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Anotace

Miketová,Veronika: Společensko - kulturní dům Třebom, v Třebomi, Bakalářská práce,

Ostrava, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2014,

39 s., Vedoucí práce: Ing. arch Radim Václavík

Předmětem bakalářské práce s názvem „Společensko - kulturní dům Třebom“ ve studijním

oboru architektura a stavitelství je vytvoření stavebně technické dokumentace do stupně

projektové dokumentace pro provádění stavby navazující na ročníkový projekt předmětu

ateliérová tvorba II. Celá práce je dělena na textovou a výkresovou dokumentaci. Cílem bylo

vytvořit stavbu k propojení kultury české a polské národnosti, místa setkávání se, propojení

pohraničních tradic a zvyklostí a vytvoření místa odpočinku na spleti tras cyklistických

stezek.

Annotation

Miketová,Veronika: Social and Cultural House Třebom, in Třebom,  Bachelor thesis,

Ostrava, VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of

Architecture, 2014, 39 p., Thesis head: Ing. arch Radim Václavík

Subject of the thesis entitled "Socio - cultural center Třebom" in the field of study of

architecture and building construction is the creation of technical documentation to the degree

of project documentation for construction linked to the subject class project studio work II.

The entire work is divided into text and drawings. The aim was to create a building to link

culture Czech and Polish nationality, meeting place, linking border traditions and customs,

and creating a place of rest on the mesh routes biking trails.
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1. ÚVOD

Jako podklad pro mou bakalářskou práci jsem si vybrala mnou navržený objekt

zpracovaný v rámci semestrální práce ATII. Zadáním pro tuto práci bylo vyhledat vhodnou

parcelu v zadané lokalitě v obci Třebom pro navržení stavby s účelem veřejného využití,

podpory společenských akcí a syntézy dvou sousedících národů.Výstup tohoto projektu je

mým podkladem pro tuto bakalářskou práci. Práce je zaměřena na objekt SO 01, který je

zpracován do úrovně projektové dokumentace pro provádění stavby, dle zadaného rozsahu.

Objekt je přizpůsoben charakteru stávající zástavby pro zachování jednotné struktury

pohraniční tradiční vsi. Stavba je navžena jako dvoupatrová s hlavním sálem v 1.NP (s

možností překlenutí posuvnou příčkou), kde se také nachází hlavní bar a na jižní straně

průchodem na venkovní krytou terasu. Skrz 1.NP vede průchod do zadní části pozemku , kde

je plánována parková úprava případně rozšíření o další sportovní aktivity. V 2.NP je možnost

vyžití čítárny a prostoru pro uzavřenou společnost. V jižní části 2.NP se nachází 4 pokoje

1+kk určené pro krátkodobý pobyt (turismus).

Bakalářská práce se skládá z textové a výkresové části. Textová část obsahuje úvod

k řešenému území a objektu, průvodní zprávu a souhrnnou technickou zprávu dle vyhlášky

62/2013 Sb. stavebního zákona. Výkresová část obsahuje dokumentaci k provádění stavby
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2.        VÝCHOZÍ ÚDAJE

2.1   HISTORIE A SOUČASNOST

 Osídlení již v době mladšího paleolitu

 První písemná zpráva z roku 1349

 V roce 1621 získal obec Řád německých rytířů

 V roce 1708 vznikla v Třebomi škola

 Stavba kostela sv. Jiří probíhala v letech 1781-1785

 Třebom roku 1863 převzal pruský stát

Po připojení k ČSR v roce 1920 byla Třebom jedinou čistě německou vesnicí v regionu

jejíž osídlení skýtalo 760 obyvatel a 171 domů. Po válce bylo cca 103 lidí odsunuto do

Německa. Otázku propojení pohraničních států byla historicky jasně vyřešena, dnes však

můžeme dohledat jen pozůstalé stopy po tomto přímém a praktickém propojení. Bohužel s

tímto fyzickým spojením  zaniklo i kulturní propojení národních zvyklostí.

Obr.č. 1: historická fotografie, Třebom 1951 Obr.č.2: leteský snímek obce Třebom dnes

Dnes se obec Třebom rozkládá na 951 ha s 219 obyvateli. Obec je bohužel v současnosti v

úpadku, s 25% nezaměstnaností a chátrající výstavbou. bcí prochází silnice č. 467 ve směru

na Sudice a zároveň ve směru na státní hranici s Polskem.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014
Social & Cultural House in Třebom

11

2.        VÝCHOZÍ ÚDAJE

2.1   HISTORIE A SOUČASNOST

 Osídlení již v době mladšího paleolitu

 První písemná zpráva z roku 1349

 V roce 1621 získal obec Řád německých rytířů

 V roce 1708 vznikla v Třebomi škola

 Stavba kostela sv. Jiří probíhala v letech 1781-1785

 Třebom roku 1863 převzal pruský stát

Po připojení k ČSR v roce 1920 byla Třebom jedinou čistě německou vesnicí v regionu

jejíž osídlení skýtalo 760 obyvatel a 171 domů. Po válce bylo cca 103 lidí odsunuto do

Německa. Otázku propojení pohraničních států byla historicky jasně vyřešena, dnes však

můžeme dohledat jen pozůstalé stopy po tomto přímém a praktickém propojení. Bohužel s

tímto fyzickým spojením  zaniklo i kulturní propojení národních zvyklostí.

Obr.č. 1: historická fotografie, Třebom 1951 Obr.č.2: leteský snímek obce Třebom dnes

Dnes se obec Třebom rozkládá na 951 ha s 219 obyvateli. Obec je bohužel v současnosti v

úpadku, s 25% nezaměstnaností a chátrající výstavbou. bcí prochází silnice č. 467 ve směru

na Sudice a zároveň ve směru na státní hranici s Polskem.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014
Social & Cultural House in Třebom

11

2.        VÝCHOZÍ ÚDAJE

2.1   HISTORIE A SOUČASNOST

 Osídlení již v době mladšího paleolitu

 První písemná zpráva z roku 1349

 V roce 1621 získal obec Řád německých rytířů

 V roce 1708 vznikla v Třebomi škola

 Stavba kostela sv. Jiří probíhala v letech 1781-1785

 Třebom roku 1863 převzal pruský stát

Po připojení k ČSR v roce 1920 byla Třebom jedinou čistě německou vesnicí v regionu

jejíž osídlení skýtalo 760 obyvatel a 171 domů. Po válce bylo cca 103 lidí odsunuto do

Německa. Otázku propojení pohraničních států byla historicky jasně vyřešena, dnes však

můžeme dohledat jen pozůstalé stopy po tomto přímém a praktickém propojení. Bohužel s

tímto fyzickým spojením  zaniklo i kulturní propojení národních zvyklostí.

Obr.č. 1: historická fotografie, Třebom 1951 Obr.č.2: leteský snímek obce Třebom dnes

Dnes se obec Třebom rozkládá na 951 ha s 219 obyvateli. Obec je bohužel v současnosti v

úpadku, s 25% nezaměstnaností a chátrající výstavbou. bcí prochází silnice č. 467 ve směru

na Sudice a zároveň ve směru na státní hranici s Polskem.



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014
Social & Cultural House in Třebom

12

2.2   ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY

Výsledkem zpracovaného návrhu mělo být  pozdvižení životní úrovně v této lokalitě

pohraničí. Návrh Společensko - kulturního domu Třebom zohledňuje veškeré požadavky

vznesené pro zpracování projektu a posunout tak tuto ves ,,na konci světa" k atraktivitě pro již

zmiňovaný soulad v pohraničí a turistiku, což se v rámci zadané semestrální práce podařilo.

Návrh domu je přizpůsoben mnohým volnočasovým aktivitám, jako jsou: kulturní

představení, cvičení v sále, mažoretky, plesy, školní vystoupení či divadelní nácviky,

čtenářský klub, jiné sdružení (kluby pro maminky). Aby v této malé vsi mohl tento objekt

uspokojit více aktivit zároveň je možné provozy zároveň kombinovat aby nemuselo dojít k

omezení kavárny, baru či tanečního sálu a nenarušovala tak jedna aktivita druhou.

V závislosti na zmiňovanou turistiku, hlavně cykloturistiku hojně využívanou v této

oblasti a širokém okolí, jsou navrženy v 2.NP se samostatným vstupem 4 pokoje 1+kk pro 2-4

osoby pro krátkodobý pobyt.  Přes uzavřenou chodbu je možnost průchodu do salónku jenž je

zamýšlen v období turistické sezóny k využití snídaňových meny pro ubytované hosty.

Pro možnost kulturního vyžití jak českých tak polských tradic návrh připraven, např.:

tradiční trhy, pouťové atrakce, májové slavnosti, Honění krále ad. K podtržení významu

propojení dvou republik bylo využito v návrhu dvou materiálů, jenž jsou tipické pro stavby

obou stran tohoto pohraničí, a to fasádní cihla a obkladové dřevo. Věřím, že stejně jako tyto

dva odlišné materiály mohou spolu utvářet harmonický koncept, tak i propojení národností

vytvořením místa setkávání může dojít k sepětí dnes zřídlého pohraničí této oblasti.
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3. TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: Společensko - kulturní dům Třebom

Druh stavby: Novostavba

Charakteristika: Společensko - kulturní dům  pro veřejné využití ,

se zaměřením na turismus s možností ubytování

Místo stavby: Moravskoslezský kraj

Okres: Opava

Katastrální území: Třebom

Obec: Třebom

Pověřená obec: Kravaře

Katastrální úřad: Opava

Parcelní číslo: 186/1

Předmět dokumentace:Dokumentace pro stavební povolení

A.1.2 ÚDAJE O ZADAVATELI

Jméno: VSB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury

Adresa: Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33, Ostrava - Poruba

Kontakt: www.vsb.cz
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A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Projektant

Jméno a titul(y): Veronika Miketová (studentka 4. ročníku oboru Architektura)

Adresa: K Rybníku 370, Markvartovice, 74714

Kontakt: tel.: +420 721 705 205, e-mail: mik0074@vsb.cz

Vedoucí práce: Ing. arch. Radim Václavík

Konzultant PS: Ing. Miloslav Šindel
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A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

 Osobní prohlídka celé obce se zaměřením se na charakteristiku území a okolí.

 Zadání ATII :

Varianta 3 – jih (Česko – polský dům)

(varianta1,2 -sver a střed vsi Třebom byla zpracována jinými studenty)

Sál (plesy, přednášky, zábavy, promítání filmů, akce pro děti, aerobic, ochotnické divadlo, zumba,
jóga, karate, gymnastika, zahrádkářská výstava, bleší trh,....)

Sál pro 100 osob 60 – 80 m2 (bylo by dobré, kdyby se dal rozdělit třeba na samostatné klubovny)

Šatna

Česko-polská knihovna

Knihovna s čítárnou a internetem.

Možné propojit s kavárnou, společná obsluha,..

Kavárna nebo restaurace (nastudovat typologické zásady)

V návaznosti na sál, posezení i venku.

Zázemí dle sortimentu, obsluha by měla mít svoje WC, pokud bude manipulovat s potravinami

Zázemí

WC – muži, ženy – možné společné pro všechny funkce, nezapomínat na imobily

Sklad nábytku, rekvizit, vybavení,...

Případně dětský klub / miniškolka (pro české i polské děti)

Nechám na zvážení, případně nastudovat problematiku,...
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 A-01 ARCHITEKTONICKÁ SITUACE (viz výkresová část)

 A-02 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ (viz výkresová část)

 A-03 PŮDORYS 1.NP (viz výkresová část)

 A-04 PŮDORYS 2.NP (viz výkresová část)

 A-05 ŘEZY (viz výkresová část)

 A-06, A-07 POHLEDY (viz výkresová část)

 A-08 KATASTRÁLNÍ MAPA (viz výkresová část)

 A-09 ORIENTAČNÍ MAPA TŘEBOM (viz výkresová část)
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A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ

Rozsah řešeného území:
Parcelní číslo: 186/1

Výměra [m2]: 4 740

Katastrální území: Třebom

Číslo LV: 10002

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku: Zemědělský půdní fond

Stavba na parcele: žádná

Vlastnické právo:
Jméno/název: Oberherrová Adéla

Adresa: č.p. 52, 74725 Třebom

Způsob ochrany nemovitostí:
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva:
Nejsou omezení vlastnických práv.

Jiné zápisy:
Změna výměr obnovou operátu

Dosavadní využití a zastavěnost území:
Na stavební parcele se nenachází žádné objekty, nyní je pozemek využíván jako

pastvina. Parcela sousedí se zastavěnými pozemky, hlavní příjezdovou silnicí a potokem.
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Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace,

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavová zóna, atp.):
Dotčené území není chráněno podle jiných právních předpisů.

Údaje o odtokových poměrech:
Řešené území se rozpíná na rovinném terénu vrstevnice č.227. I přes to, že východní

hranice pozemku je lemována místním potokem, nehrozí zde povodňové ohrožení přelitím

koryta . Voda dešťová bude ze objektu  odváděna do jednotné veřejné kanalizace. Voda z

parkovacíc plochy bude rovněž svedena do jednotné kanalizace. Projektovaná stavba

nezpůsobí změnu odtokových poměrů během výstavby, ani po dokončení prací.

Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního

plánování:
Projekt stavby je navržen v souladu s platným územním plánem obce Třebom.

Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:
Projektovaná stavba nezmění způsob využití území uvedený v příslušném katastru

nemovitostí .

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:
Požadavky dotčených orgánu nebyly vzneseny.

Seznam výjimek a úlevových řešení:
V rámci projektu nebyly řešeny žádné výjimky.

Seznam souvisejících a podmiňujících investic:
Provádění projektovaného objektu není závislé na žádných souvisejících a

podmiňujících investicích.
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Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby podle katastru

nemovitostí:
Stavba bude prováděna na pozemku parc. č. 186/1, k. ú. Třebom. stavbou nebudou

dotčeny sousední pozemky.
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A.4 ÚDAJE O STAVBĚ

Nová stavba nebo změna dokončené stavby:
SO - 01 SPOLEČENSKO - KULTURNÍ DŮM -nová stavba

SO - 02 ZPEVNÉNÁ PLOCHA - PARKOVIŠTĚ -nová stavba

SO - 03 ZPEVNĚNÁ PLOCHA -nová stavba

SO - 04 OHNIŠTĚ -nová stavba

SO - 05 ELEKTRO PŘÍPOJKA NN -nová stavba

SO - 06 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA -nová stavba

SO - 07 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA -nová stavba

SO - 08 PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA -nová stavba

Účel užívání stavby:
Objekt bude užíván jako místo společenských, kulturních aktivit, pro krátkodobou

rekreaci, jako výdělečná činnost provozního kavárny a jako relaxační prostor

pro střetávání se.

Trvalá nebo dočasná stavba:
Projektovaná stavba má trvalý charakter.

Údaje o napojení:
Dopravní komunikace: Pozemek bude napojen, obsluhován  a zásobován přes stávající

komunikaci, ul.419/1.

Elektrická energie: Pozemek bude napojen na veřejný rozvod elektrické energie

vedené nad zemní sítí podél na ul. 419/1.

Kanalizace: Splaškové a dešťové vody budou odváděny do kanalizace po provedení

nové přípojky na ul. 419/1.

Zemní plyn: Pozemek bude napojen na veřejný rozvod na ul. 419/1.

Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kult. památka apod. ):
Na pozemku se nenachází žádné objekty.
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Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:
Stavba je řešená pro návštěvníky jako bezbariérová a splňuje požadavky vyhlášky

398/2009. Toto platí pro 1NP, 2.NP neposkytuje bezbariérový přístup.

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z

jiných právních předpisů:
Požadavky dotčených orgánů nebyly vzneseny.

Dodržení obecných požadavků na výstavbu:
Navržené řešení zcela vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 268/2009 s. Obecné

požadavky na výstavbu byly splněny.

Splnění podmínek regulačního plánu a územního rozhodnutí:
Řešení uvedené v návrhu je v souladu s regulativy na dané území dle územního plánu.

Napojení inženýrských sítí bude navrženo podle obchodně-technického vyjádření správců sítí.

Seznam výjimek a úlevových řešení:
V rámci projektu nebyly řešeny žádné výjimky.

Navrhované kapacity stavby:

SO - 01 SPOLEČENSKO - KULTURNÍ DŮM

-zastavěná plocha 420 m²

-obestavěný prostor 1 155m³

SO - 02 ZPEVNĚNÁ PLOCHA - PARKOVIŠTĚ

-zastavěná plocha 93,7m²

SO - 03 ZPEVNĚNÁ PLOCHA

-zastavěná plocha 112m²

SO - 04 OHNIŠTĚ

-zastavěná plocha 26,7m²
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SO - 05 ELEKTRO PŘÍPOJKA NN

-údaje o odběru dle uvedení ve Smlouvě o připojení k distribuční soustavě

SO - 06 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

-údaje o odběru dle uvedení ve Smlouvě o připojení k distribuční soustavě

SO - 07 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

-údaje o odběru dle uvedení ve Smlouvě o připojení k distribuční soustavě

SO - 08 PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

-údaje o odběru dle uvedení ve Smlouvě o připojení k distribuční soustavě

Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída

energetické náročnosti budovy, apod.):
Potřeby a spotřeby hmot a médií pro stavbu budou přesně určeny realizační firmou při

zpracovávání realizační dokumentace stavby. Dešťová voda ze střechy bude přípojkou

odváděna do veřejné jednotné kanalizace. Při výstavbě se předpokládá vznik stavebního

odpadu. V rámci provozu stavby se předpokládá produkce do 0,5 m3 komunálního odpadu

týdně. Při výstavbě a provozu stavby se předpokládají pouze běžné emise – odpadní voda, atp.

Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na

etapy:
Předpokládaná doba výstavby je 14 měsíců. Bude určena v návaznosti na vyhlášení

výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby na základě smluvního vztahu mezi

stavebníkem a zhotovitelem, dle termínu předání stavby. Doba bude upřesněna ve SOD v

návaznosti na časový harmonogram jednotlivých prací závislý na dodavateli a stavební

organizaci obsahující: postup prací, výkopové práce , provádění stavebních konstrukcí,

technické rozvody, dokončovací práce, terénní úpravy - uvedení okolí do navrhovaného stavu
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Orientační náklady stavby:
m³ obestavěného prostoru * 6.000,- Kč/m3 = 11.000.000 Kč

Stavba zahrnuje nadzemní parkoviště s parkovacím místem pro 7 aut (možnost

rozšíření parkovacích míst dle potřeby  na max. 20 polí), velký taneční sál, bar, kavárnu,

terasu, salónek, místnosti k pobytu s kapacitou 4x 1+kk, zahradní ohniště.
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

Charakteristika stavebního pozemku:
Řešený pozemek se nachází v Třebomi. Tato parcela č. 186/1 je obdélníkového tvaru

o celkové výměře 415m². Vstup na pozemek a komunikace se nachází na západní straně.

Navrhovaná stavba je ze dvou stran (severo-východní a jiho-západní) obestavěna rodinnou

zástavbou. Terén parcely je rovinný, v současnosti slouží jako plocha ke spasení. Základová

půda je tvořena propustnou hliněnou zeminou. V území se nepředpokládá riziko pronikání

radonu a hladina podzemní vody.Za zbudování zařízení staveniště bude zodpovídat dodavatel.

Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, apod.):
Pro vyhodnocení terénu staveniště byla provedena osobní prohlídka pozemku s

průzkumem okolí a komunikace s majitelem pozemku.

K projektované stavbě v rozsahu uvedeném v této dokumentaci nebyly provedeny

průzkumy na pozemku.

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma:
V blízkosti staveniště nejsou evidována ochranná pásma.

Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod.:
Objekt se nenachází v záplavovém území, na poddolovaném území ani v jinak

geologicky nestabilních zónách.

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové

poměry v území:
Nepředpokládá se negativní vliv stavby na okolí. Během výstavby může krátkodobě

dojít k omezení dopravy na přiléhající veřejné komunikaci v důsledku používání těžké

mechanizace (např. autojeřáb). Tyto práce budou předem ohlášeny a budou provedena
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opatření k minimalizaci omezení. Rovněž může během prací docházet ke zvýšení hlučnosti a

prašnosti.

Zastavěná plocha bude odvodněna do veřejné kanalizace

Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin:
Není potřeba, parcela je zcela nezastavěná a nezarostlá, připravená k zahájení stavby.

Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé):
Stavba nevyžaduje žádné zábory.

Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a

technickou infrastrukturu):
Projektovaná stavba bude napojena na přilehlou komunikaci ze západní strany.

Vodovodní přípojka

Stavba bude napojena na veřejný rozvod vody. Trasa vodovodní přípojky bude vedena

od místa napojení – z ulice před budoucí stavbou. V rámci přípravy území byla na hranici

pozemku vyvedena vodovodní přípojkou, která bude napojena zemní zákopovou soupravou s

navrtávacím pasem na hlavní vodovodní řád DN 60 dle dispozic správce vodovodní sítě.

Přípojka je provedena v délce 21,17 m. Vlastní vodovodní přípojka bude provedena z

plastových trubek PE DN 40mm.

Spád přípojky bude směrem k objektu 1‰. Min. krytí přípojky zeminou bude 110 cm.

Typ vodoměru určí správce vodovodní sítě. Prostup přípojky do objektu bude izolován proti

zemní vodě a vlhkosti tmelem kolem vodovodní hadice a tato izolace bude chráněna proti

mechanickému poškození obsypem štěrkopískem frakce 0-4 mm. Po provedení montážních a

stavebních prací přípojky budou povrchy území uvedeny do původního stavu. Napojení nové

vodovodní přípojky bude provedeno na nové objektové rozvody tak, aby v žádném případě

nemohlo dojít k míšení pitné vody z nové vodovodní přípojky s jiným zdrojem vody.
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Ohřev vody bude zajištěn teplosměnným výměníkem, do kterého se bude

přivádět ohřátá voda pomocí plynového turbo kotle.

Před závěrečnou kontrolní prohlídkou bude provedeno zaměření vodovodní

přípojky oprávněnou osobou a dále hygienický (bakteriologický) rozbor vody.

Kanalizační přípojka

Odvedení odpadních vod ze stavby je napojené na jednotnou kanalizaci. Kanalizační

přípojka bude provedena z plastových trub UNOPOR ULTRA RIB 2 - DN 125 v délce

24,24mm, je ukončena  před hranici pozemku domovní revizní šachtou KŠ plastovou D425.

Kanalizační přípojka bude zaústěna do kanalizačního řadu vedeného v ulici. Přípojka PVC

potrubí je uloženo na podkladním pískovém loži tl.11 cm . Potrubí bude 30cm nad vrchol

obsypáno prohozenou zeminou popř. vhodným výkopkem (max.zrnitost zrn 20 mm),

který bude při zemních pracích ukládán odděleně od ostatního výkopku .Výška obsypu bude

20 cm nad horní okraj potrubí. Po provedení stavebních prací přípojky budou povrchy území

uvedeny do původního stavu.

Plynová Přípojka

Přípojka plynu PE(tlaková řada do 0,4 MPa ) bude připojena navrtávacím T kusem v

komunikaci ul.419/1 na stávající vedení DN60 , ukončená na parcele hlavním uzávěrem plynu

HUP v přístřešku  na hranici pozemku. Přístřešek bude vybaven hlavním uzávěrem,

regulátorem, plynoměrem, uzávěrem za plynoměrem. Konkrétní typ trubek navrhne dodavatel

plynu v místě stavby. Po provedení stavebních prací přípojky budou povrchy území uvedeny

do původního stavu.

Pro potrubí PE bude šířka dna výkopu minimálně 0,8m. Dno výkopu musí být

rovnoměrně vyrovnáno, lože z kopaného písku tl. 100mm s maximální velikostí zrna 16mm a

nesmí obsahovat ostrý štěrk a napadávku ze stěn výkopu. Obsyp potrubí bude z téhož

materiálu 400mm nad vrcholem potrubí a bude hutněn ručně. Před pokládkou potrubí musí

pověřený pracovník montážní organizace za účasti stavebního dozoru investora provést

kontrolu dna rýhy, zhutnění podsypu a hloubky výkopu. Výsledek kontroly zaznamená do

stavebního deníku. Bez této kontroly nesmí být položeno a zasypáno.
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Pokládku potrubí na zamrzlé nebo zasněžené dno výkopu a do výkopu zaplaveného

vodou se zakazuje.

Elektro přípojka

Elektroinstalace v rozsahu tohoto projektu bude připojena ze stávajícího sloupu

vzdušného vedení elektřiny. Napojení bude provedeno formou nové přípojky, která bude

zřízena osazením na stožár vzdušného vedení a dojde k pospojení. Následně bude proveden

zemní vodič  CYKY 5x6, který bude uložen v zemi skrytím dle vzorového řezu. Napojení

bude zakončeno ve stávajícím rozvaděči v objektu. Kabelové rozvody jsou navrženy z kabelu

typu CYKY. Všechny rozvody vedeny v zemním krytu s použitím signální fólie pro případ

dalších zemních prací. Uzemnění je navrženo pospojením.

Přípojková skříň je napojena ze stávajícího zemního distribučního kabelového vedení

NN. Před uvedením do provozu se musí vyhotovit na veškerém el.zařízení výchozí revize

pracovníkem s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. 50/78Sb.

Práce a údržba na el.zařízení smějí vykonávat pouze pracovníci s elektrotechnickou

kvalifikací dle vyhl. 50/78Sb, obsluhu pracovníci seznámeni dle vyhl. 50/78Sb.

Věcné a časové vazby stavby podmiňující, vyvolané, související investice:
Je třeba provést napojení na rozvody kanalizační, vodovodní a plynové před užíváním

stavby. V rámci výstavby musí být dodrženy podmínky o vyjmutí zemědělské půdy ze

zemědělského půdního fondu.
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY

FUNKČNÍCH JEDNOTEK

Stavba je rozdělena na 2 části, část pro bydlení a část pro společensko-kulturní

setkávání. 1.NP  zaujme 608 m³ + terasa 204 m³, 2.NP 888  m³ prostoru

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení:
Projektovaná stavba je v souladu s platným územním plánem obce Třebom.

Pro orientaci umístění slouží situační výkres. Vstup na pozemek se nachází na severozápadě.

Objekt SO 01 je vysoký 7,32 m od kóty 1.NP +0,000 m ( +-0,000=227,250 m n. m bpv ).

Objekt SO 02 je vysoký 0 m od kóty 1.NP +0,000 m ( +-0,000=227,250 m n. m bpv).

Objekt SO 03 je vysoký 0 m od kóty 1.NP +0,000 m ( +-0,000=227,250 m n. m bpv).

Objekt SO 04 je vysoký 0 m od kóty 1.NP +0,000 m ( +-0,000=227,250 m n. m bpv).

Objekt SO 05-08 jsou inženýrské sítě specifikovány blíže B 2.7

Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení :
Jedná se o dvojpodlažní objekt umístěn v zástavbě rodinných domů. s variabilitou

využití jednotlivých prostor při různých společensko-kulturních , sportovních či relaxačních

aktivitách založený na obdelníkovém půdoryse. Stavba má sedlovou střechu o různím sklonu

dvou křídel,  7° a 8°, jenž byla navržena na základě vztahu s okolím a historickou tradicí

kompozice staveb v pohraničí. Základem tvaru je hmota kvádru přizpůsobená vesnické

zástavbě s historickou tradicí užívání fasádní cihly a sedlové střechy. Vjezd na pozemek

navazuje na zpevněné stání na severní části pozemku. Průchod stavbou v 1.NP nabízí

odstínění od komunikace a vytvoření prostoru pro volnočasové aktivity bez rušení provozu

okolí. Použitá vysoce izolační hliníková okna tmavé barvy dotahují atmosféru a podtrhují

rytmus fasády. Stavba má provětrávanou cihlovou fasádu, pouze pobytová část a terasa

kontrastuje dřevěným obložením, jenž spolu utvářejí ,,jing-jang" harmonii.
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Architektonické řešení – materiálové a barevné řešení:
Základové konstrukce jsou provedeny z tvárnic ztraceného bednění na polštáři z

prostého betonu.

Podhled místností je proveden ze sádrokartonových desek. V sále 1.01 (2.01) je

přiznaná nosná střešní konstrukce lepených dřevěných nosníků (LN). Podhled je umocněn

dřevěným obložením výplní mezi LN.

Svislé obvodové nosné konstrukce a vnitřní nosné konstrukce objektu jsou provedeny

z vápenopískových tvárnic  tl. 275mm a  240mm. Příčky jsou provedeny z vápenopískových

cihel tl.115mm .

Střešní konstrukce je tvořená dvouplášťovou sedlovou střechou. Nosná část je tvořena

dřevěnými lepenými nosníky. Krytina je tvořena profilovaným plechem barvy černé vis.

skladba střechy.

Části stavby s dřevěným vnějším obložením je ošetřeno systémém tepelného ošetření

pro dřevo THERMOWOOD. Povrchy uvnitř budovy budou provedeny z dvouvrstvých

štukových omítek, případně keramických nebo dřevěných obkladů.

Okna jsou navržené jako hliníková se tvýšenou tepelnou izovací (Uf od 0,9 W/m2K)

se 4 komorami a s meziprostorem vyplněným aerogelem.

Dveře jsou dřevěné, osazované do ocelových zárubní.

B.2.3 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ,

TECHNOLOGIE VÝROBY

Rovinný terén zde neomezuje návrh dispozičního řešení objektu. Provoz v patrech je

navržen pro možnost souběžného využívání prostorů za provozu více aktivit v objektu.

1. NP obsluhuje bar s příslušným zázemím nutným pro její chod.Provoz je možný

dělený v sále nebo na terase na západní straně objektu. Podlaží je děleno průchodem do zadní

východní části pozemku k posezení u uhniště nebo k navštívení vonočasové aktivity či

relaxace. 2.NP rozděleno provozně na dvě části, větší část slouží k relaxaci v čítárně či

využití salńku jako hlediště do sálu. Menší část jižní strany slouží jako obytný prostor pro

krátkodobý pobyt.

Součástí projektované stavby nejsou výrobní technologie.
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B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

1.NP  je řešeno pro návštěvníky využívající bezbariérový sytém pohybu a splňuje

požadavky vyhlášky 398/2009. 2.NP není projektováno k přizpůsobení pro požadavky k

bezbariérovému pohybu.

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se vychází z platných norem a

předpisů, které budou při užívání objektu dodržovány. Objekt bude využíván pouze k účelu,

ke kterému je určen. U objektu budou v průběhu užívání stavby pravidelně prováděny běžné

údržbové práce a opravy, zejména nátěry a čištění. Stavba nevyžaduje zvláštní údržby.

Řádným užíváním stavby bude zajištěna i bezpečnost uživatelů.

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Objekt je dvojpodlažní, nepodsklepený, zastřešen sedlovou střechou. Tvar objektu je

obdélníkový  na rovinném terénu. Vstup do objektu se nachází na západní straně objektu,

stejně jako přístupová komunikace, vjezd na parkoviště a zásobování.

Objekt je průchodem probíhajícím napříč budovou v 1.NP rozdělen na dvě části. Část

na severní straně slouží v obou podlažích ke společenským setkáváním, relaxaci a trávením

společného času při kulturních událostech. V druhé části v 1.NP je otevřená terasa vhodná k

užívání v teplém ročním období. Nad touto terasou v 2.NP se nachází 4 pokoje určené ke

krátkodobému pobytu např. pro cyklisty při putování po cyklostezskách Moravskoslezského

kraje. Ze západní strany je samostatný vstup na schodiště vedoucí k těmto pokojům.

Návrh jednotlivých skladeb objektu je podřízen požadavkůn energeticky nenáročné

stavby.

Základy:

Objekt bude založen na základových pásech z prostého betonu C 16/20 – XF2.

Hloubka základové spáry je 1,35 m. Jižní část objektu bude zapožená částečne na
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základových patkách (4 základové ptak) v hloubce 0,95 m. V celé ploše objektu je pak

podkladní betonová mazanina v tloušťce 150 mm, která je vyztužena kari sítí.

Zemní práce:
Pro založení stavby bude nutno vyhloubení základových pasů a patek, viz výkresová

dokumentace.

Svislé konstrukce:
Pro svislé konstrukce jsou použity vápenopískové tvárnice společnosti

KALKSANDSTEIN na vnější nosné stěny i vnitřní konstrukce. Skladba vis. výpis

skladby OP.

Pro objekt je ze 2/3 severní strany použit cihlový obklad , jižní třetina fasády objektu

je obložena dřevem ošetřeným technologií THERMOWOOD.

Vodorovné konstrukce:
Strop přízemního podlaží bude z prefabrikovaných filigránových desek  tl. 180mm, po

1000 mm osově přichycené na základovou kci. Konstrukcí povede přímotopná folie dodaná

firmou SUCOTHERM. Specifikace vis výpis skladeb stropu.

Střešní konstrukce:
Nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěnými lepenými nosníky 200x400mm a I

dřevěnými nosníky 89x300, které  jsou podepřeny nosnými stěnami z vápenopískových cihel.

Nosníky v prostory sálu jsou částečně přiznány a tvoří podhled místnosti. Skladba střechy vis

výpis skladeb.

Překlady:
Nadpraží okeních a dveřních otvorů bude tvořeno překlady soustavy vápenopískových tvárnic

KALKSANDSTEIN, viz specifikace ve výkresové části.
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Zpevněné plochy:
Zpevněné plochy v okolí objektu - chodník kolem objektu je tvořen vysoce pevnostní

německou břidlicí dodanou firmou RATHSCHECK. Plocha určená kparkování na severní

straně pozemku bude zpevněna dlaždicemi PURUPLAST. Vzdálenější okolí tvoří asfaltová

plocha.

Výplně otvorů:
Okna RIN-AL THERMOjsou navržené jako hliníkové okenní systémy se zvýšenou

tepelnou izolací vyplněny aerogelem zasklené speciálními trojslky pro propouštění sluneční

energie.

Dveře jsou dřevěné, osazované do ocelových zárubní.

Zámečnické práce:
Jsou spojeny především s montáží výplně otvorů. Specifikace vis výpis

zámečnických prvků.

Truhlářské práce:
Jsou spojeny především s prací na jižní straně objektu, obkladem vstupního portálu.Dále pak

práce na konstrukci střešní nosné konstrukce.

Klempířské práce:
Jsou spojeny především s montáží střešních prvků , oplechování oken a prostupů.

Plechová střešní krytina budou provedeny z plechu Lindab Seamline, barvy černá RAL 9005.

Úpravy povrchů a malby:
Povrch vnějších konstrukcíz větší části tvoří cihlová fasáda, která je odolná vnějšímu

prostředí. Dílčí dřevěná části vnější fasády budovy je obložena dřevem ošetřeným šetrnou

kvalitní technologií THERMOWOOD zajišťující kvalitu materiálu a trvanlivost povrchu..

Uvnitř budovy budou povrchové úpravy provedeny z dvouvrstvých štukových

omítek, případně keramických či dřevěných obkladů upřesněných ve výpisových tabulkách

místností.
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Podlahy:
Povrchy jsou navrženy dle provozních a hygienických nároků. Podlaha bude dle

potřeb přitápěna přímotopnou fólií SUCOTHERM Skladba jednotlivých konstrukcí podlah  je

uveden ve výkresové příloze.

Izolace proti vodě a zemní vlhkosti:
1.NP bude izolováno od okolního terénu pomocí hydroizolace. V prostoru pod terasou

izolován nebude, pouze podsypán povrchem k umožnění odvedení vody.

V hygienických místnostech bude funkci hydroizolace plnit polyuretanový lepící tmel,

do kterého bude kladena dlažba a obklady. .

Tepelné izolace:
Parametry všech navrhovaných konstrukcí splňují podmínky platných ČSN,

vyhlášek a předpisů.

B.2.7 TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

V objektu se nenachází žádná technologická zařízení.

Navrhovaná je rekuperační jednotka plnící funkci výměny vzduchu bude navíc spouži

pro teplovzdušné vytápění domu. Pro situace, kdy bude zapotřebí prostory dotápět bude

využívána topná fólie k udržení mikroklimatu. Zabudovány budou tyto folie  v podlaze 1NP a

2NP na pojené na elektrickou síť. . Elektrické rozvody budou provedeny kabely s měděnými

vodiči vedené v drážkách. Objekt bude osazen standardními osvětlovacími tělesy.

Objekt bude dále napojen na rozvod plynu k ohřevu vody plynovou přípojkou, která

je zakončena ve skříni HUP umístěné na hranici pozemku Pro stavbu jsou navrženy rozvody

teplé i studené vody trubními rozvody z PVC trubek, které mají zajištěn výluhový atest na

vhodnost materiálů pro styk s pitnou vodou.

Potrubí splaškové kanalizace bude provedeno z PVC trubek. Odpad bude odveden

novou přípojkou do veřejné kanalizace. Dešťové odpadní vody budou taktéž přípojkou

odvedeny do veřejné kanalizace.
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B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

Není součástí této projektové dokumentace.

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ

 Kritéria tepelně technického hodnocení

Obvodový plášť objektu splňuje požadavky normy 730540 - 2.

 Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Objekt neřeší využívaní alternativních zdrojů energií.

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA

PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

Větrání:
Je navržena rekuperační jednotka pro výměnu vzduchu v objektu, v souladu s ČSN 73

0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky. Aby bylo zajištěno vhodné prostředí,

musí být dodržena minimální intenzita větrání.

Oslunění a osvětlení:
Objekt není stíněný jinou stavbou. Osvětlení a oslunění je zajištěno dostatečně

velkými  okny ve fasádě doplněno světelnou instalací.

Zásobování vodou:
Bude prováděno z veřejného vodovodního řádu, novou vodovodní přípojkou. Rovněž

splaškové vody budou odváděny do veřejné kanalizace pomocí nových přípojek.

Nakládání s odpady:
V objektu bude vznikat množství odpadu, u nějž bude třeba zajistit minimálně jeden

velký odpadní kotejner pro smíšený odpad, pro třídený odpad bude možno využívat

stávajících kontejnerů.
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Vliv stavby na okolí (vibrace, prašnost, hluk):
Stavba nemá žádný vliv na okolní prostředí

B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY

VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží:
Podle mapy radonového indexu (dostupné online na www.geology.cz) se stávající

objekt nachází na území, které nebylo řádně proměřeno na stupeň radonové ktivity, avšak v

blízkém okolí je naměřen velmi nízký stupeň radonového rizika. V této fázi projektové

dokumentace se předpokládá, že hydroizolační opatření provedená při stavbě jsou dostatečná

pro zamezení vnikání radonu do objektu, jenž toto území neohrožuje (nepatrné působení ).

Ochrana před bludnými proudy:
Nepředpokládá se výskyt ani vznik bludných proudů. Všechny kovové prvky budou

řádně uzemněny a budou použita řešení, k zamezí poškození prvků vlivem bludných proudů.

Ochrana před technickou seismicitou:
Objekt se nenachází na území, které je ohroženo technickou seismicitou.

Ochrana před hlukem:
Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 0532

Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních

výrobků. Veškeré instalace budou řádně izolovány, stoupačky kanalizace obaleny měkkou

minerální vlnou pro utlumení zvukového vlnění.

Protipovodňová opatření:
Vzhledem k poloze objektu není třeba řešit protipovodňová opatření.

Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu, apod.):
V okolí objektu se nevyskytují.
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky:

Vodovodní přípojka
Stavba bude napojena na veřejný rozvod vody. Trasa vodovodní přípojky bude vedena

od místa napojení – z ulice před budoucí stavbou.  V rámci přípravy území byla na hranici

pozemku vyvedena vodovodní přípojkou, která bude ude napojena zemní zákopovou

soupravou s navrtávacím pasem na hlavní vodovodní řád DN 60 dle dispozic správce

vodovodní sítě. Přípojka je provedena v délce 21,2 m. Vlastní vodovodní přípojka

bude provedena z plastových trubek PE DN 40mm.

Spád přípojky bude směrem k objektu 1‰. Min. krytí přípojky zeminou bude

110 cm. Typ vodoměru určí správce vodovodní sítě. Prostup přípojky do objektu bude

izolován proti zemní vodě a vlhkosti tmelem kolem vodovodní hadice a tato izolace bude

chráněna proti mechanickému poškození obsypem štěrkopískem frakce 0-4 mm. Po provedení

montážních a stavebních prací přípojky budou povrchy území uvedeny do původního stavu.

Napojení nové vodovodní přípojky bude provedeno na nové objektové rozvody tak, aby v

žádném případě nemohlo dojít k míšení pitné vody z nové vodovodní přípojky s jiným

zdrojem vody.

Ohřev vody bude zajištěn teplosměnným výměníkem, do kterého se bude

přivádět ohřátá voda pomocí plynového turbo kotle. Před závěrečnou kontrolní prohlídkou

bude provedeno zaměření vodovodní přípojky oprávněnou osobou a dále hygienický

(bakteriologický) rozbor vody.

Kanalizační přípojka
Odvedení odpadních vod ze stavby je napojené na jednotnou kanalizaci. Kanalizační

přípojka bude provedena z plastových trub UNOPOR ULTRA RIB 2 - DN 125  v délce 24,3

m,  je ukončena  před hranici pozemku domovní revizní šachtou  KŠ plastovou D425.

Kanalizační přípojka bude zaústěna do kanalizačního řadu vedeného v ulici. Přípojka PVC

potrubí je uloženo na podkladním pískovém loži tl.11 cm . Potrubí bude 30cm nad vrchol

obsypáno prohozenou zeminou popř. vhodným výkopkem (max.zrnitost zrn 20 mm), který
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bude při zemních pracích ukládán odděleně od ostatního výkopku .Výška obsypu bude 20 cm

nad horní okraj potrubí. Po provedení stavebních prací přípojky budou povrchy území

uvedeny do původního stavu.

Plynová Přípojka
Přípojka plynu PE(tlaková řada do 0,4 MPa ) bude připojena navrtávacím T kusem v

komunikaci ul.419/1 na stávající vedení DN60 , ukončená na parcele hlavním uzávěrem plynu

HUP v přístřešku  na hranici pozemku. Přístřešek bude vybaven hlavním uzávěrem,

regulátorem, plynoměrem, uzávěrem za plynoměrem. Konkrétní typ trubek navrhne dodavatel

plynu v místě stavby. Po provedení stavebních prací přípojky budou povrchy území uvedeny

do původního stavu.

Pro potrubí PE bude šířka dna výkopu minimálně 0,8m. Dno výkopu musí být

rovnoměrně vyrovnáno, lože z kopaného písku tl. 100mm s maximální velikostí zrna 16mm a

nesmí obsahovat ostrý štěrk a anpadávku ze stěn výkopu. Obsyp potrubí bude z téhož

materiálu 400mm nad vrcholem potrubí a bude hutněn ručně. Před pokládkou potrubí musí

pověřený pracovník montážní organizace za účasti stavebního dozoru investora provést

kontrolu dna rýhy, zhutnění podsypu a hloubky výkopu. Výsledek kontroly zaznamená do

staveního deníku. Bez této kontroly nesmí být položeno a zasypáno.

Pokládku potrubí na zamrzlé nebo zasněžené dno výkopu a do výkopu zaplaveného

vodou se zakazuje.

Elektro přípojka
Elektroinstalace v rozsahu tohoto projektu bude připojena ze stávajícího sloupu

vzdušného vedení elektřiny. Napojení bude provedeno formou nové přípojky, která bude

zřízena osazením na stožár vzdušného vedení a dojde k pospojení. Následně bude proveden

zemní vodič  CYKY 5x6, který bude uložen v zemi skrytím dle vzorového řezu. Napojení

bude zakončeno ve stávají-cím rozvaděči v objektu. Kabelové rozvody jsou navrženy z kabelu

typu CYKY. Všechny rozvody vedeny v zemním krytu

s použitím signální fólie pro případ dalších zemních prací. Uzemnění je navrženo pospojením.

Přípojková skříň je napojena ze stávajícího zemního distribučního kabelového vedení NN

Před uvedením do provozu se musí vyhotovit na veškerém el.zařízení výchozí revize

pracovníkem s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. 50/78Sb.
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Práce a údržba na el.zařízení smějí vykonávat pouze pracovníci s elektrotechnickou

kvalifikací dle vyhl. 50/78Sb, obsluhu pracovníci seznámeni dle vyhl. 50/78Sb.

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:
Pro přípojky bude nutné zhotovit výkopové práce pro uložení nových trub. Délka

výkopu závisí na délce připojovacího potrubí:

Vodovodní přípojka 21,2 m

Kanalizační přípojka 24,3 m

Plynová přípojka 27.5 m

Elektro přípojka 24,5 m
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Popis dopravního řešení:
Objektu ze západdní strany přilehá místní obslužná komunikace, na kterou bude

napojen.

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:
Stavba bude dopravně napojena na místní veřejnou komunikaci přes vjezd na navžené

parkoviště.

Doprava v klidu:
Doprava v klidu je řešena na pozemku areálu za pomocí 7 parkovacích míst.

Pěší a cyklistické stezsky:
V blízkosti objektu se nachází spleť turistických a cyklistických tras.
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B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH

TERÉNNÍCH ÚPRAV

Terénní úpravy:
Boudou provedeny odpovídající technikou, pro zajištění rovinnosti výkopů terénu pro

projektovanou stavbu a přilehlé zpevněné plochy, parkoviště, komunikace. Pro dorovnání

terénu v okolí stavby vyde využita vykopaná zemina, veškerá ostatní zemina bude vyvezena

na nejbližší úložiště.

Použité vegetační prvky:
Po dokončení prací budou zelené plochy dotčené výstavbou znovu osety travním

semenem. Bude vysazeno 7 stromů. Pro úpravu plochy za objektem z východní strany bude

zpracován samostatný návrh parkové úpravy plochy.

Biotechnická opatření:
V rámci projektované nástavby se nevyskytují.
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A

JEHO OCHRANA

Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:
Stavba nebude mít žádný negativní dopad na životní prostředí. S výjimkou vypouštění

látek ze spalování plynných paliv.

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 0532

Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních

výrobků. Veškeré instalace budou řádně izolovány, stoupačky kanalizace obaleny měkkou

minerální vlnou pro utlumení zvukového vlnění. Nepředpokládá se tedy ovlivnění okolí

hlukem vzniklým v objektu.

V objektu je pro pro návštěvníky k dispozici oddělené hygienické zázemí podle

pohlaví. Likvidace dešťových i splaškových odpadních vod bude zajištěna odvodem do

veřejné kanalizace.

V objektu bude vznikat množství odpadu, u nějž bude třeba zajistit minimálně jeden

velký odpadní kontejner pro smíšený odpad, pro tříděný odpad bude možno využívat

stávajících kontejnerů.

Kladnému působení na životní prostředí přispěje nízkonáročnost budovy, na kterou

byl kladen důraz při zpracování bakalářské práce.

Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině:
Projektovaná stavba nebude mít výrazný negativní vliv na životní prostředí. Bude

zabraná část ze zemědělského půdního fondu pro výstavbu nových objektů.

Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000:
Projektovaná stavba nebude mít žádný vliv na soustavu chráněných

území Natura 2000.
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Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA:
V rámci projektované stavby nebylo řešeno.

Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky

ochrany podle jiných právních předpisů:
Výstavbou jsou dotčena ochranná pásma stávajících inženýrských sítí – domovních

vedení sítí. Před zahájením výstavby budou stávající inženýrské sítě vytýčeny, případně

ověřeny ručním odkopem.
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva:
Z hlediska ochrany obyvatelstva není nutno pro uvedený druh stavby řešit žádné

požadavky.
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÁSTAVBY

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Média – rozsah a povaha stavebního záměru požaduje spotřeby médií a hmot

odpovídající rozsahu stavby. Na hranici pozemku stavby jsou vyvedeny přípojky

inženýrských sítí plynu, elektřiny, vody a jednotné kanalizace. Na tyto bude stavba a objekty

zařízení staveniště napojeny.

Veškeré trasy podzemních sítí je třeba před zahájením stavebních prací nechat zaměřit.

Odvodnění staveniště
V případě nadměrných srážek - čerpáním do stávající dešťové kanalizace.

Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:
Navrhovaný objekt přiléhá severozápadní stranou k místní veřejné komunikaci. Tato

komunikace bude využita pro dopravní obsluhu staveniště. Zásobování staveniště materiálem

bude probíhat skrze přilehlou komunikaci.

Na hranici pozemku stavby jsou vyvedeny přípojky inženýrských sítí plynu, elektřiny, vody a

jednotné kanalizace. Na tyto přípojky bude stavba a objekty zařízení staveniště napojeny.

Veškeré trasy podzemních sítí je třeba před zahájením stavebních prací nechat zaměřit.

Ochrana okolí staveniště a požadavky na související sanace, demolice, kácení

dřevin:
Nepředpokládá se nutnost zvláštní ochrany okolí staveniště v průběhu prací. Jen bude

nutno dodržet zvýšenou opatrnost v pohybu kolem staveniště.

Pro dorovnání terénu v okolí stavby  vyde využita vykopaná zemina, veškerá ostatní

zemina bude vyvezena na nejbližší úložiště.

Po dokončení prací budou zelené plochy dotčené výstavbou znovu osety travním

semenem. Bude vysazeno 7 stromů.
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Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé):
Předpokládají se zábory území pro potřeby stavby v rozloze 2 310 m2. Skládky

materiálu budou realizovány v areálu. Během výstavby může krátkodobě dojít k omezení

dopravy na přilehlé veřejné komunikaci, avšak jen výjmečně, jelikož na výstavbu z

vápenopískových tvárnic bude stařit použití malých jeřábových strojů. Pro tyto a ostatní práce

budou provedena opatření k minimalizaci omezení.

Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich

likvidace
Předpokládáme že rozhodující odpad bude vytěžená zemina pro základové pasy cca 120 m3.

V rámci výstavby bude nakládáno s odpady vzniklými při stavbě v souladu se ustanoveními

zákona č. 185/2001 Sb. - o odpadech a prováděcí Vyhl. č. 381/2001 Sb., 383/2001 Sb. a vyhl.

294/2005 Sb. jejichž plnění bude ve výkonu autorizované dodavatelské firmy, která v pozici

funkce generálního dodavatele stavby bude nakládat s odpady v rámci svých smluvních

vztahů.

Odpady budou přednostně využívány, u těch, které nebude možno využít, bude zajištěno

jejich odstranění. Odpady budou předávány jen oprávněným osobám.

Bilance zemních prací, požadavky na přísun zemin:
Pro dorovnání terénu v okolí stavby  bude využita vykopaná zemina, veškerá ostatní

zemina bude vyvezena na nejbližší úložiště.

Ochrana životního prostředí při výstavbě
Při stavebních pracích budou dodržovány tyto nároky:

Chránit před poškozením stromy a keře, které se nacházejí na pozemku v bezprostřední

blízkosti staveniště. Ochrana kmene dřevěnými deskami apod. a kořenového systému při

výkopech v blízkosti.

Ochrana okolí – především proti šíření prachu a hluku z návozu podkladních vrstev

zpevněných ploch. Kropení vodou a pro návoz materiálu dodržovat denních hodiny mimo

noční klid.

Při výstavbě budou dodržovány platné legislativní dokumenty.
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Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních

předpisů:

Zdroje ohrožení zdraví při výstavbě a jejich omezení
- Okolní stavby silniční doprava - dopravní značení, udržování čistoty komunikací,

označení a ohrazení staveniště pád z výšky - ohrazení, označení a zabezpečení stěn u jam, rýh

a výkopů, jejich osvětlení příp. překrytí, přemostění, ohrazení;

- ohrožení stavebními stroji a  mechanismy - poučení a odborná obsluha, pořádek na

staveništi, údržba strojů a zařízení;

- práce v rýhách a jamách - zabezpečení stěn výkopů;

- ohrožení elektrickým proudem - zabezpečení obsluhy a údržby strojů zařízeními a

kvalifikovanými osobami.

Všeobecné požadavky
- Zákaz používání alkoholu;

- používání osobních ochranných pomůcek;

- pořádek na staveništi;

- osvětlení, ohrazení, označení a zabezpečení staveniště, strojů a zařízení;

- zákaz vstupu nepovolaných osob na staveniště, zejména dětí;

- dodržování projektu a stanovených technologických postupů;

- pravidelná školení BOZP;

- respektování Zákoníku práce.

Způsob omezení rizikových vlivů
- Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovědnými osobami;

- používání ochranných pomůcek a pracovních oděvů;

- respektování podmínek BOZP;

- dodržování Zákoníku práce;

- pravidelná školení všech pracovníků z hlediska BOZP.
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Přehled platné legislativy související se zajištěním BOZP na staveništi:

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Zákoník práce)

část čtvrtá – pracovní doba a doba odpočinku

část pátá - bezpečnost a ochrana zdraví při práci

část desátá – hlava IV – zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců

část jedenáctá – náhrada škody

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

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.

- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v znění pozdějších předpisů se

změnami:254/2001 Sb., 151/2011 Sb.

- hlava II díl 8 – nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky.

- Zákon č. 124/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru

nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické

činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

(ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb. a zákona č.

71/2000 Sb.)

- Zákon č. 174/1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

- Zákon č. 102/2001 o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o

obecné bezpečnosti výrobků)

- Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

- Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými

chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
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předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s

ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci

závažných havárií)

- Zákon č. 350/2011 Sb., Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně

některých zákonů (chemický zákon)

- 361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Nařízení vlády

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

ochranu zdraví při práci.

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání

záznamu o úrazu.

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a desinfekčních

prostředků.

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- Vyhláška č. 48/1982 Sb. - základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a

technických zařízení v znění pozdějších předpisů.

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních

značek a zavedení signálů.

- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
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Vyhlášky

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění

bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění.

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odb. způsobilosti v elektrotechnice, v

platném znění.

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a

stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění.

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a

stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění.

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení

a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění.

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a

stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění.

Normy

ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem

ČSN 05 0631 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem

ČSN 73 23 10 Provádění zděných konstrukcí

ČSN 73 30 50 Zemní práce

ČSN 73 00 37 Zemní a hornický tlak na stavební konstrukce

ČSN 73 00 90 Zakládání staveb

ČSN 73 30 53 Násypy z kamenité sypaniny

ČSN 73 81 06 Ochranné a záchytné konstrukce

ČSN 73 81 08 Pomocné trubkové konstrukce

ČSN 73 31 50 Tesařské práce stavební
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Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Výstavbou nebudou dotčeny žádné okolní stavby.

Zásady pro dopravní inženýrská opatření
Nejsou

Stanovení speciálních podmínek provádění stavby (provádění stavby za provozu,

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.).
Nejsou

Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Zahájení: po nabytí právní moci stavebního povolení

Ukončení prací: do 14 měsíců od zahájení prací
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY

C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

C.2 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES
Není součástí práce.

C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

C. 4 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

C.5   SITUACE VYTYČOVACÍ

C.6 SPECIÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
Vytyčovací situační výkres
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D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

D.1 ZÁKLADY

D.2 PŮDORYS 1.NP

D.3 PŮDORYS 2.NP

D.4 ŘEZ A-A'

D.5 PŮDORYS STROPU 1.NP

D.6 KONSTRUKCE STŘECHY

D.7 PŮDORYS STŘECHY

D.8 POHLEDY

D.9 SPECIFIKACE VÝROBKŮ A PRVKŮ

D.10  POSOUZENÍ STAVBY

D.11 VIZUALIZACE

D.12 ARCHITEKTONICKÝ DETAIL

D.13 ARCHITEKTURA SPECIFIKACE
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E DOKLADOVÁ ČÁST

V dokumentaci není řešena.
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4. ZÁVĚR

Výsledkem této bakalářské práce je zpracování části projektové dokumentace pro

provádění stavby, dle zadaného rozsahu projektu Společensko - kulturní dům Třebom. Práce

je zaměřena na objekt SO 01. Cílem bylo navrhnout technicky i uživatelsky funkční budovu,

která napomůže oživit nevyužité pohraniční území. Důraz byl také kladen na estetickou

stránku a koncept spojení dvou národů. Snažila jsem se v co největší míře zachovat původní

návrh zpracovaný v Ateliérové tvorbě II.

Hledáním správného řešení a zvolení vhodné konstrukce při konzultacích specialistů

dotčených oborů jsem získala nové vědomosti, které využiji při dalším studiu a v praxi.

Projektová dokumentace je vypracována dle platných norem a seřazena dle vyhlášky

62/2013 Sb. o dokumentaci staveb.
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