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B

Souhrnná technická zpráva

B.1

Popis území stavby
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a
zastavěnost území
Bez požadavků.

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci
Bez požadavků.

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků
na využívání území
Bez požadavků.

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
Bez požadavků.

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů
Bez požadavků.

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů
Bez požadavků.

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové
poměry v území
Bez požadavků.

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Bez požadavků.

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa
Bez požadavků.

k) Územně technické podmínky - napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu
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Bez požadavků.

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Stavba nevyvolává související investice.

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a
provádí
Bez požadavků.

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné
nebo bezpečnostní pásmo
Bez požadavků.

B.2

Celkový popis stavby

B.2.1

Základní charakteristika sta v b y a jejího užívání
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby
Projektová dokumentace řeší změnu dokončené stavby.

b) Účel užívání stavby
Bytová jednotka.

c) Trvalá nebo dočasná stavba
Projektová dokumentace řeší stavbu jako trvalou.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové
užívání stavby
Bez požadavků.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
PD slouží k vydání ZS DOSS.

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů
Stavba se nachází v bytovém domě v památkové zóně a památkové rezervaci.

g) Navrhované parametry stavby
• Podlahová plocha:

147,73 m2

• Počet funkčních jednotek: 1

h) Základní bilance stavby
V o d o v o d
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Stávající rozvody vody budou demontovány a nahrazeny novými rozvody se zachováním
stávajícího připojovacího bodu. Nové rozvody budou v maximální možné míře vedeny
původními drážkami.
Rozvody studené pitné vody budou zhotoveny z potrubí PPR PN 16, tepelná izolace dle vyhl. č.
196/2007 Sb. Potrubí studené vody bude izolováno proti orosování izolací tl. 9 mm.
Rozvody teplé užitkové vody budou zhotoveny z potrubí PPR PN 20, tepelná izolace dle vyhl. č.
196/2007 Sb. Potrubí teplé vody bude izolováno proti tepelnými ztrátám izolací tl. 9 mm.
Teplá voda bude připravována ve svisle zavěšeném elektrickém ohřívači 160 l zavěšeném
nad wc v místnosti č. 08.
Výběr ventilů a baterií bude specifikován investorem.

Kanalizace
Stávající rozvody kanalizace budou demontovány a nahrazeny novými rozvody se
zachováním stávajícího připojovacího bodu. Nové rozvody budou v maximální možné míře
vedeny původními drážkami.
Připojovací potrubí bude zhotoveno z HT systému. Potrubí bude upevněno a uchyceno ke
stavebním konstrukcím typovými objímkami s gumovou vložkou, uchycení potrubí bude dle
montážních předpisů výrobce.

Vytápění
Stávající systém vytápění zůstane zachován. Místnost č. 08 bude vytápěna elektrickým
podlahovým topením.

Elektroinstalace
Stávající rozvody elektroinstalace zůstanou z převážné části zachovány, dojde pouze ke
zhotovení nových rozvodů v koupelnách a kuchyňské lince. Nové rozvody ESI budou napojeny
v místě stávajícího rozváděče RB1 ve vstupní hale. Stávající pojistková skříň bude nahrazena
novou skříní včetně jističů, přičemž bude nejprve ověřena dostatečná délka kabeláže pro
výměnu pojistkové skříně.
Pro zásuvkové okruhy bude použito 4 x CYKY 2,5 mm 16A a pro světelné okruhy 3 x CYKY 1,5
mm 10A.

Větrání
Bytová jednotka je přirozeně větrána. Místnost č. 08 bude větrána podtlakově potrubním
ventilátorem umístěným ve stěně světlíku s napojením odvětrání z PVC DN 100 nad střechu
objektu.

i) Základní předpoklady výstavby
Stavba nebude členěna na etapy. Zahájení stavby se předpokládá v květnu 2022, dokončení
stavby se předpokládá do prosince 2022.

j) Orientační náklady stavby
Předběžný odhad nákladů stavby je 900 000,- Kč.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
Bez požadavků.
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b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné
řešení
Návrh úprav bytové jednotky respektuje památkový charakter zástavby, zásahy do konstrukcí
jsou v nejnutnějším minimální rozsahu.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Jedná se o stavbu pro bydlení bez výrobní části.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavb y
Bez požadavků.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavb y
Bez požadavků.

B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení
Do svislých nosných konstrukcí nebude zasahováno.
Vnitřní dělící příčky budou ze systému Ytong 50 a 75 mm.
Klempířské výrobky budou z tmavého titanzinkovaného plechu.
Stávající obnovená vlysová podlaha v místnosti 02 bude zachována, po čas stavby důkladně
ochráněna geotextilií a záklopem z OSB.
Vlysová podlaha v hale bude obnovena přebroušením a nátěrem tvrdým voskem.
Vlysy v ostatních místnostech (03, 04, 05 a 06) budou šetrně rozebrány a následně zpětně
položeny, přebroušeny a natřeny tvrdým voskem, podklad bude zpevněn za použití
fermacelového podsypu cca 0,5 - 1cm a desek Dermacel 10+10. Prkenný záklop pod vlysy
bude demontován.
V místnostech 06, 07 a 08 bude zhotovena podlahová krytina z glazované keramiky na
podkladní cementovou mazaninu 50 mm separovanou v místnosti 06 geotextilií, v
koupelnách 07 a 08 asfaltovými hydroizolačními pásy.
Obklady koupelen a za kuchyňskou linkou budou provedeny keramické glazované.

b) konstrukční a materiálové řešení
Konstrukční a materiálové řešení je popsáno v technické zprávě části D. Dokumentace
stavby.

c) mechanická odolnost a stabilita
Stavba je provedena ze systému Ytong a Fermacel, vše bude prováděno dle technologického
postupu a dle předepsaných dimenzí výrobce daného systému. Všechny navržené nosné
konstrukce byly v rámci tohoto projektu posouzeny a jejich dimenze navrženy na straně
bezpečnosti tak, aby po dobu předpokládané existence stavby vyhověly požadovanému
účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou běžně vyskytnout při provádění
i užívání stavby, a to:
a) zřícení stavby nebo její části
b) většímu stupni nepřípustného přetvoření
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c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině

B.2.7

Základní charakteristika tech n ických a technologických zařízení

Bez požadavků.

B.2.8 Z ása d y požárně bezpečnostního řešení
Bez požadavků, stavební úpravy nevyvolávají změnu PBŘS.

B.2.9 Úspora energie a tepelná o ch ra n a
Dle zákona o hospodaření s energií není pro navrhované stavební úpravy třeba zpracovat PENB.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na p raco vn í a kom unální
prostředí
O dvo dň o vá n í územ í vč e tn ě zn eško d ň o vá n í o d p a d n ích vod:

Bez požadavků.
Z á so b o v á n í vodou:

Stavba je napojena přípojkou, která je napojena na vodovodní řad.
Z á so b o v á n í energiem i teplem :

Stavba je vytápěna stávajícím centrálním kotlem v suterénu objektu a radiátory.
Z á so b o v á n í elektrickou energií:

Stavba je napojena na stávající elektrickou přípojku.
Odvětrávání:
Všechny prostory jsou odvětrávány přirozeně okny, koupelna 08 bude odvětráno podtlakově nad
střechu objektu.
Z á sa d y ře še n í vlivu sta v b y na okolí

Souhrnně se dá konstatovat, že stavba ani její provoz nemají negativní vliv na životní prostředí.
Vlastním provozem objektu nevzniknou žádné škodlivé odpady a exhalace. Při provozu budovy budou
dodržovány všechny legislativně stanovené požadavky na dodržování životního prostředí. Realizací
nedojde k zásahu do krajinného rázu lokality.
Samostatná realizace se neprojeví negativním způsobem na životní prostředí v okolí stavby. Okolí
bude zatěžováno jen minimálně a krátkodobě. Vzhledem druhu stavby nebudou hodnoty stavebního
hluku představovat výrazný vliv na zdraví obyvatel a nebudou překročeny nejvyšší přípustné hodnoty
ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Při použití hlučných zařízení, budou práce omezeny na
minimum. Po dobu výstavby je potřeba počítat se znečištěním ovzduší (prašností) a to v samotném
prostoru stavby a pak při dopravě materiálu a odvozu sutě a stavebního odpadu. Rozsah znečištění
bude minimální.

B.2.11 Z ása d y o ch ran y sta v b y před negativním i účinky vnějšího prostředí
Bez požadavků.
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B.3

Připojení na technickou infrastrukturu
a)

Napojovací místa technické infrastruktury

Nové rozvody technických instalací budou napojeny na stávající přípojné body.

b)

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Bez požadavků.

B.4

Dopravní řešení
a)

Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření

Bez požadavků.

b)

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Bez požadavků.

c)

Doprava v klidu

Bez požadavků.

d)

Pěší a cyklistické stezky

Bez požadavků.

B.5

Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) Terénní úpravy
Bez požadavků.

c) Použité vegetační prvky
Bez požadavků.

d) Biotechnická opatření
Bez požadavků.

B.6

Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Stavba nebude mít negativní vliv na ochranu životní prostředí.

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů,
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
Stavba nemá vliv na přírodu a krajinu.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
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Stavba nemá vliv na chráněná území, krajský úřad odkazuje na požadavky územního plánu,
který nemá specifické požadavky na umístění stavby v ochranném pásmu nadregionálního
biokoridoru.

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na
životní prostředí
Bez požadavků.

e) Režim zákona o integrované prevenci
Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma
Bez požadavků.

B.7

Ochrana obyvatelstva

Bez požadavků.

B.8 Zásady organizace výstavby
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Média potřebná pro stavbu budou zajištěna ze stávajících zdrojů uvnitř stavby.

b) Odvodnění staveniště
Bez požadavků.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Bez požadavků, charakter stavby nevyvolá nároky na dopravní infrastrukturu.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Staveniště bude zajištěno proti šíření prachu a nečistot do okolí. Přechodné zvýšení hladiny
hluku a prašnosti v průběhu stavebních prací bude omezeno dobou provádění event. dalšími
předpisy ve stavebním povolení. Práce na stavbě budou v souladu s nařízením vlády č.
272/2011 Sb. probíhat v pracovní dny od 7:00 hod - max do 21:00 hod. Hluk od stavební činnosti
v této době nepřekročí hladinu 65 dB venku a 55 dB uvnitř stavby.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení
dřevin
Bez požadavků.

f)

Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Bez požadavků.

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Bez požadavků.
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h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich
likvidace
Bilance odpadů vzniklých při provádění stavby:
Skupiny a název odpadů
odpadu

Kategorie

Původ odpadu

Způsob likvidace odpadu

Množství

17 01 01

beton

O

bourání

odvoz k recyklaci

0,5t

17 01 02

cihly

O

bourání, provádění

odvoz k recyklaci

1t

17 02 01

dřevo

O

bourání

odvoz k recyklaci

3t

17 02 02 sklo

O

bourání

odvoz k recyklaci

0,01t

17 02 03

plasty

O

bourání, provádění

odvoz k recyklaci

0,02t

17 03 01

asfaltové směsi

N

bourání, provádění

odvoz k recyklaci

0,01t

17 04 04 zinek

N

bourání, provádění

odvoz do sběrny

0t

17 04 05 železo a ocel

N

bourání, provádění

odvoz do sběrny

0,05t

17 06 05 Obs. azbest

N

bourání, provádění

odvoz na skládku

0t

17 09 01

N

zářivková svítidla

odvoz do sběrny

0ks

Obs. rtuť

i)

Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Bez požadavků.

j)

Ochrana životního prostředí při výstavbě

Bez požadavků.

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Na stavbě bude dodržována platná legislativa týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví,
zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, a navazující prováděcí předpisy.

l)

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Bez požadavků.

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření
Bez požadavků.

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za
provozu opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.
Bez požadavků.

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Stavba bude probíhat v jedné etapě.

B.9

Celkové vodohospodářské řešení

Bez požadavků.
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