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Anotace: 

Tato bakalářská práce řeší stavební úpravy objektu Obecního úřadu ve Smilovicích. 

Cílem těchto úprav jsou změny vnitřní dispozice a vhodné doplnění chybějících prostor 

včetně návrhu nástavby a půdní vestavby. Byl kladen důraz na dostupnost jednotlivých 

prostor pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Na základě posouzení jsou 

navržena i parkovací místa dle ČSN 736110. Zpracování bakalářské práce je formou 

objemové studie dle vyhl. č. 503/2006 Sb.  Je zde doložena ekonomická náročnost vybrané 

varianty s použitím RU staveb. Bakalářská práce je vyhotovena v počtu 35 stran textu a 33 

stran příloh.  

  

 

Annotation: 

 This bachelor’s thesis solves construction alterations of the object of the city hall in 

Smilovice. The goals of these alterations are changes of the inner disposition and fitting 

completion of missing areas including a design of the extension and attic inbuilding. The 

emphasis was the availability of single areas for people with bounded ability of motion and 

orientation.The actual and newly required numbers of parking places according to ČSN 

736110 will be also considered. The processing of the bachelor’s thesis is made according to 

the form of the room study according to the order č. 503/2006 Sb. An economical 

demandingness of the chosen variant will be substantiated. The bachelor’s thesis is done in 

number of 34 pages of the text and 10 pages of the annexes. 
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Seznam použitého značení 

 

ČSN  Česká státní norma 

GIS  Geografický informační systém 

HSV  Pomocná stavební výroba 

D  dimenze 

LPe   polyetylen 

mm  milimetr 

NTL  Nízký tlak 

NN  Nízké napětí 

NP  Nadzemní podlaží 

P+D  pero + drážka 

PP  Podzemní podlaží 

PVC  polyvinylchlorid 

PD  projektová dokumentace 

PSV  Pomocná stavební výroba 

RU  Rozpočtový ukazatel 

STL  Střední tlak 

TI  Technická infrastruktura 

vyhl.  vyhláška 

ZS  Zařízení staveniště 
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1. Úvod 

Řešený objekt se nachází v samotném centru obce Smilovice v okrese Frýdek Místek. 

Obec Smilovice se nachází v podhůří Moravskoslezských Beskyd na úpatí hory Goduly  

a Gutského vrchu. Z Goduly (737 m. n. m.) je krásný výhled na celou obec Smilovice. 

Údolím mezi Godulou a Gutským vrchem protéká říčka Ropičanka, jejíž pramen nalezneme 

na severním svahu vrchu Ropice. Na obou březích jejího horního toku se nachází dnešní obec 

Řeka, která dříve patřila ke Smilovicím. Hlavní místní komunikace prochází obcí a vede ze 

Střítěže do Řeky, jež je dnes oblíbenou rekreační oblastí. Smilovice hraničí na západě s  obcí 

Komorní Lhotka, na severu s  obcí Hnojník, Stříteží a Ropicí. [1] 

 

1.1  Předmět bakalářské práce 

Řešený objekt původně sloužil obyvatelům jako Obecní dům a hostinec. V roce 1938 byl 

k hostinci přistavěn nový sál, ve kterém se odehrávala většina kulturních událostí v obci. 

 

V 90. letech byla k prostorům společenského sálu vybudována přístavba, ve které se nyní 

nacházejí prostory Obecního úřadu. V současnosti je tedy celý objekt rozdělen na několik 

budov. Nejstarší budova je využívána pro občanskou vybavenost a volnočasové aktivity, 

zejména mládeže. Přístavba z 90. let slouží plně provozu Obecního úřadu. Obě tyto části 

objektu spojují prostory společenského sálu.  

 

V současné době v objektu chybí velmi citelně prostory Obecnímu úřadu, např. zasedací 

místnost, kde by se mohli zastupitelé obce scházet a diskutovat s veřejností. Také prostory 

obecní knihovny jsou velmi stísněné a nedostačující, bez hygienického zařízení.  

 

Do všech prostor objektu je znemožněn přístup osob s omezenou schopností pohybu  

a orientace. Se současným rozvojem obce a vzrůstajícím počtem nových rodinných domů  

a jejich obyvatel je zde i potřeba vybudovat prostory pro další občanskou vybavenost, jako 

jsou prostory praktického lékaře, kadeřnictví, služby a další. 

 



Bakalářská práce 

 
 

2 
 

 

1.2  Cíl bakalářské práce 

Cílem návrhu je změnit dispoziční uspořádání a vhodně doplnit chybějící prostory tak, aby 

byly zohledněny všechny současné nedostatky. Dále budou odstraněny nešvary 

architektonického výrazu, jako je například nevhodná přístavba WC ve dvorní části objektu,  

tyto prostory budou řešeny uvnitř dispozice objektu, vhodněji umístěné  

a navržené dle platných norem a hygienických předpisů. Je kladen důraz na dostupnost 

jednotlivých prostor pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Budou také 

posouzeny aktuální i nově požadované počty parkovacích míst podle ČSN 736110. 

 

 Návrh řešení stavebních úprav objektu je vypracován v souladu s územním plánem 

obce Smilovice. Stavby celého objektu se nacházejí v urbanizované zóně centrálně smíšené, 

kde se nachází individuální bydlení i veřejné služby. Jejich charakter – budova občanské 

vybavenosti tedy není v rozporu s územním plánem. Jedná se o stavební úpravy již existující 

stavby, takže nelze ovlivnit její umístění. Vzhled a barevnost fasád je citlivě řešen s ohledem 

na okolní zástavbu, v souladu s použitými přírodními materiály, s respektem k místu stavby a 

historickému charakteru budovy tak, aby barvy byly sladěny do vhodného celku. 

 

 

1.3  Podklady pro zpracování bakalářské práce 

• Zaměření stavby 

• Projektová dokumentace stavby 

• Fotodokumentace stavby 

• Katastrální mapa dané lokality 

• Výpis z katastru nemovitostí 

• Územní plán obce Smilovice 

• Vyjádření správců dotčených sítí 
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2. Rekapitulace teoretických východisek 

2.1  Prostorové, funkční a stavebně technické požadavky 

2.1.1 Plošné a prostorové požadavky na kancelářská pracoviště 

 V daném objektu je dispozice kanceláří stávající a neměnná. Nově navržené kanceláře 

ve variantním řešení musí splňovat plošné a prostorové požadavky dle ČSN 73 5305. Záleží, 

jak je kancelář prostorově uspořádaná a kolik pracovních míst se v kanceláři nachází. [5]  

 

 

Tabulka 1- Plochy kancelářských pracovišť  [5] 

Kancelářská práce 
Minimální plocha 

kancelářského 
pracoviště (m2) 

Doporučená plocha 
kancelářského pracoviště      

(m2) 

bez prostoru pro jednání, bez odkládací plochy 5 8 

bez prostoru pro jednání, s odkládací plochou 8 10 

s prostorem pro jednání, bez odkládací plochy 10 12 

s prostorem pro jednání, s odkládací plochou 12 16 

 

 

2.1.2 Jednací a shromažďovací prostory 

 Jednací a shromažďovací prostory lze navrhnout ve variantě samostatné místnosti 

v provozní návaznosti na dané kanceláře, nebo mohou být tyto prostory již součástí kanceláře. 

V našem případě jsou tyto prostory navrženy jako samostatné místnosti. [5]  

 

Tabulka 2 - Plochy jednacích a shromažďovacích prostorů [5]  

Druh interiérového vybavení 

Minimální 
plocha na jednu 

sedící osobu 
(m2) 

Doporučená plocha na 
jednu sedící osobu (m2) 

Kombinace sedacího nábytku a stolů 1,3-1,5 1,6 

Sedací nábytek uspořádaný v řadách 0,9 1,2 
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2.1.3 Hygienická zařízení 

 V každém podlaží, kde jsou umístěny kanceláře, musí být daný počet hygienických 

zařízení (viz tabulka 3). [4]    

 

Tabulka 3 - Počty hygienických zařízení pro kancelářská pracoviště [5] 

Počet žen včetně případných 
externích návštěvníků 

Počet 
WC 

Počet mužů včetně případných 
externích návštěvníků 

Počet 
WC 

Počet 
pisoárů 

1 až 10 1 1 až 10 1 1 

11 až 30 2 11 až 50 2 2 

31 až 50 3       

51 až 80 4 51 až 100 3 3 

Každých dalších 30 1 Každých dalších 50 1 1 

 

 

Tabulka 4 - Počty hygienických zařízení pro jednací a shromažďovací prostory [5] 

Počet žen  
Počet 
WC 

Počet mužů 
Počet 
WC 

Počet 
pisoárů 

50 2 100 1 1 

Každých dalších 50 1 Každých dalších 100 1 1 

 

2.1.4 Čajové kuchyňky a prostory pro oddech 

 V každém podlaží, kde jsou umístěny kanceláře, má být dle ČSN 73 5305 samostatná 

čajová kuchyňka včetně prostoru pro oddech. [5] 

 

2.1.5 Zdravotnická zařízení ambulantní péče 

  Jelikož v obci citelně chybí základní zdravotní péče, je v objektu navržena ordinace 

praktického lékaře. Musí být dodrženy požadavky na věcné a technické vybavení 

zdravotnických zařízení ambulantní péče. Provozní prostory musí mít ordinaci lékaře  

o minimální ploše 13 m2, přípravnu pro zdravotní výkon o ploše 10 m2, čekárna musí splňovat 

požadavek 7 m2 , WC pro pacienty, sanitární zařízení pro zaměstnance. [4] 
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2.2  Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby 

 

2.2.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

  Při navrhování obou variantních řešení byl kladen důraz na bezbariérové přístupy do 

jednotlivých prostor objektu, tzn. zabezpečit osobám s omezenou schopností pohybu  

a orientace samostatný přístup bez nutnosti pomoci druhých osob. Vstupy musí být v úrovni 

komunikace pro chodce. V části, kde se nachází prostory pro administrativu je tento problém 

řešen umístěním venkovního proskleného výtahu. V prostorách občanské vybavenosti, kde se 

nachází v 1.NP a 2.NP místní knihovna je také umístěn výtah pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Také je zabezpečena volná manipulační plocha před 

nástupními místy do výtahu, která musí být nejméně 1500 mm x 1500 mm. Dveře výtahu 

mají šířku 900 mm a jsou provedeny jako samočinné vodorovně posuvné dveře. Klec výtahu 

musí mít minimální rozměry 1100 mm x 1400 mm. Základní vybavení výtahové kabiny 

obsahuje tyto náležitosti:  [2] 

 

• madlo   

• sklápěcí sedadlo 

• přivolávací tlačítko 

• hmatné označení podlaží 

• ovládací panel 

• optické a akustické hlášení 

• zrcadlo 

 

  Velkým nedostatkem, který bylo nutno řešit, je v řešeném objektu absence 

hygienických zařízení pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Proto byly 

v jednotlivých podlažích navrženy bezbariérové WC. Minimální rozměry záchodových kabin 

jsou u změn dokončených staveb 1600 mm x 1600 mm. Při návrhu vstupních dveří do těchto 

zařízení, musíme pamatovat, že minimální šířka musí být 800 mm a dveřní křídlo se musí 

otevírat ven. Důležité je také opatřit dveře z vnitřní strany madlem. [2] 
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Základní vybavení záchodové kabiny musí obsahovat: 

• nástěnné a sklopné madlo 

• pneumatické záchodové splachování 

• toaletní papír 

• záchodová mísa 

• umyvadlo 

• toaletní záchodový kartáč 

• zásobník na tekuté mýdlo 

• odpadkový koš 

• odkládací police 

• zásobník na papírové ručníky  

• háčky na oděvy 

• zrcadlo 

• vypínač světla 

• systém nouzového volání  

 

2.2.2 Řešení pro osoby se zrakovým postižením 

  Osoby se zrakovým postižením mají neostrý či slabý zrak. Nevidomí využívají vodící 

linie, proto do těchto prostor neumisťujeme žádné vybavení stavby. Musí být zachována čistá 

minimální průchozí šířka chodeb a nesmí zde zasahovat žádné předměty. Slabozrakým 

umožňujeme orientaci označením prosklených, vstupních dveří a schodišťových stupňů 

barevnými kontrasty. Z důvodu lepších služeb budou na zdech umístěny cedulky, které 

pomohou postiženým osobám lépe se v budově orientovat. Na informačních tabulích zvolíme 

správnou velikost písma, musí tam být hmatové označení a vhodně nápisy nasvětlíme. Do 

oken instalujeme žaluzie, abychom zabránili oslnění osob slabozrakých, kteří jsou na toto 

světlo velmi citliví. 

   V klecích výtahu musí být vpravo od ovladače Brailovo písmo a ovladače musí 

vyčnívat od okolní plochy minimálně 1 mm. [2] 
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2.2.3 Řešení pro osoby se sluchovým postižením 

Výtahy musí být pro neslyšící vybaveny vizuální signalizací. [2] 

3. Popis a hodnocení současného stavu provozu objektu 

3.1  Historie obce Smilovice 

 Smilovice byly založeny již ve 14. století. Největší osidlování dnešní obce však 

nastalo v letech 1614-1617. Noví osadníci se zabývali především chovem dobytka. 

Kolonizace pokračovala stále blíže k horám podél řeky a osídlovaly se svahy Goduly a byla 

zde postavena nová osada nesoucí jméno Řeka. Poddaní těchto podhorských obcí jako jsou 

Smilovice a Řeka káceli a čistili lesy na úpatí hor Javorový a Ropička. Místní louky 

připravovali na salašnické hospodaření. V 80. letech 19. století byl architektem Fuldou 

zahájen provoz kamenolomů na Goduly a v Řece. Tím vzniklo mnohem více pracovních 

příležitostí pro místní obyvatele a tyto kamenolomy fungují dodnes.  

 Současná část obce Rakovec má trošku jinou historii než Smilovice. Svůj název 

získala podle potoka Rakovec, který se vlévá do Ropičanky. Rakovec se nachází východně od 

centra obce a sousedí s Guty a Ropicí. 

 V roce 1702 dostaly Smilovice svůj první pečetní typář. Toto pečetidlo bylo 

používáno až do poloviny 19. Století. Když se tvořil nový obecní znak Smilovic, vycházelo se 

z původního pečetního znamení, které mělo podobu mříže a použil se také znak připojené 

části Rakovec.  

 

 

Obrázek 1 – Obecní znak Smilovic 

                                                     

 Od roku 1799 se ve Smilovicích nacházela poštovní stanice, která měla velmi 

výhodnou polohu na křižovatce cest od Těšína, Ostravy a Frýdku.  První školní budova stála 

ve Smilovicích v roce 1780 a sloužila i dětem z obcí Guty a Řeka. Byly zde i dvě hospody. V 
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roce 1900 byl ve Smilovicích založen Sbor dobrovolných hasičů, který měl i svou hasičskou 

zbrojnici. [1] 

3.2  Výchozí podklady 

 Pro posouzení dnešního stavu budovy jsem jako podklad použila dostupnou stávající 

projektovou dokumentaci včetně kolaudačního rozhodnutí. Podala jsem žádosti o vyjádření 

k existenci sítí na skupinu ČEZ, na společnost RWE a Telefonica O2.  Na základě prohlídky 

stavby, fotodokumentace a dodatečném zaměření stavby jsem vypracovala výkresy 

stávajícího stavu. 

                                                   

3.3  Typologické posouzení provozu budovy 

Řešený objekt můžeme rozdělit dle stáří na několik částí. V nejstarší části se v současné 

době nachází prostory a zázemí pošty. Hygienické prostory jsou ve velni žalostném stavu. 

Byly zde vybudovány velmi nešťastnou přístavbou, která má mnoho komplikujících detailů. 

 

 

Obrázek 2 – Nevyhovující přístavba hygienických prostor 

 

 

 



Bakalářská práce 

 
 

9 
 

K těmto prostorám byla dále přistavěna část, kde měli místní obyvatelé donedávna 

v 1.NP možnost navštívit restauraci, v 2.NP slouží k volnočasovým aktivitám jako je 

internet, knihovna atd. Zde nejcitelněji chybí hygienické zařízení pro návštěvníky knihovny. 

Také umístění hospody pod knihovnou nebylo moc šťastné, jelikož tyto prostory byly 

propojeny společnou chodbou. V roce 1938 byla provedena přístavba společenského sálu. 

 

 A konečně v 90. letech zde proběhly poslední úpravy a to přistavění části, kde se 

v současné době nacházejí prostory obecního úřadu. Všechny tyto části jsou propojeny  

a tvoří jednotný funkční celek.  

 

Bohužel v současnosti je zcela znemožněn přístup do veškerých prostor osobám se 

sníženou schopností pohybu a orientace. 

 

 

 

Obrázek 3 – Nevyhovující přístup pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 
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3.4  Funkční vazby 

3.4.1 Poloha objektu v obci, dotčené parcely 

 Řešená stavba se nachází v samotném centru obce Smilovice na parcele č. 35/1, která 

je v katastru nemovitostí vedena jako zastavěná plocha a nádvoří viz obrázek č. 2. V blízkosti 

objektu se nachází také zastávka hromadné autobusové dopravy, která poskytuje přímé 

spojení do blízkých obcí, ale zejména do větších měst jako je Třinec, Český Těšín a Frýdek 

Místek nacházející se ve vzdálenosti 11 – 12 km od dané obce. V okruhu docházkové 

vzdálenosti 300 m od objektu se nacházejí nejdůležitější stavby občanské vybavenosti v obci, 

obchod, základní škola a mateřská škola, modlitebna a sportovní areál. 
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Obrázek 4 - Informace o parcelách 

 

 

Obrázek 5 – Katastrální mapa 

3.4.2 Současné využití objektu 

 V řešeném objektu se nacházejí jak prostory pro administrativu, tak i prostory 

občanské vybavenosti. Nejstarší část objektu slouží potřebám pošty. V dalších prostorách se 

do nedávné doby nacházela hospoda, jejíž provoz byl ovšem za daných podmínek 

neudržitelný a proto byla zastupitelstvem zrušena. V 2.NP má své místo místní knihovna  

a internet, bohužel zde citelně chybí hygienické zázemí.  
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 V prostorách obecního úřadu se v 1.NP  nachází zázemí pro společenský sál. Tento 

prostor umožňuje konání různých společenských akcí.  Návštěvníci zde najdou hygienická 

zařízení a pro rychlou přípravu jídel poslouží menší kuchyňka. 

 

  Kanceláře obecního úřadu se nachází v nejmladší přístavbě v 2.NP. Svou kancelář zde 

mají referentky úřadu i starosta obce. Nechybí čajová kuchyňka, která umožní zaměstnancům 

úřadu ohřát potraviny, jejich chlazení, umytí nádobí a rukou. V tomto podlaží nalezneme  

i místnost k archivaci. Jsou zde také hygienické prostory pro veřejnost. Všechny tyto prostory 

jsou vzájemně propojeny. 

 

 

3.4.3 Komunikace a doprava v klidu 

 Pro určení počtu a velikosti odstavných a parkovacích stání platí ČSN 73 6110 

Projektování místních komunikací. 

U stávajících staveb a stavebních úprav, které budou sloužit stejnému účelu použiji stejný 

postup výpočtu jako u staveb nově navrhovaných, nebo se potřeba parkovacích stání ověří 

průzkumem. [7] 

 

Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu se určí dle vzorce: 

N = Oo × ka + Po × ka × kp 

 

N  celkový počet stání pro posuzovanou budovu  

Oo  základní počet odstavných stání, Oo = 0 (v našem konkrétním případě) 

Po  základní počet parkovacích stání  (viz tab. 34 normy ČSN 73 6110) 

ka  součinitel vlivu stupně automobilizace 

 ka = 1,0…..(počet vozidel 400/na 1000 obyvatel) 

kp  součinitel redukce počtu stání  

 bez redukce (v našem konkrétním případě) 
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Tabulka 5 - Počet parkovacích stání 

Základní počet parkovacích stání 

Popis Výpočet stání Počet stání 

Administrativa pro veřejnost 

Instituce místního významu  120/25= 2 

Pošta   1 

Administrativa s malou návštěvností 

Kanceláře 229,5/35= 6,5 

Zdravotnictví 

Ordinace   1,5 

Bydlení 

Byt správce   1 

Kultura 

Společenský sál 127/8= 15 

Počet stání celkem: 27 

 

 

N = Oo × ka + Po × ka × kp = 0 + 27 x 1 = 27 míst 

 

 Vypočítané hodnoty jsou platné pro novostavby mimo centra obcí a v centrech se 

přizpůsobí dané situaci.  

 

 Při průzkumu a pozorování současného stavu počtu parkovacích míst jsem dospěla 

k závěru, že současná kapacita parkovacích míst je v danou chvíli předimenzována a plně 

uspokojí nové požadavky na parkovací místa vzhledem k nové rekonstrukci.  

 

 Z důvodu nového výtahu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace budou 

v zadní části parcely u daného objektu vybudována nová parkovací místa včetně vyhrazeného 

stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Toto stání musí mít šířku 

nejméně 3500 mm. [2]  
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3.5  Popis stávajících stavebních konstrukcí objektu 

3.5.1 Základové konstrukce 

 Základové konstrukce nebudou v rámci těchto stavebních úprav dotčeny. 

 

3.5.2 Svislé konstrukce 

 Obvodové a nosné vnitřní zdivo je ve stávajícím objektu provedeno z cihel plných 

pálených o tl. 450 mm a 300 mm na maltu vápenocementovou. Nejnovější přístavba je 

vyzděna ze systému Porotherm z cihelných bloků tl. 400 mm P+D. Příčky daného objektu 

mají tloušťku 12,5 mm a jsou také ze systému Porotherm. 

 

3.5.3 Vodorovné konstrukce 

 Stávající stropy objektu jsou monolitické železobetonové o tl. 250 mm. Stávající 

schodiště vedoucí do knihovny je dřevěné.  Schodiště v prostorách obecního úřadu je 

monolitické železobetonové s povrchovou úpravou PVC.    

          

 

Obrázek 6 – Stávající dřevěné schodiště 
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3.5.4 Zastřešení 

Na všech částech objektu se nachází valbová střecha o sklonu 35°. Krytina je plechová. 

 

Obrázek 7 – Stávající plechová střecha 

 

3.5.5 Podlahy a podlahové konstrukce 

 V objektu byly použity podlahové krytiny vesměs povlakové. Jen v sále jsou dřevěné 

parkety. V hygienických prostorách je keramická dlažba. 

 

3.5.6 Úpravy povrchů 

 Vnitřní omítky jsou vápenocementové, štukové.  Vnější omítky jsou také 

vápenocementové, štukové. 

 

3.5.7 Výplně otvorů 

Stávající okna jsou dřevěná zdvojená. Vstupní dveře jsou ve staré části dřevěné jednokřídlé  

 a v prostorách obecního úřadu dvoukřídlé ocelohliníkové. 
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3.6  Energetická náročnost stávající budovy 

 Stávající stav budovy je z hlediska úniku tepla a ztrát tepelné energie zcela 

nevyhovující. Doporučovala bych zpracovat energetický audit a na základě tohoto auditu  

vypracovat projektovou dokumentaci na zateplení budovy Obecního úřadu. Navržená opatření 

by vedla k optimalizaci tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, snížení 

energetické náročnosti a úspor provozních nákladů. 

 

3.7  Přípojky a TZB 

3.7.1 Stávající přípojky 

 Dle podkladů poskytnutých společností ČEZ distribuce a.s., vede nadzemní vedení 

NN viz obrázek 5. 

 

Obrázek 8 – Situační výkres – zájmové území ČEZ 

 

 

V zájmovém území se nacházejí dále tato plynárenská zařízení: 

STL přípojky LPe D 25 a STL plynovod LPe D 110 viz obrázek 11. 
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Obrázek 9 – Orientační zákres plynárenského zařízení 

 

Dle podkladů poskytnutých společností Telefonica O2 Czech Republic, a.s.,  vedou sítě 

elektronických komunikací viz obr.5. 

 

 

 

Obrázek 10 – Orientační zákres elektronických komunikací 
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3.7.2 Technické zařízení budovy 

 Vodovod zůstane stávající, dle vyjádření správce obecního vodovodu je tlak  

dostačující pro vybudování nových hygienických prostor v 3.NP.  Stávající vodovod je veden 

z vodojemu vzdáleného 1 500 m od budovy, který je umístěn v sousední obci Řeka v polovině 

masivu Ropička. Vodovod je gravitační, tzn. je veden samospádem. 

 Kanalizace je v současné době zaústěna do stávající jímky viz výkres č. 03. Obec 

Smilovice nemá vybudovanou splaškovou kanalizaci. Zatím je zpracována PD obecní 

kanalizace a čistírny odpadních vod a je vydáno stavební povolení. Kanalizace s čistírnou 

odpadních vod bude vybudována v horizontu let 2013 - 2014. Dle PD jsou navržené 

kanalizační stoky převážně situovány do místních komunikací viz výkres č.13. 

 Objekt je v současné době vytápěn elektrickými přímotopy, které byly poplatné své 

době. V současné době je zpracována PD, která řeší návrh ústředního vytápění a změnu 

způsobu vytápění pro daný objekt. Vytápění objektu je navrženo dvěma nezávislými okruhy 

se dvěmi zdroji tepla – závěsnými kondenzačními kotli Baxi, výrobce skupina BDR Thermea.  

Jsou navržena desková otopná tělesa typu Radik výrobce Korado a.s. 

 Vyústění srážkové kanalizace zůstane stávající, a to do přírodního melioračního 

kanálu. Plocha odvodněných střech se stavební úpravou nenavýší tak, že by bylo nutno nově 

dimenzovat a upravovat stávající síť.  Výpočet množství odváděných srážkových vod je 

uveden v tabulce č. 5. [11] 

 

   Lokalita Ostravsko 
Periodicita deště 0,5   Intenzita deště 157 

Tabulka 6 – Výpočet množství odváděných srážkových vod 

Povrch Součinitel odtoku C 
Plocha A 

[m2] 

Q r,i 

[l/s] 

Střechy 1 874 13.72 

Asfaltové a betonové plochy 0.9 376 5.31 

Obyčejné dlažby 0.7 147 1.62 

Štěrkové plochy 0.5 15 0.12 

Propustné plochy 0.3 122 0.57 

Množství odváděných dešťových odpadních vod Q r = 21.3 l/s 
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4. Návrhy stavebních úprav 

4.1  Varianta I 

 Řešení varianty I. nám nabízí vybudování chybějících prostor obecního úřadu  

i občanské vybavenosti formou půdní vestavby v 3.NP. Nevyhovující krov a střecha nad 

nejstarší části objektu bude stržena a nahrazena střechou pultovou s minimálním sklonem. 

Také stávající střecha nad společenským sálem bude nahrazena tvarově shodnou střechou, viz 

výše. Při návrhu barevného řešení fasád byly použity přírodní obkladové materiály. 

Dřevěným obkladem se celkový objem stavby rozčlenil na několik menších částí. Mezi 

zdobné prvky patří také obklad z kamenných pásků, který ovšem plní i ochrannou funkci 

exponovaných míst fasády. Použité barvy na fasádě v této variantě jsou ve 

variacích přírodních odstínů bílé kávy. 

 

4.1.1 Úpravy dispozičního řešení 1.PP 

 Dispoziční řešení v 1.PP stavebními úpravami se nemění. 

 

4.1.2 Úpravy dispozičního řešení 1.NP 

 V 1.NP navrhované změny respektují stávající dispoziční řešení a funkčnost 

jednotlivých prostor. Hlavními stavebními úpravami zde bude nové dispoziční řešení 

hygienických prostor. Je zde kladen hlavně důraz na bezbariérové užívání stavby.  

 

 V prostorách bývalé hospody jsou navrženy prostory ordinace praktického lékaře. Ve 

stávající chodbě je umístěn výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Tím 

je vyřešen problém současné nedostupnosti knihovny pro zdravotně postižené. V části 

objektu, kde se nachází prostory obecního úřadu je navržen nový venkovní výtah, který bude 

sloužit osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. V těchto prostorách bude také 

realizována rekonstrukce hygienických prostor. Další dispoziční změnou bude rozšíření 

stávající a nevyhovující šatny společenského sálu. V návaznosti na tyto změny se zrušila  

i velká kuchyně vedle sálu. Jelikož jsou v obci nově další prostory pro společenské události, 

bude tento sál, nacházející se v daném objektu, sloužit pro menší akce. Místo kuchyně zde 

bude pouze menší přípravna pro drobné občerstvení a podávání nápojů. 
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4.1.3 Úpravy dispozičního řešení 2.NP 

 Hygienické prostory obecního úřadu budou v tomto podlaží také rekonstruovány. 

Stavebními úpravami zde vzniklo nové bezbariérové WC a chodba, spojující výtah 

s kancelářemi obecního úřadu. Na stávající chodbě bude vybudováno schodiště, spojující 

nové prostory s dalším podlažím. 

 

  V prostorách stávající knihovny vzniknou stavebními úpravami chybějící hygienické 

prostory. Je zde navrženo i nové WC pro vozíčkáře. Stávající knihovna, která svými 

prostorami již také kapacitně a staticky nevyhovuje novým potřebám, bude rozšířena do 

dalšího podlaží. Rozšířením knihovní plochy bude umožněn další nákup nových svazků knih 

a vzniknou prostory pro pořádání tématických besed pro mládež. Tyto nové prostory budou 

spojeny lehkým ocelovým schodištěm točitého tvaru. 

 

4.1.4 Půdní vestavba 3.NP 

 Tato varianta řeší využití stávajících půdních prostor v objektu. Krov této stavby je ve 

velmi dobrém stavu a není potřeba jej renovovat. Tyto prostory budou po rekonstrukci sloužit 

opět volnočasovým aktivitám mládeže.  

 

 V části nad stávajícími kancelářemi obecního úřadu vzniknou tolik potřebné prostory 

pro zasedací místnost, kuchyňku a hygienické zařízení. 

 

 V této variantě je navrženo osvětlení a větrání těchto nových místností střešními okny 

Velux. Z hlediska architektonického řešení je nový vzhled objektu v souladu s regulativy 

územního plánu. Rozšířením knihovny do 3.NP mohou obyvatelé obce využívat i nově 

internet v této knihovně. 
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4.2  Varianta II  

 Řešení varianty II. nám nabízí vybudování chybějících prostor formou půdní vestavby 

a nástavby v 3.NP. Tato varianta rovněž řeší výměnu střechy nad společenským sálem. Po 

odstranění střechy nad prostorami pošty bude v rámci nástavby vybudováno nové podlaží  

a střecha nad tímto podlažím bude ve stejné výškové úrovni jako zbývající střecha nad 

objektem. V současné době nevyužívaných půdách vzniknou nové prostory pro administrativu 

a bydlení. Navržený byt bude sloužit správci celého objektu. V této variantě byly 

k prosvětlení půdních prostor navrženy vikýře. Tato varianta má dřevěný obklad pouze v části 

společenského sálu a jsou jím také obloženy nové vikýře. Zde byla zvolena fasádní barva 

v přírodních odstínech zelené. 

4.2.1 Úpravy dispozičního řešení 1.PP 

 Dispoziční řešení v 1.PP se stavebními úpravami nemění. 

4.2.2 Úpravy dispozičního řešení 1.NP 

 Jsou shodné jako u varianty I., pouze zde bude v chodbě, která se nachází v nejstarší 

části objektu, umístěno schodiště spojující další podlaží.  

4.2.3 Úpravy dispozičního řešení 2.NP 

 Změnou v této variantě bude nástavba, kde v 2.NP nad prostorami dnešní pošty  

a bufetu vzniknou další prostory pro občanskou vybavenost a administrativu. Nachází se zde 

také nové hygienické prostory.  

4.2.4 Půdní vestavba a nástavba 

 Nástavba v této druhé variantě návrhu bude pokračovat dále do 3.NP, kde se nachází 

již zmiňované prostory viz výše. V tomto podlaží v dané nástavbě je navržen byt o jedné 

bytové jednotce, kde se nachází kuchyňský kout s obývacím pokojem, ložnice, šatna a 

hygienické prostory jako jsou koupelna a samostatné WC. V prostorách s nízkou podchodnou 

výškou jsou umístěny úložné prostory. Tento byt je určen pro správce celého objektu. 

 

 V této variantě je navrženo osvětlení a větrání těchto nových místností střešními vikýři 

se zastřešením pultového tvaru. Z hlediska architektonického řešení je nový vzhled objektu 

v souladu s regulativy územního plánu. 
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4.3  Popis nových stavebních konstrukcí objektu 

4.3.1 Úpravy přípojek a sítí TI 

 Přípojky a sítě TI nebudou stavebními úpravami dotčeny.  

 

4.3.2 Základové konstrukce 

 Venkovní výtah na nových základových pasech. 

4.3.3 Svislé konstrukce 

 Nové obvodové a nosné zdivo bude vyzděno z cihelných bloků systému Porotherm  

tl. 450 mm. Vnitřní nosné zdivo bude mít tl. 300 mm. 

 Nové příčky budou rovněž ze systému Porotherm z akustických cihelných příčkovek  

tl. 125 mm. 

 

4.3.4 Vodorovné konstrukce 

 Nový strop bude navržen z cihelných vložek MIAKO a keramobetonových stropních 

POT nosníků. 

 Nově navržené schodiště bude monolitické železobetonové s povrchovou úpravou z 

keramické dlažby. Schodiště spojující prostory knihovny bude ocelové točité s povrchovou 

úpravou – nástřik komaxitovaným lakem. 

 

4.3.5 Zastřešení 

 Nad prostorami, kde sídlí Česká pošta a.s., bude provedena rekonstrukce střechy tak, 

aby byl eliminován problematický odvod srážkových vod, vzniklý nevhodným umístěním 

původní venkovní přístavby WC. Nad společenským sálem bude provedena pultová střecha 

v minimálním spádu 3°. Střešní roviny budou propojeny navzájem šikmým úžlabím 

s odvodem do žlabu. Zastřešení sálu bude provedeno dřevěnými příhradovými vazníky dle 

statického výpočtu a technické dílenské dokumentace zhotovitele střechy. Uložení vazníků 

bude provedeno na stávající obvodové věnce. Krytina plochých střech s minimálním spádem 

bude plechová s povrchovou úpravou Plastizol, falcovaná s těsněnými spoji. Krytina ostatních 
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valbových střech bude z betonové tašky, kterou průřezy řeziva stávajícího krovu dovolují 

aplikovat. 

 

4.3.6 Podlahy a podlahové konstrukce 

 Povrchové úpravy podlah jednotlivých místností budou podrobně řešeny v  PD pro 

stavební povolení. Předpokládá se odstranění původních škvárových násypů až na záklop 

trámových stropů. Bude provedena statická a vizuální kontrola jednotlivých trámů zejména v 

místech uložení na obvodovém zdivu a oprava záklopu. Původní nevyhovující izolační 

škvárové násypy budou nahrazeny kročejovou a tepelnou izolací z minerální vlny. Na ni 

budou provedeny lehké plovoucí podlahy z podkladních impregnovaných překládaných OSB 

desek. Na tyto podkladní desky budou pokládány konkrétní typy podlah: dřevěné, laminátové, 

PVC apod. 

 

4.3.7 Úpravy povrchů 

 Povrchové úpravy stěn a stropů jednotlivých místností budou řešeny v PD pro stavební 

povolení. Vnější povrchová úprava bude provedena omítkou silikonovou. Vzhled a barevnost 

fasád je citlivě řešen s ohledem na okolní zástavbu, v souladu s použitými přírodními 

materiály, s respektem k místu stavby a historickému charakteru budovy, tak aby barvy byly 

sladěny do vhodného celku. 

 

4.3.8 Výtahové konstrukce 

 Vnitřní výtah bude zabudován do stávajících konstrukcí stropu a stěn. Rozsah 

bouracích prací a stavební úpravy stávajících konstrukcí posoudí autorizovaný statik. 

 Vnější výtah bude založen na nových základových pasech, které budou založeny 

v nezámrzné hloubce. Základy budou provedeny z železového betonu třídy C 20/25 litého do 

prefabrikovaného bednění. Ocelová konstrukce výtahu bude do těchto základů kotvena 

rektifikačními šrouby. V jednotlivých podlažích bude věž výtahu stabilizována kotvením do 

stávajících obvodových věnců budovy v každém podlaží. 
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4.3.9 Energetická náročnost budovy 

 Stávající stav budovy je z hlediska úniku tepla a ztrát tepelné energie zcela 

nevyhovující. Tento problém ale není tématem této bakalářské práce.V rámci energetických 

úspor by bylo vhodné konstrukce venkovního obvodového pláště zateplit. Navržená opatření 

by vedla k optimalizaci tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, snížení 

energetické náročnosti a úspor provozních nákladů. 

 

4.3.10 Výplně otvorů 

 Bude provedena výměna oken a venkovních dveří, s cílem zlepšit technický stav 

stávajícího objektu. Výměnou dojde rovněž k dílčímu snížení nákladů na provoz objektu  

a k zlepšení tepelně technických vlastností těchto stavebních prvků. 

 

4.3.11 Venkovní úpravy 

 V rámci venkovních úprav jsou navrženy úpravy terénu v okolí budovy. U nově 

navržených parkovacích stání je modelací svahu překonán terénní výškový zlom terénu. Je 

zde založen záhon se vzrostlými stromy Smrk omorika /Picea omorika/, které tvoří krycí 

pohledovou okrasnou zelenou stěnu před objektem. V přilehlém okolí objektu v místě, kde se 

v současné době nachází nevzhledné přerostlé stromy a keře, je navržen malý obecní parčík s  

mobiliářem. 

 

4.3.12 Parkovací plochy 

 U nově vybudovaného venkovního výtahu na nádvoří v zadní části objektu jsou 

navržena čtyři parkovací stání, z nichž jedno je vyhrazené pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Toto stání musí mít šířku nejméně 3500 mm, ve které je již počítáno 

s manipulační plochou šířky 1200 mm. Vyhrazená stání mohou mít podélný sklon maximálně 

1:50 a příčný sklon 1:40. Konstrukce povrchu těchto stání, vyjma stání pro zdravotně  

postižené, které je z betonové dlažby,  je z vegetačních betonových tvárnic. 
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4.3.13 Zpevněné plochy – chodníky 

 Pěší komunikace je nově navržena po celé jižní a i východní straně objektu. Tím je 

zajištěna mnohem lepší dostupnost k autobusové zastávce. V současné době je chodník 

ukončen na východní straně u vstupu do objektu a lidé k autobusové zastávce chodí po 

vozovce a je zde riziko nebezpečí úrazu či nehody.  

 

 Konstrukce chodníku je navržena ze zámkové dlažby, v barvě neutrální šedi. Povrch 

těchto pochozích ploch musí být rovný, pevný a s protiskluzovou úpravou. Minimální šířka 

chodníku je 2 m. Všechny vstupy do objektu jsou navrženy bez výškového rozdílu přímo 

z úrovně chodníku. Konstrukce vozovky je výškově o 100 mm níže než povrch chodníku. 

Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm a z toho důvodu bude v místě 

vstupu do budovy obecního úřadu snížena část obrubníku pěší komunikace na výšku 

maximálně 20 mm. 

 

  Místo vstupu do vozovky je opatřeno varovným pásmem šířky 400 mm, který bude 

vizuálně odlišen červenou barvou a hmatově výstupky nebo zdrsněním. 

 

4.4  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 Napojení na dopravní infrastrukturu je vyhovující a zůstane stávající beze změny,  

protože se nemění ani požadavky na něj. Objekt se nachází v bezprostřední blízkosti veřejné 

komunikace parc. č. 1696/2 –  vlastník: Správa silnic MS kraje. 

 

 Nemění se požadavky na technickou infrastrukturu. Kapacity energií nacházející se 

v místě stavby jsou pro potřeby rekonstrukce stavby dostačující. Elektrická energie bude 

odebírána z místních rozvaděčů. 
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4.5  Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 Stavební řešení rekonstrukce objektu, navržené v obou variantách budou mít výhradně 

kladný účinek na vliv budoucí stavby na životní prostředí. Při provádění stavby je nutno 

maximálně chránit stávající zeleň, toto se týká hlavně pojíždění po travnatých plochách  

a skladování materiálu na paletách v rámci ZS. V místě stavby se nachází vzrostlý dub. Ten 

bude nutno chránit obalem s deštěním  případně oplocením kmene.         

 

              S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno ve smyslu Zákona ze dne 15. 5. 2001 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady ze stavební 

činnosti budou roztříděny a budou zařazeny podle Vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se 

stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů.  Dle provedené studie na stavbě 

bylo zjištěno, že se nebezpečný odpad - azbest na staveništi nenachází.                                      

 Dodavatel stavby bude vzniklé odpady shromažďovat ve shromažďovacích 

prostředcích, které zabezpečí, že odpad do nich umístěný je chráněn před nežádoucím 

znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s jinými druhy odpadu nebo únikem 

ohrožujícím zdraví lidí nebo životního prostředí. 

             Vzniklé odpady budou v předpokládaném množství předány právnickým nebo 

fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití nebo 

odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu ve smyslu §14 uvedeného 

zákona. Plocha, na které bude umístěno ZS, bude po skončení stavby uvedena do původního 

stavu. 
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4.6  Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, umístěné na nich se provedením stavebních 

úprav objektu nezmění, vliv provádění stavby na okolní pozemky a stavby, zejména 

nadměrným hlukem, vibracemi a prachem, je nutno minimalizovat.  Zejména tím, že se musí 

omezit prašnost například kropením a také tím, že se provádění stavby omezí na dobu od 7,00 

hod do 20,00 hod.  

 Hluk: v průběhu výstavby lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze 

stavebních strojů. Tyto činnosti jsou prováděny výhradně v denní době (od 06,00 hod do 

20,00 hodin). Významnější zatížení území stavební činností, neovlivní téměř vůbec hlučnost v 

chráněných zónách obce, kromě dopravy stavebního materiálu vedoucí přes obec. Vzhledem 

ke krátkým termínům výstavby nebude tento zdroj hluku pro posuzované území významným 

negativním jevem. 

 

 

 

4.7  Mechanická odolnost a stabilita: 

 Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby zatížení na stavbu působící v průběhu 

výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň 

nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí v důsledku většího přetvoření nosné 

konstrukce a poškození, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
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5. Výpočet předpokládaných investičních nákladů ve vybrané 

variantě 

 

Struktura stavebních dílů a řemeslných oborů 

  Stavební díly a řemeslné obory % 

3 Svislé a kompletní konstrukce 11,7 

6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení 7,0 

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2,4 

99 Přesun hmot 2,1 

  HSV celkem 23,2 

712 Izolace střech 1,3 

713 Izolace tepelné 2,2 

721 Zdravotechnika, vnitřní kanalizace 1,3 

722 Zdravotechnika, vnitřní vodovod 1,2 

723 Zdravotechnika,plynovod 0,0 

725 Zdravotechnika, zařizovací předměty 1,5 

731 Ústřední topení, kotelny 0,6 

733 Ústřední topení, rozvodné potrubí 1,3 

734 Ústřední topení, armatury 1,1 

735 Ústřední topení, vytápěcí tělesa 1,3 

764 Konstrukce klempířské 2,6 

765 Konstrukce, krytina tvrdá 0,4 

766 Konstrukce truhlářské 7,1 

767 Konstrukce doplňkové kovové 7,4 

771 Podlahy z dlaždic 2,3 

775 Podlahy vlysové a parketové 0,2 

776 Podlahy povlakové 1,4 

781 Dokončovací práce a obklady 3,4 

782 Dokončovací práce a obklady z kamene 1,3 

783 Dokončovací práce, nátěry 2,1 

784 Dokončovací práce, malby 0,3 

  PSV celkem 40,3 

  CELKEM 63,5 
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Rozpočet stavebních úprav objektu   

JKSO Množství Jedn. Cena % podíl Cena celkem 

801 Budovy občanské výstavby 2 023 m3 5 482 Kč 63,50 7 042 205 Kč 

    544 m3 5 482 Kč 100,00 2 982 208 Kč 

801.4 Budovy pro vědu, kulturu, osvětu 1 182 m3 4 578 Kč 63,50 3 436 109 Kč 

801.6 Budovy pro řízení, správu a administrativu 1 363 m3 5 482 Kč 63,50 4 744 698 Kč 

803.5 Domy bytové netypové 310 m3 4 656 Kč 100,00 1 443 360 Kč 

  Výtah pro postižené osoby 2 ks     1 300 000 Kč 

  CENA CELKEM 20 948 580 Kč 

 

Rozpočet venkovních úprav    

JKSO Množství Jedn. Cena % podíl Cena celkem 

822.2 Komunikace pozemní           

3 kryt dlážděný (chodník) 158 m2 800 Kč 100,00 126 400 Kč 

7 kryt z kamenina obalovaného živicí 376 m2 2 536 Kč 100,00 953 536 Kč 

  CENA CELKEM 1 079 936 Kč 

 

ROZPOČET             

Stavba:   Rozpočet zeleně           

Objednatel:   Obec Smilovice, 739 55   Zpracoval:   Zelinková Martina   

Zhotovitel:        Datum:   23.4.2012     
                

P.Č. Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena 
celkem 

Hmotnost 
celkem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  HSV Práce a dodávky HSV    
   

168 940,00 42,631 

  1 Zemní práce    
   

119 170,00 0,102 

1 112201114 
Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se 
zasypáním jámy D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5   kus 10,000 3 100,00 31 000,00 0,000 

2 184802111 

Chemické odplevelení před založením kultury 
nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu 
do 1:5    m2 370,000 1,80 666,00 0,000 

3 183402111 
Rozrušení půdy na hloubku do 150 v rovině a 
svahu do 1:5    m2 370,000 14,50 5 365,00 0,000 

4 182001111 
Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti 
do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5    m2 370,000 19,50 7 215,00 0,000 

5 183205112 
Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina 
tř 3    m2 121,000 13,80 1 669,80 0,000 

6 180404111 
Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě 
ornice    m2 210,000 67,00 14 070,00 0,000 

7 005724400 osivo směs travní hřištní    kg 6,300 84,50 532,35 0,006 

8 183101211 

Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy 
zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a 
svahu do 1:5    kus 65,000 11,00 715,00 0,000 

9 183101212 

Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy 
zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a 
svahu do 1:5    kus 34,000 21,50 731,00 0,000 
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10 183101213 

Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy 
zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a 
svahu do 1:5    kus 18,000 53,50 963,00 0,000 

11 183204112 Výsadba trvalek prostokořenných    kus 77,000 4,05 311,85 0,000 

12 026603220 Třapatka  /Echinacea/    kus 35,000 40,00 1 400,00 0,000 

13 026603230 Levandule úzkolistá /Lavandula angustifolia/    kus 32,000 40,00 1 280,00 0,001 

14 026603200 Růže mnohokvětá /Rosa polyantka/    kus 10,000 80,00 800,00 0,017 

15 184102311 
Výsadba keře bez balu do jamky se zalitím v 
rovině a svahu do 1:5 v do 2 m    kus 34,000 24,50 833,00 0,000 

16 026603000 
Bez černý  /Sambucus nigra " Black beauty"/ 30 - 
50 cm, K    kus 6,000 60,00 360,00 0,012 

17 026603050 
Svída bílá  /Cornus alba elegatissima/ 30 - 50 
cm,    kus 6,000 60,00 360,00 0,000 

18 026505050 
Tavolník  (Spirea x canerea "Grefsheim") 36 - 50 
cm,    kus 10,000 60,00 600,00 0,000 

19 026603010 
Jalovec polehlý  /Juniperus horizontalis-"Blue 
Carpet" 30 - 50 cm, K    kus 12,000 90,00 1 080,00 0,024 

20 184102115 
Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky 
se zalitím v rovině a svahu do 1:5    kus 8,000 376,00 3 008,00 0,000 

21 026504870 
Jeřáb obecný (Sorbus aucuparia "Edulis") 16-18 
cm,ZB    kus 2,000 2 880,00 5 760,00 0,008 

22 026504050 Jinan dvoulaločný /Ginkgo biloba/ 16-18 cm, ZB    kus 1,000 4 800,00 4 800,00 0,004 

23 026504820 
Višeň chloupkatá (Prunus subhirtella " 
Autumnalis Rosea") 16-18 cm, ZB    kus 1,000 3 250,00 3 250,00 0,005 

24 026603110 Smrk omorika /Picea omorika/ 300 - 400 cm, ZB    kus 3,000 4 000,00 12 000,00 0,011 

25 026603270 Borovice černá /Pinus nigra/  200 - 225 cm, ZB    kus 1,000 2 200,00 2 200,00 0,003 

26 184202123 
Ukotvení kmene dřevin kůly D do 0,1 m a délky 
do 3 m - D + M    kus 36,000 280,00 10 080,00 0,011 

27 184921096 
Mulčování rostlin tl do 0,15 m v rovině a svahu 
do 1:5    m2 140,000 58,00 8 120,00 0,000 

  3 Svislé a kompletní konstrukce    
   

0,00 0,000 

  4 Vodorovné konstrukce    
   

35 220,00 33,749 

28 451971112 
Položení podkladní vrstvy z geotextilie s 
uchycením v terénu sponami    m2 140,000 117,00 16 380,00 0,315 

29 673520400 geotextilie tkaná  - 240g/m2 (polyetylen)    m2 140,000 66,00 9 240,00 0,034 

30 457572217 
Úprava plochy pod dětskými atrakcemi 
vysypáním kačírku    m3 16,000 600,00 9 600,00 33,400 

  9 Ostatní konstrukce a práce-bourání    
   

14 550,00 8,781 

31 917862111 
Osazení chodníkového obrubníku bet. stojatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého    m 50,000 175,00 8 750,00 6,481 

32 592174100 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm    kus 50,000 116,00 5 800,00 2,300 

  PSV Práce a dodávky PSV    
   

51 174,66 2,688 

33 772527340 
Kladení dlažby z kamene desek bez úpravy tvaru 
o nestejné tloušťce 30 až 150 mm - M+D    m2 25,000 2 000,00 50 000,00 2,688 

34 998772101 
Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v 
objektech v do 6 m    t 2,688 437,00 1 174,66 0,000 

  OST Ostatní    
   

65 000,00 0,000 

35 spec.1 Montáž a dodávka mobiliáře    soubor 1,000 65 000,00 65 000,00 0,000 

    Celkem          285 114,66 45,319 

 

Celková cena stavebních úprav Obecního úřadu činí 22 313 630 Kč bez DPH. 
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6. Závěr 

 Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout úpravy dispozičního řešení objektu  

a vhodně doplnit chybějící prostory tak, aby byly eliminovány všechny problémy vyplývající 

z provozu objektu v současné době. Mým cílem bylo rovněž zpřístupnit prostory 

administrativy a občanské vybavenosti osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Všechny navržené úpravy jsou v souladu s vyhláškou 398/9009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Dané změny plynoucí z řešených 

návrhů akceptují platný územní plán Obce Smilovice. 

 

 V rámci zadání bakalářské práce jsem zpracovala na téma Stavební úpravy Obecního 

úřadu dvě varianty řešení. V prvním řešení jsou navrženy pouze prostory, které již dnes 

velmi citelně obci chybí a omezují provoz objektu. Nejsou zde žádné další možnosti rozšíření 

nabídky služeb občanské vybavenosti. Z čehož vyplývá, že po ekonomické stránce je tato 

varianta méně náročná. 

 

 Druhá varianta již řeší vznik dalších prostor v objektu, které by bylo možno nabídnout 

případným zájemcům. V současné době zažívá obec velký rozvoj, probíhá zde mohutná 

výstavba rodinných domů. Tuto skutečnost již ovlivňuje chod místní mateřské školy, kde 

daná kapacita neumožňuje přijmout nové děti a musí je bohužel odmítat. Takže nabídka 

dalších služeb by byla příjemnou změnou pro obyvatele obce.  V této variantě jsou také 

bytové prostory, navrženy pro správce celého objektu, který má současně na starost chod 

sportovního areálu, který se nachází v bezprostřední blízkosti daného bytu. Ekonomická 

náročnost této vybrané varianty je popsána v příslušné kapitole č. 5. 

 

 Je jasné, že není v možnostech obce financovat tento projekt z vlastních zdrojů. 

V případě zájmu je nutno využít čerpání různých grantů a dotací vypsaných 

Moravskoslezským krajem. 
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