Stavební úpravy Spole enského domu v etn nástavby Obecního ú adu v Hlušovicích

B: Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby
a) Charakteristika stavebního pozemku.
Nyní se na pozemcích investora nachází stávající Spole enský d m. Objekt je situován
v zastav ném území na parcele íslo 174/2, 175, 176 a 177 v k. ú. Hlušovice. P ístup ke stavb
je umožn n po stávající sjezdu na silnice III/44610. Pozemky pro stavbu jsou ve vlastnictví
investora.
Stávající objekt nyní složí jako spole enský d m obce Hlušovice. Nov rekonstruovaný objekt
bude užíván nov jako obecní ú ad a spole enský d m obce (dojde k zv tšení kapacity
stávajícího sálu a vybudování nového sociálního zázemí a sklad spole enského sálu).
Nová stavba bude rozd lena na dv ásti s vlastními vchody. První ást tvo í Spole enský d m,
který je umíst n v prvním nadzemním podlaží. Druhou ást tvo í Obecní ú ad, který tvo í ást
prvního a celé druhé nadzemní podlaží.
P ed vlastním zahájením stavebních prací bude z ízeno za ízení staveništ pro skladování
materiálu. Staveništ se bude nacházet na pozemku stavebníka a umíst no bude dle situace.
Za ízení staveništ musí spl ovat požadavky na ízení vlády . 178/2001 Sb. a zákona .
262/2006 Sb., Zákoník práce, v úplném zn ní.
Charakter stavby nevyžaduje rozsáhlejší p ípravu staveništ .
Mimo stavební pozemek investora, mimo areál se nacházejí stávající trasy vedení
inženýrských sítí:
- stávající vedení plynovodu – podzemní vedení
- stávající vedení splaškové kanalizace
- stávající vedení deš ové kanalizace
- stávající vedení NN – podzemní vedení
- stávající vedení NN – nadzemní vedení
- stávající vedení – optický kabel – sd lovací vedení
Stávající p ípojky stávajícího spole enského domu na trasy vedení výše zmín ných
inženýrských sítí:
- stávající elektrická p ípojka ukon ení v p ípojkové sk íni napojenou na vnitro areálové
elektrické za ízení
- stávající p ípojka splaškové kanalizace ukon ená šachtou napojenou na vnitro areálovou
splaškovou kanalizaci
- stávající p ípojka deš ové kanalizace ukon ená šachtou napojenou na vnitro areálovou
deš ovou kanalizaci
- stávající plynovodní p ípojka ukon ená HUP s vnit ními rozvody (u stávající plynovodní
p ípojky bude provedeno zkrácení trasy – zkrácení bude doloženo kladným souhlasem
majitelem a správcem sít viz. dokladová ást)
- stávající kopaná studna pro zásobování vodou - nyní je objekt napojen na stávající studnu
na pozemku investora
Stávající objekt spole enské domu je nyní napojen na veškerou technickou
infrastrukturu a nevyžaduje si žádné nové p ípojky. Rozší ením stávajícího objektu
(p ístavbou a nástavbou) budou rozší eny pouze stávající vnit ní instalace.
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Stavebním úpravami stávajícího objektu v etn zpevn ných ploch, p ípojek na vnitro areálové
vedení inženýrských sítí nedojde k dot ení ochranných pásem výše zmín ných vedení
inženýrských sítí, které nejsou v majetku investora.
b) Vý et a záv ry provedených pr zkum a rozbor (geologický pr zkum, hydrogeologický
pr zkum, stavebn historický pr zkum apod.)
Bylo provedeno geodetické (polohopisné a výškopisné) zam ení dot ených parcel s digitálním
vynesením stávajícího stavu objektu a technické infrastruktury (inženýrských sítí) dle
vyžádaných stanovisek správc inženýrských sítí (k dot ení síti).
Dále byla provedena odborná prohlídka stávajícího objektu se zam ením a stavebního
pozemku generálním projektantem stavby, byla provedena sch zka za p ítomnosti GP a
investora stavby s cílem vyjasn ní všech postup a zám r projektu.
Dalším podkladem pro zpracování dokumentace byla zajišt ná p vodní
dokumentace a fotodokumentace stávajícího objektu a stavebních parcel.
V rámci projektu stavby byl proveden radonový pr zkum.
Výsledky m ení jsou p ílohou této dokumentace.
Výsledky m ení uvedené v posudku jsou ve smyslu zákona
307/2002 o radia ní ochran .

projektová

. 18/1997 Sb. a vyhlášky

.

c) Stávající ochranná a bezpe nostní pásma.
Stávající ochranná a bezpe nostní pásma nejsou známa a stavebními úpravami nebudou
dot ena.
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Stavba neleží v záplavovém území a nenachází se na poddolovaném území.
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ry
v území.
Stavba svým provedením ani užíváním nemá negativní vliv na okolní stavby, pozemky ani na
životní prost edí.
Odtokové pom ry nejsou novostavbou autosalonu v okolní lokalit ovlivn ny ani v širším
m ítku v okolí stavby.
Stavba i staveništ jsou p ístupny z vlastního pozemku, provád ní stavby nevyžaduje vstup na
sousední nemovitosti (veškeré stavební práce budou probíhat na vlastním pozemku).
f) Požadavky na sanace, demolice, kácení d evin.
Jedná se o stavební úpravy a rozší ení stávajícího objektu. P i stavebních úpravách dojde
k áste ným bouracím pracím stávajícího objektu a k sanaci stávajících konstrukcí (vše je
zazna eno ve výkresové dokumentaci).
P i stavebních pracích nedojde ke kácení d evin.
g) Požadavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu nebo pozemk ur ených
k pln ní funkce lesa (do asné / trvalé).
Stavba nevyžaduje zábory zem d lského p dního fondu ani pozemk ur ených k pln ní funkce
lesa.
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h) Územn technické podmínky (zejména možnosti napojení na stávající dopravní a
technickou infrastrukturu).
Jedná se o stavební úpravy a rozší ení stávajícího objektu. Napojení na dopravní a technickou
infrastrukturu z stane stávající.
Dopravní ešení spo ívá ze stávající p íjezdové komunikace s parkovacími stání (2x stání pro
hosty, 1x stání pro t lesn postižené a 3x stání pro zam stnance).
Stavba je napojena stávajícím sjezdem na silnici III/44610, probíhající podél jižní a západní
ásti pozemku investora.
Mimo stavební pozemek investora, mimo areál se nacházejí stávající trasy vedení
inženýrských sítí:
- stávající vedení plynovodu – podzemní vedení
- stávající vedení splaškové kanalizace
- stávající vedení deš ové kanalizace
- stávající vedení NN – podzemní vedení
- stávající vedení NN – nadzemní vedení
- stávající vedení – optický kabel – sd lovací vedení
Stávající p ípojky stávajícího spole enského domu na trasy vedení výše zmín ných
inženýrských sítí:
- stávající elektrická p ípojka ukon ení v p ípojkové sk íni napojenou na vnitro areálové
elektrické za ízení
- stávající p ípojka splaškové kanalizace ukon ená šachtou napojenou na vnitro areálovou
splaškovou kanalizaci
- stávající p ípojka deš ové kanalizace ukon ená šachtou napojenou na vnitro areálovou
deš ovou kanalizaci
- stávající plynovodní p ípojka ukon ená HUP s vnit ními rozvody (u stávající plynovodní
p ípojky bude provedeno zkrácení trasy – zkrácení bude doloženo kladným souhlasem
majitelem a správcem sít viz. dokladová ást)
- stávající kopaná studna pro zásobování vodou - nyní je objekt napojen na stávající studnu
na pozemku investora
Stávající objekt spole enské domu je nyní napojen na veškerou technickou
infrastrukturu a nevyžaduje si žádné nové p ípojky. Rozší ením stávajícího objektu
(p ístavbou a nástavbou) budou rozší eny pouze stávající vnit ní instalace.
i) V cné a asové vazby, podmi ující, vyvolané, související investice.
V sou asné dob žádné vyvolané a podmi ující investice nejsou známy.
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2. Celkový popis stavby
2.1. Ú el užívání stavby, základní kapacity funk ních jednotek.
Stávající objekt nyní složí jako spole enský d m obce Hlušovice. Nov rekonstruovaný objekt
bude užíván nov jako obecní ú ad a spole enský d m obce (dojde k zv tšení kapacity
stávajícího sálu a vybudování nového sociálního zázemí a sklad spole enského sálu).
Nová stavba bude rozd lena na dv ásti s vlastními vchody. První ást tvo í Spole enský d m,
který je umíst n v prvním nadzemním podlaží. Druhou ást tvo í Obecní ú ad, který tvo í ást
prvního a celé druhé nadzemní podlaží.
Prostory Spole enského domu jsou nov navrženy bezbariérov . Prostory obecního ú adu pro
styk s ve ejností (podatelna) je taktéž navržena bezbariérov , ostatní prostory obecního ú adu
ve druhém nadzemním podlaží (kancelá e zam stnanc , archív, …) není nutné bezbariérov
navrhovat (není to ani umožn no ze stavebn technického hlediska stávající objektu).
Spole enský d m
Nyní je objekt tvo en kapacitn nevyhovujícím sálem a stávající p ípravnou se skladem,
technickou místností a chodbou. P i rekonstrukci dojde ke zrušení stávajícího vchodu s šatnami
a sociálním za ízením. Nov dojde k p ístavb a rozší ení sálu o p ísálí s kapacitou 120 míst
k sezení. Dále budou vybudovány nové sklady, úklidová místnost, nové sociální za ízení pro
hosty a šatny pro hosty.
Obecní ú ad
V prvním nadzemním podlaží objektu je navržena vstup s podatelnou a hygienické zázemí pro
zam stnance a nové schodišt . V nov nastavované ásti objektu (druhém nadzemním
podlaží) se budou nacházet 4 kancelá e, archiv, kuchy , úklidová místnost a sociální za ízení
pro zam stnance.

Základní údaje o kapacit stavby:
zastav ná plocha:
obestav ný prostor:
užitná plocha 1NP:
užitná plocha 2NP :
po et funk ních jednotek a jejich velikost:
po et uživatel /pracovník :

465,13 m2
2680 m3
376,16 m2
120,36 m2
- 1x Spole enský d m 337,19 m2
- 1x Obecní ú ad
159,33m2
- Spole enský d m
bez zam stnanc
- Obecní ú ad
3 zam stnanci

4

Stavební úpravy Spole enského domu v etn nástavby Obecního ú adu v Hlušovicích

Funk ní rozd lení místností v 1NP:
ÍSLO
MÍSTNOSTI
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
CELKEM

NÁZEV MÍSTNOSTI
PODATELNA
SCHODIŠT
WC
P EDSÁLÍ
ŠATNA
SÁL
P ÍSÁLÍ
CHODBA
P ÍPRAVNA
SKLAD
TECH. MÍSTNOST
TECH. MÍSTNOST
ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
CHODBA
WC ŽENY
WC INVALIDÉ
WC MUŽI
SKLAD
SKLAD
VSTUP

PLOCHA
V m2

POZNÁMKA

19,75
8,19
4,39
7,53
16,89
115,12
107,92
10,28
16,60
4,06
6,98
2,51
4,39
1,89
5,92
3,87
7,00
12,62
13,61
6,64
376,16

Funk ní rozd lení místností v 2NP:
ÍSLO
MÍSTNOSTI
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
CELKEM

NÁZEV MÍSTNOSTI
CHODBA
KANCELÁ
KANCELÁ
KANCELÁ
KANCELÁ
ARCHÍV
KUCHY
SPRCHA
ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
WC MUŽI
WC MUŽI

PLOCHA
V m2

POZNÁMKA

19,35
13,02
13,02
13,02
18,05
23,47
9,45
1,08
2,58
3,66
3,66
120,36
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2.2. Celkové urbanistické a architektonické ešení.
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení.
Navržené ešení nem ní stávající architektonické utvá ení území.
Navrhovaná p ístavba a nástavba dopl uje zástavbu v blízkosti stávajícího spole enského
domu. Stávající objekt nyní tvo í ploché st echy se šikmou atikou a s šikmými bo ními štítovými
st nami (objekt nese charakteristické rysy doby vzniku – doznívající Brusel), který nezapadá
svým vzhledem do okolní zástavby dom . Nov navržený objet bude se šikmými st echy a
svým horizontálním ešením nezasáhne do panoramatu obce a zapadne do okolní zástavby.
b) architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné ešení.
Stávající objekt nyní tvo í ploché st echy se šikmou atikou a s šikmými bo ními štítovými
st nami (objekt nese charakteristické rysy doby vzniku – doznívající Brusel), který nezapadá
svým vzhledem do okolní zástavby dom . Nov navržený objet bude se šikmými st echy a
svým horizontálním ešením nezasáhne do panoramatu obce a zapadne do okolní zástavby.
Barevné a tvarové ešení venkovní fasády bude stanoveno investorem. Fasáda ponese prvky
vyznívajícího z jeho ú elu (nápis s názvem obce, nápisy Obecní ú ad a Spole enský d m,
výv sky pro ú ely obce, atd.)
2.3. Celkové provozní ešení, technologie výroby.
Nová stavba bude rozd lena na dv ásti s vlastními vchody. První ást tvo í Spole enský d m,
který je umíst n v prvním nadzemním podlaží. Druhou ást tvo í Obecní ú ad, který tvo í ást
prvního a celé druhé nadzemní podlaží.
Prostory Spole enského domu jsou nov navrženy bezbariérov . Prostory obecního ú adu pro
styk s ve ejností (podatelna) je taktéž navržena bezbariérov , ostatní prostory obecního ú adu
ve druhém nadzemním podlaží (kancelá e zam stnanc , archív, …) není nutné bezbariérov
navrhovat (není to ani umožn no ze stavebn technického hlediska stávající objektu).
Spole enský d m
Nyní je objekt tvo en kapacitn nevyhovujícím sálem a stávající p ípravnou se skladem,
technickou místností a chodbou. P i rekonstrukci dojde ke zrušení stávajícího vchodu s šatnami
a sociálním za ízením. Nov dojde k p ístavb a rozší ení sálu o p ísálí s kapacitou 120 míst
k sezení. Dále budou vybudovány nové sklady, úklidová místnost, nové sociální za ízení pro
hosty a šatny pro hosty.
Obecní ú ad
V prvním nadzemním podlaží objektu je navržena vstup s podatelnou a hygienické zázemí pro
zam stnance a nové schodišt . V nov nastavované ásti objektu (druhém nadzemním
podlaží) se budou nacházet 4 kancelá e, archiv, kuchy , úklidová místnost a sociální za ízení
pro zam stnance.
2.4. Bezbariérové užívání stavby.
Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou . 398/2009 Sb., „o obecných technických
požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb“
Rekonstruovaný objekt bude spl ovat požadavky na užívání osob s omezenou schopností
pohybu a orientace (pohybov nebo zrakov postižení). K dispozici bude vyhrazené parkovací
stání p ed budovou na pozemku investora i hygienické zázemí pro osoby se sníženou
schopností pohybu a orientace v prostoru nového Spole enského domu.
Prostory Spole enského domu jsou nov navrženy bezbariérov . Prostory obecního ú adu pro
styk s ve ejností (podatelna) je taktéž navržena bezbariérov , ostatní prostory obecního ú adu
ve druhém nadzemním podlaží (kancelá e zam stnanc , archív, …) není nutné bezbariérov
navrhovat (není to ani umožn no ze stavebn technického hlediska stávající objektu).
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2.5. Bezpe nost p i užívání stavby.
Jedná se zejména o zajišt ní bezpe nosti osob a majetku p i zp sobeném požáru v objektu.
Stavba je navržena a provedena takovým zp sobem, že p i jejím užívání a provozu nebude
vznikat nep ijatelné nebezpe í nehod nebo poškození, nap . uklouznutím, pádem, nárazem,
popálením, zásahem elektrickým proudem, zran ní výbuchem a vloupání.
Stavba je navržena a postavena tak, aby byla zohledn na p ístupnost pro osoby se zdravotním
postižením a použití t mito osobami.
Projektová dokumentace novostavby autosalonu je v souladu s vyhláškou . 398/2009 Sb., „o
obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb“
Sm rnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích a také ob eská na ízení vlády .
163/2002 Sb. i . 190/2002 Sb. definují základní požadavek na rizika a bezpe nosti ve stavb
po dobu její životnosti:
Riziko I A: Pády následkem uklouznutí
Riziko I B: Pády následkem zakopnutí/klopýtnutí
Riziko I C: Pády zp sobené výškovými rozdíly a náhlými poklesy
Riziko II. P ímé nárazy
Riziko III. Popálení
Riziko IV. Usmrcení a úrazy elektrickým proudem
Riziko V. Výbuchy
Riziko VI. Nehody zp sobené pohybujícími se vozidly
Všechna tato rizika byla brána v úvahu a jsou zapracována do projektu. Stavební úpravy
objektu spl ují podmínky bezpe nosti p i užívání.
2.6. Základní charakteristika objekt
a) Stavební ešení.
Jedná se o stavební úpravy stávající objektu (spole enského domu). Stávající objekt bude
p istav n (bude rozší en stávající sál a budou vybudovány nové sociální za ízení a sklady
spole enského domu). Dále dojde k nástavb na ásti objektu o jedno patro, kde se bude
nacházet nový obecní ú ad obce Hlušovice.
b) Konstruk ní a materiálové ešení.
Zemní práce
Zemní práce budou probíhat pouze u nov p istavovaných ásti objektu a v míst nových
základových pas pod sloupy a novými vnit ními nosnými st nami ve stávající ásti objektu,
dále budou provedeny výkopy do po obvodu stávajících základ objektu pro dodate né
zateplení.
Výkopové práce budou provád ny strojn . Za išt ní dna výkopu základových pas bude
provedeno ru n . Ve stávající ásti objektu budou výkopové práce pod nové pasy provád ny
uvnit budovy ru n . Strojn budou provedeny rovn ž úpravy terénu na pozemku. Zásypy a
násypy musejí být ádn hutn ny, zejména pak pod podlahami.
Základové konstrukce
Založení stávajícího objektu se p edpokládá dle p vodní dokumentace na základových pasech
se základovou deskou tl.100mm. Stávající základové pasy pod vn jšími a vnit ními nosnými
zdmi jsou ší ky 400-800mm výšky 900-1200mm. Stávající základy z stanou zachovány, dojde
pouze k lokálnímu vybourání základové desky v míst nových pas pod novými vnit ními
nosnými st nami (vše je zazna eno ve výkresové dokumentaci).
Nové založení p istavovaných ástí objektu bude na základových pasech se základovou
deskou tl. 150mm. Nové základové pasy pod vn jšími a vnit ními nosnými st nami budou
7
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z prostého betonu C20/25 ší ky 400-500mm výšky 800mm. Nové základové desky budou
z betonu C20/25 vyztužená kari sítí Ø6 s oky 100x100 mm. V míst nových p í ek bude kari sí
zdvojená.
Stávající obvodové základové pasy budou po obvodu do hloubky cca 600mm od upraveného
terénu odkryty a dojde kv li tepelným most m k zateplení z extrudovaného polystyrénu XPS
tl.50mm. U nových základ dojde taktéž kv li eliminaci tepelných most k zateplení
z extrudovaného polystyrénu XPS tl.50mm na celou výšku základu.
Napojení stávající a nových základových konstrukcí bude provedeno pomocí trn ØR12mm.
Trny budou vlepeny na chemii do vývrtu ve stávajících základech.
Svislé nosné konstrukce
Dle zjišt ných podklad z p vodní dokumentace jsou stávající svislé nosné konstrukce
provedeny z cihel plných na maltu vápenocementovou. Obvodové st ny jsou tl. 400 - 500mm,
vnit ní nosné st ny jsou tl. 200-300mm. P i stavebních úpravách dojde k áste nému odbourání
n kterých nosných svislých konstrukcí (vše je zazna eno ve výkresové dokumentaci).
Nové nosné svislé konstrukce u p istavovaných ástí a nastavované ástí objektu budou
vyhotoveny z keramických tvárnic firmy Porotherm. Nové obvodové konstrukce budou
provedeny z tvárnic Porotherm 50 EKO+ Profi P8 a Porotherm 44 EKO+ Profi P8 na maltu
Porotherm Profi. Nové vnit ní nosné konstrukce budou provedeny z tvárnic Porotherm 30 Profi
P15 na maltu Porotherm Profi. Vnit ní nosné ocelové sloupy podepírající pr vlak uprost ed sálu
budou provedeny z dvojice ocelových trubek Ø121/8mm s nava eným roznášecími deskami tl.
20mm pro uložení pr vlak . Dvojice ocelových trubek budou obezd ny tvárnicemi YTONG P2500 tl.75mm na maltu YTONG.
Stávající a nové svislé nosné konstrukce budou provázány tak, aby bylo zajišt no jejich statické
spolup sobení. P i zd ní se vynechají otvory dle pot eby profesí pro instalace, které se po jejich
provedení dozdí. Nové p í ky budou taktéž svázány s novými nosnými konstrukcemi (v svislém
zdivu budou vynechány kapsy pro napojení p í ek).
P i provád ní svislých zd ných nosných konstrukcí bude postupováno dle technologických
p edpis výrobce tak, aby bylo zajišt no správné statické p sobení konstrukce a tepeln
technické p sobení konstrukce.
Vodorovné nosné konstrukce
Svislé nosné konstrukce stávajícího objektu jsou ukon eny železobetonovými v nci pod úrovní
strop .
Nové svislé nosné konstrukce p istavovaných ásti a nastavované ásti budou taktéž ukon eny
novým železobetonovým v ncem. V prvním pat e bude v nec proveden v úrovni stávajícího
železobetonového v nce.
Stávající a nové železobetonové v nce budou svázány tak, aby došlo k jejich statickému
spolup sobení. Napojení bude provedeno pomocí trn ØR12mm. Trny budou vlepeny na
chemii do vývrt do stávajících v nc .
Stávající konstrukce stropu nyní tvo í dle zjišt ných podklad z p vodní dokumentace stropní
panely. Nad stávajícím sálem jsou nyní stropní panely SPIROL SPL10-840 tl.250mm, nad
vstupní ásti jsou stropní panely SPIROL SPL4-600 tl.250mm a nad zadní ásti objektu se
nachází desky PZD 42N -50/450 tl.215mm.
Tyto stávající stropní panely z stanou zachovány, dojde pouze k vybudování nového pr vlaku
z trojice ocelových profil I240mm v míst p istavovaného rozši ovaného spole enského sálu a
k vybourání dvou stropních panel SPIROL SPL10-840 tl.250mm u stávajícího sálu pro
vybudování nového schodišt . Vybourané stropní panely budou nahrazeny železobetonovou
deskou tl.150mm z betonu C20/25 a oceli B500B (vše je zazna eno ve výkresové
dokumentaci).
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Schodišt
Ve stávajícím objektu se nyní nenachází žádné schodišt , jedná se o jednopatrový objekt. P i
nástavb stávajícího objektu dojde k vybudování nového t íramenného železobetonového
schodišt . Schodišt bude deskové tl.100-125mm z betonu C20/25 a oceli B500B. Schodišt
bude obloženo keramickou protiskluzovou dlažbou.
St ešní konstrukce, st ešní pláš
St echa na stávajícím objektu je nyní plochá. Dle p vodní dokumentace je na stropní konstrukci
položen ve spádu ka írek p ekrytý deskami z heraklitu, na které leží polystyren s hydroizolací a
vše je chrán no ka írkem. P i stavebních úpravách dojde nad spole enským sálem a nad
nyn jším hlavním vstupem k odstran ní t chto vrstev až po nosnou konstrukci stropu. St ešní
konstrukce se stávající skladbou bude pouze zachována v zadní ásti objektu. (vše je
zazna eno ve výkresové dokumentaci).
Nová st ešní konstrukce p istavovaných ástí a nastavované ásti bude tvo ena p íhradovými
vazníky, ukotvenými do nových nebo stávajících železobetonových v nc .
Nový st ešní pláš bude tvo it p itavený asfaltový st ešní pás RDI 3D na p ikotveném
podkladním st ešním asfaltovém pásu na záklopu z OSB desek tl.25mm.
P í ky
Dle zjišt ných podklad z p vodní dokumentace jsou stávající p í ky provedeny z cihel plných
nebo dutých na maltu vápenocementovou tl.100-150mm. P i stavebních úpravách bude ást
p í ek zachována a ást p í ek odstran na (vše je zazna eno ve výkresové dokumentaci).
P í ky u nov p istavovaných ástí budou zhotoveny z keramických tvárnic Protherm 14 Profi
P10 a Porotherm 8 Profi P10 na maltu Prorotherm Profi.
P í ky u nastavované ásti druhého patra budou z pórobetonových tvárnic YTONG P2-500
tl.100 a 150mm na maltu YTONG.
Hydroizolace
Dle zjišt ných podklad z p vodní dokumentace je na stávající základové desce provedena
celoplošná izolace z asfaltových pásu. Stávající hydroizolace z stane zachována, dojde pouze
k vyspravení míst po vybourání stávající základové desky pro nové pasy pod nové vnit ní st ny.
Taktéž dojde k vyspravení poškozených ásti po odbourání stávajících p í ek apod.
Na nov p istavovaných ástech objektu a na vyspravovaných stávajících ástech objektu bude
na základové desce provedena celoplošná izolace z asfaltových pás v tomto složení:
1. vrstva - penetra ní nát r Penetral ALP
2. vrstva - Glastek 40 mineral
3. vrstva – Elastek 40 mineral
Tepelné izolace
Dle zjišt ných podklad z p vodní dokumentace a p i vizuální prohlídce nebyly patrné žádné
tepelné izolace, tepelná izolace se nachází pouze v tl.50mm ve st ešní rovin .
V rámci stavebních úprav dojde k zateplení fasády stávajícího objektu, zateplení nové st echy a
vým n oken a dve í.
K zateplení fasády bude použit fasádní polystyren EPS 100 F v tlouš ce 140mm mechanicky
kotvený (ost ní otvor tl.30mm) s tenkovrstvou omítkou Baumit v odstínu dle investora.
Zdivo soklu bude zatepleno polystyrenem XPS v tlouš ce 100mm s povrchovou úpravou Baumit
mosaiktop marmolit, v odstínu dle investora.
Nov p istavované ásti a nastavovaná ást objektu je navržena z tepeln izola ních tvárnic
Porotherm 50 EKO+ Profi P8, bez nutnosti dodate ného zateplení.
Nové konstrukce st echy u sálu a st echy nad druhým nadzemním podlažím budou zatepleny
tepelnou izolací Isover UNI tl.300mm vloženou mezi sádrokartonový podhled a spodní hranou
p íhradových vazník . Konstrukce krovu nad stávajícím objektem bude zateplena tepelnou
9

Stavební úpravy Spole enského domu v etn nástavby Obecního ú adu v Hlušovicích

izolací Isover UNI tl.300mm vloženou mezi vazníky. Zadní ást objektu bude zateplená izolací
ze spod tl.100mm.
Akustické izolace
Ze zjišt ných podklad z p vodní dokumentace se v objektu nyní nenachází žádn akustické
izolace.
U nov nastavované ásti bude do podlahy vložena tepelná a zvuková izolace z EPS 100S
tl.40mm.
Podlahy
Z p vodní dokumentace nebylo možné zjistit p esnou skladbu podlah. Z vizuální prohlídky
objektu byly zjišt ny stávající nášlapné vrstvy podlah, které jsou uvedeny na výkresech.
P edpokládá se nášlapná vrstva tl. 20-40mm a betonová mazanina tl. 60-80mm.
ást stávajících nášlapných vrstev podlah budou zachovány.
Nové podlahy budou tvo eny keramickými dlažbami, vlysy a kobercem (vše je zazna eno ve
výkresové dokumentaci). Roznášecí vrstvy nových podlah budou od obvodových konstrukcí
dilatovány vkládaným okrajovým páskem. P echody mezi jednotlivými druhy kone ných
nášlapných vrstev budou ešeny pomocí p echodových podlahových lišt.
Výpln otvor
Ve stávajících okenních otvorech jsou nyní osazena d ev ná zdvojená okna. Vstupní dve e jsou
dvouk ídlové hliníkové se sklen nou výplní. Ostatní dve e jsou v objektu d ev né v ocelových
zárubních.
Všechna nová okna a vedlejší vstupy do objektu budou plastové (U=1,2 W/m2K).
Vstupní dve e do obecního ú adu a do spole enského sálu budou hliníkové (U=1,2 W/m2K).
Veškeré nové vnit ní dve e v prvním podlaží budou d ev né v ocelových zárubních. Dve e
v druhém podlaží budou d ev né v obložkových zárubních.
Úpravy povrch vnit ních
Vnit ní omítky st n a strop jsou nyní tvo eny dvouvrstvými vápenocementovými štukovými
omítkami.
V rámci stavebních úprav dojde pouze k odstran ní stávajících jádrových omítek u
poškozených míst p i rekonstrukci – p edpoklad 30% (v míst vým ny oken, ásti napojení
stávajících a nových st n, …).
Dopln ní vnit ních omítek u stávajícího objektu budou provedeny omítkou Protherm Universal.
Nové omítky u nových vnit ních st n a p í ek budou opat eny omítkou Protherm Universal.
Veškeré viditelné vnit ní ásti nových i stávajících st n budou pak opat eny novými vápennými
štukovými omítkami Baumit. Omítky a strop prvního nadzemního podlaží budou opat eny
ot ruvzdornými nát ry v odstínu dle investora.
V p istavovaných ástech a v nastavované ásti je navržen zav šený sádrokartonový podhled
tl. 12,5 mm na ocelové konstrukci z CD profil . SDK desky budou penetrovány nát rem a poté
budou opat eny malbou v odstínu dle investora. Ve vlhkých prostorách bude SDK navržen
odolávající vlhkosti.
Úpravy povrchu vn jších
Fasáda stávajícího objektu je tvo ena b ízolitovou omítkou, sokl je nyní opat en glazovaným
keramickým obkladem.
Po zateplení fasády stávajícího objektu bude provedena nová tenkovrstvá omítka Baumit
v
odstínu dle investora.
Na nových zd ných obvodových konstrukcích bude provedena omítka Protherm TO tl.30mm a
Porotherm Universal tl.5mm na kterých bude provedena nová tenkovrstvá omítka Baumit
v odstínu dle investora.
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Na stávajícím zatepleném objektu i na nov zd ných konstrukcích bude proveden sokl Baumit
Mosaiktop marmolit v odstínu dle investora.
Kolem budovy bude vybudován okapový chodník z betonové dlažby 500x500mm tl.50mm.
U hlavních a vedlejších vstup bude nášlapná vrstva tvo ena slinutými glazovanými
mrazuvzdornými dlaždicemi v odstínu dle investora.
Veškeré viditelné d ev né prvky budou opat eny dv ma vrstvami ochranného nát ru proti
cizopasným houbám a d evokazným šk dc m v odstínu dle investora.
Truhlá ské výrobky
Vnit ní truhlá ské výrobky (dve ní k ídla, d ev né obklady, atd.) z stanou u zadní ásti objektu
zachovány, budou vym n ny jen stávající vnit ní parapetní desky za nové.
Z vn jších truhlá ských výrobk bude odstran no stávající d ev né podbití. Po provedení
st echy bude provedeno podbití nové.
Barevné a materiálové ešení bude stanoveno dle investora.
Záme nické výrobky
Záme nické práce budou spo ívat ve vytvo ení konstrukcí zábradlí.
Klempí ské výrobky
Klempí ské práce budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm v systému Lindab a
budou v souladu s SN 73 3610. Klempí ské práce se sestávají z oplechování parapet ,
oplechování stávajících atik, nového okapového systému atd.
c) Mechanická odolnost a stabilita.
Konstrukce objektu jsou navrženy a posouzeny s ohledem na zajišt ní dlouhodobé spolehlivosti
a funk nosti stavby v pr b hu užívání. P i výpo tu jsou konstrukce posouzeny na mezní stavy
únosnosti a použitelnosti.
Z charakteru stavby vyplývá, že nosné konstrukce vyhoví a nedojde ke z ícení stavby, i její
ásti. Navržené nosné konstrukce vykazují menší p etvo ení, než p ipouští p íslušné SN a
nebude mít za následek poškození jiných ástí stavby, technických za ízení nebo instalovaného
vybavení.
Novostavba je vystav na z navržených konstrukcí, které jsou doloženy statickým výpo tem
v ásti D.
2.7. Základní charakteristika technických a technologických za ízení.
a) Technické ešení.
Na objekt nejsou kladeny speciální požadavky na technická a technologická za ízení.
b) Vý et technických a technologických za ízení.
Na objekt nejsou kladeny speciální požadavky na technická a technologická za ízení.
2.8. Požárn bezpe nostní ešení.
Stavbou nedojde ke snížení požární bezpe nosti okolních staveb ani bezpe nosti osob ani ke
ztížení požárního zásahu. V rámci projektové dokumentace bylo vypracováno PB S a je
doloženo v ásti D.1.3 – Požárn bezpe nostní ešení.
a) Rozd lení stavby a objekt do požárních úsek .
Viz. D.1.3 – Požárn bezpe nostní ešení
b) Výpo et požárního rizika a stanovení stupn požární bezpe nosti.
Viz. D.1.3 – Požárn bezpe nostní ešení
11

Stavební úpravy Spole enského domu v etn nástavby Obecního ú adu v Hlušovicích

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobk v etn požadavk
na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí.
Viz. D.1.3 – Požárn bezpe nostní ešení
d) Zhodnocení evakuace osob v etn vyhodnocení únikových cest.
Viz. D.1.3 – Požárn bezpe nostní ešení
e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárn nebezpe ného prostoru.
Viz. D.1.3 – Požárn bezpe nostní ešení
f) Zajišt ní pot ebného množství požární vody, p ípadn jiného hasiva, v etn rozmíst ní
vnit ních a vn jších odb rných míst.
Viz. D.1.3 – Požárn bezpe nostní ešení
g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (p ístupové komunikace, zásahové
cesty).
Viz. D.1.3 – Požárn bezpe nostní ešení
h) Zhodnocení technických a technologických za ízení stavby (rozvodná potrubí,
vzduchotechnická za ízení).
Viz. D.1.3 – Požárn bezpe nostní ešení
i) Posouzení požadavk na zabezpe ení stavby požárn bezpe nostními za ízeními.
Viz. D.1.3 – Požárn bezpe nostní ešení
j) Rozsah a zp sob rozmíst ní výstražných a bezpe nostních zna ek a tabulek.
Viz. D.1.3 – Požárn bezpe nostní ešení
2.9. Zásady hospoda ení s energiemi.
a) Kritéria tepeln technického hodnocení.
Stavba spl uje požadavky a kriteria zákona . 406/2000 Sb. o hospoda ení energií, ve zn ní
pozd jších p edpis (v platném zn ní), vyhlášky . 78/2013 Sb., o energetické náro nosti budov
(která v dubnu 2013 nahradila vyhlášku . 148/2007 Sb.) a SN 73 0540 - 1,2 Tepelná ochrana
budov.
b) Energetická náro nost stavby.
Stavební konstrukce a výpln otvor jsou navrženy v souladu s platnými p edpisy a normami.
Popis skladeb jednotlivých obalových konstrukcí a tepelných izolací viz výkresová dokumentace
Spln ní požadavk na energetickou náro nost budovy je doloženo pr kazem energetické
náro nosti budovy. Vlastnosti jednotlivých dodaných ástí stavby a použitých výrobk budou
odpovídat t mto závazným požadavk a jako takové budou doloženy certifikátem, p ípadn
protokolem o shod .,
2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost edí.
Zásady ešení parametr stavby (v trání, vytáp ní, osv tlení, zásobování vodou, odpad
apod.) a dále zásady ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).
Zásady ešení parametr stavby (v trání, vytáp ní, osv tlení, zásobování vodou, odpad
apod.) a dále zásady ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).
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Pro stavbu je nutno používat materiály s certifikátem a osv d ením hlavního hygienika R o
vhodnosti použití pro výstavbu.
Projektová dokumentace eší objekt tak, že konstrukce a dispozice jsou navrženy a provedeny
takovým zp sobem, aby neohrožovaly život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatel ani
uživatel okolních staveb a aby neohrožovaly životní prost edí nad limity obsažené ve
zvláštních p edpisech a to zejména
- následkem uvol ování látek nebezpe ných pro zdraví a životy osob a zví at,
- p ítomnosti nebezpe ných ástic v ovzduší,
- uvol ování emisí nebezpe ných zá ení, zejména ionizujících,
- nep íznivých ú ink elektromagnetického zá ení
- ne išt ní vzduchu a p dy
- nedostate ného zneškod ování odpadních vod, kou e, tuhých nebo kapalných odpad ,
- výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních konstrukcí uvnit
staveb,
- nedostate ných zvukov izola ních vlastností.
Stavba bude odolávat škodlivému p sobení prost edí, nap íklad vliv m p dní vlhkosti a
podzemní vody, vliv m atmosférickým a chemickým, zá ení a ot es m.
Objekt bude v trán p irozen (infiltrací). Objekt je možno na základ rozhodnutí investora
vybavit rekuperací.
Z hlediska osv tlení vyhovuje objekt p íslušným parametr m. Byl proveden výpo et osv tlení,
který je sou ástí projektové dokumentace.
Z hlediska akustiky bude objekt ešen jako standardní a jeho b žné p íslušenství (není
požadavek na chrán né místnosti).
Vytáp ní objektu se ešeno v samostatné ásti projektové dokumentace.
Stavba se nenachází v lokalit ovlivn nou technickou seizmicitou (nenachází se zde zdroje
strojní, nenachází se zde dopravní tepny, dráha, místní doprava, stavba se nenachází v oblasti
zasaženou poddolováním). Žádné nadm rné vibrace nebudou vznikat.
Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky ani stavby. Bude mít pouze omezující vliv
na okolní stavby ve zvýšené hlu nosti a prašnosti. Dále se místn nepatrn zvýši dopravní
zát ž okolních ulic stavební a obslužnou dopravou.
Je t eba v novat zvýšenou pozornost na dodržování všech norem ochrany životního prost edí
se zvláštní pozorností na hlu nost a prašnost. V rámci stavby budou používány stroje
nep ekra ující hygienické limity. Pracovní sm na je p edpokládaná v délce 8 hodin od 7:00 do
15:00.
Stávající objekt spole enské domu je nyní napojen na veškerou technickou infrastrukturu a
nevyžaduje si žádné nové p ípojky a p eložky.
Pro pracovníky bude složit ást stávajícího objektu, kde bude zajišt no p evlékání, umývárna a
WC. V p ípad nep íznivého po así s možností vytáp ní a sušení pracovních od v . Životní
prost ední nebude ohroženo.
2.11. Ochrana stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí.
a) Ochrana p ed pronikáním radonu z podloží.
V rámci projektu stavby byl proveden radonový pr zkum.
Výsledky m ení jsou p ílohou této dokumentace.
Výsledky m ení uvedené v posudku jsou ve smyslu zákona . 18/1997 Sb. a vyhlášky .
307/2002 o radia ní ochran .
b) Ochrana p ed bludnými proudy.
Objekt se nenachází v lokalit zatížené drahou (dráha se v blízkosti nenachází), nebo jinými
zdroji bludných proud .
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c) Ochrana p ed technickou seizmicitou.
Technickou seizmicitou rozumíme seizmické ot esy vyvolané um lým zdrojem nebo
indukovanou seizmicitou. Typ technické seizmicity existuje celá ada – strojní za ízení,
dopravní prost edky, trhací práce, na poddolovaném území pak d lní ot esy atd.
Objekt se nenachází v lokalit ovlivn nou technickou seizmicitou (nenachází se zde zdroje
strojní, nenachází se zde dopravní tepny, dráha, místní doprava, stavba se nenachází v oblasti
zasaženou poddolováním).
d) Ochrana p ed hlukem.
V okolí stavby se nenachází žádné významné zdroje hluku.
e) Protipovod ová opat ení.
V okolí stavby není nutné tvo it protipovod ová opat ení. Okolní plochy nejsou v povod ovém
pásmu a okolí má dostate ný spád pro odtok vody.
f) Ostatní ú inky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.).
Tyto vlivy nebudou v pr b hu životnosti stavbu ovliv ovat (stavba není navržená na
poddolovaném, nebo svážném území a nejsou zde stanoveny podmínky výstupu metanu na
povrch).
Stavba svým provedením ani užíváním nemá negativní vliv na životní prost edí. Vzrostlá zele
nebude stavbou dot ena. Stavba i staveništ jsou p ístupny z vlastního pozemku, provád ní
stavby nevyžaduje vstup na sousední nemovitosti.

3. P ipojení na technickou infrastrukturu
a) Napojovací místa technické infrastruktury.
Jedná se o stavební úpravy a rozší ení stávajícího objektu. Napojení na dopravní a technickou
infrastrukturu z stane stávající.
Mimo stavební pozemek investora, mimo areál se nacházejí stávající trasy vedení
inženýrských sítí:
- stávající vedení plynovodu – podzemní vedení
- stávající vedení splaškové kanalizace
- stávající vedení deš ové kanalizace
- stávající vedení NN – podzemní vedení
- stávající vedení NN – nadzemní vedení
- stávající vedení – optický kabel – sd lovací vedení
Stávající p ípojky stávajícího spole enského domu na trasy vedení výše zmín ných
inženýrských sítí:
- stávající elektrická p ípojka ukon ení v p ípojkové sk íni napojenou na vnitro areálové
elektrické za ízení
- stávající p ípojka splaškové kanalizace ukon ená šachtou napojenou na vnitro areálovou
splaškovou kanalizaci
- stávající p ípojka deš ové kanalizace ukon ená šachtou napojenou na vnitro areálovou
deš ovou kanalizaci
- stávající plynovodní p ípojka ukon ená HUP s vnit ními rozvody (u stávající plynovodní
p ípojky bude provedeno zkrácení trasy – zkrácení bude doloženo kladným souhlasem
majitelem a správcem sít viz. dokladová ást)
- stávající kopaná studna pro zásobování vodou - nyní je objekt napojen na stávající studnu
na pozemku investora
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Stávající objekt spole enské domu je nyní napojen na veškerou technickou
infrastrukturu a nevyžaduje si žádné nové p ípojky. Rozší ením stávajícího objektu
(p ístavbou a nástavbou) budou rozší eny pouze stávající vnit ní instalace.
b) P ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky.
P ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky jsou stanoveny v situaci v ásti C. SITUA NÍ
VÝKRESY a v ásti D.1.4 TECHNIKA PROST EDÍ.

4. Dopravní ešení
a) Popis dopravního ešení.
Vnit ní dopravní ešení spo ívá ze stávající p íjezdové komunikace s parkovacími stání (2x
stání pro hosty, 1x stání pro t lesn postižené a 3x stání pro zam stnance).
Objekt je napojen stávajícím sjezdem na západní stran na silnici III/44610.
V rámci rekonstrukce nebudou tvo eny žádné nové sjezdy ani zpevn né plochy, dojde pouze
k vyspravení stávajících zpevn ných ploch po dokon ení stavby.
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu.
Objekt je napojen stávajícím sjezdem na západní stran na silnici III/44610.
c) Doprava v klidu.
V rámci rekonstrukce je p ed objektem na stávající zpevn né ploše navrženo:
2 x stání pro hosty
1 x stání pro invalidy
3 x stání pro zam stnance
d) P ší a cyklistické stezky.
U objektu se nacházejí stávající zpevn né plochy pro p ší, které budou zachovány.
Cyklotrasy se v areálu neuvažují.

5.

ešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy.
Bude realizována drobná modelace okolního terénu za ú elem osazení novostavby autosalonu
v návaznosti na stávající situaci na stavb a bezprost ední okolí. Výšková úrove uli ní áry a
p ilehlé komunikace nebude m n na. Skrytá ornice bude uložena na vlastním pozemku pro
pozd jší využití terénních a sadových úprav.
Orienta ní bilance zemních prací nevykazuje žádné z statkové množství vyt žené zeminy.
Žádné meziskládky se na stavb nebudou vyskytovat. Veškerá vyt žená zemina z výkopu se
využije na vlastním pozemku investora a nebude p evážena do sousední pozemkové držby.
b) Použité vegeta ní prvky.
Projekt zahrnuje zajišt ní a ozdravení stávajících travních ploch - nosných prvk p vodní
kompozice s d razem na obnovu p vodní druhové skladby.
c) Biotechnická opat ení.
Biotechnická opat ení zahrnují terénní urovnávky, p íkopy, pr lehy, terasy, ochranné hrázky,
protierozní nádrže, poldry, protierozní cesty, zatravn né údolnice (dráhy) soust ed ného
odtoku.
V rámci stavby nebude pot eba tyto úpravy vytvá et, i opravovat.
15

Stavební úpravy Spole enského domu v etn nástavby Obecního ú adu v Hlušovicích

6. Popis vliv stavby na životní prost edí a jeho ochrana
a) Vliv stavby na životní prost edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p da.
Stavba svým provedením ani užíváním nemá negativní vliv na životní prost edí.
Objekt ani jeho provoz nezvyšuje výrazn hladinu venkovního hluku v lokalit , izolace objektu
v i venkovnímu hluku je vzhledem k vlastnostem použitých materiál obvodových st n a
výplní
dostate ná.
Zásadní zdroje hluku uvnit objektu se nevyskytují, hladina hluku uvnit objektu nep esáhne
požadavky. Veškeré použité technologie budou homologovány pro použití v daném prost edí.
Jednotlivé konstrukce spl ují požadavky SN 73 0532 na hodnotu indexu stavební zvukové
nepr zvu nosti Rw´.
Stavba i staveništ jsou p ístupny z pozemku v soukromém vlastnictví investora, která je
napojena na silnici III/44610, provád ní stavby nevyžaduje vstup na sousední nemovitosti.
Se všemi odpady, vznikajícími v pr b hu provád ní stavby a jejího užívání, bude nakládáno
zp sobem, který je v souladu se zákonem . 106/2005 Sb., o odpadech a o zm n n kterých
dalších zákon , jak vyplývá z pozd jších zm n (v platném zn ní), tzn., nebudou-li stavebníkem
využity, budou p edány ke zneškodn ní oprávn ným osobám.
B hem stavby bude odpadní materiál t íd n dle zákona o odpadech . 106/2005 Sb. Za azení
t chto odpad podle Katalogu odpad vyhlášky . 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog
odpad , Seznam nebezpe ných odpad a seznamy odpad a stát pro ú ely vývozu, dovozu a
tranzitu odpad a postup p i ud lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad (Katalog
odpad ) takto:
Kód odpadu název
kategorie
17 01 02
cihly, keramika
O
17 02 03
lepenka
O
17 02 01
d evo
O
17 02 03
plast
O
17 04 08
kabely
O
17 06 02
ostatní instala ní materiál
O
20 03 01
sm sný komunální odpad
množství 0,8-1,1 t/rok.
Po dokon ení stavby bude u domu na p ístupném míst umíst na odpadová nádoba, která
bude pravideln místn p íslušnými technickými službami i soukromou spole ností
vyprazd ována.
Spalovací zdroje
Jako zdroj tepla pro vytáp ní objektu bude sloužit záv sný plynový kondenza ní kotel na zemní
plyn o výkonu 30kW, který je umíst ná v místnosti íslo 111 – TECHNICKÁ MÍSTNOST (viz.
výkres íslo D.1.1.07 – P DORYS 1NP – NOVÝ STAV).
Plynový kotel bude sloužit jako zdroj vytáp ní a uh ev TV pro celý objekt.
Celková pot eba tepla pro vytáp ní a oh ev TV je stanovena na 48,6 MWh/rok.
b) Vliv stavby na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných strom , ochrana
rostlin a živo ich apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin .
Stavba svým provedením ani užíváním nemá negativní vliv na životní prost edí. Nedochází
k narušení ochrany d evin, ochrany památných strom (žádné se v okolí nenachází), ochrany
rostlin a živo ich apod.
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c) Vliv stavby na soustavu chrán ných území Natura 2000.
V lokalit se dle serveru http://www.nature.cz a dle portálu http://mapy.nature.cz/ nenachází
pta í lokalita, nebo jinak chrán né území len né v soustav Natura 2000. P ípadné
p ipomínky budou stanoveny v koordinovaném stanovisku odboru životního prost edí.
d) Návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjiš ovacího ízení nebo stanoviska EIA.
Stavba nevyžaduje posouzení jejích vliv na životní prost edí (nevztahuje se na ni zákon .
100/2001 Sb., ani § 45h a 45i zákona . 114/1992 Sb.)
Nelze provést návrh zohledn ní podmínek, neexistuje požadavek na tvorbu stanoviska EIA.
e) Navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle
jiných právních p edpis .
Stavba nevyžaduje tvorbu bezpe nostních pásem ani sama nenarušuje ochranné pásmo již
vzniklé ( i omezení dle jiného právního p edpisu).

7. Ochrana obyvatelstva
Spln ní základních požadavk z hlediska pln ní úkol ochrany obyvatelstva.
Ochrana obyvatelstva je charakterizována jako soubor inností a postup v cn p íslušných
orgán , dalších subjekt i jednotlivých ob an sm ujících k minimalizaci dopad mimo ádných
událostí na životy a zdraví obyvatelstva, majetek a životní prost edí.
Zd raz uje zákonem stanovenou odpov dnost a úkoly ministerstev a jiných úst edních
správních ú ad , orgán územních samosprávných celk v etn obcí, právnických osob a
podnikajících fyzických osob. Tyto innosti a postupy nejsou pojímány izolovan , ale jako
sou ást havarijního, krizového a obranného plánování.
ešení ochrany obyvatelstva v daném stavebním ízení spo ívá v prokázání bezpe nosti
stavby p i realizaci stavebních úprav a samotném provozu stavby po kolaudaci. Jedná se
p edevším o ochranu obyvatelstva – zam stnanc a návšt vník p i nenadále krizové
situaci.
MIMO ÁDNÁ UDÁLOST
Mimo ádnou událostí se rozumí škodlivé p sobení sil a jev vyvolaných inností lov ka,
p írodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prost edí a
vyžadují provedení záchranných a likvida ních prací.
VARIANTY MIMO ÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
•
Záplavy a povodn , záplavy vzniklé rozrušením vodních d l (hráze rybník , p ehrad
apod.), tání sn hu
•
Extrémní situace zp sobené rozmary po así (v trná smrš , p ívalový déš , krupobití,
sn hové a námrazové kalamity, katastrofální sucho)
•
Požáry, rozsáhlé lesní požáry a velké plošné požáry
•
Sesuvy p dy a svahové pohyby
•
Rozsáhlé dopravní havárie (hromadné autohavárie, velká železni ní nešt stí, letecké
katastrofy
•
Únik nebezpe ných škodlivin do ovzduší (únik pavku z chladícího za ízení, únik chlóru
p i p eprav nebezpe ných škodlivin apod.)
•
Onemocn ní v tšího po tu osob, epidemie
•
Nákazy zví at (slintavka a kulhavka, prase í mor apod.)
•
P erušení dodávek elekt iny, vody, plynu, tepla, telekomunika ních služeb
•
Terorismus
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ZP SOB VAROVÁNÍ A VYROZUM NÍ OBYVATELSTVA
V p ípad mimo ádné události, která akutn bezprost edn ohrožuje okolí (nap . únik
nebezpe ných škodlivin do ovzduší) bude obyvatelstvo varováno pomocí sirén varovným
signálem "všeobecná výstraha". Signál je vyhlašován kolísavým tónem po dobu 140 sekund,
který bude dopln n zprávou z hromadných informa ních prost edk (z úrovn republikové,
regionální a místní) o hrozící nebo vzniklé mimo ádné události.
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
Integrovaný záchranný systém tvo í základní a ostatní složky IZS. V rámci provád ní
záchranných a likvida ních prací jsou p ipraveny poskytnout bezprost ední pomoc obyvatelstvu
postiženému mimo ádnou událostí a zajistit provedení záchranných a likvida ních prací.
Základními složkami IZS jsou:
• Hasi ský záchranný sbor eské republiky (HZS R)
• Jednotky požární ochrany za azené do plošného pokrytí
• Zdravotnická záchranná služba
• Policie eské republiky
Ostatními složkami IZS jsou:
•
vy len né síly a prost edky ozbrojených sil,
•
ostatní ozbrojené bezpe nostní sbory (nap . obecní, m stská policie, bezpe nostní
služby),
•
orgány ochrany ve ejného zdraví (nap . orgány hygieny),
•
havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby (nap . plynárenská, vodní, elektriká ská,
eská pošta, Bá ská záchranná služba, Horská služba, Letecká záchranná služba),
•
za ízení civilní ochrany,
•
neziskové organizace a sdružení ob an , která lze využít k záchranným a likvida ním
pracím (nap . eský ervený k íž, Svaz záchranných brigád kynolog
R, Svaz civilní
obrany R, Sdružení hasi
ech, Moravy a Slezska).
Ostatní složky IZS poskytují p i záchranných a likvida ních pracích plánovanou pomoc
na vyžádání (tj. na p edem písemn dohodnutý zp sob poskytnutí pomoci).
Stálými orgány pro koordinaci složek IZS jsou opera ní a informa ní st ediska
integrovaného záchranného systému (OPIS IZS). Na OPIS IZS jsou také svedeny linky
tís ového volání 112 a 150.
ZÁKON O IZS
innost složek Integrovaného záchranného systému je p esn dána zákonem . 239/2000 Sb.
o integrovaném záchranném systému.

8. Zásady organizace výstavby
a) Pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ní.
Pro stavbu bude zapot ebí zajistit silnoproud a dodávky vody.
Stavba bude napojena na stávající rozvody spole enského domu. Stávající p ípojky jsou nyní
osazeny s vlastním m ením spot eby, z toho d vodu není nutné realizovat žádné staveništní
rozvad e.
b) Odvodn ní staveništ .
Stavební pozemky a parcely mají spád umož ující samovolný odtok povrchových vod.
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c) Napojení staveništ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Objekt je napojen stávajícím sjezdem na západní stran na silnici III/44610.
V rámci rekonstrukce nebudou tvo eny žádné nové sjezdy ani zpevn né plochy, dojde pouze
k vyspravení stávajících zpevn ných ploch po dokon ení stavby.
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Stávající objekt spole enské domu je nyní napojen na veškerou technickou
infrastrukturu a nevyžaduje si žádné nové p ípojky. Rozší ením stávajícího objektu
(p ístavbou a nástavbou) budou rozší eny pouze stávající vnit ní instalace.
Stávající p ípojky jsou nyní osazeny s vlastním m ením spot eby, z toho d vodu není
nutné realizovat žádné staveništní rozvad e.
Stávající p ípojky stávajícího spole enského domu:
- stávající elektrická p ípojka ukon ení v p ípojkové sk íni napojenou na vnitro areálové
elektrické za ízení
- stávající p ípojka splaškové kanalizace ukon ená šachtou napojenou na vnitro areálovou
splaškovou kanalizaci
- stávající p ípojka deš ové kanalizace ukon ená šachtou napojenou na vnitro areálovou
deš ovou kanalizaci
- stávající plynovodní p ípojka ukon ená HUP s vnit ními rozvody (u stávající plynovodní
p ípojky bude provedeno zkrácení trasy – zkrácení bude doloženo kladným souhlasem
majitelem a správcem sít viz. dokladová ást)
- stávající kopaná studna pro zásobování vodou - nyní je objekt napojen na stávající studnu
na pozemku investora
d) Vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky.
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky ani stavby. Bude mít pouze omezující vliv
na okolní stavby ve zvýšené hlu nosti a prašnosti. Dále se místn nepatrn zvýši dopravní
zát ž okolních ulic stavební a obslužnou dopravou. Pro bezpe nost práce a technických
za ízení p i stavebních pracích je t eba dodržovat ustanovení na ízení vlády . 591/2006 Sb. „O
bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích.“ a
vyhlášek souvisejících, nahrazujících nebo dopl ujících.
Je t eba v novat zvýšenou pozornost na dodržování všech norem ochrany životního prost edí
se zvláštní pozorností na hlu nost a prašnost. Budou používány stroje nep ekra ující
hygienické limity.
Stavba nep ekro í stanovené ekvivalentní hladiny akustického tlaku hluku v chrán ném
venkovním prostoru ostatních staveb a chrán ném ostatním venkovním prostoru pro hluk z
provozoven a dalších zdroj hluku (ve smyslu zákona 258/2000 Sb.).
LAeq1T=50dB pro denní dobu (6:00 – 22:00)
LAeq1T=40dB pro no ní dobu (22:00 – 6:00)
Nejvyšší p ípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku hluku v chrán ném venkovním
prostoru ostatních staveb a chrán ném venkovním prostoru pro hluk z dopravy na hlavních
pozemních komunikacích, kde hluk z dopravy na t chto komunikacích p evažuje nad hlukem z
dopravy na ostatních pozemních komunikacích jsou rovny:
LAeq1T=50(70)dB pro denní dobu (6:00 – 22:00)
LAeq1T=50(60)dB pro no ní dobu (22:00 – 6:00)
pozn.: v závorce je uvedena "stará hluková zát ž"
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Nejvyšší p ípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku hluku v chrán ném venkovním
prostoru ostatních staveb a chrán ném venkovním prostoru pro hluk ze stavební innosti jsou
rovny:
LAeq1T=60dB pro dobu (6:00 – 7:00)
LAeq1T=65dB pro dobu (7:00 – 21:00)
LAeq1T=60dB pro dobu (21:00 – 22:00)
LAeq1T=45dB pro dobu (22:00 – 6:00)
Nejvyšší p ípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku hluku v chrán ném venkovním
prostoru ostatních staveb a chrán ném venkovním prostoru pro hluk ze stavbou vyvolané
dopravy jsou rovny:
LAeq1T=70dB pro dobu (6:00 – 7:00)
LAeq1T=75dB pro dobu (7:00 – 21:00)
LAeq1T=70dB pro dobu (21:00 – 22:00)
LAeq1T=55dB pro dobu (22:00 – 6:00)
Nejvyšší p ípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku hluku v chrán ném vnit ním
prostoru staveb pro hluk ze zdroj uvnit objektu – v chrán ném vnit ním prostoru jsou:
LAeq1T=40dB pro denní dobu (6:00 – 22:00)
LAeq1T=30dB pro no ní dobu (22:00 – 6:00)
Nejvyšší p ípustné ekvivalentní hladina akustického tlaku hluku v chrán ném vnit ním
prostoru staveb pro hluk ze staveništní innosti v pracovních dnech je v chrán ném vnit ním
prostoru v dob mezi 7:00 –21:00 rovna LAeq1T=55dB.
Pracovní sm na je dle POV p edpokládána v délce 8 hodin od 7:00 do 15:00.
e) Ochrana okolí staveništ a požadavky na související asanace, demolice, kácení d evin.
V rámci provád ní dané stavby nejsou kladeny požadavky na asanace (opat ení sloužících k
ozdravení životního prost edí). Demolice v rámci stavby také nebudou probíhat. Vzrostlá zele
nebude stavbou dot ena (na stavebním pozemku se žádná nenachází).
f) Maximální zábory pro staveništ (do asné / trvalé).
Staveništ se omezuje na pozemek investora, není t eba zábor ve ejných ploch.
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad a emisí p i výstavb , jejich likvidace.
Se všemi odpady, vznikajícími v pr b hu provád ní stavby a jejího užívání, bude nakládáno
zp sobem, který je v souladu se zákonem . 106/2005 Sb., o odpadech a o zm n n kterých
dalších zákon , jak vyplývá z pozd jších zm n (v platném zn ní), tzn., nebudou-li stavebníkem
využity, budou p edány ke zneškodn ní oprávn ným osobám.
Za azení t chto odpad podle katalogu odpad vyhlášky . 381/2001 Sb., kterou se stanoví
katalog odpad , seznam nebezpe ných odpad a seznamy odpad a stát pro ú ely vývozu,
dovozu a tranzitu odpad a postup p i ud lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad .
h) Bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo depote zemin.
Veškeré pot ebné deponie zemin budou z ízeny na pozemku investora
i) Ochrana životního prost edí p i výstavb .
V rámci stavby nebudou provád ny žádné práce, které by nadmíru ohrožovaly životní prost edí.
Stavba se bude mimo jiné ídit vyhláškou . 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích
na stavby.
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j) Zásady bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby
koordinátora bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných právních p edpis .
Projekt BOZP není vypracován specificky pro tuto stavbu. Budou uplat ovány zásady BOZP dle
vnitropodnikových p edpis dodavatele stavby a nad azených vyhlášek a p edpis .
Pro bezpe nost práce a technických za ízení p i stavebních pracích je t eba dodržovat
ustanovení na ízení vlády . 591/2006 Sb. „O bližších minimálních požadavcích na bezpe nost
a ochranu zdraví p i práci na staveništích.“ ve zn ní pozd jších p edpis (v platném zn ní),
vyhlášek souvisejících, nahrazujících nebo dopl ujících.
P i provád ní veškerých prací je t eba se ídit závaznými ustanoveními platných norem a
podmínkami bezpe nosti práce obsaženými v Zákoníku práce, vyhlášce eského ú adu
bezpe nosti práce a eského bá ského ú adu bezpe nosti práce a technických za ízeních p i
stavebních pracích . 324 z 31. 7. 1990 a p edpisy zde citovanými: vyhláška ÚBP . 48/82 –
ást 1, 2, 12 a 13, zákon NR . 133/85 Sb., provád cí vyhláška MV . 247/2001 Sb.
Stavbu budou provád t osoby s p íslušnou odborností a zkušeností, bude respektován zákon
183/2006 Sb. ve zn ní pozd jších p epis . Všichni zú astn ní pracovníci musí být s p edpisy
seznámeni p ed zahájením prací, jsou povinni používat p i práci p edepsané pracovní a
ochranné pom cky podle sm rnice MPSv ze dne 9. 12. 1986 a podle uvedených p edpis . Je
t eba ohrani it staveništ v etn výstražných tabulek se zákazem vstupu všem nepovolaným
osobám na vstupech. Stavba zajistí viditelnou ceduli na okraji staveništ , kde bude uveden
kontakt na zodpov dné pracovníky stavby v etn tel. spojení. Stavba bude probíhat v souladu
se zákonem o ochran ve ejného zdraví a o zm n n kterých souvisejících zákon . 258/2000
Sb. i podle na ízení vlády . 272/2011 o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a
vibrací.
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot ených staveb
Objekt bude užíván osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (pohybov nebo
zrakov postižení). K dispozici bude vyhrazené parkovací stání p ed budovou na pozemku
investora i hygienické zázemí pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace v prostoru.
l) Zásady pro dopravn inženýrské opat ení.
Po dobu stavby bude osazeno dopravní zna ení upozor ující na výjezd vozidel ze stavby.
Provád cí firma je povinna zajistit, aby ve ejné komunikace v blízkosti stavby nebyly touto
stavbou zne iš ovány ani jinak poškozeny.
m) Stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby (provád ní stavby za provozu,
opat ení proti ú ink m vn jšího prost edí p i výstavb apod.)
Žádné specifické opat ení tohoto sm ru nebudou provedeny.
n) Postup výstavby, rozhodující díl í termíny.
Zahájení stavby: 2014
Dokon ení stavby: 12/2015
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