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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifika ční údaje 

A.1.1 Údaje o stavb ě 
a) název stavby:    Novostavba objektu pro uskladnění sportovního vybavení        

     a zahradní techniky pro ZŠ a MŠ Hradiště č.p. 147 
          vč. vnitřní přípojky elektřiny, dešťové kanalizace,  

zpevněných ploch a oplocení 
 

b) místo stavby: 
- adresa:    Těrlicko (599158) 
- katastrální území:   Hradiště pod Babí horou (647489) 
- parcelní čísla:   702, 703, 706 
 

c) předmět projektové dokumentace: Předmětem projektové dokumentace je záměr objektu pro  
uskladnění sportovního vybavení a zahradní techniky pro ZŠ 
a MŠ Hradiště č.p. 147 vč. podmiňujících a doplňkových 
staveb viz název stavby 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení, adresa:  Základní škola a Mateřská škola Těrlicko 

Školní 419/2 
735 42 Těrlicko 

b) IČO     - 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli spole čné dokumentace 
a) jméno, příjmení, adresa:  Ing. Roman Machander  

     Karvinská 1155, 737 01 Český Těšín  
IČO     88575705 

b) jméno, příjmení hlavního projektanta včetně čísla ČKAIT a oboru:    
     Ing. Libor Filín, č.a. 1102792  IP00 

 
c) jméno, příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla ČKAIT a 

oboru:  
Dokumentace objektu (SO01 - SO04)     
       Ing. Roman Machander  
        Ing. Libor Filín, č.a. 1102792  IP00 

 
Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ)   Ing. Jan Kabot, č.a. 1103962 IH00 
 

A.2 Členěné stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 

SO 01 Stavební konstrukce a TZB 
SO 02 přípojka dešťové kanalizace  
SO 03 Vnitřní přípojka NN     
SO 04 Zpevněné plochy, oplocení 
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A.3 Seznam vstupních údaj ů 
- návrh investora (rozměrový požadavek) 
- katastrální snímek 
- geometrické a geodetické zaměření  
- normy ČSN EN a ISO 
- vyjádření správců inženýrských sítí 
- vyjádření dotčených orgánů 

 
 
Vypracoval:   Ing. Libor Filín, 777 344 793 

  Ing. Roman Machander, 777 257 082 
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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, 
 

Pozemek se nachází v klidném prostředí obce Těrlicko - Hradiště, v areálu základní a mateřské školy. 

Dle schváleného územního plánu obce Těrlicko z roku 2008 vč. změny č.3, se pozemek nachází 
v zastavěném území- plochy smíšené obytné. 

 
Staveniště je mírně svažité. Je dobře přístupné po obecní komunikaci, která vede hned vedle pozemku 

investora. K dispozici je potřebná kapacita elektrické energie a pitné vody. V místě stavby se nenachází 
žádné stavby ani vzrostlé stromy. 

Pozemek se nachází v tichém prostředí na okraji obce, v areálu základní a mateřské školy Hradiště, je 
bezproblémově dostupný auty. 

 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

 

Obec Těrlicko má platný ÚP schválený 4.8.2008, vč. změny č. 3 schválené obecním zastupitelstvem 
dne 1.10.2014 s nabytím účinnosti od 4.11.2014 dle § 6 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 165 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

Záměr stavby je plně v souladu s územním plánem obce. Pozemky parc.č. 702, 703 a 706, k.ú. 
Hradiště pod Babí horou se nachází v území urbanizovaném v zóně bydlení – smíšené obytné. 

Celá stavba se nachází v zastavěném území. 

 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území, 

Pro posuzovaný pozemek a na něm nově budované stavby, se obecné požadavky na využívání území 
nijak nemění a ani není povolena výjimka z obecných požadavků na využívání území. 

 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 

 

Ke stavbě se zatím nevyjádřily žádné dotčené orgány. 

 

Vyjádření správců IS: 

- dle vyjádření SmVaK č.j.: 9773/V008156/2018/AUTOMAT, ze dne 22.3.2018 - společnost v 
místě stavby nemá žádné IS a se stavbou souhlasí. 

 

- dle vyjádření GasNet s.r.o č.j. 5001692050 ze dne 22.3.2018 – společnost v místě stavby nemá žádné 
IS a se stavbou souhlasí. 
 
- dle vyjádření CETIN a.s., č.j. 569534/18 ze dne 22.3.2018 – společnost v místě stavby nemá žádné IS a 
se stavbou souhlasí. 
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ČEZ Distribuce, a.s., č.j.: 0100896069 ze dne 22.3.2018 – společnost v místě stavby nemá žádné IS a se 
stavbou souhlasí. 
 
Telco Pro Cervices, a.s. č.j. 0200728894 ze dne 22.3.2018. – společnost v místě stavby nemá žádné IS 
 

Při pracích je nutné respektovat podmínky prací v ochranných pásmech všech inženýrských 
sítí, která jsou součástí jejich vyjádření !!! 

 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum stavebně historický průzkum apod. 
 

Pozemek stavebníka byl geometricky a geodeticky zaměřen.  

Samostatný hydrogeologický průzkum v místě stavby nebyl prováděn. Dešťové vody ze střechy jsou 
svedeny do stávající dešťové kanalizace na pozemku stavebníka. Vsakování dešťových vod z pochůzích a 
pojízdných zpevněných ploch je prováděno jejich vyspádováním na pozemek investora v celém rozsahu a 
volným zasakováním do okolních travnatých ploch. Toto řešení je v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 
písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Volná část pozemku 
schopná zasakovat dešťové vody tvoří 83 % celkové výměry pozemku, což splňuje stanovených nejméně 
40 %. 

 Splaškové vody nejsou. Stavba je založením jednoduchá, základové poměry jsou jednoduché. Měření 
radonu nebylo prováděno, nejedná se o stavbu pro bydlení. 

 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 1) , 
Stavba nezasahuje do ochranných pásem a chráněných území. Stavba se nenachází na území CHKO, 

Národního parku ani v památkové zóně. V místě stavby se nenachází významný krajinný prvek. 

Stavba se nenalézá v záplavovém území (Q100).   

V místě stavby se nenachází památkově chráněné objekty ani stavby. Stavba se nenachází 
v památkové zóně. 

Stavba nezasahuje do PO inženýrských sítí. 

Stavby se nenachází v ochranném pásmu státních hranic.  

 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovaném území apod., 
Poloha pozemku není umístěna ve výše uvedených územích. 

 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
Samotná stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky, odtokové poměry v území nebudou 
stavbou dotčeny. Nebude docházet k podmáčení stavebního ani okolních pozemků. Stavbou nedojde 
k podmáčení terénu; ke změně únosnosti zeminy, narušení stability svahů nebo narušení statické stability 
okolních objektů.  
Vlastní stavební činnost nesmí způsobit únik škodlivých látek do ovzduší ani vod. Prašnost bude 
omezována na minimum důsledným čištěním mechanizačních prostředků dodavatelů při výjezdu na 
veřejné komunikace. Staveniště po skončení výstavby musí být uvedeno do původního, nebo 
dohodnutého stavu. 
Dodavatel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém technickém stavu, aby nemohlo 
dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. 
Dále je dodavatel povinen řídit se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a likvidovat odpady 
vyprodukované v průběhu výstavby ve smyslu tohoto zákona, tj. likvidovat odpady na skládkách k tomu 
určených, popř. likvidovat odpady prostřednictvím autorizovaných firem, zabývajících se likvidací 
nebezpečných či jiných odpadů. 
Po provedení stavebních prací bude okolí stavby a pozemky zasažené stavbou upraveny do původního 
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stavu. 

V rámci inženýrských sítí vnitřních bude kolem novostavby zhotovena dešťová kanalizace o délce 28 
m o dimenzi DN110, 125 z PVC KG SN 8 ve spádu min. 3,0 %, která bude zaústěna do stávající RŠ na 
pozemku stavebníka. 

Splaškové odpadní vody nevznikají. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Není vyžadována asanace či demolice. Před zahájením stavby, je nutné rozebrat stávající pletivové 

oplocení. v délce 30 m. 

V místě stavby se nenacházejí žádné stavby ani vzrostlé stromy. 

 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa, 

Stavbou dojde k trvalému záboru ZPF. Stavební pozemek parc.č. 703, k.ú. Hradiště pod Babí horou je 
veden jako zahrada a je pod ochranou zemědělského půdního fondu, BPEJ 74811. Novostavba vč. 
zpevněných ploch částečně zasahuje na tento pozemek. Z tohoto důvodu dojde k trvalému odnětí ze ZPF 
a to v ploše 27,92 m2.  

Před zahájením stavby bude v terénu vytýčen trvalý zábor půdy a hranice tohoto záboru zabezpečeny 
tak, aby nedošlo k jejich posunutí či poškození.  

Před zahájením stavebních prací bude provedena skrývka kulturních vrstev půdy a tato využita 
k rozprostření na nezastavěné části předmětného pozemku (terénní úpravy při dokončení stavby). 

Při stavebních činnostech nedojde k porušení sousedních ploch a kultur na nich pěstovaných. 
Při realizaci stavby bude důsledně dbáno na to, aby nedošlo k úniku pevných, kapalných a plynný 

látek poškozující ZPF a jeho vegetační kryt, popř. zprostředkovaně vodní toky, či podzemní vody. 
Stavbou nedojde k narušení vodních poměrů na okolní zemědělské půdě. 
Investor se zavazuje zaplatit odvody za odnětí půdy ze ZPF po vydání dokumentu, kterým bude 

předmětná stavba povolena. Odvod nebyl stanoven. 

Investor bude respektovat připomínky orgánů ochrany ZPF, majitelů i uživatelů přilehlých pozemků. 

Stavba bude prováděna v souladu s vydaným závazným stanoviskem Magistrátu města Karviné, 
odboru stavebního a životního prostředí. 

 
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
Stavba bude napojena na infrastrukturu, a to na elektrický proud 230 V 

Příjezd ke stavbě je po zpevněné ploše ze zámkové dlažby, která se napojuje na obecní silnici pomocí 
stávajícího sjezdu. 

Nově navržená zpevněné plochy okolo stavby - chodníky mají celkovou zastavěnou plochu 54,7 m2 a 
budou provedeny ze zámkové dlažby tl. 60 mm, a budou napojeny na stávající zpevněné plochy okolo 
školy a hřiště. 

 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Stavba nemá žádné věcné ani časové vazby na okolí. 

 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 
 

Přehled vlastníků stavbou dotčených pozemků: 

katastr: Hradiště pod Babí Horou  
číslo parcely  vlastník   plocha způsob využití / druh pozemku: 
702   Obec Těrlicko   1 007 m2 zastavěná plocha a nádvoří 
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703   Obec Těrlicko     674 m2 zahrada 

706   Obec Těrlicko  2 251 m2 sportoviště a rekreační plocha / ostatní plocha 

 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo. 
Stavbou nevznikají nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užív ání 
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, 

Jedná se o novou stavbu. 
 

b) účel užívání stavby 

Stavba bude sloužit pro účely uskladnění sportovního vybavení a zahradní techniky pro ZŠ a MŠ 
v Těrlicku - Hradišti. 

Novostavba je navržená jako jednopodlažní objekt s výškovým rozdílem podlah 0,5 m v jednotlivých 
místnostech. 

Stavba je rozdělená na tří samostatné místnosti.  

Zastavěná plocha stavby je 49,70 m2. 

Celková vnitřní podlahová plocha je 41,37 m2. 

Obestavěný prostor stavby je 150 m3. 

  

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o stavbu trvalou. 
 

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

Nebyly a nebudou vydány žádné výjimky z technický požadavků na stavby vč. bezbariérového 
užívání staveb. 

 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

 

Zatím nebyly vzneseny podmínky dotčených orgánů. 
 
Vyjádření správců inženýrských sítí: 

- dle vyjádření SmVaK č.j.: 9773/V008156/2018/AUTOMAT, ze dne 22.3.2018 - společnost v 
místě stavby nemá žádné IS a se stavbou souhlasí. 

 

- dle vyjádření GasNet s.r.o č.j. 5001692050 ze dne 22.3.2018 – společnost v místě stavby nemá žádné 
IS a se stavbou souhlasí. 
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- dle vyjádření CETIN a.s., č.j. 569534/18 ze dne 22.3.2018 – společnost v místě stavby nemá žádné IS a 
se stavbou souhlasí. 
 
ČEZ Distribuce, a.s., č.j.: 0100896069 ze dne 22.3.2018 – společnost v místě stavby nemá žádné IS a se 
stavbou souhlasí. 
 
Telco Pro Cervices, a.s. č.j. 0200728894 ze dne 22.3.2018. – společnost v místě stavby nemá žádné IS 
 

Při pracích je nutné respektovat podmínky prací v ochranných pásmech všech inženýrských 
sítí, která jsou součástí jejich vyjádření !!! 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) - kulturní památka apod., 

Stavba nevyžaduje ochranu podle zvláštních předpisů. 

 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

 

Stavba bude sloužit pro účely uskladnění sportovního vybavení a zahradní techniky pro ZŠ a MŠ 
v Těrlicku – Hradišti. 

Novostavba je navržená jako jednopodlažní objekt s výškovým rozdílem podlah 0,5 m v jednotlivých 
místnostech. 

Stavba je rozdělená na tří samostatné místnosti.  

Zastavěná plocha stavby je 49,70 m2. 

Celková vnitřní podlahová plocha je 41,37 m2. 

Obestavěný prostor stavby je 150 m3. 

 

Areál školy je oplocen. Oplocení je provedeno drátěným plotem výšky do 1,6 m.  

Před zahájením stavby zahradního domku, dojde k rozebrání stávajícího drátěného oplocení v délce 
cca. 30 m, které rozděluje stávající prostor jednotlivých dětských hřišť základní a mateřské školy a 
zasahuje do obrysu navržené novostavby. Následně, po vybudování zahradního domku a zpevněných 
ploch, dojde k provedení nového drátěného oplocení  vč. branky v délce 26,5 m, výšky do 1,6 m.  

V rámci inženýrských sítí vnitřních bude kolem stavby zhotovena dešťová kanalizace o délce 28 m o 
dimenzi DN110, 125 z PVC KG SN 8 ve spádu min. 3,0 %, která bude zaústěna do stávající RŠ dešťové 
kanalizace na pozemku stavebníka parc.č. 702. 

Připojení ELI navrženého zahradního domku bude provedeno kabelem CYKY 3 x 4 mm2 z hlavního 
rozvaděče v objektu školy uloženého v kopoflexové chráničce DN50 v hloubce min. 600 v nezpevněné 
ploše a 800 mm ve zpevněné ploše. Délka připojení je 24 m. 

Nově navržená zpevněné plochy okolo stavby - chodníky mají celkovou zastavěnou plochu 54,7 m2 a 
budou provedeny ze zámkové dlažby tl. 60 mm, a budou napojeny na stávající zpevněné plochy okolo 
školy a hřiště. 

 

Při pracích je nutné respektovat podmínky prací v ochranných pásmech všech inženýrských 
sítí, která jsou součástí jejich vyjádření!!! 

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., 
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- Stavba je napojena na elektrickou energii. 
Instalovaný příkon pro novostavbu RD: 
Osvětlení objektu             Pi  =      0,8 kW   soudobost  0,6 
Zásuvkový rozvod                               Pi  =      3,0 kW   soudobost  0,4  
 
Celkem      Pi =  3,8 kW 
     při soudobosti    Pi =  0,48 kW 
Vypočtený proud     In =  16 A (pro 1f bez soudobosti) 

 Nejsou zahrnuty případné rezervy, soudobost je odhadnuta.  
 

Dešťové vody  
V rámci inženýrských sítí vnitřních bude kolem stavby zhotovena dešťová kanalizace o délce 28 m o 

dimenzi DN110, 125 z PVC KG SN 8 ve spádu min. 3,0 %, která bude zaústěna do stávající RŠ dešťové 
kanalizace na pozemku stavebníka parc.č. 702. 

 

Celkové množství dešťových vod ze střechy a zpevněných ploch bude: 

69 m2  … 0,006 l/s.m2 … 0,4 l/s při intenzivním 15-ti minutovém dešti 

 

- Stavba neprodukuje odpady během svého provozu. 

 

- Odpady vzniklé při výstavbě:  

Odpady vzniklé při stavební činnosti se odvezou na řízené skládky příslušných odpadů k uložení a 
k recyklaci. 

Přehled možných a pravděpodobných odpadů vznikajících při výstavbě je v následující tabulce: 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie   
odpadu 

Množství 
Způsob nakládání s 

odpady 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 1,5 t recyklace, skládka 

17 02 01 Dřevo O 150 kg recyklace, 

17 02 03 Plasty O 20 kg recyklace, skládka 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 5 kg recyklace 

17 04 05 Železo a ocel O 150 kg recyklace 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 5 kg recyklace, skládka 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod 
čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 15 kg recyklace, skládka 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry 
neuvedené pod číslem 17 08 01 O 50 kg recyklace, skládka 

17 09 04 Směsný stavební nebo demol. odpad O/N 300 kg recyklace, skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 300 kg recyklace, skládka 

 

Vesměs se bude jednat o odpady vzniklé jako zbytky při realizaci stavby (ZRS) ve formě 
nevyužitelných přebytků materiálů, obalů ze stavebních materiálů, případně odpady vzniklé pracovníky 
stavby.  
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Zneškodnění odpadů ze stavebních materiálů zajistí dodavatel stavby. S nebezpečnými odpady bude 
nakládáno v souladu s platnou legislativou – zákon o odpadech.  

Při realizaci stavby musí být dodržena ustanovení zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a prováděcí 
vyhlášky č. 93/2016 Sb. – katalog odpadů, č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a 
č.294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. 

Nakládání z odpady se řídí tímto postupem: 
1. Bude dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady: předcházení vzniku odpadů, příprava 

k opětovnému použití odpadů, recyklace odpadů, jiné využití odpadů, odstranění odpadů. 
2. Odpady budou shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií. 
3. V průběhu stavebních prací bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání 

s nimi. 
4. Odpady vzniklé během stavebních prací budou předány oprávněné osobě, která provozuje zařízení 

pro nakládání s odpady. Tyto doklady budou předané odboru životního prostředí a zemědělství do 
30 dnů od ukončení stavby. 

 

Pro likvidaci odpadů musí mít dodavatel stavby uzavřenou smlouvu o likvidaci odpadů s firmou 
oprávněnou ke zneškodňování odpadů. Pro výstavbu nesmí být použity materiály, u kterých není znám 
způsob zneškodnění po jejich použití. 

Výkopová zemina a sejmutá ornice v tl. 0,2 m bude deponována na pozemku stavebníka a bude 
použita při terénních úpravách po dokončení stavby. 

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Se stavbou bude započato na podzim v roce 2018 v jedné etapě. Předpokládaná doba stavby je 1 roky. 
Předpokládané dokončení stavby je plánováno na 06/2019. 

SO 01 Stavební konstrukce a TZB 08/2018 – 11/2018 
SO 02 přípojka dešťové kanalizace 12/2018 
SO 03 Vnitřní přípojka NN   12/2018 
SO 04 Zpevněné plochy, oplocení 04/2019 
 

j) orientační náklady stavby 

Dle obestavěného prostoru je cena stavby cca 750 000 Kč. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Stavba je navržena jako jednoduchá, zapadající do venkovského urbanizovaného prostředí. 

Jedná se o jednopodlažní objekt s nepravidelnou sedlovou střechou o sklonu 15° a 25°. 

Územní regulace je splněna v souladu s platným územním plánem obce. Kompozice prostorového 
řešení je v souladu s charakterem předmětných pozemků, polohy místní komunikace a charakterem 
okolní zástavby. 

 

b)  architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
 

Stavba je jednopodlažní objekt s nepravidelnou sedlovou střechou o sklonu 15° a 25°. 
Půdorys stavby je obdélníkový s rozměry 4,98 m x 9,98 m. Zastavěná plocha stavby je 49,7 m2, 

vnitřní podlahová plocha je 41,37 m2 

Konstrukce stavby bude zděná z cihelných tvárnic (Porotherm, popř. Heluz), tl. zdiva 240 mm a 
omítnuty probarvenou vápenocementovou omítkou. 
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Okna a dveře budou z plastových vícekomorových profilů v barvě s izolačním dvojsklem Ug = 1,0 
W/m2.K. Okna budou z venkovní strany chráněna kovovými mřížemi. Barevné řešení bude sladěno s 
použitými okny v budově školy. 

Celková výška stavby v hřebeni je okolo 4,42 m.  Stavba bude zasazená do svažitého terénu. 

Stavba není podsklepená. 

Plocha okolo stavby bude provedena ze zámkové betonové dlažby. 

Strop a krov bude proveden z dřevěných trámů. 

Krytina střechy bude provedená z lakovaného plechu. 

Chodník bude proveden ze zámkové betonové dlažby. 

Skladby konstrukcí jsou přesněji popsány v technické zprávě v příloze. 

Barevné řešení bude odpovídat charakterů okolní zástavby. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  
V I.NP se nachází sklad zahradní techniky, místnost pro uložení sportovního vybavení dolního hřiště 

pro mateřskou školu a místnost pro uložení sportovního vybavení horního hřiště pro základní školu..  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Na stavbu se nevztahuje vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

B.2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby 
Objekt bude postaven a zařízen materiálem a stavebními předměty, které všechny splňují technické 

předpisy, především zákonem č.22/1997 Sb. v pozdějších zněních, nařízením vlády č. 163/2002 Sb., 
190/2002 Sb. v pozdějším znění. 

Všechny vnitřní instalace budou před předáním stavby do užívání řádně prozkoušeny a předány budou 
spolu s výchozími revizemi. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objekt ů 
a) stavební řešení 
Konstrukce stavby bude zděná z cihelných tvárnic (Porotherm, popř. Heluz), tl. zdiva 240 mm a 

omítnuty probarvenou vápenocementovou omítkou. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Stavba je založená na betonových pásech do nezámrzné hloubky na kterých je zhotovena základová 

železobetonová deska z betonu C20/25 tl.150 mm. 

Konstrukce stavby bude zděná z cihelných tvárnic (Porotherm, popř. Heluz), tl. zdiva 240 mm a 
příčky tl. 140 mm a omítnuty vápenocementovou omítkou. 

Zdi jsou pod stropem po obvodu stavby zpevněny železobetonovým věncem. Překlady jsou použity 
systémové i železobetonové. 

Krov bude klasický dřevěný z jehličnatého impregnovaného smrkového dřeva. Střecha bude pokryta 
lakovanou plechovou střešní krytinou.  

Podhled bude proveden z dřevěných lakovaných palubek. 

Zpevněné plochy jsou z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm, po obvodu vymezeny obrubníky. 
Odvodnění ploch je do terénu. 

Vnější kanalizace je z plastových PVC trubek KG SN8.  

Okna a dveře budou z plastových profilů. Zasklení bude izolačními dvojskly. 
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Okna budou z pohledového skla, z venkovní strany chráněna ocelovými mřížemi. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Prohlašujeme, že stavba je navržena tak, že dle platných technických norem bude konstrukce plnit 

svou funkci po celou dobu životnosti, nebude hrozit její zřícení stavby nebo její části, větší stupeň 
nepovoleného přetvoření dle mezních stavů, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení 
anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce a poškození v případě, kdy 
je rozsah neúměrný původní příčině. 

Lokalita: Těrlicko - Hradiště cca. 348 m.n.m 

Při návrhu stavby bylo počítáno se zatížením dle normy ČSN EN 1990 až 1995, sněhová oblast III. 
s užitným zatížením sněhu Sk= 1,5 kN/m-2.  

Zatížení větrem bylo počítáno s hodnotou. (Oblast I. 25 m/s) 

Užitné zatížení podlahy je qn= 1,5 kN. 

Kategorie terénu: III – plocha s vegetací 

Stálé zatížení bylo počítáno dle materiálu použitých na stavbě, převzatých z prospektových  

a technický listů jednotlivých výrobků. 

Navržené prvky vyhoví na dané zatížení. 

Stálé zatížení bylo počítáno dle materiálu použitých na stavbě, převzatých z prospektových a 
technický listů jednotlivých výrobků. 

V projektované dokumentaci všech stavebních objektů nebyly projektovaný zvláštní nebo neobvyklé 
konstrukce, resp. Nebyly navrženy žádné speciální opatření vyžadující řešení konkrétních konstrukčních 
detailů. 

 Tato projektová dokumentace nenahrazuje a není určena jako dokumentace k provedení stavby ani 
jako dodavatelská dokumentace zhotovitele stavby. Dokumentace je určena ke čtení společně s celou 
technickou dokumentací a v budoucnu s podmínkami stavebního povolení. Předpokládá se, že si 
dodavatelská firma v rámci přípravy stavby nebo v rámci nabídkového řízení provede vlastní „Plán 
organizace výstavby“. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení 
a+b) technické řešení, výčet technických a technologických zařízení 
Stavba je bez výrobní a provozní technologie. 

B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení 
Odstupové vzdálenosti od stavby jsou dostatečné a nezasahují do jiného požárně nebezpečného 

prostoru. 
V místě stavby se nachází vodovod. 
PBŘ stavby je řešeno v samostatné zprávě. 

 

B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi - Kritéria tepeln ě technického 
hodnocení 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 
 neřeší se 
 
b) energetická náročnost stavby 

neřeší se 
 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
 neřeší se 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a 
komunální prost ředí  

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

Stavba je větrána přirozeně pomocí otvíravých oken, dle potřeba uživatelů stavby. 
Stavba nemá negativní vliv na okolní prostředí. Stavba nebude produkovat vibrace, hluk, prašnost 

apod. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby p řed negativními ú činky vn ějšího 
prost ředí - pronikání radonu z podloží, bludné proudy, se izmicita, 
hluk, protipovod ňová opat ření apod. 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Radon není pro stavbu zahradního domku řešen. 
 

b) ochrana před bludnými proudy, 
 Není třeba, v blízkosti stavby se nenachází zdroj stejnosměrného napětí (železnice, tramvaje, 

trolejbusy,…). 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
Stavba nevyžaduje toto opatření 

 
d) ochrana před hlukem 

Stavba nemá negativní vliv na okolní prostředí. Stavba nebude produkovat vibrace, hluk, 
prašnost apod. 
 

e) protipovodňová opatření 
Stavba nevyžaduje toto opatření, jelikož se nenachází v záplavovém území. 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury,  
V rámci inženýrských sítí vnitřních bude kolem stavby zhotovena dešťová kanalizace o délce 28 m o 

dimenzi DN110, 125 z PVC KG SN 8 ve spádu min. 3,0 %, která bude zaústěna do stávající RŠ dešťové 
kanalizace na pozemku stavebníka parc.č. 702. 

Připojení ELI navrženého zahradního domku bude provedeno kabelem CYKY 3 x 4 mm2 z hlavního 
rozvaděče v objektu školy. Kabel bude uložen v kopoflexové chráničce DN50 v hloubce min. 600 
v nezpevněné ploše a 800 mm ve zpevněné ploše. Délka připojení je 24 m. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
V rámci inženýrských sítí vnitřních bude kolem stavby zhotovena dešťová kanalizace o délce 28 m o 

dimenzi DN110, 125 z PVC KG SN 8 ve spádu min. 3,0 %, která bude zaústěna do stávající RŠ dešťové 
kanalizace na pozemku stavebníka parc.č. 702. 

Připojení ELI navrženého zahradního domku bude provedeno kabelem CYKY 3 x 4 mm2 z hlavního 
rozvaděče v objektu školy. Kabel bude uložen v kopoflexové chráničce DN50 v hloubce min. 600 
v nezpevněné ploše a 800 mm ve zpevněné ploše. Délka připojení je 24 m. 
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B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení, 
Příjezd ke stavbě je po zpevněné ploše ze zámkové dlažby, která se napojuje na obecní silnici pomocí 

stávajícího sjezdu. 

Nově navržená zpevněné plochy okolo stavby - chodníky mají celkovou zastavěnou plochu 54,7 m2 a 
budou provedeny ze zámkové dlažby tl. 60 mm, a budou napojeny na stávající zpevněné plochy okolo 
školy a hřiště. 

Vsakování dešťových vod z pochůzích a pojízdných zpevněných ploch je prováděno jejich 
vyspádováním na pozemek investora v celém rozsahu a volným zasakováním do okolních travnatých 
ploch.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Území je dostatečně vybaveno dopravní infrastrukturou. 

c) doprava v klidu. 
Parkování je zajištěno na stávající zpevněné ploše ze zámkové dlažby, vedle objektu školy. 
 

d) pěší a cyklistické stezky, 
Stavba neobsahuje záměr pěších a cyklistických stezek, proto nevyžaduje toto řešení. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a+b+c) Terénní úpravy, použité vegetační prvky, biotechnická opatření 

Po dokončení stavby bude terén kolem stavby upraven sejmutou ornicí a bude zpětně zatravněn. 
Plocha před a kolem stavby bude zpevněná betonovou zámkovou dlažbou. Vegetační prvky budou 

použity dle volby investora, vše běžné pro přírodní a podnební podmínky území. Biotechnická opatření 
záměr nevyžaduje. 

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. 
Sejmutá ornice bude využita na témže stavebním pozemku při rekultivaci terénu. Stavba nebude mít 

negativní vliv na okolní půdu. 
Srážková voda bude zasakována do terénu v místě dopadu, tak jako doposud. K negativnímu 

ovlivnění povrchových a podzemních vod stavbou nedojde. 
Hluk je pouze při stavbě RD v denních hodinách. Nebude však překračovat limity vyhl. č. 272/2011 

Sb. 
Při výstavbě budou dodržovány podmínky na ochranu ovzduší v co nejvyšší míře.  

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

Pozemek je v celé ploše zatravněn.  
Před zahájením stavby není nutné kácet žádné stromy, ale všechny stromy v okolí stavby musí být 

chráněny dle normy ČSN 83 9061. 
Nesmí docházet k pojíždění mechanizací v ochranném prostoru stromů, který je vymezen kolmým 

průmětem obvodu koruny zvětšený o 1,5 m. Blízké stromy u stavby pak budou chráněny a to tak, že 
kmen bude obložen fošnami s podložením gumovými pásy a kořenový systém bude chráněn geotextílií a 
vrstvou štěrku fr. 16-32. 

Stavba je malého rozsahu, nebyl prováděn žádný průzkum z hlediska fauny. 
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Stavba se nenachází v chráněné oblasti. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 
Ke stavbě neproběhlo zjišťovací řízení. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 

Nejsou navrhována ochranná ani bezpečnostní pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Stavba neřeší ochranu obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Staveniště bude napojeno na elektrický proud z objektu školy. 
Voda bude taktéž zajištěna z objektu školy. 

Odhadovaná spotřeba elektrické energie při výstavbě je 50 kWh/měsíc. 
 Odhadovaná spotřeba vody při výstavbě je cca 500 l/měsíc. 

b) odvodnění staveniště, 
Vzhledem k rozsahu stavby a ke konfiguraci terénu nebudou prováděna v rámci výstavby žádná 

zvláštní opatření pro odvodnění staveniště. Srážková voda se bude vsakovat do zeminy. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
 

Staveniště bude napojeno na elektrický proud z objektu školy. 
Voda bude taktéž zajištěna z objektu školy. 

Dopravní napojení staveniště bude pomocí sjezdu, který se napojuje na obecní komunikaci. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Během provádění stavebních prací dojde ke zvýšenému zatížení jejího okolí, zejména prachem a hlukem. 
Zhotovitel stavby je povinen dodržet všechny příslušné limity. 
Hlavním zdrojem hluku a emisí je provoz stavebních strojů a doprava nákladními automobily. 
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze stavebních strojů, 
zvláště při provádění zemních prací – terénní úpravy, výkop základů atd. Tyto činnosti jsou prováděny 
výhradně v denní době (od 06.00 hod do 22.00 hodin). Nebude prováděna stavební činnost v noční době, 
ve dnech pracovního klidu a o svátcích. Hygienické limity platné pro období výstavby jsou splnitelné za 
použití příslušných organizačních opatření (vhodné umístění zdrojů hluku, omezení doby provádění 
prací). 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: 
Asanace, demolice ani kácení dřevin není předpokládané.  
Ochrana okolí staveniště: 
V průběhu provádění stavebních prací zajistí zhotovitel stavby zejména údržbu okolních ploch, dotčených 
vlivem stavby. 
Prováděním stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích, stabilita 
okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby. 
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Nedaleko stavby se nacházejí dřeviny, které budou chráněny podle normy ČSN 83 9061 "Technologie 
vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích". 
Bude vyznačen prostor, kam nesmí technika zajíždět, nebo se zde nesmí skladovat materiál. 
Ochrana okolí při výstavbě: 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 
technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 
Motory dopravních prostředků a mechanizace budou vypínány okamžitě po ukončení práce. 
Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v 
NV č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Částka 146/2000 Sb 
a v NV č. 88/2004 Sb., kterým se mění NV č. 502 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací. Částka 27/2004 Sb. 
Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 
plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory 
omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné 
seřizování motorů. 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 
veřejných komunikací zejména zeminou, sutí apod. Případné znečištění veřejných komunikací 
musí být pravidelně odstraňováno.   

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé), 
Zábory pro staveniště mimo pozemek stavebníka nejsou předpokládány. IS jsou na řešených pozemcích. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Nakládání s odpady 
Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o likvidaci 
se zbytkovým obsahem škodlivin (N). Stavební suť bude v maximální míře recyklována pro další využití.  
V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat ustanovení především následujících uvedených zákonů a 
zákonných opatření (vždy v platném znění): 
• Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
• Vyhláška MŽP ČR a MZd ČR č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
• Vyhláška Sb MŽP ČR č. 381/2001., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
• Vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o likvidaci odpadu. 
 
Množství emisí: 
V průběhu provádění stavební prací dojde na staveništi a jeho okolí k zatěžování emisemi z provozu 
stavebních strojů, prachem, uvolňováním prchavých látek a dalšími druhy znečištění ovzduší - zhotovitel 
je povinen se řídit ustanoveními zákona 201/2012 Sb., zejména musí dbát na to, aby: 
• motory automobilů a stavebních strojů byly v dobrém technickém stavu a jejich emise 
nepřekračovaly přípustné meze 
• pojížděné zpevněné plochy byly pravidelně čištěny 
• pojížděné nezpevněné plochy byly ošetřovány (např. kropením) s cílem omezit prašnost na 
nejmenší možnou míru  
• řádnou organizací prací, užitím odpovídající mechanizace a použitím ochranných prostředků byla 
omezena prašnost při zemních pracích, výrobě betonu, asfaltových směsí, čištění štěrkového lože, 
demolicích a pod na nejmenší možnou míru 
• veřejné komunikace u vjezdů na staveniště, případně jejich úseky používané staveništní dopravy 
byly chráněny před znečištěním a řádně udržovány 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 
Před zahájením stavby dojde ke skrývce ornice v ploše cca 150 m2. Při tloušťce ornice cca 0,20 m se 

jedná o objem 30 m3. 
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Výkopová zemina z hloubení základů bude mít objem cca 20 m3. Tato zemina bude částečně použita 
při pozdějším modelování okolního terénu zahrady a obsypu domu z důvodu jeho výškového odsazení od 
původního terénu. Část bude odvezená na skládku. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Péče o životní prostředí během stavby bude podřízena platným předpisům, zejména s ohledem na hluk a 
dále budou dodržena všechna omezení platná pro dané území. 
Samotná realizace stavby neovlivní významným způsobem okolní pozemky a objekty. Vlivy na okolní 
pozemky a objekty ve fázi výstavby budou pouze dočasné a budou maximálně eliminovány výběrem 
technického vybavení stavby, způsobem organizace výstavby a časovým rozložením a využíváním 
pracovní doby. 
Nedaleko stavby se nacházejí dřeviny, které budou chráněny podle normy ČSN 83 9061 "Technologie 
vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích". 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

V průběhu provádění stavebních prací zajistí zhotovitel stavby zejména: 
• provozní řád stavby 
• pravidelná školení osob, pohybujících se na stavbě 
• údržbu okolních ploch, dotčených vlivem stavby 

Prováděním stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích, stabilita 
okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby. 
Při provádění veškerých stavebních prací je třeba se řídit závaznými ustanoveními platných norem a 
podmínkami bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a vyhláškách Státního úřadu 
inspekce práce.  
č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
č. 309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
č. 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu  
Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností. Vedení stavby bude prováděno v 
souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.  

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Výstavbou nebudou dotčeny jiné stavby. 

l) zásady pro dopravně inženýrská opatření 
Výstavba RD si vyžádá pouze krátkodobá omezení provozu na pozemních komunikacích. Při návrhu DIO 
bude zohledněna snaha o maximální zachování běžného automobilového i pěšího provozu a přístupu 
dopravní obsluhy ke stávajícím objektům. Provoz pěších bude v maximální možné míře zachován. 
Vozidla vyjíždějící ze stavby budou řádně očištěna, aby nedocházelo k zanášení zeminy na veřejné 
komunikace. Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy je třeba chránit 
zábradlím a v noci výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat příslušná ustanovení zákona 
o pozemních komunikacích.  

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Nejsou žádné speciální požadavky na provádění. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Celková lhůta realizace se předpokládá v délce 9 měsíců v letech 2018 - 2019. Určení přesnějších termínů 
realizace stavby je závislé na projednání dokumentace ke stavebnímu řízení v rámci časových možností, 
které jsou dané zákonem a způsobem vlastního řízení. 
Stavba bude zahájena po obdržení pravomocného stavebního povolení a sepsání smlouvy  
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s dodavatelem. 
 
Zahájení výstavby:   08 / 2018  - stavební práce 
   08 / 2018 – 04 / 2019  - práce PSV a dokončovací práce  
 
Předpoklad dokončení výstavby:                
   04 / 2019 

 

B.9 Celkové vodohospodá řské řešení 
Všechny vzniklé odpadní vody ze stavby budou zasakovány v místě stavebního pozemku po patřičném 
vyčištění, tak aby zasakovaná voda nebyla nijak kontaminována. 

 
 

Vypracoval:   Ing. Libor Filín, 777 344 793 

  Ing. Roman Machander, 777 257 082 

 


