dokumentací 

v souladu s podmínkami správců sítí.  

 

f) Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné 

komunikační sítě 

Nejsou specifikovány. Budou řešeny samostatnou dokumentací v souladu 

s podmínkami správců sítí.  
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g) Předpoklad zahájení výstavby 

Předpoklad zahájení výstavby je závislý na vydání stavebního povolení, které je 

plánováno začátkem roku 2014. 

 

h) Předpokládaná lhůta výstavby 

Předpokládaná doba výstavby je 18 měsíců, úplné dokončení stavby je konec roku 

2015.  

 

C. Souhrnná technická zpráva 

1. Popis stavby 

a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Zástavba proluky je situována na pozemcích parc.č. . 1311/1, 1311/4, 1312/1, 

1312/2, 1312/3, 1313, 1329/26  dle výkresu č. B00. Výběr místa je podmíněn regulativem 

územního plánu a vlastním výběrem stavebníka. 

 

b) Zhodnocení staveniště 

Jde o provedení výstavby polyfunkčního domu na místě stávajícího objektu, který 

bude zdemolován. Pozemky, které se využijí pro stavbu jsou dle územního plánu města 

Holešov vedeny jako smíšené polyfunkční plochy městského charakteru – vícepodlažní. 

Objekty jsou situovány do intravilánu obce. Rozsah celé stavby je zaznačen 

v koordinačním výkresu číslo B00 a je ohraničeno katastrálními hranicemi pozemků.  

 

c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Polyfunkční dům o celkovém počtu 2 bytových jednotek je nepodsklepený, 

třípodlažní, zastřešen sedlovou střechou. K objektu bude náležet parkovací plocha o 

celkové kapacitě 8 stání. 

Z hlediska architektonického řešení je vzhled domu v souladu s regulativy 

schváleného územního plánu města. Plánovanou demolicí objektu vznikne proluka pro 

výstavbu nového objektu, který bude plynule navazovat na okolní již stojící stavby. 
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d) Zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, 

technologického a provozního) 

Polyfunkční dům varianty A a varianty B jsou řešeny obdobným způsobem. Jedná 

se o budovu, jejíž nosný systém je monolitický železobetonový skelet, bude založena na 

základové desce se základovým roštem, svislé nosné zdivo bude z pórobetonových tvárnic 

YTONG tl. 300 mm na tenkovrstvou systémovou zdící maltu a bude zastřešena sedlovou 

střechou. Fasáda objektu bude z důvodu tep. mostů ve skeletu zateplena EPS-F tl. 150 mm. 

Skelet objektu se skládá ze železobetonových sloupů kruhového tvaru a železobetonových 

stropů tl. 200 mm s průvlaky. Sedlová střecha bude tvořena dřevěnou konstrukcí z krovů.  

Konstrukční řešení: 

Stavba je vzhledem k umístění v proluce řady domů navržena jako železobetonový 

monolitický skelet s pravidelnými a s nepravidelnými roztečemi sloupů v obou na sebe 

kolmých směrech. Konstrukční systém je navržen jako průvlakový, stropy jsou tvořeny 

deskami křížem vyztuženými uloženými spojitě přes průvlaky. Desky jsou přes okraj 

průvlaku vykonzolovány v obou kolmých směrech, což přispívá k lepšímu rozložení 

průběhu ohybových momentů v nich. 

Střešní nosná konstrukce je navržena z krovů se sklonem střechy 36°.  

Sloupy jsou navrženy kruhového průřezu o Ø 400 mm. Půdorysný rastr sloupů je 

nepravidelný z důvodu členění  funkčního prostorů dle účelu a využití.  

Zavětrování objektu ve směru podélném, tj. rovnoběžném s uličním průčelím, je 

tvořeno jednak obvodovými stěnami obou průčelí (tj. uličního i dvorního), i když je uliční 

průčelí prolomeno v rozsahu přízemí značně velkými plochami prosklených ploch 

výkladců, a dále zejména ztužujícími stěnami u schodiště. 

Zavětrování ve směru příčném je zajištěno jednak příčnými stěnami o tloušťce 300 

mm z pórobetonových tvárnic, které spolu s výztuží vykrývající ohybové momenty 

v tuhých rámech zajišťují příčnou stabilitu objektu. 

Schodiště je materiálově a technologicky navržené jako železobetonové 

monolitické, provedené do bednění. 

Stropy jsou tvořeny soustavou částečně spojitých (nejméně přes dvě pole) křížem 

vyztužených desek, které jsou tímto v podstatě vetknuté do průvlaků ležících na sloupech. 

Průvlaky jsou zatíženy liniovým zatížením od stropních desek, které je ovšem 

trojúhelníkové. 
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Předpokladem je, že výztuž ve všech polích spojitých průvlaků bude nanejvýše 

stejná nebo menší, než u nejvíce zatížených polí, která se jeví jako optimální pro daný 

průřez. 

Je nutné ovšem také navrhnout smykovou výztuž u podpor, a nadpodporovou 

výztuž desky tak, aby vyhověly pro namáhání od nebezpečné max. kombinace zatížení. 

Jak už bylo výše uvedeno, budou asi křížem vyztužené desky stropu 

optimalizovány pro vyztužení svařovanými sítěmi  „KARI“, tak, aby technologie 

provedení stropů byla co nejjednodušší.  

Chodník: 

Podél hlavního průčelí polyfunkčního domu na ulici Palackého je stávající chodník, 

který bude zachován v původním stavu.  

Přípojka elektrické energie: 

Řešení přípojky elektrické energie a prodloužení vedení NN bude prováděno 

projekčně a technicky v samostatné dokumentaci ve spolupráci s E. ON Servisní, s.r.o. 

Vodovodní přípojka: 

Řešení vodovodní přípojky bude prováděno projekčně a technicky v samostatné 

dokumentaci ve spolupráci se správcem sítě – Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 

Kanalizace: 

Řešení odkanalizování objektů bude prováděno projekčně a technicky v samostatné 

dokumentaci ve spolupráci se správcem sítě – Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 

Přípojka plynu: 

Řešení přípojky plynu objektu bude prováděno projekčně a technicky v samostatné 

dokumentaci ve spolupráci se správcem sítě – Jihomoravská plynárenská, a.s. – RWE 

 

e) Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných 

požadavků na výstavbu 

Jde o stavbu polyfunkčního objektu, který je převážně určen pro občanskou 

vybavenost a bydlení. Stavba polyfunkčního domů byla navržena dle jednotlivých 
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ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných požadavcích na stavby. Všechny  

podrobnosti a návrhy budou podrobněji specifikovány v dalším stupni projektové 

dokumentace. Výstavba domů je navržená ve smyslu plnění požadavků normy ČSN 

730540 Tepelná ochrana budov.  

 

f) U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně 

technického průzkumu, příp. stavebně historického a výsledky statického posouzení 

konstrukcí 

Protože se v tomto projektu stavby polyfunkčního domu jedná o novostavbu, tak 

tento projekt nespadá do této kategorie a proto není zapotřebí žádného vyjádření ani 

posouzení. 

 

2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

a) Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a 

hydrogeologické podmínky stavebního pozemku 

Za účelem získání podkladů pro vypracování projektu  byla provedena prohlídka 

pozemků, kterými je tato stavba dotčena. 

V této fázi projektu nebyly provedeny žádné průzkumy. Bude proto nutné provést 

statický průzkum, stavebně technické posouzení, geodetické zaměření části objektu, 

hydrogeologický průzkum a průzkum proti zjištění radonového rizika. Toto opatření je dle 

ČSN 73 06 01 – Ochrana staveb proti radonu z podloží. 

 

b) Údaje o ochranných pásmech a hranicích území dotčených výstavbou se zvláštním 

zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními 

památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a 

s uvedením způsobu jejich ochrany 

Nový objekt se nacházejí mimo pásma zvýšené ochrany v proluce po demolici 

starého objektu katastrálního území Holešov. Samotná stavba nebude nijak zasahovat do 

žádné kulturní památky ani památkových zón. 
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c) Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 

Před zahájením stavby polyfunkčního domu dojde k demolici stávající stavby č.p. 

514, 515 a 1076. Tyto práce na odstranění stávající stavby budou probíhat dle platných 

norem a zákonů. Při stavebních pracích se bude zhotovitel řídit zejména zákonem č. 

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Při práci budou používány předepsané pracovní 

postupy a technologie dle příslušných ČSN. Podmínky pro ochranu životního prostředí při 

výstavbě. 

Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném 

znění a platných vyhlášek budou vytvořeny podmínky, které budou odpovídat zájmům 

životního prostředí. Je nutno dodržet zejména: 

 Omezit hlučnost na stavbě 

 Snížit prašnost včasným kropením 

 Nakládat s odpady na stavbě v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (314/2006 Sb.) 

v platném znění 

 Ochrana stávající zeleně v okolí staveniště bude zabezpečena dle ČSN DIN 18 915 

Práce s půdou a ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 

stavebních pracích. 

 

d) Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění 

funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasného nebo 

trvalého rázu 

Při stavbě nedojde k záboru pozemků zemědělského půdního fondu ani pozemků 

plnících funkci lesa. 

 

e) Uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace 

výstavby, zejména z hlediska příjezdů na stavební pozemek 

Vjezd do objektu je situován z hlavní komunikace ulice Palackého. Parkování 

vozidel je zajištěno ve dvoře objektu nebo na dvou parkovištích nedalekých parkovištích 

v docházkové vzdálenosti cca 150 m.  
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f) Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících 

požadavků na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy 

Vykopaná zemina pro základy bude zpětně použita na terénní úpravy. Během 

výstavby bude tato zemina deponována. S touto deponie se počítá v přední časti stavby, 

proto bude zapotřebí investorem podána žádost o zábor části chodníku. 

Venkovní úpravy budou spočívat v úpravě okolního terénu a zatravnění.   

 

3. Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a 

technologii 

a) Popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu 

V objektu jsou navrženy pouze služby. V tomto objektu se nenachází žádné výrobní 

zařízení. 

 

b) Předpokládané kapacity provozu a výroby 

Výrobní a provozní funkce nejsou v tomto objektu obsaženy. V objektu budou 

pouze nebytové a bytové prostory. 

 

c) Popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, 

vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů 

V tomto objektu se nenachází žádné výrobní zařízení. Bude zde pouze manipulace 

se zbožím pro prodejen.  

 

d) Návrh řešení dopravy v klidu 

Zajištění parkování vozidel je umožněno na zpevněné ploše ve dvoře objektu. 

Rovněž je možno využít parkování na nedalekých dvou parkovištích v docházkové 

vzdálenosti cca 150 m. Tyto požadavky na dopravu budou řešeny dle typu zástavby a 

příslušných předpisů. 
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e) Odhad potřeby materiálů, surovin 

V řešeném objektu se nenachází žádná výrobní funkce, jsou zde pouze nebytové 

prostory. 

 

f) Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.,) řešení likvidace 

splaškových a dešťových vod 

Při realizaci stavby bude vzniklý odpad evidován (stavební suť, obaly plechovky od 

barev apod.) a ke kolaudaci stavby bude doložen doklad o jeho likvidaci. Tento stavební 

odpad bude dělen na stavební a demoliční odpad. 

Odpady na stavbě budou evidovány (stavební suť). 

Využitelné stavební odpady budou předány oprávněné osobě, provozující 

recyklační zařízení na využívání stavebních odpadů. 

Na stavbě se vyskytují odpady kategorie nebezpečný odpad, nevyskytují se ale 

izolační materiály s obsahem azbestu a stavební materiály obsahující azbest. 

Ostatní nevyužitelné odpady budou předány pouze té oprávněné osobě, která 

provozuje zařízení k odstraňování odpadů (skládky). 

 

Přehled možných odpadů vznikající při stavbě: 

Katalog číslo 

 

Druh odpadu Kat. odpadu 

15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami znečištěné 

N 

17 01 01 beton O 

17 01 02 cihly O 

17 02 01 dřevo O 

17 02 02 sklo O 

17 02 03 plasty  O 

17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

17 04 07 směsné kovy O 

17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10  O 
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Katalog číslo 

 

Druh odpadu Kat. odpadu 

17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 06 04 izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 

06 03 

O 

17 08 02 stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 

číslem 17 08 01 

O 

17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 

 

Nebezpečný odpad bude předán oprávněné osobě. Nakládání s odpady bude řešeno 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (č.314/2006 Sb.) v platném znění. 

Komunální odpad bude skladován v kontejnerech a odvážen na skládku. 

Odkanalizování objektu bude řešeno napojením na stávající páteřní  kanalizaci  s 

odvodem na centrální ČOV. Dešťová kanalizace ze střech polyfunkčního domu a 

zpevněných ploch bude rovněž svedena do stávající kanalizace s vyústěním na centrální 

ČOV. 

 

g) Odhad potřeby vody a energie pro výrobu 

V objektu nebude probíhat  žádná výroba ani provoz. 

 

h) Řešení ochrany ovzduší 

V objektu bude osazen jeden plynový kondenzační kotel. Výrobce kotle musí 

garantovat, že obsah plynů v ovzduší nepřekročí koncentrace plynu stanovené závazným 

předpisem.  

 

i) Řešení ochrany proti hluku 

1) Vnější prostor – osobní auta, sekačka na trávu 

2) Vnitřní prostor – běžné spotřebiče 
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Provozováním stavby nebudou překročeny povolené hodnoty hluku stanovené 

hygienickými předpisy. Opatření před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve smyslu 

nařízení vlády  

č. 148/2006 Sb. vzhledem k charakteru provozu užívání a objektu polyfunkčního 

domu nejsou navrhovány. 

 

j) Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Stavba bude před vniknutím nepovolaných osob  řešena bezpečnostním zámkem u 

všech vchodových dveří. Protože je daný objekt umístěn v zástavbě, nebude zapotřebí 

oplocení.  

 

4. Zásady zajištění požární ochrany stavby 

1. V objektu jsou navrženy konstrukce, které splňují požadavky na zachování nosnosti, 

stability, případně celistvosti po potřebnou dobu požáru. 

2. Objekt je řešen tak, aby byla umožněna včasná evakuace osob. 

3. V blízkosti objektu (30m) je stávající podzemní hydrant. V objektu jsou navíc 

umístěny hydranty a práškové hasicí přístroje na každém podlaží. Objekt je rozdělen 

na několik požárních úseků. 

4. Sousední pozemky budou dotčeny požárně nebezpečným prostorem stavby. Stavba 

je od sousedních domů požárně oddělena – požárně nebezpečný prostor nezasahuje 

do sousedních staveb. 

5. Polyfunkční objekt je přístupný pro bezpečný zásah jednotek požární ochrany. 

 

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

Konkrétní podmínky pro zachování úplné bezpečnosti provozu bude řešit 

provozovatelem stavby vypracovaný provozní řád objektu. 

 

6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

Stavba spadá do působnosti vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace, protože se jedná o občanské vybavení s částmi určenými pro veřejnost (stavba 
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pro obchod a služby). Tuto vyhlášku stavba splňuje. Vstupy do objektů z ulice jsou bez 

schodů a vyrovnávacích stupňů a v úrovni komunikace pro chodce. Sklon, výšky, šířky a 

tvar stupňů hlavního schodiště splňují podmínky pro bezpečný pohyb osob s pohybovým a 

zrakovým omezením. Bezbariérový přístup do částí objektu určených veřejnosti je zajištěn 

vnitřním výtahem, který splňuje platnou vyhlášku. Ve výtahu bude umístěno vybavení dle 

normy ČSN EN 81-70 – část 70.  

 

7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

a) Hluk a vibrace: 

1) Vnější prostor – osobní auta, sekačka na trávu 

2) Vnitřní prostor – běžné spotřebiče 

Provozováním stavby nebudou překročeny povolené hodnoty hluku stanovené 

hygienickými předpisy. Opatření před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve smyslu 

nařízení vlády  

č. 148/2006 Sb. vzhledem k charakteru provozu užívání a objektu polyfunkčního 

domu nejsou navrhovány. 

Ovzduší: 

V objektu bude osazen jeden plynový kondenzační kotel. Výrobce kotle musí 

garantovat, že obsah plynů v ovzduší nepřekročí koncentrace plynu stanovené závazným 

předpisem.  

 

b) Ochrana podzemních vod : 

Podzemní vody nebudou stavbou dotčeny. Veškerá kanalizační potrubí budou 

vodotěsné. Při kolaudaci budou předloženy nezbytné doklady o zkoušce těsnosti 

kanalizačního potrubí. 

Dešťová a splašková kanalizace bude svedena do revizní šachty a odtud do městské 

jednotné kanalizace. 

 

Odpady a jejich likvidace:  

Při realizaci stavby bude vzniklý odpad evidován (stavební suť, obaly plechovky od 

barev apod.) a ke kolaudaci stavby bude doložen doklad o jeho likvidaci. 
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Během stavebních prací bude docházet ke vzniku stavebních odpadů. Využitelné 

stavební odpady budou předány oprávněné osobě, provozující recyklační zařízení na 

využívání stavebních odpadů. 

Ostatní nevyužitelné odpady lze předat pouze té oprávněné osobě, která provozuje 

zařízení k odstraňování odpadů (skládku). 

Tento stavební odpad bude dělen na stavební a demoliční odpad. Podrobný přehled 

odpadů vznikající při stavbě - viz část E. Nebezpečný odpad bude předán oprávněné osobě. 

Provozem objektu nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí, nezvýší se 

množství škodlivin. 

Po oznámení užívání a zahájení provozu realizovaného díla budou vznikat odpady, 

které byly rozlišeny v souladu s kategorizacemi a katalogem odpadů ve smyslů níže 

uvedeného zákona. 

Nakládání s odpady bude řešeno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (č.314/2006 

Sb.) v platném znění. 

Předpokládaný dopad vnikající běžným provozem objektu je např.: 20 01 01 Papír 

a lepenka, 20 03 01 Směsný komunální odpad, 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 

apod. 

 

Ozelenění nezastavěných ploch: 

V okolí budoucího polyfunkčního objektu se na pozemcích investora převážně 

nacházejí zpevněné plochy, a proto se s ozeleněním nezastavěných ploch nepočítá. 

 

 Příroda a krajina: 

Plánovaná stavba nemá negativní vliv na přírodu a okolní krajinu. 

 

Zemědělský půdní fond: 

Plánovanou stavbou nedochází k vyjímání půdy ze ZPF. 
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8. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) Povodně 

Stavba se nachází mimo záplavové území. 

 

b) Sesuvy půdy 

Stavba není negativními dopady sesuvů půdy dotčena. 

 

c) Poddolování 

Tato oblast, tudíž i stavba se nenachází na území dotčené důlní činností. 

 

d) Seizmicita 

Stavba se nenachází v lokalitě dotčené seizmickou činností. V souvislosti se 

stavbou tudíž nedochází k speciálním opatřením proti seizmicitě. 

 

e) Radon 

Podle výskytu výše radonového indexu bude navržena taková radonová izolace, 

aby splňovala požadavky dané zákonem. 

 

f) Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby 

Ve stavbě není žádný žádné zařízení, které by bylo zdrojem nadměrného hluku a 

vibrací. 
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9. Civilní ochrana 

Objekt není určen k ochraně obyvatelstva v krizových situacích, řešení takové 

problematiky nebylo zadávacími podmínkami dáno a projektová dokumentace stavby 

ochranu obyvatelstva neřeší. 

 

a) Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně 

obyvatelstva 

V tomto případě se nenavrhují žádná speciální opatření civilní ochrany. 

b) Řešení zásad prevence závažných havárií 

V průběhu stavby bude postupováno tak, aby nedošlo k žádné havárii ani jiné 

výjimečné události. Rovněž stavba je navrhnuta tak, aby k těmto zmiňovaným událostem 

nedošlo.  

c) Zóny havarijního plánování 

Zóny havarijního plánování nejsou v této fázi projektu uvažovány. 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce byl návrh polyfunkčního domu v proluce, která vznikne 

demolicí stávajícího, již nevyhovujícího objektu na ulici Palackého. Tato studie je 

vypracována ve dvou variantách, z nichž jedno řešení jsem vyhotovil do konečné podoby. 

Studie vychází z průzkumu stavu občanské vybavenosti a potřeb obyvatelstva v centru 

města Holešov. Při návrhu byl kladen důraz na funkční dispozici staveb a propojení 

občanské vybavenosti s bydlením dle požadavků stavebníka. 
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 Orientační propočet 

Propočet nákladů na realizaci stavebních objektů 

Stavební 

objekt 
Název objektu MJ Výměr v MJ 

Orientační 

cena za MJ 

Celková cena v 

Kč 

 Demolice původní stavby m
3
 218,6 1 050  229 530 

B Polyfunkční dům m
3
 3 043,9 5 200  15 828 280 

 Zatravněná plocha m
2
 45 200 9 000 

CELKEM: 16 066 810 

 

Propočet nákladů na realizaci inženýrských sítí 

 
 

Orientační náklady stavby 

Náklady na realizaci celkem mezisoučet 16 495 955 Kč 

Náklady na umístění stavby  5% z celkové ceny 824 798 Kč 

Projektové a inženýrské práce 8% z celkové ceny 1 319 676 Kč 

Rozpočtová rezerva 5% z celkové ceny 824 798 Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA:  19 465 227 Kč 

  

Název objektu MJ Množství 
Orientační 

cena za MJ 

Celková cena 

v Kč 

Vodovod m 51,00 2 480  126 480 

Kanalizace m 60,50 4 850  293 425 

Elektrická energie  m 1,50 1 930 2 895 

Plynovod m 4,50 1 410 6 345 

CELKEM: 429 145 
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Příloha č.5 – výpočet počtu parkovacích míst 

Parkoviště 

Vzorec pro výpočet parkovacích stání 

N = Oo . ka + Po . ka . kp 

N Celkový počet parkovacích stání  

Oo  Základní počet odstavných stání pro  

ka součinitel vlivu automobilizace 

Po základní počet parkovacích stání 

kp součinitel redukce počtu stání 

Doporučené základní ukazatele výhledového počtu parkovacích stání 

Druh stavby Účelová jednotka Počet účelových 

jednotek na       

1 stání 

Z počtu stání 
a) 

Krátko-

dobých 

Dlouho-

dobých 

Odstavná stání     

Bydlení     

obytný dům 

činžovní 

byt o 1 obytné místnosti 2 - 100 

byt do 100m
2
 celkové plochy 1   

 byt nad 100m
2
 celkové plochy 0,5   

obytný dům 

rodinný 

byt do 100m
2
 celkové plochy 1   

byt nad 100m
2
 celkové plochy 0,5   

 

 

kp Součinitelé redukce počtu stání 

Skupina  A B C 

1 Obce do 5 000 obyvatel 1 - - 

2 Obce (města) do 50 000 obyvatel 1 0,8 0,4 

3 Obce (města) nad 50 000 obyvatel 1 0,6 0,25 

Stupeň úrovně 

dostupnosti 

 1-2 3 4 
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Při nižší úrovni dostupnosti lze redukci počtu stání podle součinitele kp snížit, naopak při 

dobré dostupnosti (např. pěší docházkou) lze redukci zvýšit 

Dostupnost území 

 

Charakter území 

skupina A 

Obce (města) nad 50 000 obyvatel – stavby s nadměstským významem na 

hranici souvislé zástavby, nízká kvalita obsluhy území veřejnou dopravou 

Obce (města) do 50 000 obyvatel – veškeré stavby mimo centrum města 

(mimo historické jádro, městskou památkovou rezervaci apod.), nízká 

kvalita obsluhy území veřejnou dopravou 

Obce do 5 000 obyvatel – všechny stavby na území bez redukce, velmi 

nízká kvalita obsluhy území veřejnou dopravou 

skupina B 

Obce (města) nad 50 000 obyvatel – stavby celoměstského i nadměstského 

významu uvnitř zastavěného území obce, mimo centrum města (mimo 

historické jádro, městskou památkovou rezervaci apod.), dobrá kvalita 

obsluhy území veřejnou dopravou    

Obce (města) do 50 000 obyvatel – stavby v centru obce, ale mimo 

historické jádro, městskou památkovou rezervaci, dobrá kvalita obsluhy 

území veřejnou dopravou    

Obce do 5 000 obyvatel – bez redukce 

skupina C 

Obce (města) nad 50 000 obyvatel – stavby v centru obce, v historickém 

jádru, v památkové rezervaci,  velmi dobrá kvalita obsluhy území veřejnou 

dopravou    

Obce (města) nad 50 000 obyvatel – stavby v historickém jádru, 

v památkové rezervaci 

Obce do 5 000 obyvatel – bez redukce 

POZNÁMKA: Redukce ve skupině C se nepoužije v případě, kdy stání mají pokrýt 

stávající deficit v území a záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací 

 

 

ka Součinitel vlivu stupně automobilizace 

Stupeň 

automobilizace 

700 600 500 400 333 290 Počet vozidel / 1.000 obyvatel 

1:1,43 1:1,67 1:2,0 1:2,5 1:3,0 1:3,5 1 vozidlo / počet obyvatel 
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Celkový počet bytů do 100 m
2
: 0 

Celkový počet bytů nad 100 m
2
: 2 

N = 2 . 1,25 + 8 . 1,25 . 0,8 

N = 10,5 ⇒11 parkovacích míst.  

 

 

Vzhledem k rozměrům plochy určené pro parkoviště a její využití, je vypočteno celkem 11 

parkovacích stání, z nichž 1 je vyhrazeno pro osoby se sníženou tělesnou dispozicí.   

Celkový výpočet parkovacích stání pro obyvatele domů je proveden dle ČSN 73 6110. 

 

Příloha č.6 –výpočet a návrh vodovodní přípojky 

dle ČSN 73 5455 

 

Tab.1 – výpočty pro návrh vodovodní přípojky pro Budovu č.A 

Zařizovací předměty n (ks) QA 

WC 7 0,4 

Vana 1 0,4 

Umyvadlo 7 0,1 

Dřez 3 0,2 

Myčka 3 0,2 

 

Index dostupnosti AD Stupeň úrovně dostupnosti Úroveň dostupnosti 

0 – 10 1 velmi nízká kvalita 

10 – 20 2 nízká kvalita 

20 – 30 3 dobrá kvalita 

více než 30 4 velmi dobrá kvalita 
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Návrh potrubí budovy vodovodního řádu není součásti tohoto projektu.  

 

 

Tab.2 – výpočty pro návrh vodovodní přípojky pro Budovu č.B 

 

Zařizovací předměty n (ks) QA 

WC  8 0,4 

Vana, sprcha 2 0,4 

Umyvadlo 10 0,1 

Dřez 3 0,2 

Myčka 3 0,2 

 

 

 

 

 

 

Návrh  potrubí budovy  vodovodního řádu není součásti tohoto projektu. 
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Příloha č.7 –výpočet dešťových a splaškových vod 

Výpočet dešťových vod 

Q = r *A * C 

Q odtok dešťových vod [l/s] 

r intenzita deště  [l/s*ha] – pro Holešov platí 138 l/s*ha 

A účinná plocha v [ha]  

C součinitel odtoku, bez rozměru (podle povrchu) 

 -střecha…..1,0 

 -dlažba…...0,6  

 

Plocha střech:   553 m
2
  = 0,0553 ha 

Q = 138 * 0,0553 * 1,0 = 7,63 [l/s*ha]  

 

 

Zpevněné plochy:                238 m
2
  = 0,0238 ha 

Q = 138 * 0,0238 * 0,6 = 1,97 [l/s*ha]  

 

Dešťová voda ze střechy, pojízdných komunikací bude svedena a napojena potrubím, dále 

pak jednotnou kanalizací, která bude napojena na stávající kanalizaci s vyústěním na 

centrální ČOV.  

 

Výpočet splaškových vod 

Vstupní parametry pro výpočet splaškových vod 

Zařizovací předměty Počet prvků DU ΣDU 

WC 60 2,0 120,0 

Pisoár 4 0,2 0,80 

Vana, sprcha 51 0,8 40,80 

Umyvadlo 59 0,5 29,50 

Dřez 46 0,8 36,80 

Myčka 46 0,8 36,80 

   264,80 
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Průtok splaškových vod: 

Qww ….průtok odpadních vod v l/s 

K …….součinitel odtoku (bez rozměru) 0,5 

ΣDU…součet výpočtových odtoků v l/s 

 

 

Návrh potrubí pro jednotnou kanalizaci bude řešen v dalším stupni projektu. Dešťová voda 

ze střech a zpevněné plochy  bude napojena na jednotnou kanalizaci.  

  

           

  


