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Rozsah a obsah 

projektové 
dokumentace 

 

 
pro ohlášení stavby uvedené v § 104 ods t. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, 
k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a 
k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 
stavebního zákona.  Zpracována dle zákona č. 499/2006 Sb. O dokumentaci 
staveb. 
 

 
Obsah: 

 

 
Projektová dokumentace obsahuje části: 
 
A.Průvodní zpráva 
B.Souhrnná technická zpráva 
C.Situace stavby 
D.Dokladová část 
E.Zásady organizace výstavby  
F.Dokumentace objektů 

 

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až F členěné na 

jednotlivé položky  s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu 

a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, 

účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.  
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 A. Průvodní zpráva: 
   

 a) 
identifikace stavby, 

jméno a příjmení, 
místo trvalého 

pobytu stavebníka,  
sídlo stavebníka  

(právnické osoby), 
jméno a  příjmení 
projektanta, číslo 

pod kterým je 
zapsán v evidenci 

autorizovaných 
osob vedené ČKA 

nebo ČKAI a 
techniků činných 

ve výstavbě 
s vyznačeným 

oborem, popřípadě 
specializací jeho  
autorizace, dále  

jeho kontaktní 
adresa a základní 

charakteristika 
stavby a její účel, 

 

 

název stavby                               
místo stavby 

parcelní číslo              
mapový list, číslo plánu 

krajský úřad           
stavební úřad          
investor-ři   
adresa trvalého pobytu 

stavebníka  

druh stavby            
stupeň projektu 

uživatel stavby   
    projektant     

Administrativní budova 

Ostrava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Petr Marášek 

b) 
údaje o 

dosavadním využití 
a zastavěnosti 

území, o stavebním 
pozemku a o 

majetkoprávních 
vztazích,  

 

Pozemek se nachází v nezastavěné oblasti, dříve byl využíván jako zemědělské 

pole. Pozemek pro výstavbu je na rovinatém terénu a je vhodný. V průběhu 

projektových prací nebyly zjištěny žádné věcné ani časové vazby na sousední 

stavby, komunikace a sítě. Majitelem pozemku je investor. Parcela 703 je vedena 

jako stavební pozemek. 
c) 

údaje o 
provedených 

průzkumech  a o 
napojení na 
dopravní a 
technickou 

infrastrukturu 
 

 
Inženýrsko - geologickým průzkumem bylo zjištěno, že se podloží skládá 

z písčitého jílu a jílu (třída F4-pevná), neobsahuje kameny ani balvany.  

Zemina patří do třídy těžitelnosti 3.  Vlastnosti zeminy:  γ=18,5 kN/m3, ν = 0,35,  

Edef = 12 MPa. Vypočtená hodnota Rd = 250 kPa na základě laboratorních 

zkoušek. Hladina podzemní vody byla naměřena v hloubce 5,15 m pod úrovní 

stávajícího terénu. Radonové riziko je nízké. Zemina F4 je středně propustná pro 

radon. Administrativní budova je napojena na veřejný rozvod NN, zemní 

kabelovou přípojkou, pitnou vodu z vodovodního řadu, odpadní potrubí napojeno 
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do jednotné veřejné kanalizace průměru 400 mm. Objekt je napojen asfaltovou 

komunikací ke komunikaci třetí třídy. Měření provedla firma Geostam s.r.o dne 

14.3.2011. Pro měření průzkumů byly provedeny 3 vrtané sondy.  
 

d) 
informace o 

splnění 
požadavků 

dotčených orgánů 
 

Městský úřad Ostrava , odbor ŽP a zemědělství – souhlas ze dne 21.3.2011 pod 

čj. OZP/1390/Ba. Podmínky pro naložení zeminy ZPF. E.ON ČR a.s, regionální 

správa sítě VN, NN ze dne 28..3.2011 pod č.j. Kadlčík – Zo60706713 – Souhlas 

s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování            

E.On ČR, a.s.. ECR souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení 

distribuční soustavy. 
 

e) 
informace o 

dodržení 
obecných 

požadavků na 
výstavbu 

 
Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky číslo  491/2006 Sb.,                       

o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhlášky číslo 502/2006 Sb., 

kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj číslo 137/1998 Sb.,                   

o obecných technických požadavcích na výstavbu.  
f) 

údaje o splnění 
podmínek regulačn

ího plánu, 
územního 

rozhodnutí, 
popřípadě  územně 

plánovací 
informace u staveb 

podle  § 104 odst. 1  
stavebního zákona   

 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací sídelního útvaru města 

Ostrava. Objekt je mimo zastavěné území obce, ale je na plochách územně 

plánovací dokumentací určená k zastavění. Rozšíření zastavěné plochy není 

v rozporu se záměry a cíli územního plánování. 

g) 
věcné a časové 

vazby stavby na 
související a 
podmiňující   
stavby,  jiná 

opatření 
v dotčeném  území 

 

V průběhu projektových prací nebyly zjištěny žádné věcné ani časové vazby na 

sousední stavby, komunikace a sítě. 

h) 

předpokládaná 
lhůta výstavby 
včetně popisu 

postupu výstavby, 

Plánované započetí stavebních prací je 05/2011 a ukončení prací 05/2012 dle 

klimatických podmínek. Po sdělení stavebního úřadu k ohlášení stavby bude 

započato s vykácením stromů a křovin, sejmutím ornice a uložena na pozemku 

investora pro zpětné rozprostření ornice upraveného terénu. Následně se provede 
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 výkop suterénu. Nadbytečná zemina se odveze na skládku zeminy                                  

v Ostravě – Vítkovice. Po takto provedené přípravě bude proveden strojní výkop 

základových pasů, začištění a betonáž až po úroveň výkopové jámy. Po 

provedení betonáže bude upravená zemní pláň vyrovnána štěrkopískovým 

podsypem, následně zhutněna, položena svařovaná síť φ 5 mm s oky                    

150/150 mm.  

Poté bude provedena betonáž podkladního betonu včetně příjezdu 

k podzemním garážím. Po zatvrdnutí betonu bude provedena hydroizolace pod 

obvodové a nosné zdi. Nosné zdivo spodní stavby je vytvořeno ze ztraceného 

bednění tl. 400 a 300 mm doplněné betonářskou ocelí. Po betonáži se provede 

svislá hydroizolace z asfaltových pásů. Zdivo výtahové šachty tvoří bloky 

Porotherm profi 24 a příčky Porotherm profi 11,5 a 17,5. Zdivo spojováno 

maltou Porotherm. Stropní konstrukce je provedena z keramických tvarovek 

Miako uložených na POT nosnících staženými po obvodu ž elezobetonovým 

věncem s obezděním keramickou tvarovkou Porotherm s tepelnou izolací.  

Okenní a nadedveřní nosné překlady jsou z keramických překladů Porotherm, 

v suterénu překlady Garpet. Poté je stropní konstrukce zmonolitněna betonem 

třídy C30/37. 

Obvodové a nosné zdivo v 1.NP až 3.NP je provedeno ze systému Porotherm 

profi 400 a 300 mm.Stroní konstrukce nad 3.NP je zapelena volně loženou 

minerální vatou Isover Domo tloušťky 200 mm. Vnitřní příčky jsou ze 

sádrokartonu. Střešní konstrukce je tvořena dřevěným vaznicovým krovem. Typ 

stojatá stolice se třemi vaznicemi. Plášť je z krytiny Bramac – Alpská taška 

s povrchovou úpravou Protector. Doplněna pojistnou hydroizolací  Jutadach 150. 

Po zabezpečení stavby proti povětrnostním vlivům budou pokračovat práce 

spojené s vyzděním příček, montáží podhledů s následným rozvodem 

elektroinstalace a vzduchotechniky. V průběhu těchto prací doporučuji 

zabezpečit stavbu proti krádeži již zabudovaných prvků a rozvodů.  

Po dokončení všech rozvodů budou provedeny dvouvrstvové štukové omítky, 

osazeny výplně otvorů, montáž skleněné konstrukce fasády, umístění 
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technologických zařízení dále budou provedeny podlahy dle projektové 

dokumentace. Poté budou provedeny nátěry a malby. V této fázi se začne 

s budováním zpevněných ploch a komunikací v exteriéru včetně úprav terénu a 

vysázení zeleně. Po celkovém vyklizení stavby budou provedeny koncové 

povrchové úpravy jednotlivých místností jako dlažby nebo koberce. Dále bude 

provedena kompletace vybavení jako osazení zásuvek a vypínačů, svítidel. 
i) 

statistické údaje o 
orientační hodnotě 
stavby bytové, na 
ochranu životního 
prostředí a ostatní 

v tis.Kč údaje o 
podlahové ploše 
budovy  bytové 

v m2

 
Obestavěný prostor: 4398m

, o počtu bytů 
v budovách 

bytových  
 

číslo 

3 

Náklad dle obestavěného prostoru:  4398 x 4200 = 18 471 600 Kč 
Ostatní objekty:                                                          3 217 240 Kč 
Celkem:                                                                    21 688 840 Kč 
 
 
 
 

 

název Jednotka  cena Celkem 

jednotek 

Celkem 

cena 

SO 01 Administrativní budova     m3 4200,- 4398 18471600,- 

SO 02 Komunikace, zpevněné plochy, parkoviště 

osobních vozidel včetně odvodnění,  

m2 1500,- 1080 1620000,- 

SO 03 Komunikace pěší, dlážděné – zpevněné 

plochy 

m2 1200,- 132 158400,- 

SO 04 Plynovodní přípojka plastová (do DN 50) bm 4500,- 16,5 74250,- 

SO 05 Kabelová přípojka NN bm 970,- 8 7760,- 

SO 06 Kabelová přípojka sdělovacích vedení bm 750,- 7,5 5630,- 

SO 07 Kanalizační přípojka  plastová (DN 100) bm 8000,- 8,5 68000,- 

SO 08 Vodovodní přípojka plastová (do DN 100) bm 6600,- 16 105600,- 

SO 09 Příprava území m2 390,- 1780 694200,- 

SO 10 Veřejné osvětlení (sadové stožáry) ks 15800,- 6 94800,- 

SO 11 Terénní úpravy m2 390,- 820 319800,- 

SO 12 Sadové úpravy m2 860,- 80 68800,- 

 CELKEM    21688840,- 
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 B. Souhrnná technická zpráva: 
 1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 

a) 
zhodnocení  staveniště,  

u  změny  dokončené 
stavby též vyhodnocení 

současného  stavu  
konstrukcí;  stavebně  

historický  průzkum u 
stavby,  která  je  

kulturní  památkou,  je  
v  památkové  

rezervaci  nebo  je                          
v památkové zóně, 

 

 

Pozemek, parcela 703, na němž se nevyskytuje žádný objekt, se nachází na 

rovném terénu mimo zastavěné území města, navazuje na nově zbudovanou 

infrastrukturu. Pozemek bude po obvodu oplocen a opatřen vstupní bránou. 

Pozemek je pro výstavbu vhodný. Objekt není kulturní památkou, nenachází se 

v chránění rezervaci ani památkové zóně. 

 
b) 

urbanistické a 
architektonické řešení 

stavby, popřípadě  
pozemků s ní  
souvisejících 

 

 

Stavba je řešena jako třípodlažní, podsklepený bytový dům s bezbariérovým 

přístupem. Dům je navržen jako izolovaný. Architektonické řešení vychází 

z požadavku investora, funkčního využití pro administrativní účely. V suterénu 

se nachází podzemní garáže pro automobily, motocykly a jízdní kola, kotelna, 

sklady, výtah se strojovnou. V 1. nadzemním podlaží se nachází chodba, 

schodiště, výtahová šachta, WC pro ženy, muže a osoby se sníženou 

pohybovou schopností,  prezentační místnost s technickou místností, jídelna 

s kuchyní, sociální a technická místnost, sklady. Vstup do 1. nadzemního 

podlaží je řešen bezbariérově. 2. nadzemním podlaží tvoří společné pracoviště 

s kuchyní, společná a samostatná kancelář, spojovací chodby sociální zázemí. 

3. nadzemním podlaží tvoří společné pracoviště s kuchyní, samostatné 

kanceláře, spojovací chodby sociální zázemí. Situační řešení je dáno orientací 

pozemku. Uliční průčelí objektu je situováno na jih. Hranice řešeného pozemku 

navazuje na pozemky vedlejší ulice řešené lokality a okolní pozemky nejsou 

stavbou dotčeny. Navržené řešení je v souladu s regulačními podmínkami 

stanovenými v územním plánu města Ostrava, kde daná lokalita je určena 

k zástavbě bytovými domy. 
c) 

technické řešení 
Základové pasy šířky 800 mm jsou navrženy z prostého betonu tř. C16/20                  
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s popisem pozemních 
staveb a inženýrských 

staveb a řešení vnějších 
ploch, 

 

a betonářskou výztuží 10425 do nezámrzné hloubky. Pracovní spáry musí být 

ošetřeny dle ČSN. V základových pasech při horním a dolním okraji armovaný 

věnec, výztuž 4 x ∅ 12 mm, třmínky ∅ 8 mm á 500 mm. 

Nosná konstrukce spodní stavby je navržena z obvodových nosných zdí 

z tvárnic ztraceného bednění Press Beton ZB 25-40 400x500mm a vnitřní 

nosné zdivo ze ztraceného bednění Pressbeton ZB 25-, příčky POROTHERM 

profi 17,5 rozměru 372/175/249 mm, POROTHERM profi 11,5 

rozměru 497x115x249 mm mm na maltu POROTHERM a vnitřní 

POROTHERM profi 24 rozměrů 372/240/249  mm na maltu POROTHERM. 

Obvodové a střední zdivo nad úrovní terénu nahrazeno tvárnicemi Porotherm 

profi 40 r. 250x400x249 mm na tepelně izolační maltu Porotherm a Porotherm 

profi 30 r . 250x300x249 mm na matu Porotherm. Obvodové zdivo zatepleno 

eps Rigips 70 F  140 mm. Nosná  s tropní konstrukce je provedena z POT 

nosníků a stropních vložek Miako 50. Po obvodu staženými železobetonovým 

věncem s tepelnou izolací eps Rigips 70 F 120 mm. Celá stropní konstrukce je 

zmonolitněna betonem třídy C16/20. Vnitřní nosné zdi jsou rovněž ukončeny 

žb věncem, Okenní a nadedveřní překlady v suterénu jsou z betonových 

překladů Garpet doplněné tepelnou izolací eps Rigips 70 F 80 mm.  

Překlady nad úrovní terénu jsou Porotherm 7 s doplněné tepelnou izolací 

eps Rigips 70 F 80 mm. Nosná konstrukce střechy je tvořena stropem 

Porotherm (miako + pot). Tepelná izolace Isover DOMO 200 m m je volně 

položena na stropní konstrukci. V podkroví budou do ŽB věnce ukotveny 

pozednice. Konstrukce krovu tvoří vaznicová soustava typu stojatá stolice. 

Skládá se z pozednic, krokví, vaznic,vazných trámů, pásků, kleštin, latí a 

kontra latí. 

Krytina Bramac – Alpská taška s povrchovou úpravou Protector, cihlově 

červená. Sklon střechy je 23°. Klempířské konstrukce jsou provedeny 

z hladkého titanzinkového plechu opatřené nátěrem hnědé barvy. 

Voda je odváděna vně pomocí střešních žlabů a svodů. Klempířské konstrukce 

jsou provedeny z titanzinkového plechu. Vlastní příjezdová cesta a ostatní 
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pojízdné plochy jsou asfaltová. Pěší komunikace jsou dlážděné zámkovou 

dlažbou. 
 

d) 
napojení stavby na 

dopravní a technickou 
infrastrukturu 

 

 
 
Napojení na dopravní infrastrukturu bude provedeno vlastní přípojnou 

vozovkou napojenou na obecní vozovku třídy III. 

Jižně od stavby vedou všechny stávající inženýrské sítě a na ně budou 

připojeny rozvody ve stavbě. 
e) 

řešení  technické a 
dopravní infrastruktury  

včetně řešení dopravy 
v klidu, dodržení   

podmínek stanovených  
pro navrhování  staveb 

na 
   poddolovaném a 

svážném území, 
 

Účelová místní komunikace s  asfaltovým povrchem je navržena jako 

jednopruhová obousměrná silniční komunikace dle ČSN 73 6110.                   

Přístupové veřejné chodníky jsou navrženy v minimální volné šířce 1,5 m, 

s povrchem dlážděným, opatřené vodícími pásy ze zámkové dlažby a reliéfním 

povrchem. Stavba se nenachází na poddolovaném a ani na svažitém území. 

f) 
vliv stavby na životní 
prostředí a řešení jeho 

ochrany, 
 

Stavba je konstruována z materiálů, nepoškozující životní prostředí a 

vyhovujících všem hygienickým předpisům. Drobné stromy do ø 100 mm a 

keře budou vykáceny. Není potřeba EIA. 
g) 

řešení bezbariérového 
užívání navazujících 
veřejně přístupných 
ploch a komunikací 

 

Administrativní budova je řešena jako bezbariérová. K hlavnímu vstupu vede 

bezbariérový chodník. Vertikální komunikace uvnitř budovy zajištěna výtahem 

rozměrů 1100x1400 mm. V podzemní garáži se nachází automobilové stání pro 

vozidlo přepravující osobu s omezenou schopností pohybu a orientace a vně 

objektu se nachází dvě stání. 
h) 

průzkumy a měření, 
jejich vyhodnocení a 

začlenění jejich 
výsledků do projektové 

dokumentace 
 

 

Byl proveden radonový průzkum, staveniště se nachází v oblasti s nízkým 

radonovým rizikem. Hladina podzemní vody byla zjištěna v úrovni -5,500 m 

(260,000 m.n.m. = +-0,000). Na základě geologického a hydrogeologického 

průzkumu a měření lze konstatovat, že pozemek je pro výstavbu vhodný. 
i)   

údaje o podkladech  
pro vytýčení stavby, 

geodetický referenční 

Výchozí bod státní nivelace - sousední dům č. 5450 – 264,800 m.n.m je měřena 

od ±0,000. Polohové body podle ČSTS. Výškový systém Bpv. 
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polohový a výškový 
systém 

 
 
 

SO 01… Administrativní budova 

SO 02… Komunikace, zpevněné plochy, parkoviště osobních vozidel včetně 

odvodnění 

SO 03… Komunikace pěší, dlážděné – zpevněné plochy 

SO 04...  Plynovodní přípojka plastová (do DN 50) 

SO 05… Kabelová přípojka NN  

SO 06… Kabelová přípojka sdělovacích vedení 

SO 07… Kanalizační přípojka plastová (DN 100) 

SO 08… Vodovodní přípojka plastová (do DN 100) 

SO 09… Příprava území 

SO 10… Veřejné osvětlení (sadové stožáry) 

SO 11… Veřejné osvětlení (sadové stožáry) 

SO 12… Terénní úpravy  

SO 13… Sadové úpravy 
k) 

vliv stavby na okolní 
pozemky a stavby, 

ochrana okolí stavby 
před negativními 
účinky provádění 
stavby a po jejím 

dokončení, resp. jejich 
minimalizace  

 

 

Stavba bude postavena na vlastních pozemcích a neovlivňuje okolní objekty. 

 

l) 
způsob zajištění 
ochrany zdraví a 

bezpečnosti 
pracovníků, pokud není 

uveden v části F. 

Pro činnosti spojené s výstavbou a montáží je závazný zákon č. 309/2006 S: 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, rovněž tak nařízení vlády 591/2006 Sb., 

O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích. Sdělení o úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve 

stavebnictví, případně používání mechanismů a jiných strojů je pro jejich 

používání nutno vyjít ze znění vyhlášky číslo 77/1965 Sb a zákon. Č 262/2006 

Sb. Zákoník práce. Při provádění všech stavebních prací je třeba dodržovat 

ustanovení o bezpečnosti zdraví při práci ve smyslu ustanovení ministerstva 
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stavebnictví. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení určuje vyhláška ČUBP z 15. 4. 1992. Uspořádání technologického 

zařízení respektuje požadavky pro zajištění bezpečného provozu.  

Nebezpečná místa a profily musí být opatřeny bezpečnostním barevným 

značením. Konstrukce elektrických zařízení, výstroj a instalace dle                     

ČSN 34 1630. Stroje je třeba umístit v nejpříznivějších podmínkách pro 

přirozené osvětlení pracoviště denním světlem, osvětlení musí vyhovovat                      

ČSN 36 0035, ČSN 36 0046, ČSN 36 0008. P racovníci musí být vybaveni 

předepsanými ochrannými pomůckami. Před započetím zemních prací je 

investor povinen veškeré sítě nechat vytýčit. Případné škody způsobené 

nedodržením výše uvedené povinnosti nebo jiným hrubým porušením 

podmínek při práci v ochranném pásmu inženýrských sítí padají plně na vrub 

investora. 
Průkaz  statickým  

výpočtem, že stavba je 
navržena tak, aby 

zatížení na ni působící 
v průběhu výstavby a 

užívání nemělo za 
následek:  zřícení 

stavby nebo její části,  
b) větší stupeň 
nepřípustného 
přetvoření,   c)  

poškození  jiných  částí  
stavby  nebo  

technických  zařízení 
anebo  instalovaného 
vybavení v důsledku 

většího přetvoření 
nosné konstrukce,                       

d) poškození v případě, 
kdy je rozsah 

neúměrný původní 
příčině. 

2. Mechanická odolnost a stabilita  

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící průběhu výstavby a užívání 

nemělo za následek jejího zřícení nebo její části, větší stupeň nepřípustného 

přetvoření, její poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení a 

instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, jejího 

poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný příčině. Nosné konstrukce stavby 

jsou ověřeny a posouzeny statickým výpočtem. Vyhovují danému zatížení, 

geologickým a hydrogeologickým podmínkám.  

   zachování nosnosti a 
stability konstrukce po 

určitou dobu,                                
omezení rozvoje a 

šíření ohně a kouře ve 
stavbě,  omezení šíření 

požáru na sousední 
stavbu,  umožnění 

3. Požární bezpečnost  

Stavba je navržena tak, aby byla zachována její nosnost a stabilita po určitou 

dobu požáru, omezila rozvoj a šíření ohně a kouře ve stavbě, omezila šíření 

požáru na sousední stavbu, umožnila evakuaci osob a umožnila bezpečný zásah 
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evakuace osob a zvířat, 
 

jednotek požární ochrany. 

 4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí) 
 5.   Bezpečnost při užívání  
 6.   Ochrana proti hluku 
 7.   Úspora energie a ochrana tepla  

splnění pož. na energ. 
náročnost budov a 
splnění  ukazatelů  

podle jednotné metody 
výpočtu energ. 

náročnosti budov, 
stavební fyzika 

 

Není obsahem bakalářské práce. 

 

 8.  Řešení přístupu užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace  
údaje o splnění 

požadavků na 
bezbariérové řešení 

stavby. 

Všechny požadavky jsou splněny. 

 9.   Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 

radon,  
agresivní spodní vody,  

seismicita,  
poddolování,  

ochranná a  
bezpečnostní pásma 

apod. 

Dle výsledků vyhodnocení základových půd z hlediska rizika vnikání radonu 

do budov na základě provedeného měření půdního radonu se parcela 703 

nachází v kategorii nízkého radonového rizika a stavba nevyžaduje provedení 

opatření proti pronikání radonu- bude použita  i zolace proti zemní vlhkosti. 

Hladina spodní vody nezasahuje do prostor staveniště. Stavba se nachází na 

nepoddolovaném území s nízkou hodnotou seismicity. 
Splnění základních 

požadavků na situování 
a stavební řešení stavby 

z hlediska ochrany 
obyvatelstva 

10. Ochrana obyvatelstva 

Stavba neohrožuje obyvatelstvo svým umístěním ani provozem. 

 
 
 

Odvodnění území 
včetně zneškodňování 

odpadních vod, 
zásobování vodou, 

zásobování energiemi, 
řešení dopravy, 

povrchové úpravy okolí 
stavby, včetně 

11. Inženýrské stavby  (objekty)  

Odvodnění stavby je řešeno vsakováním do zatravněného povrchu pozemku, 

sklepní světlíky jsou zaústěny do dešťové kanalizace, střecha je spádována vně 

objektu do střešních žlabů a svedena do dešť. kanalizace.                                             

Objekt je přípojkami  napojen na veřejné inženýrské sítě kanalizace, vodovodu, 
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vegetačních úprav, 
elektronické 
komunikace 

el. energie nízkého napětí, sdělovacích prostředků. Další komunikace jsou 

řešeny bezdrátově. 

Účel, funkce, kapacita a 
hlavní technické 

parametry technol. 
zařízení, popis 

technologie výroby, 
údaje o počtu 

pracovníků, údaje o 
spotřebě energií, 
bilance surovin, 

materiálů a odpadů, 
vodní hospodářství, 

řešení technologické 
dopravy, ochrana 

životního a pracovního 
prostředí 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb  

V objektu se nachází osobní výtah Voto Výtahy OH – C2 typ IV. Vnitřní 

rozměr klece 1100x1400 mm, min, vnitřní rozměr šachty 2000x1750 mm, 

nosnost 630 kg, tj. 8 osob, návrhová rychlost 0,62 m/s, příkon 12,5 kW. 

Strojovna výtahu se nachází v suterénu vedle výtahové šachty. Min. hloubka 

šachty pod úroveň podlahy v suterénu 1300 mm. Přečerpávací stanice Ronn 

Star 800 r. 1100x1300 mm. Rekuperátor vzduchu Nilan comfort 1200 ec.  

 C.   Situace stavby – viz grafická část PD 

Není obsahem bakalářské práce. 
Stanoviska, posudky a 

výsledky  jednání 
vedených v průběhu 

zpracování projektové 
dokumentace, průkaz 

energetické náročnosti 
budovy podle zákona o 

hospodaření s energií 

D. Dokladová část 

Není obsahem bakalářské práce. 

 

Není obsahem bakalářské práce. 

 2.  Výkresová část 

Není obsahem bakalářské práce.   

 F. Dokumentace stavby (objektů) 
 

 Pozemní (stavební) 
objekty 

objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé objekty nebo 

provozní soubory samostatně v členění: 

1.    Pozemní (stavební) objekty    

 E. Zásady organizace výstavby  
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 1.1.    Architektonické a stavebně technické řešení 
 1.1.1.  Technická zpráva 

účel objektu, 
 

 

Administrativní budova o třech nadzemních podlažích. 
zásady 

architektonického, 
funkčního, 

dispozičního a 
výtvarného řešení a 
řešení vegetačních 

úprav okolí objektu, 
včetně řešení přístupu 

a užívání objektu 
osobami s omezenou 
schopností pohybu a 

orientace, 
 

Záměrem investora je vybudovat administrativní budovu. Je navržena jako 

samostatně stojící, podsklepený dům se třemi nadzemními podlažími a 

podzemním podlaží. Zdivo je ze ztraceného bednění a bloků Porotherm. Strop 

je technologie miako Porotherm. Střecha sedlová s polovalbou ve spádu 23°. 

V podzemním podlaží jsou umístěny garáže, sklady, kotelna, výtahová šachta, 

strojovna. V 1. nadzemním podlaží se nachází chodba, schodiště, výtahová 

šachta, wc pro ženy, muže a osoby se sníženou pohybovou schopností, 

prezentační místnost s technickou místností, jídelna s kuchyní, sociální a 

technická místnost, sklady. Vstup do 1. nadzemního podlaží je řešen 

bezbariérově. 2. nadzemním podlaží tvoří společné pracoviště s kuchyní, 

společná a samostatná kancelář, spojovací chodby sociální zázemí. 

3. nadzemním podlaží tvoří společné pracoviště s kuchyní, samostatné 

kanceláře, spojovací chodby sociální zázemí. Situační řešení je dáno orientací 

pozemku. Uliční průčelí objektu je situováno na jih. 

Situační řešení rovinatý terén, vazby na ostatní pozemky – dům je od ostatních 

pozemků oddělen oplocením, architektonický výraz je na tomto domu vyjádřen 

členitostí fasády, její kombinací barev a zasklení. Navržené řešení je v souladu 

s regulačními podmínkami stanovenými v územním plánu. 

Fasáda – tepelně izolační desky Rigips, barevné řešení  - kombinace světle šedé 

a šedé barvy. 

Skrývka ornice se nachází na zadní části pozemku za objektem, je skladována 

pro následné terénní úpravy. 

 
a) kapacity, 

užitkové 
plochy, 

obestavěné 
prostory, 

Plocha stavebního pozemku je 2520 m2 

Zastavěná plocha je 1522 m2 
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zastavěné 
plochy, 

orientace, 
osvětlení a 

oslunění, 
 

Nezastavěná plocha je 998 m2 

Obestavený prostor: 4398 m3 

Orientace hlavních fasád na jih. 

Všechny místnosti budou prosvětleny okny a prosluněny dle ČSN 73 4301 pro 

denní osvětlení. 
a) technické a 

konstrukční 
řešení  

objektu, jeho 
zdůvodnění 
ve vazbě na 

užití objektu 
a jeho 

požadovano
u životnost, 

 

Stropní konstrukce je navržena ze stropních nosníků POT s vložkami  miako a 

zmonolitněné betonem C16/20, v úrovni stropní konstrukce je navržen 

železobetonový ztužující věnec. Pro nosné obvodové konstrukce bude použito 

v suterénu ztraceného bednění tl 400mm, na úrovní terénu tvárnic Porotherm 

profi tl. 400 mm na maltu pro tenké spáry Porotherm a eps Rigips tl. 140mm. 

Pro nosné vnitřní zdivo bude použito v suterénu ztracené bednění tl. 300 mm a 

nad úrovní terénu tvárnic Porotherm profi tl.300mm a 250 m m na maltu 

Porotherm. Pro příčky bude použito cihel Porotherm profi tl. 11,5 a 17,5 mm, 

sádrokartonu Rigips. Vnitřní schodiště je navrženo jako tříramenné 

železobetonové monolitické, o šířce ramene 1300 mm se stupni v suterénu 

148/320 mm a v nadzemních podlažích 151/320 mm, které je opatřeno 

zábradlím. Jako povrchová úprava je zvolena keramická dlažba taurus 

industrial, keramický soklík 100mm Je navržena sedlová střecha s polovalbou. 

Základy budou provedeny z betonu C16/20. Hydroizolace suterénu provedena 

pomocí asfaltových hydroizolačních pásů proti zemní vlhkosti. 
a) tepelně 

technické vlastnosti 
stavebních konstrukcí 

a výplní otvorů, 
 

Navržený systém ztraceného bednění a systém Porotherm a plastová 

pětikomorová okna s izolačním trojsklem splňují tepelné požadavky                         

ČSN 73 05 40-2 - Tepelná ochrana budov. 
b) způsob 

založení objektu 
s ohledem na 

výsledky 
inženýrskogeologické

ho a 
hydrogeologického 

průzkumu, 
 

Na základě geologického průzkumu lze konstatovat, že je pozemek vhodný. 

Objekt je založen na základových pasech z betonu třídy C16/20. 

Základové poměry jsou jednoduché a základová spára se nachází nad hladinou 

spodní vody. 

Radonové riziko nízké. 
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c) vliv objektu a 
jeho užívání na 

životní prostředí a 
řešení případných 

negativních účinků, 
 

 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. 

d) dopravní 
řešení, 

 
Na parkoviště administrativní budovy je vybudován vjezd šířky 6,0 m. 

Parkoviště má 21 parkovacích míst vně objektu z toho 2 pro osoby tělesně 

postižené a 4 s tání v podzemních garážích z toho 1 pro osobu tělesně 

postiženou. Povrch tvoří zámková dlažba. Parkoviště je napojen na místní 

silnici třídy III. Chodníky jsou vytvořeny z betonové zámkové dlažby.                     

Po komunikaci jsou zavedeny pravidelné linky MHD. 
e) ochrana 

objektu před 
škodlivými vlivy 

vnějšího prostředí, 
protiradonová 

opatření, 
 

Dle výsledků vyhodnocení základových půd z hlediska rizika vnikání radonu 

do budov na základě provedeného měření půdního radonu se parcela 703 

nachází v kategorii nízkého radonového rizika a stavba nevyžaduje provedení 

opatření. 
f) dodržení 

obecných požadavků 
na výstavbu. 

 

Požadavky budou dodrženy dle vyhlášky 137/1998 Sb. ve znění vyhlášky 

502/2006 Sb. Při případném porušení požadavků budou přiřazeny sankce.  
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