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 A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A.1  Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 a) název stavby: Rekonstrukce vstupního prostoru DPS Kamenec, 
     Bohumínská 1056/71, k.ú. Slezská Ostrava 

 b) místo stavby  

 Obec :   Ostrava – Slezská Ostrava 

 Katastrální území : Slezská Ostrava 

  Číslo popisné : 1056 

 Parcelní číslo :  1539/4 

 c) předmět PD :  Rekonstrukce části 1.NP objektu ČP 1056, úprava vstupní části 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

  Stavebník :  Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o. 

     Bohumínská 1056/71 

     710 00 Ostrava – Slezská Ostrava  

     IČ: 70 63 18 16 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 Zodpovědný  Ing. Jan Havlíček, Na Františkově 2020/12, Ostrava, 710 00
 projektant :  ČKAIT 1102356 

 Statická část :  Ing. Petr Lindovský, Bezručova 707/2, Bílovec, ČKAIT 1102673 

 Požární ochrana :  Ing. Judita Spasová, Prevent Morava, s.r.o., 

     Michálkovická 1942/86 Ostrava 71000, ČKAIT 1102666 
 
 
A.2  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 Stavba není členěna na stavební objekty ani technická nebo technologická zařízení. 
 
 
A.3  Seznam vstupních podkladů 

 - dokumentace skutečného stavu 

- požadavky investora 
Prosinec 2021, 

 Ing. Jan Havlíček 
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B S O U H R N N Á   T E C H N I C K Á   Z P R Á V A 
 

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, 

Dotčená část objektu čp 1056 se nachází na parcele parc.č. 1539/4 v k.ú. Slezská 
Ostrava. Jedná se o objekt občanské vybavenosti, železobetonový montovaný skelet 
s panelovými dílci s 5-ti nadzemními a 1 podzemním podlažím. 

Okolí je rovinného charakteru, v sousedství se nacházejí bytové domy. 

 Objekt je majetkem Statutárního město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská 
Ostrava, 70200 Ostrava, hospodaření svěřeno? Domov pro seniory Kamenec, Slezská 
Ostrava, příspěvková organizace, Bohumínská 1056/71, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava. 

 

 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 

Pro navrhované stavební úpravy nebylo vydáno územní rozhodnutí ani územní souhlas. 
Jedná se o vnitřní stavební úpravy. Není navrhována přístavba ani nadstavba stávajícího 
objektu. 

 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby, 

 Pro území stavby platí územní plán Ostravy, vydaný dne 21.5.2014. Usnesením 
zastupitelstva města č. 2462/ZM1014/32 ze dne 21.5.2014 byl vydán „nový“ Územní plán 
Ostravy, který nahradil Územní plán města Ostravy z roku 1994. 

 Funkční využití dotčené plochy spadá v územním plánu pod plochy „Bydlení 
v bytových domech“.  

 Dle regulativu územního plánu je účel stavby zařazen do kategorie „přípustné“  

… základní občanské vybavení (kromě zařízení obchodu) do 2 000 m2 zastavěné plochy (v 
případě integrace občanského vybavení do jedné budovy nebo do komplexu na sebe 
navazujících budov nesmí být součet jejich zastavěných ploch větší než 2000 m2) - např. 
místní správa, školky, základní školy, služby, obchodní, stravovací, společenská, kulturní, 
zdravotnická a sociální zařízení (domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců, 
charitativní zařízení apod.)… .  

 

 

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

Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území. 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Nebyly vzneseny žádné podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů. 
 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Byla provedena prohlídka a zaměření stávajícího stavu objekt projektantem. 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1), 

Dotčené území není chráněno podle jiných právních předpisů. 

 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky oproti stávajícímu stavu. 

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Je navrženo odstranění některých vnitřních nenosných konstrukcí, odstranění 
podlahových krytin, podhledů, většiny technických instalací. Po statickém zajištění bude 
odstraněna část nosné stěny. Asanace ani kácení se nenavrhuje. 

 

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

Nejsou navrhovány dočasné ani trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Pozemek je dopravně napojen na místní komunikaci ul. Na Kamenci. Toto napojení se 
nemění. 

 
Objekt je v současné době napojen na technickou infrastrukturu: 

- NN rozvod elektrické energie – ČEZ Distribuce, a.s. 

- Zemní plyn – GasNet 

- Veřejný vodovod – Ostravské vodárny a kanalizace Ostrava, a.s. 

- Veřejnou kanalizaci – Ostravské vodárny a kanalizace Ostrava, a.s. 

- Sdělovací vedení – různých provozovatelů 

Toto napojení bude zachováno a nebude stavbou dotčeno. Nové napojení není 
navrhováno. 

 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

Stavba nemá věcné ani časové vazby na podmiňující, vyvolané nebo související 
investice. 
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje, 

parc.č.        k.ú.    plocha  druh pozemku  stavba   

1539/4 Slezská Ostrava    572 m2 Zastav.pl. a nádvoří Budova čp 1056 

 

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

Nová ochranná pásma se nenavrhují. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

Jedná se o změnu stavby dokončené. Jde o objekt občanské vybavenosti, 
železobetonový montovaný skelet s panelovými dílci s 5-ti nadzemními a 1 podzemním 
podlažím. Objekt je dobře udržován a jeho současný technický stav odpovídá stáří domu. 

Statické posouzení viz samostatná část PD. 

 

b) účel užívání stavby, 

Budova je užívána jako domov pro seniory – účel užívání se navrhovanými stavebními 
úpravami nezmění. 

 

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, 

Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

 

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

Nebyly vzneseny žádné podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů. 
 

 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 

Dle katastru nemovitostí pro dotčený objekt nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich 
velikosti, apod., 

Užitná plocha dotčené části objektu – stávající stav  175,02 m2 

Užitná plocha dotčené části objektu – návrh   175,55 m2 
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h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod., 

Potřeby a spotřeby médií a hmot 

 

Elektrická energie: 

Objekt je napojen na veřejný rozvod nízkého napětí elektrické ve správě společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s.. Toto napojení zůstává zachováno. 

 
Zemní plyn:  

Dotčené prostory nejsou napojeny na zemní plyn. Nové napojeni se nenavrhuje. 

 
Zásobování vodou 

Objekt je napojen na veřejný vodovod společnosti Ostravské vodárny a kanalizace 
Ostrava, a.s. – toto napojení se nemění. 

 
Potřeba vody: 
Potřeba vody se navrhovanými stavebními úpravami nezmění.    
 
Napojení objektu na splaškovou kanalizaci 

Objekt je napojen na veřejnou kanalizaci společnosti Ostravské vodárny a kanalizace 
Ostrava, a.s. – toto napojení se nemění. 

 
Množství vypouštěných splaškových vod 

Množství vypouštěných splaškových vod se navrhovanými stavebními úpravami 
nezmění. 

 

Hospodaření s dešťovou vodou 

Hospodaření s dešťovou vodou se nezmění. 

 

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

Množství odpadu zůstává oproti stávajícímu stavu stejný.  

 

Třída energetické náročnosti budov 

 Objekt se nachází v oblasti s výpočtovou teplotou –15°C v nadmořské výšce cca 210 
m.n.m. 
 Navrhované stavební úpravy se netýkají obvodových konstrukcí objektu (obálky stavby). 
Tepelně technické vlastnosti obalových konstrukcí stavby se navrhovanými stavebními 
úpravami nezmění. 

 

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

Předpokládané lhůta výstavby je 3 měsíce.  Stavba nebude etapizována. 

 

j) orientační náklady stavby. 

Cca 800.000 Kč 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
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a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Urbanistické řešení se nemění.  

 

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

Navrhované řešení dotčené části objektu nebude zasahovat do původní architektury 
domu. Nové změny fasády se nenavrhují.  

Navrhované úpravy se týkají vnitřních částí objektu. Dojde je změně dispozice vstupní 
části objektu. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se o úpravu vstupní části objektu – čekací místnost, kadeřnictví, bufet a zázemí. 
Účel prostoru se nemění, jednotlivé místnosti však budou upraveny, posunuty, změněny. 

Ve vstupní části objektu se recepce nezmění. Původní čekací místnost je zvětšena o 
původní šatnu, čím vznikne prostor bufetu, který bude rozdělený na zázemí pro obsluhu (m.č. 
103) a prostor pro hosty (m.č. 105). Ze zázemí bufetu je přístupno vlastní sociální zázemí 
(m.č. 104). Na hlavní prostor bufetu navazuje oddělená část pro hosty (salónek, m.č. 106) a 
dále pak sklady a zásobování (m.č. 107 a 108). 

Původní sociální zázemí určené pro původní bufet (m.č. 110) bude přístupno z vnitřní 
chodby a bude určeno pro kadeřnictví. Poslední řešena místnost je kadeřnictví. 

 

Provoz bufetu: 

Navrhovaný bufet bude provozem odpovídat stávajícímu bufetu. Jedná se o provozovnu 
výhradně pro klientu domova pro seniory a jejich návštěvy. Provoz je zajištěn nájemci (1 – 2 
pracovníci). Pro personál je k dispozici WC (1 toaleta + umyvadlo + sprcha). Součástí bufetu 
budou 4 stolu pro cca 16 sedících hostů. Konzumace ve stoje se nepředpokládá. Pro hosty 
jsou toalety přístupné z vnitřní chodby objektu. 

Zásobování bude realizováno přímo z ulice samostatným vchodem. Součástí provozu 
budou tyto místnosti: 

103 Bufet – zázemí 17,57 m2 

104  Bufet – soc. zařízení   5,23 m2 

105 Bufet   27,82 m2 

106 Bufet – salónek 16,10 m2 

107 Sklad   16,13 m2 

108 Sklad a zásobování 14,02 m2 

 

Provozní doba :  Po – So  8.00 – 16.00 

Sortiment : Studené a teplé nápoje 

    Chlazené lahůdky (chlebíčky, saláty) 

    Pečivo 

    Sladkosti, chlazené zákusky 

    Drogerie, hygienické potřeby 

    (v sortimentu nejsou teplá ani ohřívaná jídla) 

Vybavení : Umyvadlo 

    Dvojdřez 

    2 x Chladící pult – lahůdky, zákusky 
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    2x lednice 

    1 mrazící box na zmrzlinu 

    Kávovar, rychlovarná konvice 

Součástí vybavení bufetu budou pevné pulty, nad kterými bude proveden keramický 
obklad popř. bude použit jiný omyvatelný materiál. Podlaha bude z keramické dlažby. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

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

Stavba je řešena bezbariérově. Navrhované stavební úpravy jsou rovněž řešeny 
bezbariérově. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude realizována takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 
provozu nevzniklo nepřijatelné nebezpečí poškození, např. uklouznutí, pádem, nárazem, 
popálením, zásahem el. proudem, zranění výbuchem či vloupáním. 

Budou použity materiály zabezpečující bezpečné užívání – to bude doloženo příslušnými 
certifikáty a prohlášením o shodě při kolaudaci stavby.  

Po provedení elektroinstalace, zdravotechniky a ústředního vytápění budou provedeny 
požadované revize a zkoušky – tyto doklady budou doloženy zhotovitelem stavby při 
kolaudaci. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 

 

Stávající stav 

Jedná se o objekt občanské vybavenosti, železobetonový montovaný skelet s 5-ti 
nadzemními a 1 podzemním podlažím s rovnou střechou. Technický stav objektu odpovídá 
jeho stáři. 

  

Vybourávky 

Budou odstraněny vnitřní nenosné svislé dělící konstrukce. Budou demontovány 
podhledy a podlahové krytiny.  

Demontovány budou všechny zařizovací předměty a většina technického vybaveno 
bude prostor (zdravotechnické rozvody, topná tělesa a část topných rozvodů). 

 

Zemní práce 

Zemní práce nejsou navrhovány. 

 
Základové konstrukce 

Původní základové konstrukce nebudou stavebními úpravami dotčeny. 

 
Nosné svislé konstrukce 

Po statickém zajištění bude demontována část svislých stěn. 

 
Nosné vodorovné konstrukce  

Nosné vodorovné konstrukce nebudou stavebními úpravami dotčeny. 
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Schodiště 

Stávající schodiště nebude stavebními úpravami dotčeno. 

 
Střecha 

Nosná konstrukce střechy ani žádná z vrstev střešní skladby nebudou stavebními 
úpravami dotčeny. 

 

Fasáda 

Fasáda nebude stavebními úpravami dotčena. 

 
Příčky 

Nově se navrhují SDK příčky. 

 
Podlahy 

Bude provedeno odstranění původních podlahových vrstev. Podlahy budou nově 
vyrovnány a položeny podlahové krytiny (koberec, PVC, keramická dlažba). 

 

Podhledy 

V dotčených prostorech budou odstraněny všechny původní podhledy a nově budou 
provedeny podhledy z hladkého sádrokartonu. 

 

Okna, dveře 

Okna (mimo okno v místnosti 108) a vstupní dveře budou ponechány. Okno v místnosti 
108 bude demontováno, bude vybourán parapet, ostění dozděno a osazeny budou nové dveře 
pro zásobování bufetu.  

Nové budou dveře z venkovního prostoru do m.č. 109. Dveře budou obdobné, nově 
bude otevíratelný nadsvětlík pomocí páky a táhlového mechanizmu. 

Nové budou některé dveře v řešeném prostoru vč. zárubní. 
 
Keramické obklady 

Původní keramické obklady budou odstraněny a budou provedeny nově. 
 
Elektroinstalace 

Bude provedena rekonstrukce elektroinstalace dotčených prostor. Osazena budou nová 
svítidla. Ke kolaudaci bude doložena výchozí elektro revize. 

 
ÚT 

Vytápění dotčeného prostoru se nemění. V prostoru jsou rozmístěna stávající teplovodní 
tělesa napojena na centrální topný systém objektu. Systém zůstane zachován. Některá tělesa 
budou ponechána případně posunuta, některá budou nahrazena novými. Rovněž budou 
upraveny některé rozvody ÚT. 

 
ZDI 

Páteřní vodovodní a kanalizační rozvody budou ponechány původní. Nově budou 
instalovány všechny zařizovací předměty. Ty budou nově dopojeny na stávající ponechané 
páteřní rozvody. 

 
VZT 

Systém větrání zůstane zachován. Dotčené místnosti jsou větrány přirozeně okny, 
sociální zázemí je odvětráno uměle stávajícím VZT vedením v instalačních jádrech nad střešní 
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rovinu. Kadeřnictví - m.č. 109 bude odvětrána nadsvětlíkem nad dveřmi, ovládání otevírání 
bude pomocí táhlovým mechanizmem s pákou přístupnou ze země.  

 
Chlazení 
Chlazení není navrhováno. 
 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

Viz předchozí odstavec 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Viz samostatná část PD – D.1.2. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 

Nová technická ani technologických zařízení nejsou navrhována. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

Nová technická ani technologických zařízení nejsou navrhována. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Zásady požárně bezpečnostního řešení jsou popsány v samostatné příloze PD – D.1.3 – 
požárně bezpečnostní řešení stavby. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 Objekt se nachází v oblasti s výpočtovou teplotou –15°C v nadmořské výšce cca 210 
m.n.m. 
 Navrhované stavební úpravy se netýkají obvodových konstrukcí objektu (obálky stavby). 
Tepelně technické vlastnosti obalových konstrukcí stavby se navrhovanými stavebními 
úpravami nezmění. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

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

 

Vytápění 

Systém vytápění dotčeného prostoru se nemění. Objekt je napojen na dálkový rozvod 
tepla. V prostoru budou provedeny nové rozvody a osazena nová topná tělesa. 

 
Rozvody vody 

Všechny rozvody pitné vody budou provedeny z materiálu, který je ze zdravotního 
hlediska certifikován jako vhodný pro styk s pitnou vodou (ve smyslu paragrafu 4, odstavec 6 
zákona č. 252/2004 sb. O ochraně veřejného zdraví). 

 
Odvětrání 
Všechny dotčené prostory budou odvětrány přirozeně okny. Kadeřnictví - m.č. 109 bude 

odvětrána nadsvětlíkem nad dveřmi, ovládání otevírání bude pomocí táhlovým mechanizmem 
s pákou přístupnou ze země. 
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Osvětlení 
V dotčených prostorech bude instalováno nové umělé osvětlení. 
 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Nedokládá se – nedojde k dotčení stávajících vodorovných izolací ani vodorovných 
konstrukcí podzemního podlaží. 

 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 

 

d) ochrana před hlukem, 

Stavebními úpravami nedojde ke zhoršení akustických vlastností obvodových konstrukcí 
stavby.  

 

e) protipovodňová opatření, 

Protipovodňová opatření se nenavrhují. 

 

f) ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

Navrhovaná stavba nevyžaduje zvláštní opatření z hlediska poddolování – viz odstavec 
B.1.g). Výskyt metanu se nepředpokládá. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, 

Objekt je v současné době napojen na technickou infrastrukturu: 

- NN rozvod elektrické energie – ČEZ Distribuce, a.s. 

- Zemní plyn – GasNet 

- Veřejný vodovod – Ostravské vodárny a kanalizace Ostrava, a.s. 

- Veřejnou kanalizaci – Ostravské vodárny a kanalizace Ostrava, a.s. 

- Sdělovací vedení – různých provozovatelů 

Toto napojení bude zachováno a nebude stavbou dotčeno. Nové napojení není 
navrhováno. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Připojení objektu na technickou infrastrukturu bude zachováno a nebude stavbou 
dotčeno. Nové napojení není navrhováno. 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
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Navrhované stavební úpravy nemají vliv na stávající dopravní řešení blízkého okolí. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Dopravní řešení blízkého okolí zůstává bez změn. Objekt je dopravně napojen na MK 
Na Kamenci. Toto napojení se nemění. 

 

c) doprava v klidu 

Navrhované stavební úpravy nemají vliv na dopravu v klidu. Kapacita objektu se nemění. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Stávají pěší ani cyklistické stezky nebudou stavebními úpravami dotčeny. Nové se 
nenavrhují. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

Terénní úpravy se nenavrhují. 

 

b) použité vegetační prvky, 

Vegetační prvky se nenavrhují. 

 

c) biotechnická opatření. 

Biotechnická opatření se nenavrhují. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

 

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

Nedokládá se – jedná se o vnitřní stavební úpravy. Stavební úpravy nebudou mít vliv na 
přírodu a krajinu. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Navrhovaná stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem, 

Závazné stanovisko posouzení vlivu záměru na životní prostředí nebylo vydáno. 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno, 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci, integrované povolení nebylo 
vydáno. 
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f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 

V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na 
životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí 
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 

 Nejsou navržena nová ochranná a bezpečnostní pásma, popř. omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů – jedná se o vnitřní stavební úpravy. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 Stavební úpravy jsou navrženy dle základních požadavků z hlediska plnění úkolů 
ochrany obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Odběr vody 

Odběr vody bude zajištěn z vnitřního rozvodu dotčeného objektu a bude realizován za 
podmínek dohodnutých mezi dodavatelem stavby a majitelem objektu. Napojení bude 
osazeno podružným vodoměrem. Předpokládané maximální množství vody je 0,5 m3/den.  
 

Odběr el. energie 

Stroje a zařízení stavby (max) =  10 kW. 
Odběr bude prováděn z vnitřního rozvodu dotčeného objektu. Odběr elektrické energie 

bude realizován za podmínek dohodnutých mezi dodavatelem stavby a majitelem objektu.  
 

Telefon  

Pro zařízení staveniště nebude zřizovaná telekomunikační přípojka, bude využíváno 
mobilní GSM sítě. 

 

b) odvodnění staveniště, 

Odvodnění objektu je realizováno kanalizační přípojkou. Toto odvodnění se bude 
využívat i po dobu výstavby. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Staveniště bude napojeno na vnitřní rozvody elektrické energie, vody, kanalizace. Nové 
napojení na technickou infrastrukturu se nenavrhuje. 

Pozemek je dopravně napojen na místní komunikaci ul. Na Kamenci. Toto napojení 
bude použito i pro účel stavby. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

V bezprostředním sousedství stavby se nacházejí bytové domy. Během výstavby bude 
okolí ovlivněno zvýšenou hlučností ze stavebních prací, zvýšenou hlučností a exhalacemi ze 
staveništní dopravy a zvýšenou prašností. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin, 
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 Stavba je realizována v zastavěné části města. V bezprostředním sousedství stavby se 
nacházejí bytové domy – je nutné dodržovat noční klid a zabránit zvýšené prašnosti při 
provádění stavebních prací. Komunikace užívané pro stavební dopravu musí být udržovány v 
bezvadném stavu. 

 Za zhoršení vlivu na životní prostředí v době provádění stavby plně odpovídá zhotovitel 
stavby. 

 Během výstavby bude okolí ovlivněno zvýšenou hlučností ze stavebních prací, zvýšenou 
hlučností a exhalacemi ze staveništní dopravy a zvýšenou prašností. 
 
 Obecně je třeba dbát zejména na : 

- omezení hlučnosti na stavbě s ohledem na blízkou zástavbu 

- ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty 

- snížením prašnosti včasným čištěním vozovek a kropením vodou při manipulaci s 
  demoličním materiálem 

- zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoliv látek na staveništi 

- nakládání s odpady ze stavební výroby 
 

Kácení stromů se nenavrhuje. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Nenavrhují se dočasné ani trvalé zábory veřejných ploch pro staveniště. V případě 
nutnosti dočasného záboru (např. pro kontejner pro demolovaný materiál) bude o dočasný 
zábor veřejného prostranství požádáno zhotovitelem stavby. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Obchozí trasy se nenavrhují.  

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 

 Na stavební odpad je kladen požadavek maximální recyklovatelnosti. Nebezpečné 
odpady ze stavby budou likvidovány v souladu s programem odpadového hospodářství 
zhotovitele stavby, který bude vybrán na základě výběrového řízení. Podle stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb. je třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající zájmům ochrany životního 
prostředí. Je třeba dbát zejména na odpady při stavbě. 

 Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s 
kategorizací a katalogem odpadů (Sbírka zákonů č. 381/2001). Tyto odpady budou 
shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií podle § 5 a § 6 Zákona o 
odpadech 185/2001 Sb. ve vhodných shromažďovacích prostředcích: 

 
Kód druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu Přibližné 

množství 
(tuny) 

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

2 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 
17 08 0 

1,0 

17 02 01 Dřevo 0,2 
16 01 19 Plasty 0,05 
15 01 01 Papírové obaly 0,1 
17 04 05 Stavební odpad-železo a ocel 0,2 
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 Generální dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. 
Zejména se jedná o likvidaci případných odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (ZN). Je 
vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a 
technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů likvidovat odpady 
vznikající při jeho činnostech tak, jak je výše uvedeno. Při stavbě nevznikne přebytečná 
zemina. 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

 Zemní práce se nenavrhují. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Nedokládá se – jedná se o vnitřní stavební úpravy. Stavební úpravy nebudou mít vliv na 
přírodu a krajinu. 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Při provádění stavebních a montážních prací budou dodržovány veškeré platné právní 
předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti ochrany zdraví při 
práci. 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

 NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi. 

 NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

 NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

 NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích nebezpečím pádu z výšky do hloubky. 

 NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

 Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení 

 Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

Zhotovitel stavby vybaví každé staveniště/pracoviště vhodným počtem lékárniček 
s obsahem pro stavbu, věcnými prostředky požární ochrany dle rizik konkrétní stavby a 
sociálním zařízením.  

Pracovníci jsou při provádění stavebních prací povinni: 

 být zdravotně a odborně způsobilí dle požadavků platných právních předpisů, 

 dodržovat technologické a pracovní postupy jednotlivých prací, 

 dodržovat bezpečnostní značení, výstražné signály, upozornění a pokyny, 

 dodržovat zásady bezpečné manipulace s materiálem, 

 při pohybu a činnostech na staveništi/pracovišti používat vhodné osobní ochranné 
pracovní prostředky. 

Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Zadavatel stavby nemá povinnost určit koordinátora BOZP na stavbě v následujících 
případech: 

1. na stavbě působí pouze jeden zhotovitel, 
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2. celková doba prací nepřekročí 30 pracovních dnů při maximálním počtu 20 
pracovníků pracujících denně na stavbě, 

3. objem prací nepřekročí 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

4. stavebník provádí práce sám pro sebe svépomocí, 

5. není vyžadováno stavební povolení ani ohlášení. 

 

 V ostatních případech má zadavatel stavby povinnost určit koordinátora BOZP na 
staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Výstavbou nebudou dotčené okolní stavby. 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Dopravně inženýrské opatření se nenavrhují. 

 

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

 V době stavby bude staveniště vyklizeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob. 
Ochrana a ostraha staveniště bude zabezpečena generálním dodavatelem stavby. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

 Nejprve budou provedeny vybourávky (příčky, dveře, podhledy, podlahové krytiny atd.). 
Následně bude provedena statická úprava a vybourání části nosných stěn. Poté budou 
provedeny nové dělící příčky a instalace rozvodů (kanalizace, vodoinstalace, ústřední 
vytápění, elektroinstalace). Následně budou provedeny nové podhledy. Poté boudou osazeny 
nové dveře, provedeny povrchy stěn a položeny nové podlahové krytiny. V poslední fázi bude 
instalován interiér. 

 

 Předpokládané zahájení stavby  : Květen 2022 

 Předpokládané ukončení stavby : Září 2022 

 Stavba nebude etatizována. 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Celkové vodohospodářské řešení se nemění. 

           Prosinec 2021, 

           Ing. Jan Havlíček 










