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Anotace 

 Obsahem této bakalá ské práce je částečná dokumentace pro provádění staveb, 

průvodní zpráva a souhrnná technická zpráva. Zadaným stavebním objektem je rodinný dům 

s kancelá í v nové zástavbě v městské části Ostrava- Nová Plesná. P i zpracování bakalá ské 

práce jsem vycházela z podkladů zpracovaných v rámci p edmětu Ateliérová tvorba I – 

architektonická studie. Největším problémem p i návrhu se ukázalo ešení odvodnění st echy 

dovnit  dispozice. To však bylo stěžejní pro navrhovaný vzhled stavby. Nakonec byl i tento 

problém vy ešen. 

Klíčová slova 

Stavební pozemek, stavební objekt, Porotherm, infrastruktura, konstrukce 

 

 

Annotation 

 Content of this bachelor project are documentation of poject execution stage, data 

accompanying report and technical report. Assigned building is detached house with office in 

new built-up area in Ostrava – Nová Plesná. The base of making bachelor project was 

architectural study, which I made in subject Ateliérová tvorba I.  The biggest problem, during 

making project, was dealing with drainage of roof inside. But this was important for design of 

building. Eventually this problem has been solved too. 
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Seznam použitého značení 
 

1NP – první nadzemní podlaží 

2NP – druhé nadzemní podlaží 

MHD – městská hromadná doprava 

NK – nosná konstrukce 

SO – stavební objekt 

SP – stavební pozemek  

UT – upravený terén 

ZRN – základní rozpočtové náklady 
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1. Úvod 

 

 Cílem této práce, je vypracovat částečnou dokumentaci pro provádění staveb. 

Zadaným stavením objektem (dále jen SO) je rodinný dům s kancelá í v nové zástavbě v 

městské části Ostrava- Nová Plesná. P i zpracování bakalá ské práce jsem vycházela 

z podkladů zpracovaných v rámci p edmětu Ateliérová tvorba I – architektonická studie. SO 

je navržen jako rodinný dům pro čty člennou rodinu (rodiče a dvě děti). Součástí návrhu bylo 

vytvo it také kancelá  pro podnikatele pracujícího z domu, která by sloužila jak pro práci, tak 

pro styk s klienty. Stavební pozemek (dále jen SP) je nachází v klidné části na okraji Nové 

Plesné v Ostravě. Vzhledem k tomu, že se jedná o nově vznikající zástavbu, jsem se snažila o 

to, aby celý objekt působil moderně, ale zároveň, čistě a jednoduše. SO je navržen jako 

nepodsklepený, dvoupodlažní s horním ustupujícím patrem, plochou st echou a dvěma 

terasami (na terénu a na st eše). 
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2.  A Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1  Údaje o stavbě 

a) název stavby 

    Rodinný dům s kancelá í, Nová Plesná 

b) místo stavby 

    Katastrální území:  Nová Plesná (okres Ostrava – město); 721671 

    Parcelní čísla pozemků: 259/25, 259/53 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 

a) Název: Vysoká škola bánská – Technická univerzita Ostrava 

    IČ: 61989100 

    Adresa sídla: 17. Listopadu 15/2172, Ostrava – Poruba, 708 33 

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Jméno: Klára 

    P íjmení: Rašková 

    Místo trvalého pobytu: Maďarská 1457/12, Ostrava – Poruba, 70800 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opat eních, na jejichž základě byla       

    stavba povolena (označení stavebního ú adu / jméno autorizovaného       

    inspektora, datum vyhotovení a číslo jednacího rozhodnutí nebo opat ení) 

    Není p edmětem ešení bakalá ské práce. 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž        

    základě byla zpracována dokumentace pro provádění stavby 

    architektonická studie 

    částečná dokumentace pro stavební povolení 

c) další podklady 

    požadavky investora 
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A.3 Údaje o území 
 

a) rozsah ešeného území 

 ešené území se nachází na parcelách č. 25ř/25, 25ř/53 v katastrálním území 

 Nová Plesná (okres Ostrava – město); 721671. 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních p edpisů (památkové rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

 ešené území se v době vypracování projektové dokumentace nenacházelo  

 v oblasti chráněné podle jiných právních p edpisů. 

c) údaje o odtokových poměrech 

 Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opat ení, pop ípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

 Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města. 

e) údaje o souhlasu s územním rozhodnutím nebo ve ejnoprávní smlouvou      

územní rozhodnutí nahrazující nebo územním souhlasem, pop ípadě      

s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí,      

s povolením stavby a v p ípadě stavebních úprav podmiňujících změnu      

v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

 Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Projektová dokumentace je ešena v souladu se stavebním zákonem č.      

 1Ř3/2006 Sb. ve znění pozdějších p edpisů a s vyhláškou č. 501/2006 Sb.  

 o obecných požadavcích na využívání území. 
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g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Projektová dokumentace respektuje písemné vyjád ení a technické podmínky 

ech dotčených orgánů a správců sítí. 

 

h) seznam výjimek a úlevových ešení 

 V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky a 

  úlevová opat ení pro ešenou stavbu. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

    V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné související a  

     podmiňující investice. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

 Stavební parcely č. 25ř/25, 25ř/53 v katastrálním území Nová Plesná (okres  

  Ostrava – město) 

  Vlastník: Ing. Jind ich Všeználek, Otakara Jeremiáše 1ř32/12, 70Ř 00 

             Ostrava - Poruba 

  

 

A.4 Údaje o stavbě  
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

    Projektová dokumentace je vypracovaná pro stavbu novou. Jedná se o  

    nepodsklepený dvoupodlažní rodinný dům s kancelá í. 

b) účel užívání stavby 

    SO je navržen pro účely bydlení čty členné rodiny s p idruženým prostorem pro  

    soukromé podnikání a styk se zákazníky. 
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c) trvalá nebo dočasná stavba 

    Projektová dokumentace eší stavbu jak trvalou. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních p edpisů (kulturní památka apod.) 

    V době zpracování projektové dokumentace nebyla známá žádná ochrana pozemku  

     podle jiných právních p edpisů. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických    

    požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

    Projektová dokumentace je ešena v souladu se stavebním zákonem č. 1Ř3/2006 Sb.   

    ve znění pozdějších p edpisů a s vyhláškou č. 26Ř/200ř Sb. o technických   

    požadavcích na stavby ve znění pozdějších p edpisů. Kancelá  pro styk s ve ejností     

    je bezbariérově p ístupná. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných  

    právních p edpisů 

    Projektová dokumentace respektuje písemné vyjád ení a technické           

    podmínky všech dotčených orgánů a správců sítí. SO nepodléhá požadavkům   

    vyplývajících z jiných právních p edpisů. 

g) seznam výjimek a úlevových ešení 

    V době zpracování projektové dokumentace nebyly známé žádné výjimky ani  

    úlevová ešení. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha,   

    počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

    Zastavěná plocha: 140,6 m2 

    Obestavěný prostor: Ř15,1 m3 

    Užitná plocha: 164,8 m2 

    Počet uživatelů: 4 
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i) základní bilance stavby (pot eby a spot eby médií a hmot, hospoda ení s dešťovou   

    vodou, celkové produktované množství a druhy odpadů a emisí, t ída energetické  

    náročnosti budov apod.) 

    Splaškové vody budou odváděny do stávající splaškové kanalizace. Dešťová voda   

    bude odváděna do vsakovací jímky, která bude zbudována na ešeném pozemku.  

    Likvidace odpadů p i užívání dokončené stavby bude zabezpečena v souladu  

    s místním systémem komunálního odpadového hospodá ství. 

    Blíže ne ešeno. 

j)  základní p edpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

    Doba výstavby se p edpokládá v trvání cca Ř měsíců od započetí stavby. Stavba  

    není členěna na etapy. 

    Navržená stavba i ostatní úpravy na pozemku p edpokládají běžný postup výstavby: 

 - hrubá stavba 

 - vnit ní kompletace 

 - kompletace vnit ních rozvodů, kompletace fasády 

 - dokončovací stavební práce 

 - okolní zpevněné plochy 

k) orientační náklady stavby 

    Cena je stanovaná dle cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2015. 

    Cena ZRN dle tabulky (zaokrouhlená): 4 200 000,-Kč 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická za ízení 
 

Stavba tvo í jeden SO a není dále členěna. 
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3.  B Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 SP se nachází v klidné části na okraji Nové Plesné v Ostravě v oblasti nově 

 vznikající zástavby. V těsné blízkosti západní strany pozemku se nachází 

 vzrostlý listnatý les, na severní straně pozemek sousedí se zemědělskou 

 plochou, která však již není využívána. K pozemku zatím nevede zpevněná 

 komunikace. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 Není p edmětem ešení bakalá ské práce. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Na ešeném území se nachází ochranná pásma v okolí vedení technické 

 infrastruktury. 

 Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110kV včetně a 

 ídící, mě icí a zabezpečovací techniky činí dle §46 odst. 5,  zákona č. 

 45Ř/2000 Sb. 1m po obou stranách krajního kabelu. 

 Ochranné pásmo vodovodních ádů a kanalizačních stok do průměru 500 mm 

 včetně, dle § 23 odst. 3, zákona č. 274/2001 Sb. činí 1,5 m na každou stranu od 

 vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky. 

 Ochranná pásma u nízkotlakých a st ednětlakých plynovodů a plynovodních 

 p ípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce, dle § 6Ř odst. 3, 

 zákona č. 45Ř/2000 Sb., činí 1m na obě strany od půdorysu. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 SP se nenachází v blízkosti záplavového nebo poddolovaného území. 
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

 Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Stavbou nebudou 

 narušeny stávající odtokové poměry daného území.  

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d evin 

 V ešeném území nejsou žádné požadavky na asanace, demolice ani kácení 

 d evin. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 Projektová dokumentace nestanovuje žádné požadavky na zábory 

 zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu) 

 Ve vzdálenosti 60m od pozemku se v době zpracování projektové 

 dokumentace nenacházely žádné zpevněné komunikace. Možnost napojení na 

 silnici 2. t ídy. 

 Je možno se napojit na místní vodovod, splaškovou kanalizaci a plynovod 

 NTL. Kvůli absenci dešťové kanalizace bude nutné zbudovat vsakovací jímku. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

 Není p edmětem ešení bakalá ské práce. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

SO je navržen jako dvoupodlažní rodinný dům pro 4 osoby, s p idruženým  

 prostorem pro soukromé podnikání a styk se zákazníky. Rodinný dům s dispozici 

5+kk se dvěma koupelnami a dve mi samostatnými WC je doplněn o jedno venkovní 

kryté stání, terasu na terénu p ístupnou z obývacího pokoje v prvním nadzemním 
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podlaží (dále jen 1 NP) a terasu p ístupnou z chodby v druhém nadzemním podlaží 

(dále jen 2NP). 

Zastavěná plocha: 140,6 m2 

Obestavěný prostor: Ř15,1 m3 

Užitná plocha: 164,8 m2 

Počet uživatelů: 4 

Počet funkčních jednotek: 1 (5+kk) 

Výška atiky od UT: 6,7 m 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení 

P i umístění SO na pozemek, bylo p ihlíženo k několika faktorům.  

Nejdůležitějším faktorem byla skutečnost, že v blízkosti západní strany  

pozemku se nachází vzrostlý les, který v odpoledních hodinách zastiňuje  

velkou část západní strany pozemku, tudíž byl rodinný dům situován blíž  

k východní straně. 

Další faktorem byla vzdálenost a umístění technické a dopravní infrastruktury, která 

měla být co nejkratší, ale zároveň aby p ed domem vznikl p íjezdový prostor dost 

velký pro jedno kryté stání pro osobní automobil a minimálně jedno stání p íležitostné. 

 

b) architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné 

ešení 

P i návrhu architektonického ešení se kladl důraz na co nejjednodušší a  čistý tvar. 

P i volbě mezi domem jednopodlažním a dvoupodlažním se p ikročilo k objektu 

dvoupodlažnímu z důvodu menšího záboru travnaté plochy a z důvodu ekonomického. 

Zděná konstrukce z cihel Porotherm byly vybrána pro její výhody, jako  jsou: 

  - požární odolnost (t ída reakce na oheň A1 – neho lavé) 

  - odolnost proti biologickým škůdcům (hygienicky nezávadné) 

  -  ádné tepelné mosty v ložných spárách 

  -  rozměry v modulovém systému 

  - snadné navrhování a stavění v kompletním systému POROTHERM 

  - nízký odpor proti difuzi vodních par 
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Kvůli co nejvyšším ziskům p irozeného světla byly navrženy velké prosklené plochy 

orientované na jich a na západ. Kvůli tepelným ztrátám  v chladných ročních obdobích 

bylo zasklení navrženo z trojskla. 

Barevné ešení vycházelo ze snahy dosáhnout čistého, jednoduchého a zároveň 

moderního dojmu. Výsledkem je jednoduchá bílá fasáda  v kontrastu  s tmavě šedými 

doplňky v podobě dve í, vnějších rámů oken, terasy i kamenného obložení zídky 

kolem terasy nad 1NP. 

B.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby 

Jedná se o projekt rodinného domu. Provozní ešení a technologie výroby není 

součásti projektu. 

B.2.4  Bezbariérové užívání staveb 

Kancelá  pro styk s ve ejností je bezbariérově p ístupná. 

B.2.5  Bezpečnost p i užívání stavby 

Projektová dokumentace je ešena v souladu se stavebním zákonem č. 1Ř3/2006 

Sb. ve znění pozdějších p edpisů a s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických  

 požadavcích na stavby ve znění pozdějších p edpisů. Stavba bude provedena  

z certifikovaných materiálů a výrobků. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební ešení 

SO je ešen jako zděná stavba z jednovrstvého zdiva POROTHERM 

tl. 440 mm a zast ešen z části plochou pochozí st echou a z části plochou 

st echou nepochozí. Objekt je založen na základových pásech. 

b) konstrukční a materiálové ešení 

 Zemní práce: 

 P ed zahájením zemních prací se objekt vytyčí lavičkami. Také se z etelně označí 

 výškový bod, od kterého se určují všechny p íslušné výšky. Vlastní zemní práce budou 

 zahájeny sejmutím ornice, která bude uložena na vhodném místě stavební parcely a po 

 dokončení stavby bude využita ke konečným terénním úpravám pozemku. Následně 

 budou provedeny výkopy pro základové pásy a domovní rozvody inženýrských sítí.  
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 Základové konstrukce: 

 Stavba je založena na základových pásech z prostého betonu C 12/15. Po provedení 

 základových pásů se provede podkladní beton tl. 150 mm. 

 Svislé nosné konstrukce: 

 Svislé nosné konstrukce jsou navrženy v systému POROTHERM. Na obvodové zdivo 

 budou použity broušené cihly POROTHERM 44 Profi tl. 440 mm na tenkovrstvou 

 zdící maltu POROTHERM Profi. Jako první ada budou použity broušené cihly 

 POROTHERM 30 Profi tl. 300 mm. Vnit ní nosné zdivo je navrženo ze dvou tlouštěk 

 broušených cihel POROTHERM 36,5 Profi tl. 365 mm a POROTHERM 24 Profi tl. 

 240 mm na tenkovrstvou zdící maltu POROTHERM Profi.  P i zdění je nutno dodržet 

 p edpisy a technologické postupy výrobce. 

 Vodorovné nosné konstrukce: 

 Na nadokenní a nadedve ní p eklady v obvodové konstrukce jsou použity p eklady 

 POROTHERM KP 7 ve čty  adách, doplněné o tepelnou izolaci EPS tl. 140 mm. Pro 

 otvory ve vnit ních svislých konstrukcích jsou navrženy p eklady POROTHERM  KP 

 11,5 a POROTHERM  KP 14,5 doplněné o snížené cihly POROTHERM  30/24 N. 

 Rohové p eklady v obvodovém zdivu jsou ešeny jako železobetonové, výšky 440 mm 

 a tl. 350mm, obalené z vnější a spodní strany tepelnou izolací EPS. Pro návrh výztuže 

 a t ídy betonu je nutná statický výpočet. 

 Konstrukce stropu je navržena v systému POROTHERM. Strop je tvo en cihelnými 

 vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými sva ovanou 

 prostorovou výztuží. V úrovni stropu je objekt ztužen železobetonovými věnci nad 

 všemi nosnými svislými konstrukcemi. 

 St echa: 

 Nosnou konstrukci (NK) pochozí st echy nad 1NP, která slouží jako terasa p ístupná 

 z 2NP, tvo í konstrukce stropu nad 1NP. Skladba je navržena z materiálů firmy 

 DEKTRADE, u které garantují požadované hodnoty součinitele prostupu tepla. 

 NK ploché st echy nad 2NP tvo í konstrukce stropu nad 2NP. Skladba je navržena 

 z materiálů firmy DEKTRADE, u které garantují požadované hodnoty součinitele 

 prostupu tepla. Kvůli údržby byl navržen výlez ne st echu z 2NP. 

 Odvodnění obou st ech je navrženo dovnit  dispozice pomocí podtlakového 

 odvodňovacího systému. Dešťová voda bude odváděna do vsakovací jímky. 
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 Komín: 

 K odvodu spalin od kondenzačního plynového kotle, umístěného v koupelně ve 2NP, 

 bude sloužit dvouplášťové komínové těleso SCHIEDEL KERASTAR o vnějším 

 průměru 300 mm. Průměr průduchu je 140 mm. Součástí komínového tělesa je i 

 protidešťová zábrana. 

 Dělící konstrukce: 

 P íčky jsou vyzděné z broušených cihel POROTHERM 14 Profi tl. 140 mm a 

 POROTHERM 11,5 Profi tl. 115 mm. 

 Schodiště: 

 Schodiště tvo í monolitická železobetonová konstrukce vetknutá do konstrukce stropu 

 a  v místě podesty do nosného zdiva. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Návrh odpovídá požadavkům na mechanickou odolnost a stabilitu dle zákona 

č. 1Ř3/2006 Sb. ve znění pozdějších p edpisů. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení  

a) technické ešení 

ešení technických a technologických za ízení není p edmětem projektové 

dokumentace. 

b) výčet technických a technologických za ízení 

ešení technických a technologických za ízení není p edmětem projektové 

dokumentace. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní ešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

SO tvo í jeden požární úsek. 

 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Není p edmětem ešení bakalá ské práce. 
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c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Není p edmětem ešení bakalá ské práce. 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Není p edmětem ešení bakalá ské práce. 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Není p edmětem ešení bakalá ské práce. 

f) zajištění pot ebného množství požární vody, pop ípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnit ních a vnějších odběrných míst 

Není p edmětem ešení bakalá ské práce. 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (p ístupové komunikace, 

zásahové cesty) 

Není p edmětem ešení bakalá ské práce. 

h) zhodnocení technických a technologických za ízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická za ízení) 

Není p edmětem ešení bakalá ské práce. 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními za ízeními 

Není p edmětem ešení bakalá ské práce. 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Není p edmětem ešení bakalá ské práce. 

B.2.9 Zásady hospoda ení s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Stavba je navržena v souladu s p edpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. 

Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 5040-2 na 

požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla U. 
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b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Vytápění a oh ev vody zajišťuje kondenzační plynový kotel. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální  prost edí 

Zásady ešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 

apod.): 

Pobytové místnosti mají zajištěný dostatek p irozeného osvětlení. Vnit ní místnosti 

osvětleny pomocí umělého osvětlení. 

Větrání místností bude p irozené – okny. Odvětrání samostatných WC pomocí 

vzduchotechniky. Odsávání par nad sporákem pomocí recirkulační digesto e. 

Vytápění je navrženo prost ednictvím podlahového topení. Zdrojem tepla je 

kondenzační plynový kotel. 

Zásobování vodou bude zajištěno prost ednictvím vodovodní p ípojky z místního 

vodovodního ádu. 

Splaškové vody budou pomocí kanalizační p ípojky odváděny do místní splaškové 

kanalizace. 

Dešťové vody budou odváděny do vsakovací jímky, která bude zbudována na ešeném 

pozemku. 

Likvidace odpadů p i užívání dokončené stavby bude zabezpečena v souladu   

s místním systémem komunálního odpadového hospodá ství. 

Blíže ne ešeno. 

B.2.11 Ochrana stavby p ed negativními účinky vnějšího prost edí  

a) ochrana p ed pronikáním radonu z podloží 

Ochrana proti pronikání radonu z podloží je ešena pro st ední radonový index. 

Zajišťuje ji hydroizolační pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 

b) ochrana p ed bludnými proudy 

    Není p edmětem bakalá ské práce. 

c) ochrana p ed technickou seizmicitou 

SO se nenachází v oblasti s technickou seizmicitou. 
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d) ochrana p ed hlukem 

Ochrana p ed hlukem z exteriéru je zajištěna použitím certifikovaných výrobků 

v obvodovém plášti. Skladby podlah odpovídající akustickým požadavkům na 

kročejovou neprozvůčnost. Instalační a odpadní potrubí budou obalena pěnovou trubní 

izolací  tl. min. 15 mm. 

e) protipovodňová opat ení 

Stavba se nenachází v záplavovém území, tudíž nejsou navržena žádná 

protipovodňová opat ení. 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Není p edmětem ešení bakalá ské práce. 

B.3 P ipojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Zásobování pitnou vodou bude zprost edkováno prost ednictvím vodovodní p ípojky 

DN 32, která bude p ipojena na stávající místí vodovod DN Ř0 PE. 

Odvod splaškových vod bude realizován prost ednictvím splaškové kanalizace DN 

150 p ipojené na místní splaškovou kanalizaci DN 300. 

Dešťová voda bude odváděna do vsakovací jímky. 

P ívod plynu bude zajištěn p ípojkou DN 20 napojenou na místní plynovod NTL DN 

40. 

Elekt ina bude p es p ípojku p iváděna z místního podzemního vedení NN.  

b) p ipojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

B.4 Dopravní ešení 
 

a) popis dopravního ešení 

Ve vzdálenosti 150 m od ešeného pozemku se nachází konečná zastávka autobusové 

MHD Ostrava. Ve vzdálenosti 60m od pozemku se v době zpracování projektové 
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dokumentace nenacházely žádné zpevněné komunikace. Možnost napojení na silnici 

2. t ídy. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Ve vzdálenosti 60m od pozemku se v době zpracování projektové dokumentace 

nenacházely žádné zpevněné komunikace. Je nutno zbudovat zpevněnou komunikaci 

v délce minimálně Ř0m (od vstupu na pozemek po místní komunikaci), která bude 

p ístupná majitelům okolních pozemků. 

c) doprava v klidu 

Součástí návrhu je vytvo ení jednoho venkovního krytého stání pro osobní automobil. 

V p ípadě pot eby je možno na zpevněné ploše na pozemku zaparkovat až 3 osobní 

vozidla. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Ve vzdálenosti do 500 m od pozemku se nachází cyklistická i turistická značená 

stezka. 

 

B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 

Po dokončení stavby a okolních úprav se zpátky rozhrne sejmutá, uložená ornice. 

Poté se vysadí stromy 3 – 4 m vysoké a pozemek se oseje trávou. 

b) použité vegetační prvky 

Tráva 

Stromy: O ešák královský 

    2 x Javor mléč 

c) biotechnická opat ení 

Součástí návrhu není žádné biotechnické opat ení. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prost edí a jeho ochrana 

 

a) vliv na životní prost edí – ovzduší, hluk, odpady a půda 

Stavba neznečišťuje vodu, nevytvá í svým užíváním hluk, nekontaminuje půdy. Emise 

z automobilové dopravy budou ve srovnání se stávající dopravou v daném území 

zanedbatelné. Kvalita ovzduší v okolí posuzované stavby bude nejvíce ovlivněna 

vývojem celkového znečištění ovzduší v obci, nikoliv realizací a provozem 

posuzované stavby. Jediný spot ebič v domácnosti produkující určité množství emisí, 

bude kondenzační plynový kotel, který bude sloužit pro vytápění a oh ev pitné vody 

pro domácnost. 

b) vliv na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nemá vliv na ekologické funkce a vazby v krajině. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v žádném z chráněných území Natura 2000, ani nemá vliv na tato 

území. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího ízení nebo stanoviska EIA 

Není p edmětem bakalá ské práce 

 e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních p edpisů 

Stavba nevyvozuje žádná dodatečná a navrhovaná bezpečnostní pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: 

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje opat ení vyplývající z požadavků 

civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

 

a) pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Energie a voda budou odebírány z odběrných míst pro budoucí objekt. Pro mě ení 

odběrů pro pot eby stavby bude zažádáno o provizorní elektroměr a vodoměr. 

b) odvodnění staveniště 

V p ípadě pot eby bude zajištěno odvodnění staveniště tak, aby nedocházelo k odtoku 

povrchových vod na sousední pozemky, ani na zpevněné komunikace. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Do vzdálenosti 60m od pozemku se nachází zpevněná komunikace, dále bude 

pozemek p ístupný pouze z nezpevněné komunikace. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Pro realizaci ani skladování stavebních materiálů nebudou použity sousední pozemky 

a komunikace. Zázemí pro zaměstnance zhotovitele bude v provizorních objektech 

za ízení staveniště na pozemku stavby. Ostatní za ízení staveniště bude umístěno na 

SP tak aby nezasahovalo do ve ejných komunikací ani sousedních pozemků. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

d evin 

Není p edmětem ešení bakalá ské práce. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

P i realizaci stavby nebude docházet k záborům okolních pozemků. 

g) maximální produktovaná množství a druhy odpadů a emisí p i výstavbě, jejich 

likvidace 

V průběhu realizace stavby se p edpokládá vznik následujících druhů odpadů: zemina, 

kameny, papírové obaly, d evo, zbytky eziva, zbytky suti, úlomky betonu, odpad ze 

železa a oceli, igelitové obaly. Veškeré odpady budou náležitě zlikvidovány podle 
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zákona č. 1Ř5/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 3Ř3/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady. 

h) bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin 

Sejmutá ornice a vykopaná zemina bude deponována na SP a později využita na 

násypy, zásypy a konečné terénní úpravy. 

i) ochrana životního prost edí p i výstavbě 

Není p edmětem ešení bakalá ské práce 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných zvláštních p edpisů 

Není p edmětem ešení bakalá ské práce 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nebudou dotčeny žádné okolní stavby. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opat ení 

Není p edmětem ešení bakalá ské práce. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opat ení proti účinkům vnějšího prost edí p i výstavbě apod.) 

Není p edmětem ešení bakalá ské práce. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Není p edmětem ešení bakalá ské práce 
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4. Dokladová část 
 

Obsahuje stanoviska o existenci sítí společností ČEZ Distribuce, a.s., RWE 

Distribuční služby, s.r.o. a Ostravské vodárny a kanalizace a.s.  
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RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1

657 02 Brno
T +420532221111

F +420545578571

E info_ds@rwe.cz

I www.rwe.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:

ČSOB  a.s.
Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Klára Rašková
Maďarská 1457/12
70800 Ostrava

datum

21.03.2015
vyřizuje

Jaroslav Kápička
naše značka

5001087703

Věc:
Rodinný dům

K.ú. - p.č.: Velká Polom , Nová Plesná

Stavebník: Klára Rašková , Maďarská 1457/12 , 70800 Ostrava

Účel stanoviska: Existence sítí

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE 
Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko: 

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se nachází provozovaná 
plynárenská zařízení (dále jen PZ) ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o. - viz příloha s informativní polohou 
tohoto PZ a informací v legendě. 
Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve 
fázi výstavby a doposud nebyla předána RWE GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou 
nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných 
informací o jejich poloze. 
 
Toto stanovisko slouží POUZE JAKO INFORMACE o existenci PZ v zájmovém území vyznačeném v příloze. 
 
Stanovisko NELZE POUŽÍT pro jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle 
zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a NELZE ho použít např. pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, 
veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní 
a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem 
autorizovaného inspektora. 
 
Stanovisko NELZE POUŽÍT pro realizaci stavby a rovněž nenahrazuje stanovisko k dokumentaci stavby. 
 
Pro případné upřesnění polohy PZ je nutné provést jeho vytyčení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Při 
žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. 
 
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. 
 
Stanovisko bylo vygenerováno na základě Vaší žádosti automaticky. 
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Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně 
zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. 
 
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001087703 a datum 
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Jaroslav Kápička
vedoucí zpracování externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.

Přílohy: Detailní zákres plynárenského zařízení



Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č.  5001087703 ze dne 21.03.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Klára Rašková , Maďarská 1457/12 , 70800 Ostrava. K.ú.: Velká Polom , Nová Plesná.

Legenda:

linie 
 plynovodu

NTL

STL

VTL

VVTL

nefunkční

výstavba

regulační  stanice

ochranné 
zařízení

 kabel

 elektropřípojka

kabel protikorozní 
ochrany

anodové 
uzemnění

 stanice katodové 
ochrany



J I

bA-, Ostravskd voddrny
4JV7U a kanalizace f,.s.F _

V65 dopis zn.:
Ze dne: 19. listopadu 2014
NaSe zn.: 8.4/80251104261I41Wei

Kl6ra Ra5kov6
Vyiizuje: Ing. Kateiina WeissovS Mad'arsk6 1457/12
Tel.: 597 475192 708 00 Ostrava
Fax.: 596 ll82l7
E-mail: weissova.katerina@ovak.cz

Datum: 8. prosince 2014

Vyirid#eni k existenci zaiizeni v provozov6ni spolednosti Ostravsk6 vod6rnya&analizaoeas. :

Nazev: Studentsk6 pr6ce
Katastr: Nov6 PlesnS
Ulice: Na PliiriavSch
Parcela d.: 259/25

V z6jmov6m trzemi stavby, kterf byl \Trmezen na piiloZen6 situaci se nachiri vodovodni iad DN 80
pro veiejnou potiebu vprovozovdni spolednosti Ostravskd vodiirny akanalizace a.s. (drile jen OVAK
a.s.). Udaje o jeho umistdni (vystup z geografrck6ho informadniho syst6mu provozovatele) byla
Zadateli piedrina v ti5tdnd podob6.

Zaiizeni v provozov6ni spolednosti OVAK a.s. budou respektov6na dle zikona (,.2741200t Sb. ve
znEni pozddj5ich piedpisti, $ 23 (ochrann6 pSsma) a piislu5nj,ch eSN, zejmlna iSN Z: OOOS
(prostorovd uspoi6d6ni siti technick6ho vybaveni). Ochrann| pfusma iadt od vndj5iho lice st6ny
potrubi na kaZdou stranu jsou:

- u vodovodu akanalizace do prumdru 500 mm - 1,5 m

V ochrann6m p6smu nelze umisfovat zaiizeni staveni5td, budovat stavby a konstrukce trval6ho nebo
dodasndho charakteru s vj'jimkou irpravy powchu a staveb inZenlirskfch siti, pro kter6 plati iSN Z:
600s.

Ostravsk6vod{rny 
a kanallzaee a.s.

l2g 71 , tuaarazf i i  
Zg /3114 

@)strava - Moravskd Ostrava

ta-+\g\ 
I

Ing. Kateiina Weissov6
technic\i pracovnik odd6leni dokumentace

Piiloha: situace

Nddra2ni 2813114 | 729 71 Ostrava - Moravsk6 Ostrava
tel.: 597 475111 | 595 152 111 | fax 596 118 217 l 'C:45193673 | DtC: C245193673
KB Ostrava | 6.ri.: 5302761/0100 | www.ovak.cz
Zaps6no v OR KS v Ostrav6, spisovd znadka B 348

^h^
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5. Závěr 

 

 Ne p íliš vhodným rozhodnutím bylo v tomto p ípadě odvodnění st echy dovnit  

dispozice, vzhledem k vnit ní dispozici a nedostatku prost edků na provedení statického 

výpočtu. Toto ešení jsem však zvolila kvůli celkovému nerušenému estetickému dojmu 

z fasády. 

 V průběhu vytvá ení projektové dokumentace se vyskytlo několik technických 

problémů a nedostatků, z nichž se většina poda ila odstranit. 
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6. Seznam použitých pramenů 

 

Zákon č. 1Ř3/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu  

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č.  499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

Zákon č. 45Ř/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
      odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a související p edpisy 

Zákon č. 1Ř5/2001 Sb. o odpadech 

Vyhláška č. 3Ř3/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

ČSN 73 5040-2 

Technické listy výrobků POROTHERM 

Technické listy skladeb firmy DEKTRADE 
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7. Seznam p íloh 

 

Výkres č. 1   ……………………………………Architektonická situace 

Výkres č. 2   ……………………………………Koordinační situace 

Výkres č. 3   ……………………………………Vytyčovací výkres 

Výkres č. 4   ……………………………………Základy 

Výkres č. 5   ……………………………………Půdorys 1NP 

Výkres č. 6   ……………………………………Půdorys 2NP 

Výkres č. 7   …………………………………… ez A – A´ 

Výkres č. Ř   …………………………………… ez M – M´ 

Výkres č. ř   ……………………………………Strop 1NP 

Výkres č. 10     …………………………………Strop 2NP 

Výkres č. 11     …………………………………St echa 1NP 

Výkres č. 12     …………………………………St echa 2NP 

Výkres č. 13     …………………………………Pohled jižní 

Výkres č. 14     …………………………………Pohled východní 

Výkres č. 15     …………………………………Pohled severní 

Výkres č. 16     …………………………………Pohled západní 

Výkres č. 17     …………………………………Výpis oken 

Výkres č. 1Ř     …………………………………Výpis dve í 

Výkres č. 1ř     …………………………………Výpis zámečnických výrobků Z1 

Výkres č. 20     …………………………………Detail schodiště 

 


