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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,
Stavební úprava popsaná tímto projektem řeší stavební úpravu a modernizaci bytu č.3 ve 2.NP
domu ul Jindřišská 875/23, Nové Město 110 00, Praha 1. Stavebníkem je: ÚMČ Praha 1 - Odbor technické a
majetkové správy Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 – který zastupuje vlastníka hlavní město Praha. Jedná se o
stavební úpravu stávající stavby.
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem
Využití bytu k bydlení se provedením stavební úpravy popsané tímto projektem nezmění.
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících
změnu v užívání stavby
Pozemek pod objektem je součástí parcelace dle Obecně závazné vyhlášky Hl. města Prahy.
Stávající objekt BD se nachází v památkové zóně (rezervaci).
Dispoziční řešení nového bytu je 6+kk.
Upravovaný byt je určen pro bydlení 4 osob.
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání
území
Stavba je navržena dle:
- vyhlášky 268/2009 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu v platném znění
- vyhlášky 501/2006 Sb, O obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhl. 269/2009.
- vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, jde o stavební úpravu ve stávajícím objektu, jehož
nová dispozice umožní užívání osobami se sníženou schopností pohybu.
a dále v souladu s:
- nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a
technické požadavky stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) ve znění nařízení č.
14/2018 Sb. HMP
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných
stanovisek dotčených orgánů,
Tato dokumentace slouží pro projednání stavebního povolení stavby.
Byla zajištěna následující vyjádření DOSS:
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1 vydal dne 26.10.2021 pod č.j. ÚMČP1/537104/21/OŽP/ŘÍ
závazné souhlasné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší a z hlediska odpadového hospodářství shledal
návrh jako vyhovující za podmínek uvedených ve vyjádření.
Odbor památkové péče Magistrát hl. m. Prahy vydal dne 29.10.2021 pod Č.j. MHMP 1742349/2021
závazné stanovisko – provedení stavebních prací je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné bez
podmínek.
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy vydal dne 25.10.2021 pod č.j. HSAA-12030/2021 souhlasné
závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.
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f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický
průzkum, stavebně historický průzkum apod.
Pro potřeby projektu byly zpracovány následující průzkumy:
Zpracovatelem projektu bylo provedeno stavební zaměření stávajícího stavu celého bytu.
Včetně stávajícího stavu rozvodů instalací po objektu a polohy a dimenze napojovacích bodů.
g) ochrana území podle jiných právních předpisů
Objekt se nachází v památkově chráněném území.
Památková rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci.
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
Projekt popisuje stavební úpravu bytu ve stávajícím objektu bytového domu. Byt se nachází ve 2.NP
stávajícího bytového domu. Tato problematika tedy není předmětem řešení.
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
Negativní vliv v průběhu výstavby na své okolí se bude dodavatel stavebních prací v průběhu
výstavby snažit minimalizovat používáním strojů a zařízení v dobrém technickém stavu. Hlučné práce budou
prováděny pouze v době mezi 8.00 a 18.00 hodinou, nebude-li ve stavebním povolení stanoveno jinak.
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
Není předmětem řešení v tomto projektu vzhledem k charakteru stavby popisované tímto projektem.
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků
určených k plnění funkce lesa,
Není předmětem řešení v tomto projektu vzhledem k charakteru stavby popisované tímto projektem.
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě
Není předmětem řešení v tomto projektu vzhledem k charakteru stavby popisované tímto projektem.
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,
Podmiňující investice nejsou známy.
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,
Soupis pozemků:
Pozemek pod stávajícím objektem v kat. ú. 727 181 Nové Město
Parc. č.
druh pozemku dle LV
Výměra
vlastník
m2
554
zastavěná plocha a nádvoří
1078
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské
náměstí 2/2, Staré Město,
110 00 Praha 1
Sousední pozemky v kat. ú. 727 181 Nové Město
Parc. č.
druh pozemku dle LV
Výměra
m2
529
zastavěná plocha a nádvoří
234
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vlastník
Antochová Marie Ing.,
Za Poříčskou bránou 315/10,
Karlín, 186 00 Praha 8
Atreta plus s.r.o., Nekázanka 876/19,
Nové Město, 110 00 Praha 1
Bydžovský Matěj, Pod Zvonařkou
2202/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Fuks Jiří JUDr., Janáčkova 1323, 516 01
Rychnov nad Kněžnou
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530

zastavěná plocha a nádvoří

469

534/2

zastavěná plocha a nádvoří

1242

548

zastavěná plocha a nádvoří

1316

553/1

zastavěná plocha a nádvoří

564
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské
náměstí 2/2, Staré Město,
110 00 Praha 1
Nekázanka 19, s.r.o., Lomená 306/34,
Střešovice, 162 00 Praha
Řípová Lenka, Nekázanka 876/19, Nové
Město, 110 00 Praha 1
Ullmann Michel, Nekázanka 876/19,
Nové Město, 110 00 Praha 1
Werner Roman ak. mal., Na pískách 198,
250 70 Panenské Břežany
Wernerová Markéta Mgr., Nekázanka
876/19, Nové Město, 110 00 Praha 1
Xu Shanshan, Nekázanka 876/19, Nové
Město, 110 00 Praha 1
REZIDENCE NEKÁZANKA a.s.,
Gogolova 228/8, Hradčany, 118 00
Praha 1
HTL SERVIS spol. s r.o., Nekázanka
880/11, Nové Město, 110 00 Praha 1
Česká republika, Národní pedagogický
institut České republiky (zařízení pro
další vzdělávání pedagogických
pracovníků), Senovážné náměstí 872/25,
Nové Město, 110 00 Praha 1
Berkovich Ofer Israel, HaRav Kosovsky
28, Tel Aviv - Yafo, Stát Izrael
Eliášek František, Jindřišská 874/25,
Nové Město, 110 00 Praha 1
Eliášek Josef, Jindřišská 874/25, Nové
Město, 110 00 Praha 1
MCP Hanuliak Michal Mgr. a
Hanuliaková Toiflová Lenka Mgr.,
Argentinská 1283/8, Holešovice,
170 00 Praha 7
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské
náměstí 2/2, Staré Město,
110 00 Praha 1
SJM Hradecký František Bc. a Hradecká
Markéta Bc., Jindřišská 874/25, Nové
Město, 110 00 Praha 1
Huge Asset Management, s.r.o.,
Jindřišská 874/25, Nové Město,
110 00 Praha 1
Hughes Christian Arledge, Leimatt B,
Oberwil b. Zug, Švýcarská konfederace
Janvar company s.r.o., Dlouhá 717/40,
Staré Město, 110 00 Praha
Kratina Jan Ing., Skřivanová 94,
Zdiměřice, 252 42 Jesenice
Krejčiřík Miroslav, Na proutcích 110,
Šeberov, 149 00 Praha 4
Krejčiříková Oĺga, Jindřišská 874/25,
Nové Město, 110 00 Praha 1
Ngo Thu Ha, U průhonu 1141/2,
Holešovice, 170 00 Praha 7
MCP Nguyen Ngoc Thuan a Pham
Quynh Huong, Dygrýnova 814/12, Černý
Most, 198 00 Praha 9
Schmidt Jozef, Jindřišská 874/25, Nové
7/23
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553/2

ostatní plocha

110

2329

ostatní plocha

7861

Město, 110 00 Praha 1
SJM Šnajdr Ondrej a Šnajdrová Eva,
Jindřišská 874/25, Nové Město,
110 00 Praha 1
Tykač Ivana Ing., Via Mezdi 35, 7500
Svatý Mořic, Švýcarská konfederace
Živnůstka Josef Ing., Jindřišská 874/25,
Nové Město, 110 00 Praha 1
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské
náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské
náměstí 2/2, Staré Město, 110 00
Praha 1

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní
pásmo.
Vznik nových ochranných pásem není předmětem tohoto projektu.

B.2

Celkový popis stavby

B.2.1

Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu,
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky
statického posouzení nosných konstrukcí
Stavební úprava popsaná tímto projektem řeší stavební úpravu a modernizaci bytu č.3 ve 2.NP
objektu BD ul Jindřišská 875/23, Nové Město 110 00, Praha 1. Stavebníkem je: ÚMČ Praha 1 Odbor technické a majetkové správy Vodičkova 18, 115 68 Praha 1. Jedná se o změnu stávající
stavby. Objekt bytového domu byl postaven cca před 150 lety. V bytě budou provedeny dispoziční
změny, jak je patrné z výkresové dokumentace. Budou provedeny nové povrchy jednotlivých
konstrukcí a zároveň budou osazeny nové instalační předměty. Zároveň budou v bytě provedeny
nově veškeré rozvody instalací.
Upravovaný byt je určen pro bydlení 4 osob.
Dispoziční řešení bytu je 6+kk.
Dosavadní způsob využití prostoru pro bydlení se provedením stavební úpravy popsané tímto
projektem nemění. Stávající byt je ve nevyhovujícím stavebně technickém stavu.
b) účel užívání stavby,
Stavba BD je určena k bydlení.
c) trvalá nebo dočasná stavba,
Jedná se o stavební úpravu uvnitř stávajícího objektu BD.
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,
Stavba je navržena dle:
- vyhlášky 268/2009 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu v platném znění. Navrhovaný objekt
splňuje jak obecné požadavky vyhlášky.
- vyhlášky 501/2006 Sb, O obecných požadavcích na využívání území v platném znění
- vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
a dále v souladu s:
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- nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a
technické požadavky stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) ve znění nařízení č.
14/2018 Sb. HMP
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných
stanovisek dotčených orgánů,
Tato dokumentace slouží pro projednání stavebního povolení na záměr popsaný tímto projektem.
Byla zajištěna potřebná vyjádření DOSS.
Vyjádření a doklady z projednání s dotčenými orgány jsou prezentovány v příloze – dokladová část.
Požadavky dotčených orgánů státní správy, které vzešly z projednání záměru popsaného tímto
projektem, budou stavebníkem respektovány a budou zapracovány do dalšího stupně projektové
dokumentace.
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů
Objekt se nachází v památkově chráněném území.
Památková rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci.
Stavební úprava probíhá uvnitř bytu v bytovém domě.
Stavební úprava popsaná tímto projektem nemění architektonické, výtvarné a materiálové řešení
fasády objektu. Stavební práce budou probíhat pouze uvnitř bytu v majetku stavebníka.
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet
funkčních jednotek a jejich velikosti apod.
Původní podlahová plocha bytu 161,08 m2
Nová podlahová plocha upravovaného bytu 160,81 m2
Dispoziční řešení původního bytu je 5+1.
Dispoziční řešení nového bytu je 6+kk.
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou,
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov
apod.,
Spotřeby médií jsou popsány v jednotlivých částech PD.
Odpady
Beze změny oproti stávajícímu stavu.
Zatřídění odpadů z provozu objektu dle katalogu odpadů:
20 03 01 Směsný komunální odpad
Před uložením odpadů do nádoby na odpady bude odpad vytříděn a uložen do příslušných nádob na
tříděný odpad dle možností a zvyklostí v dané lokalitě stavby.
Emise
Objekt nebude původcem emisí pro své okolí.
PENB
Není předmětem tohoto projektu. – stavební úpravy uvnitř stávajících bytů v bytovém domě.
Hospodaření s dešťovou vodou
Beze změny oproti stávajícímu stavu, není předmětem řešení.
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
Výstavba bude prováděna dodavatelským způsobem, dodavatel stavby bude určen výběrovým
řízením. Předpokládá se doba výstavby včetně technologických přestávek 6 měsíců od zahájení.
Předpokládány jsou následující milníky:
- předpokládané zahájení stavby
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- předpokládané ukončení stavby

10/2022

Výstavba nebude členěna na etapy.
j) orientační náklady stavby.
Cena stavby bude předmětem výběrového řízení na zhotovitele stavby. Předpokládá se cena
obvyklá v místě a čase.
B.2.2

Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Stavební úprava popsaná tímto projektem řeší stavební úpravu a modernizaci bytu č.3 ve 2.NP
objektu BD ul Jindřišská 875/23, Nové Město 110 00, Praha 1. Stavebníkem je: ÚMČ Praha 1 - Odbor
technické a majetkové správy Vodičkova 18, 115 68 Praha 1. Jedná se o změnu stávající stavby. Objekt
bytového domu byl postaven cca před 150 lety. V bytě budou provedeny dispoziční změny, jak je patrné
z výkresové dokumentace. Budou provedeny nové povrchy jednotlivých konstrukcí a zároveň budou
osazeny nové instalační předměty. Zároveň budou v bytě provedeny nově veškeré rozvody instalací.
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Stavební úprava popsaná tímto projektem nemění architektonické, výtvarné a materiálové řešení
fasády objektu. Stavební práce budou probíhat pouze uvnitř bytu v majetku stavebníka.
B.2.3

Celkové provozní řešení, technologie výroby
Jedná se o stavební úpravu uvnitř stávajícího bytu.
Charakter stavby je nevýrobní, resp. neobsahuje technologii výroby.

B.2.4

Bezbariérové užívání stavby - zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se
sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce
osob se zdravotním postižením.

Jedná se stavební úpravu uvnitř bytu. Nejedná se o veřejnosti přístupný prostor, v souladu
s vyhláškou č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
nemusí být navržen jako bezbariérový.
B.2.5

Bezpečnost při užívání stavby

Veškerá zařízení, která se nacházejí v objektu, budou opatřena všemi patřičnými vývěskami, které
budou uživatele informovat o nutných opatřeních v případě jejich použití k zabránění nebezpečí úrazu.
B.2.6

Základní charakteristika objektu

a) Stavební řešení
Jedná se o stavební úpravu uvnitř stávajícího bytu.
V bytě budou provedeny repase stávajících dřevěných nášlapných vrstev podlah. Budou provedeny
nové keramické dlažby a marmoleum. Budou provedeny drážky ve zdivu pro nové rozvody instalací. Budou
provedeny nové keramické obklady v koupelně. Budou provedeny nové rozvody instalací v bytě a osazeny
nové zařizovací předměty.
V bytě budou provedeny nově rozvody ZTI, vytápění a elektroinstalací. Zároveň bude provedeno i
nové topení teplovodními samostatně stojícími radiátory umístěnými pod okny. Dále bude umístěn topný
žebřík v koupelnách.
b) Konstrukční a materiálové řešení
Konstrukce objektu:
Blíže popsáno v technické zprávě stavební, která je součástí této dokumentace.
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c) Mechanická odolnost a stabilita
Tyto vlastnosti potvrdilo předběžné statické posouzení. Nebude prováděn zásah do nosných
konstrukcí stavby.
Jedná se o tyto vlastnosti:
A) Stavby jsou navrženy tak, že zatížení, které na ně bude působit během stavby a užívání,
nezpůsobí jejích zřícení.
B) Stavby jsou navrženy tak, že zatížení, které na ně bude působit během stavby a užívání, nebude
mít za následek větší stupeň nepřípustného přetvoření.
C) Větší stupeň přetvoření nosných konstrukcí staveb nepoškodí jiné stavby nebo instalovaná
zařízení nebo instalované vybavení.
D) Stavby jsou navrženy tak, že zatížení, které na ně bude působit během stavby a užívání,
nezpůsobí poškození v případě, kdy je rozsah poškození neúměrný původní příčině.
B.2.7

Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) Technické řešení
Pro jednotlivá zařízení navržená v bytě jsou zpracovány samostatné projekty.
b) Výčet technických a technologických zařízení
V objektu jsou navrženy následující zařízení:
•

Vytápění + VZT

•

Elektroinstalace

•

Zdravotně technické instalace

Zdravotně technické instalace
Kanalizace splašková
Stávající připojovací potrubí splaškové kanalizace v bytě budou demontovány včetně zařizovacích
předmětů.
Stoupací potrubí S1 bude ponecháno stávající.
Stoupací potrubí S1 je odvětráno nad střechu objektu.
Odpady od jednotlivých zařizovacích předmětů budou připojeny do odpadní stoupačky připojovacím
potrubím z hrdlových trubek polypropylénových HT.
Rozvody pro připojení jednotlivých zařizovacích předmětů budou vedeny v příčkách, v instalačních
předstěnách, za nebo pod zařizovacími předměty při podlaze v minimálním spádu 3% směrem ke stoupačce
nebo v konstrukci podlahy v min. spádu 2%.
Připojovací potrubí bude opatřeno izolačními návleky na bázi polyetylénu s tl. stěny 5 mm. Pro upevnění
trubek ke zdi budou použity trubní objímky s elementy zvukové izolace.
Pro pračku je navržen samostatný sifon pod omítku HL 404.1-DN 50.
Odvod kondenzátu od nástěnného kondenzačního kotle v bytě bude sveden přes kondenzační sifon HL
21-DN 32 gravitačně do splaškové kanalizace.
Kanalizace dešťová
Odvod dešťových vod zůstane zachován.
Není předmětem této PD.
Vodovod
Přívodní potrubí vodovodu do bytu bude po vodoměr a hlavní uzávěr vodovodu pro byt ponecháno stávající.
Veškerý stávající rozvod vody od stávajícího vodoměru na WC bude demontován včetně baterií.
Od polohy připojení stávajícího vodoměru bude napojeno nové potrubí vodovodu uvnitř bytu. Vodoměr bude
ponechán ve stávající pozici v nice.
Potrubí SV od vodoměru bude vedeno k jednotlivým zařizovacím předmětům a k plynovému kondenzačnímu
nástěnnému kotli s ohřevem TV. Teplá voda bude připravována v plynovém kondenzačním nástěnném kotli
s průtočným ohřevem TV. Na přívodu studené vody ke kondenzačnímu nástěnnému kotli bude osazen
uzavírací a pojistný ventil.
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Teplá voda k jednotlivým zařizovacím předmětům bude vedena v souběhu s rozvody studené vody
v drážkách ve zdivu.
Pro pračku a sušičku bude osazen pračkový ventil se zpětnou klapkou. Tento ventil bude rovněž osazen
pro dopouštění systému UT.
Potrubí v bytě je navrženo z plastových trubek EVO PP-RCT. Trubky budou řádně izolovány tepelnou izolací
(např. Tubolit DG).
Tloušťka tepelné izolace pro potrubí TV a cirkulace bude provedena dle Vyhlášky č.193/2007.
Rozvody SV budou tepelně izolovány dle ČSN 75 54 09.
Prostupy potrubí požárními úseky nejsou předmětem tohoto projektu.
Po celé trase budou potrubní rozvody SV a TV i izolovány tepelnou izolací, která bude provedena na
veškerém potrubí vč. tvarovek a armatur.
Hydrotechnické výpočty
Dle přílohy č.12 Vyhlášky č.120/2011 sb.
Výpočet potřeby vody a produkce splaškových vod
prostor pro bydlení – 4 osoby

4 x 99 l / os./ den

=

396 l / den

Průměrná denní potřeba:

Qp =

396 l / den

Max. denní potřeba :

Qm =

396 x 1,5 = 594 l / den

Max. hodinová potřeba:

Qh =

564 x 2,3 / 24 = 56,9 l / hod = 0,0158 l / s

Roční potřeba :

Qr =

144,5 m3 / rok

Množství odváděných splaškových odpadních vod ( viz výpočet potřeby vody )
Plynovod
Stávající měděné potrubí stoupačky k plynoměru bude ponecháno. Veškerý ostatní rozvod plynu v bytě
bude zdemontován včetně plynových spotřebičů.
Nové plynovodní potrubí v bytě bude napojeno od stávajícího plynoměru.
Před a za plynoměrem je v současnosti osazen kulový uzávěr. Stávající typ plynoměru G4-BK dle
požadavku Pražské plynárenské a.s. na základě žádosti o odběr plynu. Plynovodní potrubí od plynoměru
bude vedeno pod stropem po stěně v bytě k plynovému nástěnnému kondenzačnímu kotli s průtočným
ohřevem TV (5-23 kW, 0,5-2,5 m3/h ZP), který je osazen v koupelně. Na přívodu plynu ke kondenzačnímu
kotli bude osazen kulový uzávěr. Dále také do prostoru kuch. koutu, kde bude zakončeno kulovým uzávěrem
pro napojení sporáku.
Veškerý nový rozvod plynu bude proveden z trub měděných. Plynovodní trubky se upevní pomocí objímek a
potrubí se opatří protikorozním nátěrem. Plynovodní potrubí prostupující nosnou konstrukcí bude v místě
prostupu opatřeno chráničkou.
Při provádění instalace musí být dodrženy ČSN a související předpisy. Před přejímkou budou
provedeny tlakové zkoušky a výchozí revize. Pro domovní plynovody, na které jsou připojeny spotřebiče se
jmenovitými tepelnými výkony nižšími než 50 kW platí ČSN 38 6441. Plynové zařízení podléhá periodickým
kontrolám, zkouškám a revizím podle příslušných předpisů. Umístění plynoměru, připojování a provoz bude
prováděn v souladu s TP G 934 01. Plynovodní potrubí bude prováděno v souladu s ČSN 38 6418, 38 6441.
Po skončení prací se provedou příslušné zkoušky dle ČSN 38 6441 Odběrní plynová zařízení na
svítiplyn a zemní plyn v budovách (tlaková zkouška). Po ukončení montáže a vystavení revizní zprávy OPZ
požádá investor o provedení odborného technického přezkoušení dodavatelem plynu podle vyhlášky 175/75
Sb.investor o provedení odborného technického přezkoušení dodavatelem plynu podle vyhlášky 175/75 Sb.
Spotřeba zemního plynu :
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Max. průtok plynu je:
Pro vytápění a ohřev TUV

2 x 2,5 m3/h = 5,0 m3/h ZP

Elektroinstalace
Tato dokumentace je zpracovaná v rozsahu odpovídajícímu stupni DSP a řeší profesi
ELEKTROINSTALACE pro stavební úpravu a modernizaci bytu za bytovým rozváděčem.
Řešení akceptuje příslušné normy, zákony a vyhlášky, jakož i požadavky investora a navazujících profesí.
Ve stávajícím elektroměrovém rozváděči je osazen třífázový elektroměr
Investor bude žádat:
- hl. jistič 3 x 20A pro byt
Bytová rozvodnice RB bude umístěna u vstupu do bytu, odtud budou napájena veškerá zařízení bytu.
Rozvodnice RB budou osazeny jistícími prvky pro jednotlivé vývody. Všechny vývody budou osazeny jističi,
okruhy pro napájení obecných zásuvek a osvětlení budou zapojeny přes proudový chránič. Alespoň pro
jeden okruh osvětlení doporučuji instalovat samostatný chránič.
Rozmístění svítidel a zásuvek je navrženo projektantem ELEKTRO podle zakreslení zařizovacích předmětů
v podkladech. Rozmístění zásuvek v prostoru kuchyní jakož i dalších v prostorách objektu může doznat
změn, bude upřesněno na místě investorem nebo architektem dle konečného řešení kuchyně a nábytku.
Standardně se počítá s umístěním zásuvek do výšky 200mm nad podlahou osově, není li ve výkresu
uvedeno jinak. Zásuvky kuchyňské liny budou umístěny alespoň 150mm nad pracovní deskou, zásuvky u
umyvadel budou umístěny mimo půdorys umývacího prostoru alespoň 1200mm nad podlahou.
Ovládání osvětlení bude převážně místní, ovládacími prvky umístěnými u vstupů do osvětlovaných prostorů.
Ovladače doporučuji umístit ve výši 900mm nad podlahou. Ve vstupní chodbě doporučuji ovládat osvětlení
pohybovým spínačem.
Vzduchotechnika
ODVOD PACHŮ A PAR Z VAŘENÍ
Zařízení řeší odvod pachů a par z procesu vaření v kuchyni. Nad varnou deskou bude umístěn kuchyňský
zákryt s vlastním ventilátorem. Spouštění bude ruční. Odtah znečištěného vzduchu bude nově
vyvložkovaným komínem nad střechu objektu.
Provoz zařízení:
V max = 300 m3/h
Vytápění
TEPELNÉ ZTRÁTY A BILANCE TEPLA

Tepelné ztráty byly vypočteny dle ČSN EN 12831.
byt:
10 kW
ZDROJ TEPLA
Novým zdrojem tepla bude závěsný plynový kombinovaný kondenzační kotel 7 - 23 kW (75/55°C). Plynový
kotel bude umístěn v prostoru koupelny. Plynový spotřebič bude v provedení C – provoz spotřebiče je
nezávislý na objemu vzduchu v místnosti. Přívod spalovacího vzduchu bude řešen koaxiálním systémovým
potrubím z prostoru stávajícího světlíku; odvod spalin bude řešen systémovým potrubím ø130/210 mm
stávajícím třísložkovým komínem nad střechu objektu.
Topný systém bude zabezpečen ve smyslu ČSN 06 0830 tlakovou expanzní nádobou s membránou o
objemu 8 litrů a pojistným ventilem s otevíracím přetlakem 300 kPa v dodávce plynového kotle. Doplňování
topného systému bude z vodovodního řadu. Doplňování bude ruční.
Regulace vytápění bude řešena pomocí nástěnného prostorového termostatu v referenční místnosti.
TOPNÝ SYSTÉM V OBJEKTU
Byt bude mít vlastní autonomní vytápění. Pro vytápění bude rozváděna topná voda o výpočtovém teplotním
spádu 75/55°C. Oběh topné vody bude zajištěn samostatným integrovaným čerpadlem s elektronickou
regulací otáček v plynovém kotli.
B – Souhrnná technická zpráva
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OHŘEV TUV
Ohřev TUV bude řešen průtokovým způsobem v kondenzačním kotli. Ohřev TUV je z regulace kotle řešen
jako přednostní. Rozvody studené, teplé vody a cirkulace nejsou předmětem tohoto projektu. Maximální tlak
pitné vody je 0,8 MPa.
OTOPNÁ TĚLESA, PN6
V pobytových místnostech budou umístěna desková otopná tělesa VKM o stavební výšce 500 - 600mm.
Napojení otopného tělesa na potrubní rozvod bude pomocí rohové armatury. Uchycení otopného tělesa
v pobytových místnostech bude do podlahy. V koupelně topný žebřík kotvit do zdi. Všechna otopná tělesa
budou s výjimkou referenční místnosti opatřena termostatickou hlavicí.
Podrobněji řešení jednotlivých profesí popsáno v samostatných částech projektu.
B.2.8

Zásady požárně bezpečnostního řešení

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků
Bytová jednotka tvoří stávající PÚ. Nový požární úsek není vytvořen.
b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti
Stávající požární riziko PÚ:
Řešené části užívána jako byt: dle ČSN 730833, dle pol. 10, tab. B.1, ČSN 73 0802
pv = 40 + 5,75 = 45,75 kg/m2
III. stupeň požární bezpečnosti
hodnocení: Z hlediska požární bezpečnosti dle ČSN 73 0834 čl. 3.2 nedochází ke změně užívání
objektu, prostoru nebo provozu – nedochází ke zvýšení požárního rizika
c) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest
Stávající – nemění se
V měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že
jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu
zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových
úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy apod.);
Hodnocení:
prodlouženy.

Původní únikové cesty ve změnou dotčených prostorách nejsou nijak zúženy ani

Z bytu je možná vstup do ČCHÚC
Byt
Délka únikové cesty se neposuzuje. S < 250m2
d) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru
V daném případě nejsou odstupové vzdálenosti posuzovány
e) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních
a vnějších odběrných míst
Vnější odběrní místa – zůstává pro objekt stávající.
Vnitřní odběrová místa – Řešení v objektu bytového domu zůstává stávající
f) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická
zařízení)
Elektroinstalace:
- je řešena s ohledem na daný druh prostředí dle ČSN 33 2000 – 3.
- v objektu se nenacházejí žádná zařízení určená k funkci při požáru, nevznikají tedy žádné požadavky na
B – Souhrnná technická zpráva
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elektrické kabely a vodiče a na umístění náhradního zdroje elektrické energie;
Při kolaudaci bude předložena revize elektrozařízení.
Vytápění: Novým zdrojem tepla bude závěsný plynový kombinovaný kondenzační kotel 7 - 23
kW (75/55°C). Plynový kotel bude umístěn v prostoru kuchyně, jedná se o malé plynové odběrní
zařízení dle TPG 70204.
Vyústění komínu musí být řešeno dle ČSN 734201 a ČSN 73 4210.
Komínový plášť musí být z nehořlavých hmot , doporučená teplota povrchu zděného komínového pláště by
neměla překročit 52°C v viz čl. 6.5.1 ČSN 734201 a dle čl.6.5.5 ČSN 734201 musí být vzdálenost komína od
hořlavých částí střechy min. 50 mm.
Při kolaudaci bude předložena :
revizní zpráva na kouřové cesty
Vyústění komínu na střeše bude řešeno dle ČSN 734201 a ČSN 73 4210.
Komínový plášť musí být z nehořlavých hmot , doporučená teplota povrchu zděného komínového pláště by
neměla překročit 52°C v viz čl. 6.5.1 ČSN 734201 a dle čl.6.5.5 ČSN 734201 musí být vzdálenost komína od
hořlavých částí střechy min. 50 mm.
Větrání: - V obytných místnostech přirozeně okny. V kuchyni digestoř.
g) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními
Objekt není vybaven EPS ( elektrickou požární signalizací), SHZ ( stabilním hasícím zařízením) ani
odvody kouře a tepla ( ZOKT).
Na základě platnosti vyhlášky 23/2008 Sb. je povinnost vybavit bytové jednotky v bytovém domě dle
§16 (2). Doporučuje se umístit do vstupních prostor bytu - zde 1ks.
V bytovém domě musí být každý byt vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. Toto zařízení
musí být umístěno v části bytu vedoucí směrem do únikové cesty. Jedná-li se o byt s podlahovou plochou
větší než 150 m2 a v mezonetových bytech, musí být umístěno další zařízení v jiné vhodné části bytu.
Zařízením autonomní detekce a signalizace se ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 23/2008 Sb. rozumí
a) autonomní hlásič kouře podle české technické normy ČSN EN 14604, nebo
b) hlásič požáru podle české technické normy řady ČSN EN 54 „Elektrická požární signalizace“, a to
například část 5, část 7 a část 10; tyto hlásiče jsou použity například v lince elektrických zabezpečovacích
systémů v souladu s českými technickými normami řady ČSN EN 50131 „Poplachové systémy – Elektrické
zabezpečovací systémy“.
Podle ustanovení § 2 odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 246/2001 Sb. se zároveň jedná o požárně bezpečnostní
zařízení, jejichž instalace, provoz, kontrola, údržba a oprava podléhá některým zvláštním požadavkům.
h) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek
V objektu nebudou rozmístěny požární tabulky (dle ČSN 018013 a dle ČSN ISO 3864 018010).
Vzhledem k charakteru řešené části - bytu – výstražné a bezpečnostní značky nejsou požadovány.
B.2.9

Úspora energie a tepelná ochrana

a) Kritéria tepelně technického hodnocení
Není předmětem řešení vzhledem k charakteru záměru popsaného tímto projektem.
b) Energetická náročnost stavby
Není předmětem řešení vzhledem k charakteru záměru popsaného tímto projektem.
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií
Není předmětem řešení vzhledem k charakteru záměru popsaného tímto projektem.
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a
vyhláškou č. 269/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, novelizovanou vyhláškou 20/2012
Sb. Dále je v souladu s vyhláškou č. 431/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky
jak pro vnitřní prostředí, tak i pro vliv stavby na životní prostředí.
a) Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a
dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)
Oslunění a osvětlení:
Jedná se o stávající stavbu. Stávajícími okny je dostatečně osvětlen a osluněn prostor interiéru
objektu.
Mikroklima, větrání, chlazení:
Popsáno v odstavci B.2.7 této zprávy
Vytápění:
Popsáno v odstavci B.2.7 této zprávy
Elektrická energie:
Popsáno v odstavci B.2.7 této zprávy
Zásobování vodou a odpady:
Popsáno v odstavci B.2.7 této zprávy
Odpady
Popsáno v odstavci B.2.1.h této zprávy
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Není předmětem tohoto projektu, rekonstrukce bytu ve 2.NP.
b) ochrana před bludnými proudy
Projekt popisuje stavební úpravu bytu ve stávajícím objektu bytového domu. Tato problematika tedy
není předmětem řešení.
c) ochrana před technickou seizmicitou
Uvnitř objektu nebude vznikat technická seizmicita vlivem provozu v domě. V blízkosti objektu se
nenalézají zdroje technické seizmicity. Tato problematika tedy není předmětem řešení.
d) ochrana před hlukem
Proti účinkům vnějšího prostředí se doporučuje splňovat požadavky na obvodový plášť objektu,
včetně oken a dveří požadavek na neprůzvučnost (okenní a dveřní výplně musí splňovat R´w > 30 dB,
obvodový plášť R´w min. 40 dB). Do obvodového pláště objektu nebude v rámci stavby popsané tímto
projektem zasahováno.
e) protipovodňová opatření
Protipovodňová opatření nejsou předmětem tohoto projektu.
Tato problematika není předmětem řešení.
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f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
Není předmětem tohoto projektu. Objekt se nenachází v poddolované oblasti, ani není vystaven
účinkům metanu (dle stávajících zvyklostí).

B.3

Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury
Do stávajícího objektu jsou přivedeny všechny sítě potřebné pro realizaci záměru popsaného tímto
projektem.
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Jsou patrné z projektů jednotlivých profesí.

B.4

Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,
Jedná se o úpravu bytu uvnitř stávajícího objektu. Není předmětem řešení.
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Není předmětem tohoto projektu, vzhledem k charakteru stavby.
c) Doprava v klidu
Není předmětem tohoto projektu – není změna oproti stávajícímu stavu.
d) Pěší a cyklistické stezky
Nejsou předmětem tohoto projektu

B.5

Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy
Nejsou předmětem tohoto projektu, vzhledem k charakteru stavby.
b) Použité vegetační prvky
Nejsou předmětem tohoto projektu, vzhledem k charakteru stavby.
c) Biotechnická opatření
Nejsou předmětem tohoto projektu, vzhledem k charakteru stavby.

B.6

Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Ovzduší
Ochrana před prachem ze stavební činnosti.
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:
b.)

důsledným mechanickým dočištěním dopravních prostředků před jejich opuštěním staveniště;

c.)

průběžným čištěním užívaných komunikací;
Vzhledem k tomu, že doprava materiálu a suti bude probíhat pouze po zpevněných komunikacích
není předpoklad jejich znečištění.
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Hlučnost v chráněných prostorech je omezena obvodovými a vnitřními dělícími konstrukcemi objektu
nejvýše na limity dané hygienickými předpisy.
V prostorách objektu je navrženo částečně nucené a přirozené větrání. Blíže popsáno v příslušné
části projektu.
Prostory jsou vytápěny na požadovanou teplotu platnými hygienickými nebo normovými předpisy dle
navrhovaného účelu vnitřních prostor. Obytné místnosti budou mít zajištěno dostatečné denní
osvětlení v souladu s normovými požadavky, osvětlení bude realizováno pomocí dostatečného
prosklení fasádního pláště. Požadavky na proslunění jsou ve všech případech splněny.
Hluk
Hluk spojený s provozem objektu (obecně)
Vhodnými opatřeními bude zabráněno tomu, aby nedošlo k překročení hladin hluku ze stacionárních
zdrojů jak před nejbližšími chráněnými objekty, tak před vlastními projektovanými objekty pro denní a
noční dobu dle požadavků nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací ve znění nařízení vlády č.88/2004 Sb.
Hluk ze stavební činnosti
Dle uvedených výpočtů, při dodržení příslušných organizačních opatření (pracovní doba 12 hodin),
doby pracovního nasazení, počtů jednotlivých typů stavebních mechanizmů s výše uvedenými
parametry bude splněna podmínka, že hladiny hluku ze stavební činnosti během pracovního dne
nepřekročí před nejbližšími chráněnými objekty předepsanou limitní hodnotu LAeq,s = 65 dB v době
od 7.00 do 20.00 hodin (resp. přepočtenou hodnotu LAeq,s = 65,7 dB v době od 7.00 do 19.00
hodin).
Hladina hluku z dopravy spojené se stavbou nepřesáhne limit pro hladinu hluku ze stavební činnosti
LAeq,s = 65 dB.
Při výběru dodavatele strojního zařízení pro stavební práce je třeba se řídit požadavky na maximální
hlučnosti použitých mechanizmů uvedených ve studii. Obecně se předpokládá, že všechna zařízení
použitá na stavbě budou v dobrém technickém stavu, s kapotáží. Nákladní auta budou mít při čekání
odstaven motor.
Omezení vlivu hluku ze stavební činnosti bude dále dosaženo následujícími opatřeními:
–

při výběru dodavatele stavby bude preferováno použití moderních stavebních mechanismů s co nejnižší
hlučností, v dobrém technickém stavu, hlukové parametry strojů a zařízení budou součástí podmínek pro
výběr dodavatele stavby

–

hlučné práce (broušení, řezání) v průběhu celého časového období stavebních prací budou prováděny
mimo ranní a večerní hodiny, víkendy a svátky

–

během hlučných stavebních činností budou zajištěny dostatečně dlouhé přestávky v předem daných
časech tak, aby obyvatelé okolních domů měli možnost větrání obytných místností.

–

hlučné práce uvnitř záměru budou probíhat pokud možno při uzavřeném obvodovém plášti

–

na vnějším ohrazení stavby bude uveden kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci občané
sdělit své oprávněné připomínky na postupy provádění stavby (zejména porušování kázně, provádění
hlučných operací o víkendech, svátcích, brzkých ranních a pozdních večerních hodinách apod.). Náprava
bude zjednána ihned nebo v nejblíže možném termínu bez zbytečného prodlení
Voda
Není předmětem řešení v tomto projektu vzhledem k charakteru stavby popisované tímto projektem.
Odpady
Jedná se o stavební úpravu uvnitř stávajícího objektu BD, součástí dodávky stavby jsou demoliční
práce. Odpady vzniklé výstavbou jsou popsány v kapitole B.8.h této zprávy.
Půda
Není předmětem řešení v tomto projektu vzhledem k charakteru stavby popisované tímto projektem.

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
Není předmětem tohoto projektu vzhledem k charakteru stavby.
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c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
Není předmětem tohoto projektu vzhledem k charakteru stavby.
d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí,
je-li podkladem,
Nebylo prováděno zjišťovací řízení EIA vzhledem k charakteru stavby.
e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení,
bylo-li vydáno
Není předmětem řešení v tomto projektu vzhledem k charakteru stavby popisované tímto projektem.
f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných
právních předpisů
Není předmětem řešení v tomto projektu vzhledem k charakteru stavby popisované tímto projektem.

B.7

Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva
Problematika není předmětem řešení.

B.8

Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
Stávající objekt je napojen na inženýrské sítě potřebné k realizaci záměru.
Do objektu je přivedena stávající vodovodní přípojka, která objekt zásobuje vodou, po dobu výstavby
poslouží tato vodovodní přípojka pro potřeby stavby.
Připojení na pevnou telefonní síť pro vedení stavby není navrhováno s tím, že vedení stavby bude
užívat sítě mobilních operátorů.
b) odvodnění staveniště,
Není předmětem řešení v tomto projektu vzhledem k charakteru stavby popisované tímto projektem.
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
Není předmětem řešení v tomto projektu vzhledem k charakteru stavby popisované tímto projektem.
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,
Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním
prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací“.
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
Není předmětem řešení v tomto projektu vzhledem k charakteru stavby popisované tímto projektem.
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
Stavební práce budou probíhat pouze uvnitř stávajícího bytu.
Krátkodobý zábor mimo staveniště nebude realizován.
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
Není předmětem tohoto projektu.
Stavební práce budou probíhat pouze uvnitř stávajícího bytu.
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Krátkodobé zábory mimo objekt nebudou realizovány, zásobování stavby stavebním materiálem
bude probíhat vchodem do objektu z ulice Jindřišská. Dodavatel stavby si zajistí po dobu nezbytně nutnou
povolení k parkování ve dvoře.
Obecná ustanovení:
a)
Během stavby musí být zachována dopravní obsluha dotčené oblasti, bezpečný průchod pro
pěší v dotčené oblasti a příjezd a přístup k přilehlým objektům, jmenovitě pro pohotovostní vozidla.
b)
Veškeré stavební činnosti spojené s realizací stavby nesmí omezit automobilový a pěší
provoz na stávajících přilehlých komunikacích.
c)
Během výstavby musí být umožněn příjezd těžké techniky provozovatele sítě ke vstupním
šachtám veřejné kanalizace; rovněž zůstane zachován přístup k uličním hydrantům a armaturám stávajících
vedení technického vybavení.
d)

Po dobu stavby bude zachován přístup k telekomunikačním kabelům.

e)
Do vzdálenosti menší než 2,5 m od STL a NTL plynovodů a přípojek nelze bez předchozího
písemného souhlasu správce sítě umísťovat objekty ZS, konstrukce, maringotky, skládky stavebního a
jiného materiálu, jeřábové dráhy, sklady a čerpací stanice PHM a hořlavin.
f)
Provádění výkopových prací v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy
a veřejného osvětlení, plynárenských zařízení, vodovodních řadů se budou provádět ručně.
g)
Kabelové sítě elektrizační soustavy v těsné blízkosti výkopů pro stavební konstrukce budou
ručně obnaženy, provizorně vyvěšeny a zajištěny.
h)

Případně odkryté vodovodní potrubí bude zabezpečeno proti poklesu a vybočení.

i)

Během prací bude zachován přístup mobilní požární techniky ke všem okolním objektům.

j)
hydrantů.

Po dobu provádění stavby bude zachována přístupnost a akceschopnost uličních požárních

k)
Realizace stavby musí být prováděna dle „Technických podmínek pro provádění zásypů rýh
a výkopů inženýrských sítí“, vydaných TSK
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
Seznam odpadů podle Katalogu odpadů (vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o
Katalogu odpadů), které budou vznikat během stavby
Katalogové Kategorie
Název druhu odpadu podle Katalogu odpadů
číslo odpadu odpadů
O-ostatní
Nnebezpečný
17 01 07

O

17 02 01
17 02 03
17 04 05
17 04 11
17 05 04

O
O
O
O
O

17 06 04

O

17 09 04

O

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,
tašek a keramických výrobků neuvedené pod
číslem 17 01 06
Dřevo
Plasty
Železo a ocel
Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05
03
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06
01 a 17 06 03
Směsné stavební a demoliční odpady
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17
09 03

Množství Způsob nakládání s
odpadů
odpady (viz níže)*
(tuny)

0,50

4

0,10
0,05
0,10
0,10
0,0

3
2
5
5
4

1,10

4

0,50

4

POZN *) Způsob nakládání s odpady
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1. Shromažďování před přípravou k opětovnému použití
2. Shromažďování před recyklací
3. Shromažďování před jiným využití odpadů, například energetické využití (spalování)
4. Shromažďování před odstraněním odpadů (skládkování)
5. Shromažďování před odvozem do sběrný/výkupny
6. Jiné nakládání s odpady – popište samostatně
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
Není předmětem stavební úpravy v bytě.
j) ochrana životního prostředí při výstavbě,
Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy
Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním
prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací“.
Obecná doporučení:
- Organizovat staveniště tak, aby nedocházelo k neodůvodněnému shlukování hlučných stavebních
technologií v jedné části staveniště.
- Výrazně hlučné stavební operace plánovat tak, aby nedošlo k jejich kumulaci ve stejnou dobu
výstavby.
- Hlučné stacionární (tj. stabilní) stavební technologie v případě potřeby vybavit akustickým krytem či
zástěnou nebo je umístit v interiéru budovaného objektu.
- Důsledně vypínat nepoužívané stavební technologie.
- Na staveništi používat nové a tím méně hlučné mechanizmy (jedna z podmínek výběrového řízení
na dodavatele stavebních prací), dále používat pokud to připustí technologie stavby menší mechanizmy.
- V bezprostředním okolí stavby se nacházejí rodinné domy. Důležité z hlediska minimalizace
dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu je provedení časového omezení výrazně hlučných
prací.
- Provádět kontrolní měření hluku ze stavební činnosti se zpětnou vazbou na organizaci provádění
stavebních prací.
Ochrana před prachem
Zvýšení prašnosti a znečištění vozovek v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno
plněním dále specifikovaných opatření:
- Důsledným dočištěním dopravních prostředků před odjezdem od staveniště tak, aby splňovala
podmínky §52 zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění;
- Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění
komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu;
- Uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb.;
- Všechna opatření prováděná k omezení prašnosti zařadit do provozních předpisů a zajistit
prokazatelné seznámení pracovníků s těmito opatřeními;
- Při výběru prováděcí firmy sledovat také v nabídce hledisko ohledu na vliv na životní prostředí.
Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů
- Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.
- Používané dopravní prostředky musí splňovat limity stanovené normou EURO 2.
- Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanizmy,
které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje.
- Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úkapů či úniků olejů a
ropných látek do terénu.
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-Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a
podzemních vod cizorodými látkami.
- Jakékoliv znečištění bude okamžitě sanováno.
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, úpravy pro bezbariérové užívání
výstavbou dotčených staveb
Požadavky na pracoviště a prac. prostředí na staveništi (dle § 3 zák. č. 309/2006 Sb.):
(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo
udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto
osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze
tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.
(2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky kladené na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb
fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění
kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které
by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,
g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo na jejich etapy podle skutečného
postupu prací,
l) přecházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou
zdržovat na staveništi,
m) zajištění spolupráce s jinými osobami,
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné
blízkosti,
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo
předáno,
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující
zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.
(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a bližší
vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž
výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis.
§ 15:
(1) V případech, kdy při realizaci stavby
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a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých
budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu
delší než 1 pracovní den, nebo
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v
přepočtu na jednu fyzickou osobu,
je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí
právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§ 2 odst. 1 zák. č.
251/2005 Sb., o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může
být v listinné nebo elektronické podobě.
Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést
bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na
viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání
stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, např. tabulí
s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na
staveništi nebo stavbě.
(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému
ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v
případech podle odst. 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby
plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provádění; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a
podstatným změnám během realizace stavby.
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření,
Není předmětem tohoto projektu.
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,
Není předmětem tohoto projektu.
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.
Výstavba bude prováděna dodavatelským způsobem, dodavatel stavby bude určen výběrovým
řízením. Předpokládá se doba výstavby včetně technologických přestávek 6 měsíců od zahájení.
Předpokládány jsou následující milníky:

B.9

- předpokládané zahájení stavby

04/2022

- předpokládané ukončení stavby

10/2022

Celkové vodohospodářské řešení
Beze změny oproti stávajícímu řešení.
Vypracoval: Ing. Petr Pejsar
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