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Anotace

Drozd, L.: Nová Radnice ve Slezské Ostrav! - Ú"ad Sociální služeb: Bakalá$ská práce. 
Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2013, s. 
Vedoucí práce: Vojtasík, A.

P$edm'tem mé bakalá$ské práce je vypracování projektové dokumentace pro provád'ní 
stavby Ú$adu Sociálních služeb situovaného v m'stském obvod' Slezská Ostrava. 
Podkladem pro zpracování této dokumentace byla urbanistická studie (ATT III.), 
architektonická studie (ATT IV.) a dokumentace pro stavební povolení (ATT Va.). Cílem návrhu 
bylo vytvo$it stavbu, která by maximáln' sloužila svému ú&elu ve všech jeho formách, 
estetické, technické i ekonomické. Objekt je navržen jako samostatná budova a sou&asn' 
&ást nové budovy radnice. Jeho forma je moderní a vyjad$uje samostatnost ú$adu, ale i 
pot$ebnou návaznost na zbylé funkce radnice. V p$ízemí $ešeného objektu se nachází 
p$epážkový provoz ú$adu, ve vyšších patrech se pak nacházejí jednotlivé kancelá$e. Ve t$etím 
podlaží je možné p$ejít do hlavní budovy radnice.
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Annotation

Drozd, L.: New City Hall in Slezská Ostrava - Department of Public Welfare: Bachelor thesis. 
Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of 
Architecture, 2013, s. Thesis Supervisor: Vojtasík, A.

The subject of my thesis is the preparation of project documentation for the construction of 
the Department of Public Welfare bulding located in the district Silesian Ostrava. The basis for 
processing this documentation was an urban study (ATT III), architectural study (ATT IV) and 
documentation for buiding permit (ATT Va). the goal of this project was to create a structure 
that would serve it’s purpose to the maximum in all it’s forms - aesthetical, technical and 
economical. The building was designed as a solitary as well as a part of a bigger complex 
with the building of the New City Hall. The form of the complex are two collapsed structures 
seemingly supporting each other thus forming a passageway beneath as well as inside them. 
On the ground floor are situated counter workstations for dealing with everyday needs and on 
the 2nd and 3rd floor are offices suited best for more private meetings.
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E. Zásady organizace výstavby
  1. Technická zpráva 
  2. Výkresová &ást 

F. Dokumentace stavby 

1. Pozemní (stavební) objekty
1. 1 Architektonické a stavebn' technické $ešení

1. 1. 1. Technická zpráva
1. 1. 2. Výkresová &ást (viz. p$ílohy)

G. Specializace - konstrukční detail - Ocelové přípoje

5.  Závěr

6.  Poděkování

7.  Seznam použitého značení

8. Seznam použitých zdrojů literatury

Bakalářská práce

" Ostrava 2013" 8



1.Úvod

 Cílem mé bakalá$ské práce, s názvem “Nová Radnice ve Slezské Ostrav' - Ú$ad 
sociálních služeb”, je návrh nových prostor pro stávající odbory radnice, které jsou v 
sou&asné dob' roztroušené po Slezské Ostrav'.

 Bakalá$ská práce je vypracovaná do stádia projektové dokumentace pro provád'ní 
stavby podle stavebního zákona &. 183/2006 Sb., vyhlášky &. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
stavby. Jako podklad pro tuto bakalá$skou práci sloužila urbanistická studie, vypracovaná v 
rámci Atelierové tvorby III, architektonická studie, vypracovaná v rámci Ateliérové tvorby IV a 
dokumentace pro stavební povolení, vypracovaná v rámci p$edm'tu Ateliérová tvorba Va.

 Práce je tvo$ena dv'ma hlavními &ástmi - textovou a výkresovou. Textová &ást se 
skládá z pr*vodní zprávy a technické zprávy dle vyhlášky 499/2006 Sb. Zákona o územním 
plánování a stavebním $ádu. Pr*vodní zpráva obsahuje údaje o stavb' a  stavebním pozemku. 
Technická zpráva obsahuje architektonické, technické a konstruk&ní $ešení objektu SO 02 - 
Ú$adu sociální pé&e. Výkresová &ást se skládá z projektové dokumentace, vizualizací, výpisu 
specifikací prvk* a konstruk&ního detailu - p$ípoj* ocelových stropních nosník*. 
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2. Současný stav řešeného území

 2.1 Charakteristika města Ostravy

	

 Ostrava je t$etí nejlidnat'jší m'sto -eské republiky. Žije v ní p$ibližn' 300 tisíc obyvatel, 
d'lí se na 23  m'stských obvod* a její rozloha je 214,23  km2. Ostrava leží na severovýchod' 
-eské republiky v míst' soutoku &ty$ $ek Opavy, Odry, Ostravice a Lu&iny. Kdysi tudy 
procházela tzv. jantarová stezka, která sehrála zejména ve st$edov'ku d*ležitou roli v rozvoji 
m'sta. Ostrava se dále díky své poloze na rozhraní Moravy a Slezska d'lí na Ostravu 
Moravskou a Slezskou.

 2.2 Charakteristika městského obvodu Slezská Ostrava

 Slezská Ostrava je jednou z nejstarších obcí na Ostravsku, má rozlohu 4 175 ha. 
P*vodn' se jmenovala pouze Ostrava, ale na konci 13.století nacházíme záznamy o 
Slovanské Ostrav' (Wandische Ostrau). Od 15. století se všeobecn' vžil název Polská 
Ostrava, v roce 1904 se místní radní rozhodli p$ejmenovat obec na Slezskou Ostravu. 
Oficiáln' se tento název za&al užívat až po roce 1919, tedy po vzniku -eskoslovenska.

 V roce 1763  bylo v &ásti obce zvané Bur+a nalezeno kamenné uhlí. Skute&ná t'žba, 
ale podle historických výzkum* za&ala až v roce 1828, kdy byly ve Vítkovicích založeny 
železárny, které se staly nejv'tším smluvním odb'ratelem uhlí z Wilczkových dol*. Ve Slezské 
Ostrav' se poté za&aly nebývalým tempem stav't kolonie pro horníky a d*lní ú$edníky. V roce 
1880 m'la obec tém'$ 23 tisíc obyvatel, z toho &ty$i p'tiny žily práv' v koloniích. Ve zdejších 
dolech bylo zam'stnáno p$es dev't tisíc horník* a práv' v té dob' získala Slezská Ostrava 
podobu m'sta.

 Po první sv'tové válce byla Slezská 
Ostrava povýšena na m'sto a oficiáln' se 
p$ejmenovala z Polské na Slezskou 
Ostravu. Po n'meckém záboru v roce 
1939 bylo však m'sto direktivn' 
p$ipojeno k Moravské Ostrav' a tak to 
z*stalo až dodnes.

 V dnešní dob' se po&et obyvatel 
pohybuje kolem 20 620 a skládá se z 8 
obvod* (Antošovice, Koblov, Hr*šov, 
Muglinov, He$manice, Slezská Ostrava, 
Kun&i&ky a Kun&ice).
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 2.3 Charakter řešeného místa

 Místo $ešení se svažuje sm'rem k severozápadu a je situováno na pravém b$ehu $eky 
Ostravice s dobrou dopravní dostupností z p$ilehlé rychlostní komunikace Frýdecká a 
T'šínská. Cel Na území se v dnešní dob' nachází stavba výrobní haly ATComputers a drobné 
stavby pneuservisu, benzínové pumpy a opušt'ný objekt charakteru rodinného domu. Zbytek 
území tvo$í volné plochy s travním porostem a vzrostlou zelení. V urbanistické studii 
vypracované v rámci Ateliérové tvorby III byly tyto stavby p$emíst'ny nebo odstran'ny. Dále 
budou vytvo$eny nové p$íjezdové komunikace k obsluze celého území.

 Pozemek na, které bude stát objekt budoucí nové Radnice a Ú$adu sociálních služeb 
je z východu omezen komunikací T'šínská a z jihu komunikací Podzám&í. Z jižní strany 
pozemku je výhled na Slezskoostravský hrad, ze severu na stávající historickou budovu 
Slezkoostravské radnice, z východu na areál bývalého dolu Trojice.
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3. Řešení

* 3.1 Urbanistické řešení celého území

 Cílem p$edcházející urbanistické studie bylo o vytvo$ení nového a pln' funk&ního 
územního celku.

 Hlavním cílem bylo ucelení roztroušené zástavby Slezské Ostravy a vytvo$ení jejího 
nového centra v míst' pro to hodném. Pomoci tomu m'lo vytvo$ení nového prostoru pro 
pot$eby Slezkoostravské radnice, nové ob&anské vybavenosti, pracovních míst, kulturního 
vyžití obyvatel a nových bytových možností jak pro obyvatele Slezské Ostravy, tak pro 
studenty Ostravských škol.

 Pomoci tomu m'lo znovuobnovení zaniklé lávky p$es Ostravici, zklidn'ní provozu na 
komunikaci Frýdecká a vytvo$ení nových p$íjezdových komunikací ze stávající komunikace 
Podzám&í.

Budoucí budova Nové radnice s ú$adem sociální pé&e tvo$í dominantu nov' vytvo$eného 
nám'stí v centrální &ásti území a je tak v uzlu d'ní.

* 3.2 Urbanistickoarchitektonické řešení objektu Nové Radnice a Úřadu sociálních 
služeb

 Tvar budov Nové Radnice a Ú$adu sociální pé&e vychází z os jednotlivých p$ilehlých 
komunikací a je rozd'len na dv' hmoty p'ší cestou, která tvo$í jednu z hlavních os $ešeného 
území. V prvotní fázi to byly jen dva samostatn' stojící kvádry, které bylo nutno díky 
návaznosti svých funkcí propojit. P$es n'kolik možností propojení jsem došel k variant' dvou 
do sebe zaklesnutých hmot, zdánliv' se podpírajících navzájem. Díky tomuto zaklesnutí bylo 
možno vytvo$it propojení jak uvnit$, tak i pr*chod pod nimi.

 Objekt Ú$adu sociální pé&e je má t$i nadzemní podlaží, kde v 3.NP je možné p$ejít do 
budovy radnice skrz prostornou halu a t$i patra podzemních garáží spole&né s objektem 
radnice. St$echa je pultová pod sklonem 6o. Celková výška budovy Ú$adu soc. služeb je 
17,48 m. Osv'tlení interiéru je docíleno prostorným st$ešním sv'tlíkem, atriem které propojuje 
jednotlivé podlaží a oken umíst'ných v jednotlivých místnostech. Hlavní vstup do budovy je z 
nov' navrženého nám'stí.
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 3.3 Technické a provozní řešení

 V 1-3.podzemním podlaží se nacházejí garáže s cca 226 parkovacími místy. V 1.NP 
objektu jsou situované prepážková pracovišt' primárn' sloužící pro pot$eby ob&an*. Ve 
zbylých dvou podlažích jsou již kancelá$e jednotlivých zam'stnanc*, kancelá$e vedoucích 
odbor*, spisovny a zasedací místnosti, kam mají ob&ané p$ístup jen po sjednání sch*zky. 
Technické zázemí se nachází v 1.PP, p$es které bude probíhat i zásobování.

4. Textová část projektové dokumentace pro provádění stavby (dle vyhl. 499/2006 Sb.)

A. Průvodní zpráva

a)* Identifikační údaje stavby a investora

Název stavby:   Ú$ad sociální pé&e

Kraj:     Moravskoslezský

Obec:     Slezská Ostrava 

Okres:    Ostrava - Slezská Ostrava, 71000

Katastrální území:   Slezská Ostrava, 714828

Parcelní &íslo:   64/1, 64/2

Místo stavby:   T'šínská, Ostrava - Slezská Ostrava 71000

Stupe+ PD:    Dokumentace pro provád'ní stavby (DPS)

Vypracoval:    Lukáš Drozd

b)* Údaje o zastavěnosti území a dosavadním využití, majetkoprávních 
vztazích a stavebním pozemku

* * Objekt se nachází na katastrálním území Slezské Ostravy. Pozemek je tvo$en 
dv'ma parcelami 64/1 a 64/2 pat$ící v sou&asné dob' firm' EURING INVEST, spol. s.r.o. 
Stávající objekty, které se zde nacházejí byly v rámci urbanistické studie v rámci p$edm'tu 
ATT III ur&eny k demolici.

  P$ístup na celkový pozemek je dobrý z ulice T'šínská. Terén pozemk* se mírn' 
svažuje sm'rem k západní &ásti pozemku.
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c)* Údaje o napojení na technickou a dopravní infrastrukturu a provedených 
průzkumech

* * Osobní návšt'va staveništ':

  Po$ízení pot$ebné fotodokumentace stávajícího stavu a ov'$ení získaných 
mapových podklad* bylo provedeno v rámci urbanistické studie v p$edm'tu ATT III (zmín'ná 
fotodokumentace je sou&ástí p$iloženého elaborátu ATT III)

Dopravní komunikace: Hlavní p$íjezdová komunikace ke stavb' bude nov' vybudována 
    a p$ístup na ni bude z ulice T'šínská. Parkování bude ve 
    vybudovaných podzemních garážích s cca 226 parkovacími 
    místy.

Elektrická energie:  Stavba bude napojena na ve$ejný rozvod elektrické energie z jižní 
    strany objektu.

Voda:    Stavba bude napojena na ve$ejnou vodovodní sí/ z ulice 
    T'šínská.

Zemní plyn:   Stavba bude napojena na ve$ejný rozvod plynu z ulice T'šínská.

Kanalizace:   Splaškové vody budou odvedeny do kanalizace z jižní strany 
    objektu do ve$ejné sít' a  deš/ové vody budou zachytávány v 
    reten&ní nádrži pro další využití.

Geologický pr*zkum: Z geologického pr*zkumu bylo zjišt'no, že podloží je tvo$eno 
    svahovými sedimenty a hladina podzemní vody je pod úrovní 
    základ*.

Bakalářská práce

" Ostrava 2013" 14

svahové sedimenty (hlína, písek

naváté sedimenty (spraš, hlína)

$ešený objekt

Obr. !. 3 geologická mapa místa a p%ilehlé oblasti



Ohrožení radonem:  Riziko výskytu radonu nebylo p$i pr*zkumu na daném území 
    zjišt'no.

d)* Splnění požadavků dotčených orgánů

  Na žádost dot&ených orgán* bude projektová dokumentace v p$ípad' pot$eby 
dopln'na.

e)* Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

  Projektová dokumentace pro provedení stavby je zpracována v souladu:

 Zákon &. 183/2006 Sb.,  Stavební zákon

 Vyhláška &. 502/2006 Sb.,  o obecných technických požadavcích na výstavbu

 Vyhláška &. 268/2009 Sb.,  o technických požadavcích na stavby

 Vyhláška &. 398/2009 Sb.,  o o b e c n ý c h t e c h n i c k ý c h p o ž a d a v c í c h 
      zabezpe&ujících bezbariérové užívání staveb.

 Na$ízení vlády &. 361/2007 Sb., o ochran' zdraví p$i práci

f)* Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí a regulačního plánu

* * Navrhované $ešení budovy Ú$adu sociálních služeb není v rozporu s regulativy.

g)* Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 
opatření v dotčeném území

* * Výstavba  Ú$adu sociálních služeb je vázána na výstavbu budovy Nové Radnice, 
na demolici stávajících objekt* a výstavbu nových komunikací. Dále je závislá na v&asném 
návrhu a provedení p$ipojení všech TZB p$ípojek k objektu.

V pr*b'hu výstavby dojde k &áste&nému omezení provozu v ulici T'šínská a Podzám&í.
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h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

* Up$esn'ní lh*ty výstavby dojde po zpracování &asového plánu výstavby.

 P$edpokládaná délka výstavby je 22 m'síc*

 Za&átek a konec výstavby bude ur&en investorem.

Postup výstavby:

- demolice stávajících objekt*

-provedení odkrývky ornice, betonování op'rné milánské st'ny

-hloubení výkop*

-pokrytí milánské st'ny geotextýlií, hydroizolací, geotextýlií

-provedení zhutn'ného št'rkového podsypu

-betonování podkladního betonu

-izolování spodní stavby pomocí hydroizolace

-betonáž železobetonové konstrukce spodní stavby

-betonáž ŽB nosné konstrukce 3.PP

-betonáž ŽB výpl+ových konstrukcí, schodišt' a betonáž rampy

-provedení ocelového stropu nad 1.PP

-betonáž ŽB nosné konstukce 2.PP

-betonáž ŽB výpl+ových konstrukcí, schodišt' a betonáž rampy

-provední ocelového stropu nad 2.PP

-betonáž ŽB nosné konstrukce 1.PP

-betonáž ŽB výpl+ových konstrukcí, schodišt' a betonáž rampy

-provedení ocelového stropu na 1.PP

-montáž ocelového skeletu

-betonáž ŽB st'n výtahové šachty a schodišt'

-provedení ocelového stropu nad 1.NP
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-montáž ocelového skeletu

-betonáž ŽB st'n výtahové šachty a shodišt'

-provedení ocelového stropu 2.NP

-montáž ocelového skeletu 3.NP

-betonáž ŽB st'n výtahové šachty a schodišt'

-provedení ocelového stropu 3.NP

-montáž lehkého obvodového plášt' v&etn' osazení konstrukce atria a výplní otvor*

-zd'ní nenosných svislých konstrukcí v jednotlivých podlažích

-instalace rozvod* TZB

-tepelná izolace st$echy a vyspádování z hlediska odvodn'ní

-zhotovení podhled*, podlahových krytin a vnit$ních obklad*

-osazení zábradlí ve schodiš/ovém prostoru a prostoru atria

-provedení vn'jších povrchových úprav

i) Statistické údaje

	

 Orienta&ní cena bez DPH      224 564 000,- K&

 V cen' jsou zahrnuty náklady na koupi pozemku, cena p$ípojek v&etn' 
stavebních &ástí, terénních úprav, provozních soubor*, pr*zkumných a projektových 
prací, náklady na umíst'ní stavby a finan&ní rezerva.

(cena je stanovena pouze jako odhad a vytvo$ena byla pomocí materiál* na webových 
stránkách www.stavebnistandartdy.cz)

Plocha pozemku	 	 	 	 	 	 	 3 887 m2

Obestav'ný prostor       7 433,69 m3

Zastav'ná plocha       429, 00 m2

Podlahová plocha 1-3.PP      3 329,9 m2
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Podlahová plocha 1.NP      413,97 m2

Podlahová plocha 2.NP      428,30 m2

Podlahová plocha 3.NP      457,09 m2

B. Souhrnná technická zpráva

1.* Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

a) Zhodnocení staveniště

* * Pozemek leží na zastav'ném území m'sta Ostrava - Slezská Ostrava. Nespadá 
do památkové zóny a je v souladu s územním plánem a regulativy m'sta Ostravy. V územním 
plánu je území ozna&eno jako území pro ob&anskou vybavenost (obchody, služby, 
administrativa, ubytování, v'da a výzkum, sociální pé&e, drobná výroba,hasi&ské stanice, 
vyjíme&n' p$ípustné jsou i byty).

  Stavební pozemek je lehce svažitý k východu a nachází se na parcelách 64/1, 
64/2 s celkovou vým'rou 3887 m2. P$ístup pro dopravení stavebního materiálu je na 
pozemek z ulice T'šínská. V pr*b'hu výstavby nedojde k ohrožení okolí, nadm'rnému hluku 
a zne&išt'ní budov, podzemních vod a okolí.

b) Urbanistické architektonické řešení stavby a pozemků a ní 
souvisejících

* * 0ešení objektu reflektuje místo své výstavby a výškov' zapadá do veduty  
zástavby podél ulice Frýdecké. Hlavní vstup do budovy je z nov' vytvo$eného nám'stí, na 
kterém se protínají dv' hlavní osy území. Stavba tak p*sobí jako dominanta daného prostoru 
a tvo$í pomyslné centrum.

  Tvar budov Nové Radnice a Ú$adu sociální pé&e vychází z os jednotlivých 
p$ilehlých komunikací a je rozd'len na dv' hmoty p'ší cestou, která tvo$í jednu z hlavních os 
$ešeného území a pokra&uje dále k hald' Ema. V prvotní fázi to byly jen dva samostatn' 
stojící kvádry, které bylo nutno díky návaznosti svých funkcí propojit. P$es n'kolik možností 
propojení jsem došel k variant' dvou do sebe zaklesnutých hmot, zdánliv' se podpírajících 
navzájem. Díky tomuto zaklesnutí bylo možno vytvo$it propojení jak uvnit$, tak i pr*chod pod 
nimi.

V blízkosti se nachází nov' navržená komer&n'-administrativní zona nov' vytvo$ený park 
kolem Wilczkovy vily.
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c)* Stavebně technické řešení

* Provozní uspořádání

  V 1-3.podzemním podlaží se nacházejí garáže s cca 226 parkovacími místy. V 
1.NP objektu jsou situované prepážková pracovišt' primárn' sloužící pro pot$eby ob&an*. Ve 
zbylých dvou podlažích jsou již kancelá$e jednotlivých zam'stnanc*, kancelá$e vedoucích 
odbor*, spisovny a zasedací místnosti, kam mají ob&ané p$ístup jen po sjednání sch*zky. 
Technické zázemí se nachází v 1.PP, p$es které bude probíhat i zásobování.

 Zemní práce

  V prvním kroku p$ed zahájením výstavby dojde k sejmutí ornice. Dále dojde k 
zhotovení ŽB milánských st'n pro stabilizaci zeminy p$ed vlastními výkopovými pracemi. 
Výkopy budou provedeny do úrovn' základové spáry. Výkopy budou provedeny strojov'.

 Výkopy

  Výkopy budou vyhloubeny pro základové pasy a patky do hloubky -10,350 m 
od srovnávací roviny +0,000 = 216,400 m.n.m. BpV. Pod výtahovou šachtou bude proveden 
výkop do hloubky -11,000 m.

 Základy

  Objekt bude založen na ŽB patkách, pasech a pilotech. Sloupy budou založeny 
na patkách z betonu t$ídy C 25/30 o rozm'rech 1500 x 1500 do hloubky 800 mm. Základové 
pasy budou také z betonu t$ídy C 25/30 a jejich ší$ka bude podle ší$ek nosných zdí (viz. 
výkres základ*).Podkladem pod nosnou konstrukci bude použit beton t$ídy C 16/20 o tl. 100 
mm uložený na zhutn'né št'rkové lože o tl.300 mm. Nosná &ást podlahové konstrukce je 
zhotovena z také betonu C 25/30 o tl. 300 mm.

 Hydroizolace, která je tvo$ena asfaltovými pásy FOALBIT AL S 40 bude položena na 
podkladní beton a základové pasy. Prostupy v základech budou vynechány podle 
požadavk*. 50 mm nad základovou spárou bude po obvodu veden zemnící pásek FeZn 
30x4 mm zabetonovaný do základové spáry. Z n'j povedou vývody pro p$ipojení rozvad'&e a 
zkušebních svorek k uzemn'ní objektu.

Konstrukce nosné st'ny vjezdu do podzemních garáží bude od zbylého objektu oddilatována 
asfaltovým pásem.

 Svislé konstrukce

  Spodní &ást objektu (1-3.PP) bude postaven jako železobetonový skelet s 
ocelovými stropy. Hlavní nosné prvky tvo$í ŽB sloupy z betonu t$ídy C 25/30 - ocelová 
výztuha a t$ída betonu bude up$esn'na podrobným statickým výpo&tem. Obvodové a nosné 
st'ny 1-3.PP budou také železobetonové z betonu t$ídy C 25/30.

  Nosnou konstrukcí nadzemní &ásti objektu bude tvo$it ocelový skelet s 
ocelovými stropy. Dimenze nosných sloup* budou HEB 400 z ocele S 355.
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 Dělící konstrukce

  Nenosné st'ny 1-3.NP budou z p$esných p$í&kovek YTONG P2-500 R:
150x249x599, P4-500 R:200x249x599 a P4-550 R:300x249x599, spojené zdící maltou 
YTONG a opat$ené vápeno-sádrovou omítkou Baumit Ratio Slim. V prostorách zádve$í bude 
použita hliníková interiérová d'lící p$í&ka system Aluprof se (sloupky tl. 106 mm), tl výplné 40 
mm s požární odolností EW45/EI45. Stejná bude použita i v 3.NP u zasedací místnosti.

  V místnostech se sociálním za$ízením bude proveden keramický obklad do 
výšky 1800 mm nad podlahou.

 Vodorovné konstrukce

  Konstrukce stropu budou provedeny z ocelových profil* z ocele S 355, 
pr*vlaky IPE 300 a stropnice IPE 200 a v míst' atria budou 4 ocelové p$íhradové nosníky s 
horní pásnicí z IPE 300, spodní pásnicí z IPE 200 a diagonálami z dvojce profil* L 100 x 
60(viz výkres specializace G4). K nim bude p$iva$en trapézový plech 150 x 280 a 
nabetonována deska z betonu C 25/30 o tl. 50 mm.

  Nad dve$mi v nenosných p$í&kách budou použity p$eklady YTONG NEP 15, 
NEP 10 a NOP V/2/13.

 Střecha

  Objekt bude zast$ešen jednopláš/ovou pultovou st$echou o sklonu 6o (10,51%). 
Bude odvodn'na dovnit$ dispozice pomocí 4 vpustí DN 100. Vyspádování ve spodní &ásti 
st$echy bude provedeno pomocí spádových klín* ROCKWOOL ROCKFALL do minimálního 
spádu 2%. Nosnou konstrukci st$echy tvo$í stejn' jako u konstrukce strop* ocelová 
konstrukce nesoucí trapézový plech 150 x 280 mm s nabetonovanou vrstovou betonu C 
25/30 tl. 50 mm, na kterou p$ijde parozábrana MONERFLEX Monarvap 200 Black . Dále 
bude umíst'na tepelná izolace ROCKWOOL ROCKFALL tl. 160 mm. Jako hydroizolace 
budou použity hydroizola&ní asfaltové pasy ve dvou vrstvách, spodní ELASTOBIT GG 40 a 
vrchní ELASTOBIT ST H celoplošn' natavené.

  Pultové zast$ešení atria je provedeno hliníkovými profily systému Aluprof od 
firmy Hasil ve spádu 6o(10,51%). Zasklení je provedeno dvojitým bezpe&nostním sklem 
dodaným firmou Hasil.

 Schodiště

  Schodišt' v celém objektu budou železobetonová monolitická s 
nadbetonovanými stupni. Stupn' budou poté obloženy keramickou dlažbou.
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 Výtah

  Použitý výtah bude bezbarierový trak&ní výtah pro VOTOlift bez strojovny od 
firmy Výtahy Voto Plze+,s.r.o. o rozm'rech 1100 x 1400 mm a nosnosti 630 kg pro 8 osob.

Prostor p$ed výtahem spl+uje požadavek na volnou plochu o pr*m'ru 1500 mm.

	 Podlahy

  V objektu bude použito n'kolik druh* podlahové krytiny v závislosti na funkci 
(viz výpis skladeb ve výkresové &ásti) 

 Obvodový plášť

  Budova bude oplášt'na lehkým obvodovým plášt'm WICTEC50 od firmy 
WICONA a.s. se svislými sloupky 126 x 50 mm a vodorovnými ztužujícími profily 106 x 50 
mm.

* Tepelná izolace

  V podlaze 1.NP bude použita tepelná izolace ROCKWOOL MEGAROCK PLUS 
o tl. 100 mm. Dále v podlahách mezi ostatními podlažími je použita kro&ejová izolace 
ROCKWOOL STEPROCK tl 20 mm. Soklová &ást je chrán'na soklovou nenasákavou 
tepelnou izolací ROCKWOOL ROCKMIN PLUS tl. 80 mm.

d)* Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

* Elektrická energie:

* * Elektrická energie bude napojena p$es pojistnou sk$í+  z jižní &ásti objektu.

 Splašková kanalizace:

  Splaškové vody budou odvedeny do kanalizace z jižní strany objektu do ve$ejné 
sít' 
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* Dešťová kanalizace:

  a deš/ové vody budou zachytávány v reten&ní nádrži pro další využití umíst'né 
v 2. a 3. PP .

 Pitná voda:

  Stavba bude napojena na stávající vodovodní sí/ z ulice T'šínská

	 Plyn:

  Stavba bude na pojena na stávající sí/ z ulice T'šínská. Sk$í+ HUP bude 
umíst'na na 

* Dopravní napojení:

  P$íjezd ke stavb' je z nov' vytvo$ené komunikace z ulice T'šínská

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v 
klidu

 Nedojde ke zvýšení nárok* na sou&asnou dopravní infrastrukturu

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

 Stavba nebude mít negativní dopad na životní prost$edí

g)* Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných 
ploch a komunikací

* Stavba bude bezbariérov' p$ístupná. Pohyb obyvatel se sníženou pohyblivostí 
usnad+uje uvnit$ objektu bezbariérový výtah. Budova je navržena v soulacu s obecnými 
p$edpisy na bezbariérovost staveb dle vyhlášky 398/2009 Sb.

h)* Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků 
do projektové dokumentace
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* V rámci bakalá$ské práce není $ešeno. 

i)* Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční 
polohový a výškový systém

 Vyty&ení stavby bude provedeno dle výkresu C02 - Vyty&ovací výkres. Geodetické 
údaje byly získány z ve$ejn' p$ístupných internetových stránek www.cuzk.cz

j)* Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 
technologické provozní soubory

	 SO 01		 	 Objekt radnice

 SO 02  Ú$ad sociální pé&e

k)* Vliv stavby na okolní pozemky

 P$i výstavb', ani v pr*b'hu užívání stavby, nebudou okolní pozemky ani objekty 
ohroženy nebo omezeny

l)* Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků

 Ochrana zdraví a bezpe&nost pracovník* bude v souladu s:

Zákon &. 262/2006 Sb.,   zákoník práce

Zákon &. 309/2006 Sb.,   požadavky bezpe&nosti a ochrany zdraví p$i práci

 Všichni pracovníci na stavb' budou proškoleni p$edepsanými p$edpisy BOZP a budou 
vybaveni p$edepsanými ochrannými prost$edky a pom*ckami podle vykonávané &innosti. 
Jednotlivé stavební práce budou provád'ny osobami, které k tomu byly proškoleny. Celá 
stavba bude zajišt'na proti vniknutí nepovolaných osob na staveništi.

2.* Mechanická odolnost a stabilita

 Všechny nosné konstrukce a p$ípoje budou navrženy a posouzeny 
autorizovaným statikem. Použity budou pouze materiály spl+ující veškerou atestaci 
týkající se daného použití a vhodnosti pro dané zatížené a namáhání.

 Objekt je navržen tak, aby zatížení na n'j p*sobící nem'lo za následek z$ícení 
jeho &ásti nebo celého objektu. Objekt musí být zabezpe&ena b'hem celé své 
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životnosti proti nadm'rným deformacím. Musí být navržena tak, aby nedošlo k 
porušení technických za$ízení stavby nebo jiného za$ízení.

3. Požární bezpečnost

* Materiály i konstrukce jsou navrženy tak, aby spl+ovali požárn'-technické parametry.  
Ocelové konstrukce budou opat$eny ochranným protipožárním nát'rem (obnova jednou za 5 
let) nebo budou ješt' dodate&n' ochrán'ny protipožárním obložením (SDK dsky 20 mm -  
firma PROMAT)Požárn' bezpe&nostní $ešení bude navrženo autorizovaným technikem. 
Stavba je rozd'lena na požární úseky (každé patro tvo$í samostatný požární úsek). Podrobné 
$ešení požární bezpe&nosti je uvedeno v požárn' technické zpráv', která není p$edm'tem 
$ešení BP.

 Všichni zam'stnanci budou $ádn' proškoleni o úniku z budovy v p$ípad' požáru. 
P$ípadný požární zásah je možný z ulice T'šínská.

 Všeobecn' je pot$eba u objektu zajistit:

a)  Zachování nosnosti a stability konstrukce b'hem požáru po ur&itou dobu

b)  Omezení rozvoje a ší$ení ohn' a kou$e ve stavb'

c)  Omezení ší$ení požáru na sousední stavby

d)  Umožn'ní evakuace osob a zví$at

e)  Umožn'ní bezpe&nostního zásahu jednotek požární ochrany

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

  Stavba bude navržena v souladu s :

Zákon &. 114/1992 Sb.,   o ochran' p$írody a krajiny

Zákon &. 254/2001 Sb.,    o vodách

Zákon &. 185/2001 Sb.,   o odpadech

Zákon &. 86/2002 Sb.,   o ochran' ovzduší p$ed zne&iš/ujícími látkami

  Stavba je navržena tak, že není zdrojem narušení životního prost$edí. Nebude 
p$ekro&ena povolená hodnota maximálního hluku. Bude minimalizovaná prašnost, zápach a 
ot$esy vznikající p$i stavb'. Vzniklý odpad bude ekologicky uložen a nedojde ke zne&išt'ní 
podzemní vody.
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5.* Bezpečnost při užívání

* P$i užívání budou dodrženy požadavky na technické nároky dodavatele a výrobc*. 
Všechny konstrukce budou provedeny dle p$íslušných p$edpis*.

6.* Ochrana proti hluku

 Stavba nebude b'hem svého provozu narušovat své okolí hlukem. Tomu napom*že 
vhodné navržení skladeb konstrukcí.

7.* Úspora energie a ochrana tepla

 Objekt spl+uje požadavky na energetickou náro&nost budov. Konstrukce jsou 
navrženy v souladu s -SN 730540-2 Tepelná ochrana budov

8.* Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohyu 
a orientace

 Stavba byla navržena tak, aby spl+ovala požadavky podle vyhlášky 389/2009 Sb. O 
obecných technických požadavcích zabezpe&ující bezbariérové užívání staveb osobami s 
omezenou schopností pohybu. Pohyb osob se sníženou pohyblivostí je v objektu $ešen 
pomocí bezbariérových výtah* a $ešení dve$ních otvor* bez prah*.

9.* Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, radon, agresivní 
vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod.

* V blízkosti stavby je po&ítáno s nízkým radonovým výskytem. Území je sice 
poddolováno, ale stabilizováno. Objekt se nachází mimo záplavové území.

10.* Ochrana obyvatelstva

 V p$ípad' havarijní situace se p$edpokládá využití ve$ejných prost$edk* ochrany 
obyvatelstva.

11.* Inženýrské stavby (objekty)

a)* Odvodnění a zneškodnění odpadních vod
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 Splašková voda bude odvád'na do ve$ejné kanalizace (viz p$íloha C01)

b)* Zásobování vodou

 Objekt bude napojen na ve$ejný vodovod z ulice T'šínská. (viz p$íloha C01)

c)* Zásobování energiemi

 Objekt bude napojen na ve$ejnou sí/ rozvodu elektrické energie z ulice T'šínská. (viz 
p$íloha C01)

d)* Řešení dopravy

 Objekt bude napojen na nov' vytvo$enou komunikaci II.t$ídy. V podzemním parkovišti 
se náchází 226 parkovacích míst z toho 19 pro invalidy (návrh dle -SN 736110).

e)* Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav

 V okolí objektu budou k povrchové úprav' použity zámkové dlažby a velkoformátové 
keramické dlažby. Plochy zelen' byly navrženy v rámci urbanistické a architektonické studie. 

f)* Elektronické komunikace

 Není v rámci BP $ešeno

12.* Výrobní a nevýrobní technologická zařízení

* Není v rámci BP $ešeno

C.Situace stavby

C01 * * Architektonická situace - viz. příloha

C02* * Vytyčovací výkres - viz. příloha
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D.Dokladová část

* Není v rámci BP $ešeno

E.Zásady organizace výstavby

a)* Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 
staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a nástupy na 
staveniště

* Stavební pozemek se nachází na parcelách 64/1, 64/2 s celkovou vým'rou 3887 m2. 
v obci Ostrava, v m'stské &ásti Slezská Ostrava. Prostor staveništ' bude umíst'n na um'le 
vytvo$ené rovin' s maximálním p$evýšením, nerovností cca 1 m na 100 m. P$ístup pro 
dopravení stavebního materiálu je na pozemek z ulice T'šínská. Po celou dobu bude 
staveništ' $ádn' oplocené. Zemina z výkop* bude z &ásti použita na terénní úpravy a zbytek 
bude odvezen na skládku. Na staveništi budou umíst'ny mobilní bu+ky, sloužící jako 
kancelá$e a zázemí pro pracovníky na stavb'.

b) Významné sítě technické infrastruktury

* Sít' technické infrastruktury neprochází pozemkem

c)* Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny a odvodnění staveniště

 Napojení bude provedeno pomocí provizorních p$ípojek

d)* Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

 Pracovníci staveništ' budou p$ed zahájením výstavby $ádn' seznámeni s 
bezpe&nostními p$edpisy a s pokyny k užívání p$edepsaných ochranných pom*cek.

 Staveništ' bude po celou dobu výstavby oploceno k zamezení vniknutí cizích osob

e)* Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

 Bude zajišt'na maximální koordinace a flexibilita jednotlivých &ástí staveništ' vzhledem 
k možným zm'nám v pr*b'hu výstavby. Výkres staveništ' není v rámci $ešení BP. 
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f)* Řešení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

 Za$ízení staveništ' bude vybaveno nákladními kontejnery pro skladování odpadu, 
bourané suti, které budou následn' odváženy na skládku mimo staveništ'. Veškerý stavební 
materiál bude chrán'n proti pov'trnostním vliv*m a bude skladován podle p$íslušných 
specifikací, aby nebyla narušena jeho kvalita. Staveništ' bude dále vybaveno krytým skladem 
na uskladn'ní ná$adí.

g)* Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení

 Stavební ohlášení vyžaduje &ást staveništ' s administrativou a ubytováním pro 
pracovníky. Zbylá &ást stavební ohlášení nevyžaduje.

h)* Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle 
zákona § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 

* Všichni pracovníci budou $ádn' proškoleni koordinátorem BOZP a budou vybaveni 
p$edepsanými ochrannými prost$edky a pom*ckami v závislosti na vykonávané práci. 
Jednotlivé stavební práce budou provád'ny osobami k tomu proškolenými. P$ístroje budou 
obsluhovány jen proškolenými pracovníky. P$i používání stroj* musí být dodržena p$edepsaná 
bezpe&ná zóna, aby nedošlo k úrazu.

i)* Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

 Objekt je navržen tak, aby nebyl po celou dobu své životnosti zdrojem narušení 
životního prost$edí. Veškeré vzniklé odpadní materiály, které by m'ly za následek zne&išt'ní, 
poškození nebo degradaci životního prost$edí p$i výstavb', budou $ádn' odvezeny a 
ekologicky neutralizovány.

j) Orientační lhůty výstavby

 P$edpokládaný termín zahájení výstavby:  2/2014

 P$edpokládaný termín ukon&ení výstavby: 12/2015
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F.Dokumentace stavby

a)* Účel objektu

  Podkladem k zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby je 
urbanistická studie (ATT III), architektonická studie (ATT IV) a dokumentace pro stavební 
povolení (ATT Va). 0ešený objekt se nachází ve Slezské Ostrav' v blízkosti Wilczkovy vily a 
areálu bývalého dolu Trojice. Objekt p$edstavuje nové prostory pro pot$eby Slezské radnice. 
Je t$ípodlažní s t$emi patry podzemních garáží, možno využitelných pro parkování ve$ejnosti.

b)* Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 
řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně přístupu a užívání bjektu 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

* * Stavba byla navržena tak, aby umož+ovala bezbariérový p$ístup i provoz a 
bude provedena v souladu s vyhl. &. 398/2009 Sb. o obecných technický požadavcích 
zabezpe&ujících bezbariérové užívání staveb

  Tvar budov Nové Radnice a Ú$adu sociální pé&e vychází z os jednotlivých 
p$ilehlých komunikací a je rozd'len na dv' hmoty p'ší cestou, která tvo$í jednu z hlavních os 
$ešeného území a pokra&uje sm'rem k hald' Ema. V prvotní fázi to byly jen dva samostatn' 
stojící kvádry, které bylo nutno díky návaznosti svých funkcí propojit. P$es n'kolik možností 
propojení jsem došel k variant' dvou do sebe zaklesnutých hmot, zdánliv' se podpírajících 
navzájem. Díky tomuto zaklesnutí bylo možno vytvo$it propojení jak uvnit$, tak i pr*chod pod 
nimi.

  V 1-3.podzemním podlaží se nacházejí garáže s cca 226 parkovacími místy. V 
1.NP objektu jsou situované prepážková pracovišt' primárn' sloužící pro pot$eby ob&an*. Ve 
zbylých dvou podlažích jsou již kancelá$e jednotlivých zam'stnanc*, kancelá$e vedoucích 
odbor*, spisovny a zasedací místnosti, kam mají ob&ané p$ístup jen po sjednání sch*zky. 
Technické zázemí se nachází v 1.PP, p$es které bude probíhat i zásobování.

c)* Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy

  Kapacity SO 02:      34 zam'stnanc*

  Podlahová plocha $ešené &ásti SO 02:  

	 	 	 	 3.PP	 	 	 	 	 	 3 329,9 m2

	 	 	 	 2.PP	 	 	 	 	 	 3 329,9 m2

	 	 	 	 1.PP	 	 	 	 	 	 3 329,9 m2

	 	 	 	 1.NP	 	 	 	 	 	 413,97 m2
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	 	 	 	 2.NP	 	 	 	 	 	 428,30 m2

	 	 	 	 3.NP	 	 	 	 	 	 457,09 m2

  Zastav'ná plocha SO 02:     429,00 m2

  Obestav'ný prostor SO 02:    7 433,69 m3

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užítí 
a jeho požadovanou životnost

* * -3.PP budou $ešeny jako železobetonový skelet s ocelovými stropy. Hlavní 
nosné prvky budou ŽB sloupy z betonu t$ídy C 25/30 - ocelové výztuhy budou up$esn'ny 
podrobným statickým výpo&tem. Obvodové a nosné st'ny 1-3.PP budou taktéž 
železobetonové z betonu t$ídy C 25/30 tl. 300- 400mm. 

  Nosná konstrukce 1.-3.NP bude tvo$it ocelový skelet s ocelovými stropy 
(systém s integrovanou stropnicí). Nenosné st'ny budou provedeny z p$esný tvárnic a 
p$í&kovek YTONG spojených zdící maltou YTONG a povrchov' upraveny vápeno-
cementovou omítkou Baumit.

  Nenosné konstrukce zasedacích místnosti v 3.NP a d'lící p$í&ky zádve$í budou 
realizovány ze systému hliníkových d'lících p$í&ek systému Aluprof firmou Hasil a.s.

  Stropní podhledy odhledy budou sádrokartonové od firmy RIGIPS GYPTONE.

e)* Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

  Návrh obvodových konstrukcí byl proveden tak, aby hodnota jejich tepelného 
odporu spl+ovala požadavky platné normy -SN 730540 - 2 Tepelná ochrana budov. Skladby 
najdeme ve výkresové dokumentaci.

f)* Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického 
a hydrogeologického průzkumu

  Objekt se nachází na území svahových sediment* a bude založen na 
základových patkách, pasech a pilotech. Patky, pasy a piloty jsou navrženy z betonu t$ídy C 
25/30. Jako podkladní beton byl použit beton t$ídy C 16/20 tl 100 mm. V p$ípad' výtahové 
šachty je základový pas snížen o 1,25 m z d*vodu dojezdové vzdálenosti zvoleného typu 
výtahu. Hladina spodní vody je pod úrovní navrhované základové spáry.

g)* Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků
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  Stavba je navržena a bude provedena v souladu s:

 Zákon &. 114/1992 Sb.,   o ochran' p$írody a krajiny

 Zákon &. 254/2001 Sb.,    o vodách

 Zákon &. 185/2001 Sb.,   o odpadech

 Zákon &. 86/2002 Sb.,   o ochran' ovzduší p$ed zne&iš/ujícími 
       látkami

  Stavba je navržena tak, že není zdrojem narušení životního prost$edí. Nebude 
p$ekro&ena povolená hodnota maximálního hluku. Bude minimalizovaná prašnost, zápach a 
ot$esy vznikající p$i stavb'. Vzniklý odpad bude ekologicky uložen a nedojde ke zne&išt'ní 
podzemní vody.

h)* Dopravní řešení

  Pozemek bude napojen na dopravní infrastrukturu nov' navrženou p$íjezdovou 
komunikací. Napojení bude na ulici T'šínská navrženou novou &ty$ramenou k$ižovatkou a na 
ulici Frýdecká p$es nov' navržený kruhový objezd.

  Parkování bude probíhat z hlavní &ásti v nov' navržených podzemních garážích  
s kapacitou 226 parkovacích stání na a na nov' navrženém nadzemním parkovišti p$ed 
areálem bývalého dolu Trojice s kapacitou 22 parkovacích stání.

i)* Dodržení obecných požadavků na výstavbu

  Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou &. 502/2006 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu

j)* Výkresová část viz projektová dokumentace pro provádění stavby

  Dokumentace o provedení stavby - výkresová &ást - výkres &. F 01 - F 14

k)* Specializace - konstrukční detail

 Dokumentace o provedení stavby - výkresová &ást - výkresy &. G 01 - G 04
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5.Závěr

 Cílem této bakalá$ské práce s názvem “Nová Radnice ve Slezské Ostrav' - Ú$ad 
sociálních služeb” bylo zpracování projektové dokumentace pro provád'ní stavby (v 
&áste&ném rozsahu). Podklady sloužící pro její zpracování byly urbanistická studie 
vypracovaná v rámci p$edm'tu ATT III, architektonická studie vypracovaná v rámci p$edm'tu 
ATT IV a dokumentace pro stavební povolení vypracovaná v rámci p$edm'tu ATT Va. V rámci 
$ešení bylo nutné navrhnout nové prostory pro pot$eby radnice Slezské Ostravy. Navržená 
budovy vytvá$í novou dominantu a centrum navrženého urbanistického plánu zástavby.

 V pr*b'hu $ešení, po&ínaje urbanistickou studií a kon&e touto bakalá$skou prací jsem 
se seznámil s nároky postupného návrhu stavby a nabyl mnohých poznatk* d*ležitých pro 
sv*j osobní a profesní rozvoj a r*st.
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6.Poděkování

 Rád bych tímto pod'koval zejména zesnulému Doc. Ing. Arch. Josefu Šamánkovi, 
Csc za jeho entusiasmus, d*v'ru a podporu v za&átcích tohoto projektu. Kde jiní by Vás 
svým p$ístupem odradili, on Vás inspiroval a snažil se dát Vám najevo, že zvládnout se dá 
všechno a že ve všem si musíme najít n'jakou tu krásu.

 Dále bych rád pod'koval Ing. Marcele Halí$ové za odbornou a pedagogickou pomoc 
p$i konzultacích bakalá$ské práce a Ing. Romanu Fojtíkovi za odbornou pomoc, rady z praxe 
a konzultace p$i zpracování konstruk&ního detailu

 V neposlední &ad' bych rád pod'koval svému vedoucímu bakalá$ské práce Ing. Arch 
Aleši Vojtasíkovi za jeho pomoc,podporu, ochotu a technické p$ipomínky jak b'hem prací na 
urbanistické studii, tak b'hem prací na architektonické studii.

 Když už jsem u toho d'kování, nesmím zapomenout na své kamarády a spolužáky, 
jejichž p$ipomínky mi mnohdy pomohli si uv'domit a vy$ešit mnohé problémy.

 Mé poslední pod'kování sm'$uje mé rodin', bez které by toto nebylo nikdy možné.
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7.Seznam použitého značení 

ATT    ateliérová tvorba

BP    bakalářská práce

BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci

b.p.v    Balt po vyrovnání

C x/x    třída pevnosti betonu

CUZK   český úřad zeměměřičský a katastrální

ČSN    česká technická norma

DN    dimenze potrubí

KN	 	 	 	 katastr nemovitosti

NN    nízké napětí

NP    nadzemní podlaží

PD    projektová dokumentace

PT    původní terén

Sb.    Sbírka

S-JTSK   Systém jednotné trigonometrické sítě

SO    stavební objekt

ÚT    upravený terén

ŽB    železobeton

NP    nadzemní podlaží

PP    podzemní podlaží

m    běžný metr
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m2    metr čtverečný

mm	 	 	 	 milimetr

m.n.m.   metrů nad mořem

tl.    tloušťka

tzv.    takzvaný

apod.   a podobně

IPE    označené ocelového profilu

HEB    označení ocelového profilu

S …    třída oceli

viz.    odvolávka

WC	 	 	 	 toaleta

 o    stupeň, ůhlová míra

SDK desky   sádrokartonové desky
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8.Seznam použité literatury

a) Použité zdroje z internetu

b) Seznam použité literatury

c) Seznam použitých obrázk*

a)* Použité zdroje z internetu

www.wikipedia.org    informace o Ostrav'

www.slezska.cz    informace o Slezské Ostrav'

www.cuzk.cz    katastrální ú$ad a podklady pro vyty&ovací výkres

www.ytong.cz    systém $ešení postupu zd'ní firmy YTONG

www.wicona.cz    fasádní systémy

www.hasil.cz    protipožární technika, interiérové d'lící p$í&ky

www.vytahy-voto.cz   výtahové systémy

www.rigips.cz    sádrokartonové podhledy a p$í&ky

www.rockwool.cz    tepeln' izola&ní technika

www.baumit.cz    omítkové systémy

www.icopal.cz    hydroizola&ní systémy

www.stavebnistandardy.cz   &eské stavební standardy
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Vyhl. &. 501/ 2006 Sb.: O obecných požadavcích na využívání území
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Zákon &. 309/2006 Sb.: kterým se upravují další požadavky bezpe&nosti a ochrany zdraví p$i 
práci v pracovn'právních vztazích a o zajišt'ní bezpe&nosti a ochrany zdraví p$i &innosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovn'právní vztahy

-SN 01 3420 : Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkres* stavebních &ástí

-SN 73 0540 : Tepelná ochrana budov

-SN 73 61 10 : Projektování místních komunikací

Neufert E. : Navrhování staveb, Praha Consultinvest 2000

Dosed'l A. a kol. : -ítanka výkres* ve stavebnictví, Praha 2004

Zákon &. 114/1992 Sb., o ochran! p"írody a krajiny

Zákon &. 254/2001 Sb., o vodách

Zákon &. 185/2001 Sb., o odpadech

Zákon &. 86/2002 Sb., o ochran! ovzduší p"ed zne%iš&ujícími látkami

c)* Použité obrázky

Obr. č. 1.* * mapka m'stských obvod* (p$evzato z urbanistické studie - ATT III)

Obr. č. 2.  fotodokumentace místa (po$ízeno jako podklad pro urb. studii - ATT III)

Obr. č. 3.  geologická mapa místa a p$ilehlé oblasti (p$evzatá z ATT III)
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