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A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby BYTOVÝ DŮM JURKOVIČOVA

b) místo stavby Jurkovičova, Praha 11
katastrální území Háje 728233
č.parc. 583/88, 583/89, 583/90 (bytový dům)
č.parc. 583/58, 583/102, 583/103, 583/113, 583/125, 583/164, 984/1, 985/1, 1058
(sítě, komunikace)

c) předmět dokumentace dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bytového domu

A.1.2 Údaje o žadateli ALITEX, spol.s r.o., Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4 - Nusle
 IČ: 63277948

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

architekt THER architektonický atelier, ČSA 474, 537 01 Chrudim
Ing.arch. Karel Thér, ČKA č.2441

projektant SPS projekt, spol.s r.o., Za Návsí 1670/9, 106 00 Praha 10
 IČ: 64943330

odp.projektant: ing.Stanislav Šembera,
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT č.0003400

stavební část ing. Stanislav Šembera, ing. Aleš Vandrovec

konstrukční část Sttab s.r.o., ing.Petr Haladej, ing.Lenka Malysiaková

požární ochrana ing.Petra Machová

ZTI ing.Jan Svátek
ÚT ing.Tomáš Divecký

elektroinstalace Petr Havlíček, Mgr. Jan Hejret
MaR ing.Jana Žemlová

vzduchotechnika LI-VI Praha s.r.o., ing. Pavel Černoch

inženýrské objekty KOMPRIN s.r.o., ing.Katka Mašková, ing.Pavel Kvasnička

komunikace, doprava Ateliér VIA, ing.Vladimír Novák, ing.Nováková

sadové úpravy  Křeček a Plundra s.r.o., ing.Marie Klejchová

A.2 Údaje o vstupních podkladech

technické podklady, průzkumy , posudky
- geodetické zaměření pozemku a navazujících ploch, Ing. Michal Čipera, GEOTON Praha s.r.o., 05/2012
- inženýrsko-geologický průzkum, RNDr. Pavel Podpěra HUPO-IGS, 08/2012
- dodatek k inženýrsko geologickému průzkumu - hydrogeologické posouzení možností vsakování, RNDr. Pavel Podpěra,

HUPO-IGS, 10/2015
- odborný posudek - stanovení radonového indexu, Radon v.o.s., 02/2014
- dendrologický průzkum, Křeček a Plundra s.r.o., 11/2016
- osvětlení a oslunění sousedního domu, A.W.A.L, 02/2014
- dodatek k studii osvětlení, oslunění sousedních objektů, A.W.A.L, 05/2016
- biologické posudky, RNDr. Jiří Vávra, 05/2014
- akustická studie, Akustika Praha, 05/2014
- protokol - měření hluku z dopravy, TAZÚS, 10/20017
- hluková studie, Ing.Bosáčková, 12/2017

administrativní a legislativní podklady
- snímek katastrální mapy
- informace o parcelách (http://www.cuzk.cz/)
- Územní plán sídelního útvaru hlavní město Praha
- zák.183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho změny - zák.350/2012
- vyhl. 26/1999 hl.m.Prahy (OTPP)
- vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území

Bytový dům je umístěn na volném pozemku v zastavěné části sídliště bytových panelových domů. Na místě stavby (na
pozemcích parc.č. 583/89 a 583/90) se nacházely dva zdevastované jednopodlažní montované objekty, které byly v roce 2011 
kompletně demolovány. Nyní je území oplocené, bez využití.
Součástí návrhu je na žádost Městské části Praha 11 i parková úprava plochy zeleně severně od navrženého bytového domu
na pozemcích parc.č.985/1, 583/103 a doplnění chybějícího chodníku podél ulice Jurkovičovy jihozápadně od navrženého
bytového domu na pozemku parc.č.583/102.

b) dosavadní využití a zastavěnost území
Stávající okolní zástavba:
- severně od navrženého domu jsou osmipatrové panelové bytové domy podél ulice Stříbrského z 80.let minulého století.
Navržený objekt svým severním průčelím míří do proluky mezi stávající zástavbou. Výšky atik sousedních domů jsou v úrovni
313,80 (dům č.p.685 na parc.č.983) a 314,15 (dům č.p.686 na parc.č.1057). Atiky obou domů jsou o 3m převýšeny
strojovnami výtahů.
- východně i západně od navrženého objektu jsou volná prostranství (způsob využití dle katastru nemovitostí je zeleň,
sportoviště a rekreační plocha, jiná plocha).
- jižně s odstupem 39,9 m od průčelí navrženého domu (od hrany balkónů v nadzemních patrech) je nedávno postavený  dům
č.p. 963 o pěti n.p., který je součástí pěti až šesti podlažní zástavby bytových domů obytného souboru Milíčovský háj,
navržených v jiné urbanistické struktuře, než je stávající sídliště.
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Novostavba bytového domu Jurkovičova je zasazena do městské krajiny Jižní Město. Výška navrženého BD odpovídá
výškovým poměrům v okolí, atika je v úrovni 314,00 m n.m. Bpv.. Vzhledem k výškové hladině nejbližších bytových objektů ve
Stříbrského ulici, se kterými navrhovaný dům tvoří kompozici kříže, byla zvolena podlažnost  8NP. Tato výšková úroveň
bezkolizně koresponduje, právě se zmíněnými okolními objekty a vhodně svým objemem dělí a umírňuje  až fortifikační vjem
linie hradby stávajících domu pří pohledu z Jurkovičovy ulice.
Při analýze urbánní struktury Jižního Města je čitelná výšková hladina celého sídliště. Domy převážně s 8-mi , 10-ti a 12-ti
podlažími je zastavěný paralelní pruh s hlavní dopravní osou východ-západ,na okrajích se snižující podlažností na 5 až 6 
podlaží.
Kompozice vyšší hladiny zástavby je tvořena uspořádáním desek bytových domů do křížů, případně pilovitého půdorysu. Ve
vzniklých otevřených dvorech jsou nižší objekty převážně sportovního a školního charakteru nebo konvertované objekty
k administrativní funkci či jinou občanskou vybavenost.
Důležitým kompozičním prvkem jsou soliterní výškové desky či dvojice desek, které navozují vztah k dopravní ose. Ve vztahu
k vzniklé obytné skupině Milíčovský háj je tato výrazná deska na trase k metru u pěší lávky doplněná jižněji v ose Cyprichovy
ulice výrazně členitou novostavbou při prodejně Norma.
Nově navrhovaný bytový dům Jurkovičova svou banální hranolovitou hmotou doplňuje koncepci kříže ve vazbě na ulici
Stříbského a Cyprichovu  a zdůrazňuje právě zmíněnou severo-jižní pěší osu Milíčovský háj- stanice metra Háje. V zájmových
pohledech na celek sídliště  od jihu a jihozápadu nový bytový dům pomáhá modelovat hradebnost či fortifikační dojem tohoto
sídlištního satelitu  na jižním okraji Prahy a to i ze vzdálených stanovišť. Zároveň nenarušuje výškovou úroveň ani nemá tu 
ambici, ba naopak při různých úhlech slunečního svitu dotváří plastičnost celku.
Výšková úroveň byla stanovena v kontextu podlažnosti okolní zástavby. Nejbližší objekty v ulici Stříbrského mají atiku v úrovni
cca 314m nad mořem, nad kterou ční nástavby schodišť a dojezdů výtahů cca další 3 výškové metry. Bytový dům
v Cyprichově ulici, tvořící třetí severní  rameno kříže na spojnici s BD Jurkovičova, je svou atikou v úrovni téměř 317 m nad
mořem bez nástaveb . Námi navrhovaný dům má atiku ve výšce 314,00m nad mořem, což je zcela ve výškové hladině atik
stávajících sousedních domů severně od navrženého BD. Návrh je cíleně pohledově snížen i vykonzolováním balkonových
desek ze 3 stran po obvodu domu.
Okolní zástavba původního sídliště je ve výškové hladině dané 8-mi resp. 9-ti podlažími a není ve srovnané nadmořské
hladině. Výška a možné situování novostavby bylo stanoveno v souladu a  po konzultacích  na odboru územního rozvoje a
oddělení územního plánu. Zde byla rovněž stanovena příslušnost bytového domu do křížové kompozice původní urbánní
struktury sídliště bez kompozičního vztahu k okrajovému pásu novostaveb.

Pozemek určený k zástavbě je rovinatý. Jde o dvě "plata" (podlahové desky původních zdemolovaných objektů), která jsou
oproti sobě o cca 1m výškově uskočena krátkým svahem a která po obvodě navazují na okolní terén opět mírnými krátkými
svahy (výškový rozdíl do 1 m).
Po obvodě se na jižní a zejména západní hranici pozemku nachází neudržovaná náletová zeleň, jež je navržena k vykácení.

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území,
záplavové území apod.)
Území, na kterém se stavební pozemek nachází, není památkově chráněno. Nejde o chráněné přírodní území, nenachází se
na něm památné stromy, přírodní park, územní systém ekologické stability ani jiné významné krajinné prvky. Pozemek není v
záplavovém území.
Přes severozápadní část pozemku vede kanalizační stoka, jejíž ochranné pásmo dle zákona 274/2001 Sb. je v návrhu
respektováno.

d) údaje o odtokových poměrech

Dešťové vody ze zpevněných a zatravněných ploch jsou částečně vsakovány na pozemku stavby - plocha parkoviště do 
drenáže napojené do vsakovací rýhy s bezpečnostním přepadem do retenční nádrže. Odtok dešťové vody ze střech je
regulován na maximální množství 10 l/s/ha. Dešťové vody jsou v maximální míře zadrženy v území stavby. Hlavní střecha je
zatravněná a také parkoviště je navrženo ze zatravňovací dlažby. Srážkové vody jsou zachyceny v nově vybudované retenční
nádrži, v níž je část akumulována pro zalévání zeleně, přívalové deště budou odváděny pomocí řízené regulace odtoku do
dešťové kanalizace - stávajícího sídlištního sběrače dešťové vody, který je zaústěn do předsazené DUN Milíčov a z ní do
retenční nádrže RN Milíčov.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,
Údaje o souladu návrhu s Územním plánem hl.m.Prahy:
Větší severní část pozemků ve vlastnictví investora, na nichž je stavba navržena, se nachází v území OB - čistě obytném, bez
regulace. Území je určeno mj. pro stavby pro bydlení a zařízení pro neorganizovaný sport a zařízení obchodní s celkovou
plochou do 200 m² prodejní plochy.
Menší jižní část pozemku se nachází v území OB-D - čistě obytném s regulací.

1. posouzení porovnáním původních a nově navržených ploch:
Kód míry využití území byl nastaven úpravou ÚPn pro potřeby výstavby „Obytného souboru Miličovský háj“. Kód byl stavbou
bytového developmentu Skanska při započítání původních objektů na pozemcích navrhovaného bytového domu Jurkovičova
naplněn. Principem návrhu nového BD je nenavýšení  hrubé podlažní plochy oproti ploše původních jednopodlažních objektů
na pozemcích 583/89 a 583/90 v k.ú. Háje, které částečně zasahovaly do regulované plochy OB-D. Tato HPP je započtena do 
výpočtu míry využití území pro nový navrhovaný BD.
Hrubá podlažní plocha částí původních objektů v území OB-D

parc.č.583/89 177,5 m2

parc.č.583/90 153,5 m2

celkem původní HPP v území OB-D 331,0 m2

Do funkční plochy OB-D nově zasahují nadzemní patra navrženého BD plochou 27,5m2.
hrubá podlažní plocha části domu zasahující do regulovaného území OB-D 8 x 27,5 = 220 m2
To je o 111 m2 méně, než hpp objektů původních.

Koeficient zeleně:
Původní plocha zeleně v regulované ploše celková plocha koef. započítatelná plocha

parc.č.583/88 204 m2 1,0 204 m2

parc.č.583/89 0 m2 1,0 0 m2

parc.č.583/90 0 m2 1,0 0 m2

celkem 204 m²

Plocha zeleně při navrženém BD Jurkovičova v území OB-D (výřez situace přiložený v dokladové části dokumentace)
- na rostlém terénu 80 + 64 + 37 + 53 + 33 + 29 = 296 m2
- v předzahrádkách na stropě suterénu (mocnost zeminy min. 0,3m) 37 x 0,2 = 7 m2
- popínavá zeleň podél opěrných zídek v pásu š.0,5m (5 + 8,5) x 6 = 81 m2.
Celkem na pozemcích parc.č.583/88,89,90 v území OB-D: 296 + 7 + 81 = 384 m2.
Nově je na ploše v regulovaném území OB-D navrženo 384 m² zeleně, což je o 180 m2 více než plocha zeleně původní.
Stavební pozemek (parc.č.583/88, 583/89, 583/90) zasahují do OB-D plochou 633 m2. Na této ploše je 384 m2 zeleně, tj. KZ
= 384 / 633 = 0,60. Koeficient zeleně je na ploše stavebního pozemku splněn.
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 2. výpočet koeficientů míry využití území pro celou funkční plochu OB-D, do níž zasahuje jižní část navrženého objektu:

Celková výměra plochy OB-D je 55.900 m2 (informace z Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy), předepsaný koeficient
podlažních ploch kpp = max.0,8; předepsaný koeficient zeleně KZ = min.0,55.
Maximální hrubá podlažní plocha pro celé území OB-D: hpp = 55.900 x 0,8 = 44.720 m2.
Hrubé podlažní plochy na sousedním zastavěném území (viz přiložené situační schéma v dokladové části dokumentace "př.2 - 
HRUBÉ PODLAŽNÍ PLOCHY", potvrzené stavebníkem sousední obytné skupiny Milíčovský háj - Skanska Reality, a.s.)
- objekty Milíčovský Háj jižně od ul.Jurkovičovy 1C, 1D, 1E, 1F, M*, O*, P*, Q*, U*, V, W*: součet hpp = 28.455 m2
- objekty Milíčovský Háj východně od kruhové křižovatky Jurkovičova x Stříbrského: 5A, 5B, 5C, 5D, 6F, 6G, 5E*, 6H*: součet
hpp = 16.043 m2
Hrubé podlažní plochy navrženého domu: hpp = 8 x 27,5 = 220 m2
Celkové HPP = 28.455 + 16.043 + 220 = 44.718 m2 < 44.720 m2, návrh vyhoví.
Větší část dotčeného pozemku je součástí zastavitelného území stabilizovaného, v němž není stanovena míra využití území.
Jde o území označené v územním plánu jako OB - čistě obytné. Z hlediska limitů rozvoje je možné pouze zachování, dotvoření
a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti. Vzhledem k velikosti funkční
plochy OB 306.000 m2 není umístění jednoho samostatného bytového domu rozsáhlou stavební činností a také funkční využití
navrženého objektu se shoduje s požadovaným využitím dle ÚPn.

Koeficient zeleně
Výpočet pro celé území vychází ze situace zeleně, potvrzené společností Skanska Reality, stavebníkem sousedního obytného
areálu. V dokladové části je k výpočtu doložen výřez situace zeleně v SZ části území OB-D s odečtenými zpevněnými
plochami a výřez situace se zákresem navržené zeleně na pozemcích BD (parc.č. 583/88, 583/89, 583/90) v ploše OB-D.
Plochy zeleně v území OB-D:
- objekty Milíčovský Háj jižně od ul.Jurkovičovy: plocha zeleně = 14.973 m2
- objekty Milíčovský Háj východně od kruhové křižovatky Jurkovičova x Stříbrského: plocha zeleně = 10.598 m2
- severně od Jurkovičovy, bez pozemků stavby navrženého BD (parc.č.583/88, 583/89, 583/90), bez části hřiště parc.č.583/9,
které zasahuje do OB-D (- 48 m2), bez chodníku budovaného podél Jurkovičovy ulice (-152 m2) a bez vjezdů k navrženému
parkovišti a do garáže (-55 m2): plocha zeleně = 5.095 - 48 - 152 - 55 = 4.840 m2
Plocha zeleně při navrženém BD Jurkovičova:
- na rostlém terénu 80 + 64 + 37 + 53 + 33 + 29   = 296 m2
- v předzahrádkách na stropě suterénu (mocnost zeminy min. 0,3m) 37 x 0,2 = 7 m2
- popínavá zeleň podél opěrných zídek v pásu š.0,5m (5 + 8,5) x 6 = 81 m2.
Celkem na pozemcích parc.č.583/88,89,90 v území OB-D: 296 + 7 + 81 = 384 m2.
Celková plocha zeleně v území OB-D = 14.973 + 10.598 + 4.840 + 384 = 30.795 m2
koeficient zeleně KZ = 30.795 / 55.900 = 0,551, to je více než 0,55 ; požadovaný KZ pro celou funkční plochu je splněn.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

Dokumentace pro územní rozhodnutí byla zpracována v roce 2014 (vydána v 02/2014), proto je stavba navržena podle
Vyhlášky hl. města Prahy č.26/1999 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze (dále
OTPP). Bytový dům je řešen v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č.398/2009 Sb. „O obecných technických
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb“ a v souladu s českými normami.
Návrh vyhovuje požadavkům vyhlášky OTPP, zejména:
- je v souladu s čl.3
Všechny byty v navrženém domě svými parametry odpovídají uvedenému popisu pojmů byt, obytná místnost, objekt splňuje
definici pro bytový dům.
- je v souladu s čl. 4
odst.1: Umístění stavby je v souladu s platným územním plánem hl. m. Prahy - viz výše, odst. A3e.
Analýza a rozbor širších vztahu a urbanisticko-architektonického kontextu navrhované stavby bytového domu Jurkovičova
k okolní zástavbě je doložena v samostatné příloze v dokladové části - v schematické situaci širších vztahů, v níž je graficky

zpracované hmotové schéma vyšší a střední zástavby přilehlé sídlištní struktury. Tato grafická analýza dokládá nekonfliktní
vztah navrženého objektu k místu i konceptu sídliště a nekonfliktní vazbu s charakterem prostředí. Přiloženy jsou i fotografie
některých objektů z okolí navržené stavby.
Pokud přistoupíme k detailu na rozhraní urbanisticko-architektonického řešení je i koncipování dopravní obsluhy a přístupu
k objektu v analogii s podobně koncipovanými objekty např. v ulicích Michnová a Podjavorinské. Zde rovněž stojí výškově
obdobné objekty svou kratší stranou k příjezdové komunikací, s kolmo orientovanou podélnou osou. Toto řešení v kontextu
struktury sídliště nepůsobí ani cize ani nepoškozuje kvalitu prostředí a urbánní koncept.
K architektonickému řešení fasády a ke konceptu průběžných balkonů  - zde byl koncept položen tak, že ke stávající struktuře
sídliště z minulého století patří pevná , uzavřená fasáda bez lodžií a balkónů – jedná se o stranu orientovanou do Stříbrského
ulice. Naopak k nové výstavbě a slunečním světovým stranám k Jurkovičově ulici je objekt řešen s průběžnými balkony, které
právě i se soudobými nároky na bydlení mimo jiné pasivně přistiňují jednotlivé místnosti v bytech. Projekt se tímto energeticky
nenáročným a přitom účinným opatřením hlásí k strategii přizpůsobení se změně klimatu. Tento zdravý a soudobý technický
požadavek na stavění rovněž najdeme v okolní zástavbě a to v rámci nově přistavěné východní koncové sekce stávajícího
panelového domu v ulici Steinerova. Zde jasně z jižního pohledu na tento bytová dům z ulice Mejstříkovy vnímáme zcela
bezkonfliktní koexistenci starého s novým včetně právě zmiňovaných průběžných balónů ke slunné straně.
Stavba vyhovuje a respektuje omezení vyplývající z právních předpisů chránících veřejné zájmy, což vyplývá ze závazných
stanovisek, a to především v oblasti životního prostředí, ochrany veřejného zdraví, ochrany obyvatelstva a požární ochrany.
Stavba odpovídá požadavkům na zdravé životní prostředí; neovlivňuje pohodu bydlení nejbližší bytové zástavby, neboť není
zdrojem nadměrných exhalací a hluku. Osvětlení a proslunění obytných místností stávajících sousedních domů splní i po
výstavbě navrženého domu hodnoty požadované OTPP a českými technickými normami (ČSN 73 4301 Obytné budovy pro
proslunění a řadu ČSN 73 0580-1 až -4 pro osvětlení), jak je popsáno výše a ve Studii osvětlení a oslunění, zpracované
kanceláří AWAL.
Provozem stavby nebude nad přípustnou míru obtěžováno okolí a ani vlastní stavba nebude obtěžována vlivy prostředí,
v němž se nachází.
odst.2: Stavba je umístěna tak, že je umožněno její napojení na sítě technického vybavení a pozemní komunikace, které je
popsáno v odst.B3 a B4 souhrnné technické zprávy, jež je součástí projektové dokumentace.
odst.3: Stavba se nenachází v památkově chráněném území, nejde o kulturní památku.
odst.4: Situováním stavby nebude znemožněn způsob zástavby sousedních pozemků podle územně plánovací dokumentace.
odst.6: Nejde o stavbu dočasnou umístěnou v urbanisticky exponované poloze. Navržený bytový dům je stavba trvalá.
odst.10 až 12: Rozvodné energetické a telekomunikační vedení jsou umístěny pod zem. Prostorové uspořádání sítí
technického vybavení (elektrické silové kabely, sdělovací kabely, vodovodní sítě, tepelné sítě, stokové sítě a kanalizační
přípojky, stožáry a kabely veřejného osvětlení) splňují normové hodnoty. Kanalizační přípojky mají zajištěn příjezd k revizním
šachtám.
odst.15: Součástí navržené stavby jsou i odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily, jejichž počet odpovídá čl. 10
vyhlášky OTPP - viz odst.A4e průvodní zprávy
odst.18: Pro nový veřejný chodník podél západní fasády je navrženo osvětlení. Stávající veřejné osvětlení podél ulice
Jurkovičova je upraveno tak, aby stožáry nebyly v kolizi s navrženými vjezdy a vstupy do objektu.
odst.20: Nejde o stavbu pro individuální rekreaci, dům je určen k trvalému bydlení.
odst.22, 23: nejde o stavbu v záplavovém území.
odst.24: z hlediska civilní ochrany vydal k návrhu souhlasné stanovisko MHMP, odbor Kancelář ředitele Magistrátu, oodělení
krizového managementu, viz dokladová část.

- je v souladu s čl. 7
odst.1 Pozemek určený k zastavění svými vlastnostmi, zejména polohou, tvarem, velikostí a základovými poměry umožňuje
realizaci umístěného záměru, a tedy – z tohoto hlediska – i jeho bezpečné užívání.
odst.4 Na plochách stavebního pozemku, které nejsou určeny k zastavění, jsou vytvořeny podmínky pro růst vegetace.
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- je v souladu s čl. 8, odst.1 a 2.
Odstupy navrženého BD od ostatních staveb umožní vzhledem k volnému prostoru bezproblémovou údržbu staveb a jejich
okolí, zachovává pěší prostupnost a doplní stávající zeleň o nově navržené stromy, keře a popínavou zeleň.
Stavba je situována tak, aby neobtěžovala okolí nad míru stanovenou právním předpisem a aby proti žádnému jejímu průčelí
neležela stěna stávajících bytových domů.
Požadavky na odstupové vzdálenosti mezi bytovými domy uvedeny v ustanovení čl. 8 odst. 2 vyhlášky č. 26/1999 OTPP:
„jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být odstup staveb roven
alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, přičemž stavbou pro bydlení je bytový dům nebo rodinný dům“.
Jižní průčelí navrženého domu je protilehlé vůči severnímu průčelí BD č.p. 963 v ulici Jurkovičova (na parc.č.583/73),
požadovaný odstup dle OTPP je 25,6 m, skutečný odstup staveb je 39,2 m. Severní průčelí navrženého domu je protilehlé vůči
jižnímu průčelí BD č.p. 706 v ulici Cyprichova na parc.č.1015, požadovaný odstup dle OTPP je 24,9 m, skutečný odstup staveb
je 47 m. Východní průčelí navrženého domu je protilehlé vůči západnímu průčelí BD č.p. 675, 676, 677, 678 v ulici Stříbrského
na parc.č.976, požadovaný odstup dle OTPP je 26 m, skutečný odstup staveb je 140 m. Západní průčelí navrženého domu je
protilehlé vůči východnímu průčelí BD č.p. 690, 691, 692 v ulici Novomeského na parc.č.1051, požadovaný odstup dle OTPP
je 25,3 m, skutečný odstup staveb je 87 m. Vzájemná odstupová vzdálenost splňuje ustanovení čl.8 OTPP .
Navržený objekt nenarušuje pohodu bydlení, nevymyká se typu zástavby a odstupovým vzdálenostem průčelí domů
situovaných proti sobě podél okolních ulic např. Sulanského, Cyprichova.
Ve vztahu ke stávajícím bytovým domům v ulici Stříbrského č.p. 685/10 a 686/8 je navržený bytový dům situován takto:
severní průčelí navrženého bytového domu není protilehlou stěnou ve vztahu k jižnímu průčelí stávajících objektů. Aby byly
posuzovány odstupové vzdálenosti dle ustanovení § 8 odst. 2 OTPP, je třeba, aby existovaly protilehlé stěny, jak je uvedeno
výše. Zde však žádné protilehlé stěny nejsou, navržený bytový dům nezasahuje pohledem ani žádnou svojí stěnou do hmoty
stěn stávajících objektů č.p. 686 a č.p. 685.
Vzdálenost severozápadního rohu navrženého objektu od objektu Stříbrského č.p. 686 (na pozemku 1057 v k.ú. Háje) je ve
směru východ západ 16,9 m, vzdálenost severovýchodního rohu navrženého objektu od objektu Stříbrského č.p. 685 (na
pozemku 983 v k.ú. Háje) je ve směru východ západ 9,2 m. Stejným způsobem je řešena zástavba východním směrem, jak
vyplývá z předloženého zákresu do katastrální mapy (např. objekt na pozemku parc.č. 976 ve vztahu k objektu na pozemku
parc.č. 977).

- je v souladu s čl. 9 odst. 2, neboť splňuje požadavek na kapacitně vyhovující připojení stavby na pozemní komunikace. Při-
pojení splňuje též požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky.

- je v souladu s čl. 10
Navržený bytový dům má před vstupem rozptylovou plochu - veřejný chodník, který umožní plynulý a bezpečný přístup i
odchod a rozptyl osob, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, do okolí stavby.
Počet odstavných a parkovacích stání odpovídá odstavcům 2 až 6 - viz odst.A4e průvodní zprávy

- je v souladu s čl. 11
Stavba je napojena na rozvod pitné vody a vody pro hašení požárů, je napojena na el.energii, na centrální rozvod tepla, na
dešťovou a splaškovou kanalizaci a na telekomunikační síť.
Přípojky stavby na vodovodní a energetickou síť jsou samostatně uzavíratelná, místa uzávěrů a vnější odběrná místa pro
odběr vody pro hašení jsou přístupná a budou trvale označená.
Stavba je připojena na veřejný vodovod jednou vodovodní přípojkou.
Stavba je napojena na veřejnou splaškovou kanalizaci samostatnou domovní kanalizační přípojkou.
Stavba je napojena na veřejnou dešťovou kanalizaci v souladu s odst.7. Vzhledem k obtížným vsakovacím schopnostem
podloží nelze všechny dešťové vody likvidovat vsakem. Proto je dešťová voda v co největší míře zadržována v území díky
navrženým souvrstvím střechy a parkoviště. Hlavní střecha je zatravněná a také parkoviště je navrženo ze zatravňovací

dlažby. Přebytečné srážkové vody jsou zachyceny v nově vybudované retenční nádrži, v níž je část akumulována pro zalévání
zeleně, přívalové deště budou regulovaně odváděny do dešťové kanalizace pomocí řízeného sníženého odtoku, který bude
zajištěn vírovým regulátorem odtoku. Do nádrže jsou přímo svedeny dešťové vody ze zatravněné střechy hlavního objektu.
Dešťové vody z venkovních ploch na střeše garáže jsou přednostně zasakovány jednak ve vlastních zatravněných a 
parkovacích plochách, jednak jsou svedeny do vsakovací rýhy, z níž je navržen bezpečnostní přepad do retenční nádrže.
Objem retence navržen tak, aby nádrž kapacitně pobrala přívalový déšť ze střechy objektu i z venkovních ploch. Při tom část
vody je v nádrži akumulována, jak je popsáno výše.
Stejně je způsob likvidace dešťové vody popsán v odst.B3 souhrnné technické zprávy.

- je v souladu s čl. 23
odst.1 a 2: Navržený bytový dům splňuje normové hodnoty činitelů ovlivňujících kvalitu prostředí ve vnitřních prostorech
budovy, zejména denního osvětlení, proslunění, vytápění, větrání, a ochrany proti hluku. Podrobněji popsáno v odst. B2.10 a 
B2.11 souhrnné technické zprávy. Vliv na stávající zástavbu popsán v odst.A3f průvodní zprávy, v odstavcích B2.11 a B6
souhrnné technické zprávy. Nároky na spotřebu energií popsány v odst.B2.9 souhrnné technické zprávy.
odst.3: Součástí projektové dokumentace je Studie denního osvětlení a oslunění, v níž je doloženo, že navržený bytový dům
nezhorší podmínky denního osvětlení vnitřních prostorů v pobytových místnostech v okolních budovách pod normové hodnoty.
Popsáno v odst.A3f průvodní zprávy a v odst. B1.b souhrnné technické zprávy.
odst.5 a 6: Obytné místnosti mají zajištěno dostatečné denní osvětlení, přímé větrání a jsou dostatečně vytápěny s možností
regulace tepla. Podrobněji popsáno v odst. B2.7 a B2.10 souhrnné technické zprávy.
odst.7: Záchody, prostory pro osobní hygienu, prostory pro vaření, spíže a komory na uskladnění potravin jsou účinně
odvětrávány. Záchody, prostory pro osobní hygienu a pro vaření mají zajištěnu odpovídající tepelnou pohodu - jsou vytápěny s
možností regulace tepla. Podrobněji popsáno v odst. B2.7 a B2.10 souhrnné technické zprávy.
odst.8: Byty nejsou větrány do prostorů domovního vybavení nebo domovních komunikací.

- je v souladu s čl. 24
Všechny byty jsou prosluněny dle normových hodnot, neboť obytné místnosti jsou orientovány na východní, jižní a západní
fasádu, bez přistínění sousedními objekty nebo vlastním navrženým objektem. Byty při severní fasádě jsou dispozičně
navrženy tak, aby nejméně jedna třetina součtu podlahových ploch všech obytných místností těchto bytů byla prosluněna z
východní nebo západní fasády. Zároveň díky navrženým předsazeným balkónům je zajištěna zraková pohoda, ochrana před
oslněním a ochrana před nadměrnou tepelnou zátěží.
Vliv navržené stavby na stávající byty v sousedních bytových domech je prokázán ve světelně technické studii (A.W.A.L.,
25.2.2014) a v doplňku k této studii (A.W.A.L., 05/2016 - viz příloha). Z výsledků výpočtu vyplývá, že posuzované místnosti v
sousedních domech s rezervou vyhovují jak na oslunění, tak na denní osvětlení.

- je v souladu s čl. 25
Hodnoty výhledového dopravního hluku (při započítání dostavby celého areálu Milíčovský háj a BD Jurkovičova) nepřekročí
noční hygienický limit před jižní fasádou navrženého domu a před severními fasádami stávajících bytových domů. V akustické
studii zpracované společností Akustika Praha v 05/2014 je jako opatření navrženo omezení rychlosti v ulici Jurkovičova na
max.40km/h. Toto opatření bylo řešeno nezávisle na stavbě navrženého BD Jurkovičova Úřadem městské části Praha 11 z
důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (ochrana chodců, hlavně dětí) stanovením místní a přechodné
úpravy silničního provozu na pozemních komunikacích v Praze 4, jež bylo vydáno Odborem správy majetku ÚMČ Prahy 11
dne 4.6.2014 pod č.j.MCP11/14/034700/OSM/Jan.
Okna v jižní fasádě navrženého domu budou mít vzduchovou neprůzvučnost min.třídy TZI2, R´w ≥ 30 dB.

- je v souladu s čl. 27
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Objekt splňuje požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvojč.398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích
zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Je to popsáno v odstavcích B2.5, B4 souhrnné technické zprávy a na situaci
dopravy (C.5 - dopravní situační výkres). Kóty a sklony přístupového chodníku jsou i v koordinační situaci (C.3 - koordinační
situační výkres), která je součástí aktuální dokumentace. Sklon chodníku je maximálně 7%.
Požadavky na stavbu z hlediska civilní ochrany je popsáno v části B7 souhrnné technické správy a bylo odsouhlaseno
Odd.krizového managementu odboru Kancelář ředitele Magistrátu HMP.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů - stanoviska vydaná k dokumentaci před nyní předkládanou úpravou, kterou
byla nadzemní podlaží domu zkrácena ustoupením jižní fasády o 1,5m.

Vydaná stanoviska a popis zapracování podmínek do projektové dokumentace.
vydal č.j. datum
MHMP odbor ochrany prostředí, MHMP 1118063/2016 22.06.2016
1. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu – zájmy nejsou dotčeny
2. Z hlediska lesů - zájmy nejsou dotčeny
3. Z hlediska nakládání s odpady – je příslušným orgánem, státní správy Úřad městské části Praha 11
4. Z hlediska ochrany ovzduší – chráněné zájmy nejsou dotčeny
5. Z hlediska ochrany přírody a krajiny
a) krajinný ráz – vzhledem k absenci krajiny ve smyslu zákona – nejsou dány předpoklady pro postup dle § 12 odst. 2 zákona
b)  ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí – uvedený záměr nemůže mít vliv na evropsky významné lokality
(dále jen EVL) ani ptačí oblasti
6. Z hlediska myslivosti – chráněné zájmy nejsou dotčeny
7. Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí – předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zák.č. 100/2001Sb.
8. Z hlediska ochrany vod – příslušným dotčeným orgánem je vodoprávní úřad městské části Praha 11.

MHMP odbor životního prostředí S-MHMP-0312655/2014/OZP/VI/EIA/2346P-1/Pos 15.4.2014
vyjádření - posouzení vlivu na životní prostředí: nepodléhá zjišťovacímu řízení
nahrazeno stanoviskem Ministerstva životního prostředí:

Ministerstvo životního prostředí  43585/ENV/16  20.07.2016
 odbor posuzování vlivů na životní prostředí
Nadále se jedná o podlimitní záměr dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb. k bodu 10.6 kategorie II přílohy č. 1 k
zákonu č. 100/2001 Sb., avšak s ohledem na výše uvedené informace a vzhledem k tomu, že změnou záměru nedojde k
navýšení zastavěné plochy objektu ani ke zvýšení počtu parkovacích stání či bytových jednotek, je sdělení Magistrátu hlavního
města Prahy SZn. S-MHMP-0312655/2014/OZP/VI/EIA/2346P-1/Pos ze dne 15. 4. 2014 k záměru „Bytový dům Jurkovičova,
parc. č. 583/88, 583/89, 583/90, k.ú. Háje“ využitelné i v povolovacích řízeních k záměru „Bytový dům Jurkovičova – změna
záměru“.

MHMP odbor územního rozvoje MHMP 962080/2016 31.05.2016
vyjádření: Převážná část záměru se nachází v zastavitelném území v ploše s funkčním využitím OB - čistě obytné, v území
stabilizovaném. Jižní část záměru se nachází v zastavitelném území v ploše s funkčním využitím OB - čistě obytné, s kódem
míry využití území D. Podle výpočtu stavba splňuje kód míry využití území D, koeficient podlažních ploch nepřevýší
požadovanou hodnotu 0,8, koeficient zeleně je vyšší než požadovaná hodnota 0,55.
závěr: návrh je v souladu s územním plánem

Výpočty jsou uvedeny v odst.A.3e této průvodní zprávy.

MHMP odbor Kancelář ředitele Magistrátu S-MHMP-313234/2014/BKR 22.6.2016

Závazné stanovisko oddělení krizového managementu - dotčeného orgánu z hlediska ochrany obyvatelstva – souhlasné s
upozorněním: řešení ochrany obyvatelstva bude zpracováno v dalším stupni dokumentace jako její samostatná odpojitelná
část.

Popsáno v odst.B7 souhrnné technické zprávy.

MHMP odbor dopravních agend MHMPP-1168263/2016/O4/Da 29.06.2016
1. Součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (projekt předkládaný ke stavebnímu řízení) budou zásady
organizace výstavby, které budou zpracovány tak, aby :
a) po celou dobu realizace byl zachován přístup k přilehlým objektům a vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům
včetně svozu domovního odpadu a přístup k ovládacím armaturám inženýrských sítí,
b) byla zajištěna čistota okolních komunikací )u výjezdu ze staveniště budou oklepové a mycí rampy)
c) byly minimalizovány zábory stávajících komunikací včetně parkovacích stání
2. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude obsahovat návrh dopravních opatření po dobu realizace
stavby. Pro provádění stavby budou využívány pracovní pruhy určené rozhodnutím příslušného správního úřadu ve smyslu § 
25 zákona o pozemních komunikacích.
3. K územnímu řízení bude doloženo povolení příslušného silničního správního úřadu.

Podmínky 1 a 2 uvedeny v odst. B8 souhrnné technické zprávy, podmínka 3 viz níže rozhodnutí MČ Prahy 11,
Odboru správy majetku jako silničního správního úřadu - povolení připojení.

MHMP odbor ochrany prostředí MHMP/2016/875132/OCP/XII/Fra 20.05.2016
dopis - oznámení o předání k přímému vyřízení žádosti organizaci Lesy Praha z hlediska správy vodních toků.

MHMP odbor památkové péče MHMP 1190394/2016 07.07.2016
Souhlasné stanovisko.  Záměr je zamýšlen na území s archeologickými nálezy. Stavebník má tedy od doby přípravy stavby
oznamovací povinnost. Stavebník je povinen umožnit Archeologickému ústavu nebo oprávněné organizaci provést na 
dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Podmínka zapracována do PD (odst.B8 souhrnné technické zprávy) a bude přenesena do dalších stupňů projektové
dokumentace

MHMP odbor evidence, správy a využití majetku SVM/VP/1250006/16/kas 20.07.2016
Souhlasné stanovisko s podmínkami
Z hlediska technického řešení požadujeme dodržení stanoviska  TSK HMP zn. TSK/17134/16/5400/KA ze 30.6.2016.
- požadujeme dodržovat „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh
pro inženýrské sítě“, schválené usnesením RHMP č. 95 ze dne 61.1.2012.
- požadujeme, aby na vedení trasy přípojek inženýrských sítí v pozemcích v k. ú. Háje parc. Č. 583/108, 583/113, 583/125 byla
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. Tato smlouva musí být uzavřena ještě před smlouvou o pronájmu.
- požadujeme, aby na umístění sloupků pro zamezení vjezdu vozidlům v chodníku na pozemku v k. ú. Háje parc.č. 984/1 
uzavřel investor nebo jím zplnomocněný zástupce smlouvu s OS TSK
- na zásahy do komunikací a pozemků v k. ú. Háje par.č. 583/108, 583/113, 583/125. 984/1, ve správě TSK 1 uzavře investor
nebo jím zplnomocněný zástupce min. 1 měsíc před zahájením stavby s HMP zastoupeným TSK (OS TSK pro Prahu Jih),
smlouvu o pronájmu, kde budou stanoveny konkrétní podmínky.

Podmínky zapracovány do PD (odst.B8 souhrnné technické zprávy) a budou přeneseny do dalších stupňů projektové
dokumentace

ÚMČ P11 odbor životního prostředí MCP11/16/027400/OŽP/Hako 30.06.2016
závazné stanovisko, vyjádření a sdělení
1. Z hlediska ochrany životního prostředí a krajiny – věcně příslušným dotčeným státním orgánem státní správy na úseku
ochrany přírody a krajiny je odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.
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Z hlediska ochrany dřevin rostoucích mimo les upozorňujeme, že stavba je podle předložené projektové dokumentace v kolizi
se dřevinami rostoucími mimo les na pozemku parc. č. 583/88. k. ú. Háje. Bude nutné OŽP požádat o stanovení nového
termínu povolení ke kácení dřevin.
OŽP doporučuje požádat o stanovení změny druhové skladby náhradní výsadby plánované v prostoru parkoviště a to na místo
vysázení aleje 7 ks Platanus x acerifoliaHuissen – platan javorolistý kultivar, výsadbu stromořadí př. Gingko biloba „Tremonia“
– jinan dvoulaločný kultivar.
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les se mj. nevyžaduje:
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin,  pokud celková ploch kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2

V případě kácení výše citovaných dřevin musí být tento záměr s vlastníky jednotlivých pozemků projednán ve smyslu získání
jejich souhlasu.

Na základě revize dendrologického průzkumu z 11/2016 bylo požádáno o stanovení nového termínu povolení ke
kácení dřevin. Doporučená změna druhové skladby je zapracována do dokumentace (odst.B5 souhrnné zprávy),
stromořadí v západní části parkoviště bude tvořeno stromy Ginkgo biloba Tremonia.
Dne 3.3. 2017 vydal souhlas s kácením ÚMČ Praha 11 POD čj. MCP11/17/014658/OUR/Aul
Dne 21.2.2017 vydal souhlas s kácením MHMP pod čj. EVM/VP/ 192051/17/kas
Dne 24.3.2017 vydal OŽP ÚMČ Prahy 11 pod čj.MCP11/17/018835/OŽP/Smek výzvu k doplnění žádosti o stanovení
termínu kácení. Kácení bude povoleno až po vydání územního rozhodnutí a jeho nabytí právní mocí.

2. Z hlediska ochrany ovzduší – chráněné zájmy v oblasti ochrany ovzduší nejsou dotčeny.
3. Z hlediska odpadového hospodářství – OŽP upozorňuje na tyto skutečnosti:
- pražský systém nakládání s komunálním odpadem organizuje hl. m. Praha. Nádoby na směsný komunální odpad objednává
vlastník domu u příslušné svozové společnosti, o umístění nádob na tříděný odpad rozhoduje Magistrát hl. m. Prahy na žádost
městské části
- součástí stanovišť tříděného odpadu jsou nádoby na papír, plast a sklo. Na papír a plast 1100litrové plastové kontejnery
s kolečky, na sklo však sklolaminátové kontejnery tvaru zvonu, které se vyvážejí shora pomocí mechanické ruky, takže je
nelze umístit pod střechu.
- přímo naproti navrženému vjezdu na parkoviště, při jižním okraji ul. Jurkovičova je již umístěno stanoviště tříděného odpadu.
Je třeba počítat s tím, že umístění nádoby není automatické a že je nutno se vypořádat s technickým omezením v případě
skla.
V dalším stupni dokumentace bude třeba uvést způsob nakládání se stavebními odpady, které budou vznikat v průběhu
výstavby, zejména jejich vytřídění podle druh§ a kategorií a způsob jejich využití nebo odstranění.

Záliv pro odpadové kontejnery nebude zastřešený, prostorově bude i nadále počítáno s nádobami na komunální i na 
tříděný odpad - popsáno v odst.B6 souhrnné zprávy.

4. Z hlediska ochrany zemědělského fondu – zájmy nejsou dotčeny.

ÚMČ P11 odb správy majetku MCP11/16/027405/OSM/Muz 22.11.2016
Vyjádření k projektové dokumentaci. Souhlasí za podmínek:
1. Stavba bude provedena dle předložené PD.
2. Budou dodrženy dílčí ustanovení ČSN 73 6110, 73 6056, 73 6058.
3. Bude dodržena vyhl.č.398/2009 - bezbariérové užívání staveb.
4. Žadatel požádá SSÚ o povolení připojení
5. V dalším stupni předložit SSÚ návrh dopravního značení.
6. Upozornění na platnost Nařízení č.10 - obecné požadavky na využívání území a tech.požadavky na stavby v hl.m.Praze.

Podmínky jsou zapracované do DUR a budou přeneseny do dalšího stupně dokumentace. Stavba je navržena v
souladu s ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací, zejména s čl. 4 - Zásady dopravního a dopravně technického
řešení, čl. 9 - Návrhové prvky komunikací pro motorovou dopravu, čl.10 - Komunikace se smíšeným provozem a komunikace s
vyloučením motorového provozu. Návrh je v souladu s ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, zejm.s
čl.6 - Prostorové uspořádání parkovacích stání a s přílohou B - Ověření šířky park.stání a přilehlé komunikace pomocí
vlečných křivek, které jsou zakresleny v půdorysech garáží i venkovního parkoviště. V návrhu jsou dodrženy ustanovení ČSN
73 6058 - Jednotlivé, řadové a hromadné garáže, zejména čl- 5.3 - Větrání garáží, čl.7.2 - Prostorové uspořádání, čl.7.4 -
Rampy pro vozidla. Podrobněji popsáno v odst. B.3 a B.4 souhrnné technické zprávy.
Dokumentace pro územní rozhodnutí byla zpracována v únoru 2014, je proto řešena v souladu s Vyhl.26/1999 Sb. O
obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze.

ÚMČ P11 odb správy majetku MCP11/16/065826/OSM/Jan 28.12.2016
Rozhodnutí silničního správního úřad. Povoluje připojení za podmínek:
1. Připojení bude provedeno v souladu se situací Dopravní situační výkres - rozhledové trojúhelníky, př.C.5c předložené PD.
2. Budou splněny podmínky Policie ČR, č.j. KRPA-500369-1/čj-2016-0000DŽ z 12.12.2016
3. Budou splněny podmínky HM Prahy zastoupené TSK, č.j. TSK/17134/16/5400/KA, z 30.6.2016
4. Bude dodrženo ust.§§11,12,13 vyhl.č.104/1997, kterou se provádí zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
5. Rozhodnutí nenahrazuje připojení staveništní dopravy v rámci stavby.
6. Platnost rozhodnutí je do 21.12.2018.

Situace C.5c je součástí DUR. Podmínky Policie a TSK viz komentář k jejich vyjádření níže. Stavba je navržena v
souladu s Vyhl.č.104/1997, splňuje podmínky pro vzájemné připojování pozemních komunikací (§11), pro připojování
sousedních nemovitostí k silnicím a místním komunikacím (§12 - rozhled pro najetí na komunikaci i pro zastavení vozidla
uživatele komunikace, vzájemné vzdálenosti připojení dle ČSN, šířka sjezdu umožňuje plynulé odbočení, konstrukce vozovky
sjezdu vyhoví předpokládanému zatížení), pro připojení dalších nemovitostí na komunikaci (§13). Podrobněji popsáno v
odst.B.4 souhrnné zprávy.

MČ P11 MCP11/16/068626/Ji 19.12.2016
Vyjádření MČ Praha 11 na základě usnesení Rady MČ ptaha 11 č.1445/42/R/2016 z 13.12.2016.
Souhlas.
Součástí návrhu je i parková úprava plochy zeleně na pozemcích parc.č.583/103 a 985/1 a doplnění chybějící části chodníku

na pozemku parc.č.583/102 o šířce 2m.
Parková úprava i chodník podél ul.Jurkovičova jsou součástí předložené dokumentace.

MČ P11 odbor výstavby MCP11/16/029122/OV/Kut 23.05.2016
závazné stanovisko vodoprávního úřadu - záměr z vodoprávního hlediska je možný,
upozornění:
Stavba retenční nádrže, nakládání se srážkovou vodou (regulace odtoku z retenční nádrže prostřednictvím srážkové
kanalizace do vodního toku) a čerpání podzemní vody ze stavební jámy za účelem snížení její hladiny podléhá vodoprávnímu
řízení.
Záměr nakládání s dešťovými vodami musí posoudit správce dešťové kamalizace (PVS, a.s.) a správce vodního toku (Lesy
hl.m.Prahy).

Upozornění přepsáno do souhrnné technické zprávy (odst.B3 a B8), vyjádření správců viz níže v této zprávě.

Hygienická stanice HSHMP 24149/2016 - Tur/1393 03.06.2016
souhlasné závazné stanovisko, nadále platí podmínky stanoviska HSHMP 20547/2014-Pol/1076 z 19.5.2014:
a) do vydání ÚR
- doložit rozhodnutí OD o snížení rychlosti na ul.Jurkovičova na max. 40 km/h

Snížení rychlosti bylo řešeno nezávisle na stavbě navrženého BD Jurkovičova Úřadem městské části Praha 11 z
důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (ochrana chodců, hlavně dětí).

b) podmínky do dalšího stupně PD
- návrhy akustické studie pro stavební činnost zapracovat do ZOV
- zpřesněné vyhodnocení hluku z provozu stacionárních zdrojů
- upřesnění využití komerčních prostor ve vazbě na návrh umělého osvětlení, větrání a hygienického zázemí.

Podmínky budou řešeny v Dokumentaci pro stavební povolení.

Hasičský záchranný sbor HSAA-6535-3/2016 08.06.2016
– souhlasné koordinované závazné stanovisko

Státní energetická inspekce SEI/954/16/10.101/Ju 26.05.2016
Zákon č.103/2015 Sb., kterým se mění zákon č.406/2000 Sb., o hospodaření energií , změnil kompetence SEI ve stavebních
řízeních. Pro předmětný bytový dům není Státní energetická inspekce oprávněna závazné stanovisko vydávat.

NIPI BP 094160064 21.05.2016
souhlasné stanovisko s podmínkami
- zádveří u vstupu musí být hluboké nejméně 2 m 
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- plocha propojující vstup do domu, bezbariérovou rampu a vyrovnávací stupně smí mít sklon jen v jednou směru nejvýše 2 %
- v obytné části budou upravitelné byty

Podmínky jsou v návrhu splněny  a budou podrobněji řešeny v dalším stupni PD. Jednotlivé byty budou v rámci
klientských změn upravovány dle individuálních požadavků jejich budoucích vlastníků.

TSK svodná komise TSK/17134/16/5400/KA 30.06.2016
technické stanovisko
- bez námitek proti realizaci stavby, souhlas za vlastníka HMP s připojením stavby na kom.Jurkovičova a Stříbrského,
- do správy a údržby převezme TSK pouze nově budovaný přilehlý chodník kom.Jurkovičova
- nově realizované parkoviště, rampu do podzemních garáží a ostatní komunikační plochy a objekty a zeleň nebudeme
přebírat do naší správy a údržby
- při provádění stavebních prací v komunikacích a při zpětných úpravách povrchů komunikací požadujeme dodržovat „zásady
a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“ schválené
usnesením RHMP č. 95 ze dne 31.1.2012
- požadujeme předložit další stupeň PD k vyjádření
- před termínem kolaudace požadujeme předání dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) do oddělení 5300 TSK
v digitální formě
- toto technické stanovisko TSK slouží pouze jako podklad pro stanovisko vlastníka SVM – MHMP

Podmínky přeneseny do PD (odst.B8 souhrnné tech.zprávy), další stupeň PD (dokumentace pro stavební povolení)
bude řádně projednán ve stavebním řízení

TSK, oddělení koordinace zvláštního užívání komunikací 1140/16/5600/Mit 09.06.2016
- nutno dodržet podmínky SVM MHMP
- předepsaná koordinace: rozšíření sítě UPC v ul.Jurkovičova, 08 až 12/2016

Policie ČR, odbor služby dopravní policie KRPA-273171-1/ČJ-2016-0000DŽ 16.08.2016
Souhlasí za podmínek:
- dodržte příslušná ustanovení ČSN 73 110 (projektování místních komunikací), ČSN 73 6058 (jednotlivé, řadové a hromadné
garáže) a ČSN 73 6056 (odstavné a parkovací plochy silničních vozidel),
- sjezd na ulici Jurkovičova řešte chodníkovým příjezdem v souladu s vyhl. Č. 398/2009 Sb.,o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
- v pozemních garážích upravte dveře do komůrek tak, aby se neotvírala vně do prostoru parkovacích stání,
- k dopravnímu značení se v tomto stupni PD nevyjadřujeme,

Místní komunikace, hromadné garáže, odstavné a parkovací plochy silničních vozidel jsou navrženy v souladu s
uvedenými normami ČSN, sjezd je řešen chodníkovým přejezdem - viz část B4 souhrnné tech.zprávy a situace
dopravní C5, dveře do komor v podz.podlažích se neotevírají do prostor park. stání - viz půdorysy 1PP, 2PP

Policie ČR, odbor služby dopravní policie KRPA-500369-1/čj-2016-0000DŽ 12.12.2016
Souhlasné závazné stanovisko k připojení na pozemní komunikaci, s podmínkami:
- překonání chodníku bude realizováno chodníkový přejezdem nebo jiným způsobem v úrovni nivelety chodníku s příslušnými
prvky dle vyhl.398/2009
- vrata a dveře se nebudou otevírat vně objektu
- připojení bude realizováno v souladu s potvrzenou situací C.5c
- budou dodrženy požadavky vymezené odst.1,2,3 §12 vyhl.č.104/1997

Vjezd do garáží i na parkoviště je řešen chodníkovým přejezdem, vrata ani dveře se neotvírají vně objektu.
Připojení objektu je navrženo v souladu s §12 Vyhlášky č.104/1997 - rozhled pro najetí na komunikaci i pro zastavení
vozidla uživatele komunikace, vzájemné vzdálenosti připojení dle ČSN, šířka sjezdu umožňuje plynulé odbočení,
konstrukce vozovky sjezdu vyhoví předpokládanému zatížení. Podrobněji popsáno v odst.B.4 souhrnné zprávy.

Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s., Metro 14.60.2016.
– bez připomínek
Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s., Tramvaje 965/16 07.60.2016.
– bez připomínek

Povodí Vltavy 27477/2016-263 31.05.2016
V plném rozsahu platí podmínky souhlasného stanoviska č.j. 13172/2014-263 ze dne 13.03.2014
- nebude ohrožena jakost povrchových a podzemních vod dle §39 vodního zákona
- dodržet podmínky OTPP a provést v souladu s ÚP HMP
- podlahu garáží opatřit proti průsaku ropných látek, garáže nebudou odvodněny do kanalizace
- dodržet připomínky uplatněné správcem a provozovatelem kanalizace a vodovodu
- odvodnit staveniště tak, aby nedocházelo k podmáčení okolních pozemků
- doložit hydrogeologickým posudkem dostatečnou kapacitu vsakovacího zařízení, dno vsakovacího tělesa ukončit 1m nad
HPV

Podmínky v návrhu splněny. Hydrogeologické poměry popsány v inženýrsko geologickém průzkumu. Zasakování
řešeno plošně v horních mělkých vrstvách podloží. Dešťová voda ze zpevněných ploch na stropě garáže svedena do
retenční nádrže.

Pražská vodohospodářská společnost 2201/16/2/02 16.05.2016
Souhlas s podmínkami:
-odběr pitné vody podle Městských standardů Qp=37,44 m3/den, Qd=48,29 m3/den a Qh=1,28 l/s, odvádění splaškových vod
max. 1l/s, plánovaný počet ekvivalentních obyvatel je 234
- za optimální návrh tlakových poměrů v systému vnitřního vodovodu odpovídá projektant
- pozemkem procházející splaškové a srážkové kanalizace, respektovat ochranná pásma podle zákona č.274/2001 Sb. a
zajistit možnost trvalého příjezdu technologických vozidel ke vstupům
- navrhovanou dešťovou retenční nádrž nebudeme přebírat do správy
- projekt přípojek vodovodu a kanalizace předložit k posouzení PVK

Podmínky zapracovány do PD, ochranná pásma podzemních sítí respektována(viz STZ, odst.B.3 a koordinační
situační výkres C3 a viz vyjádření PVK níže). Projekty přípojek budou podrobněji zpracovány a projednány v dalším
stupni PD.

Pražské vodovody a kanalizace PVK 29267/OTPČ/16 25.05.2016
Souhlasí za podmínek:
1. každý samostatný objekt (č.p.) musí mít samostatnou přípojku vody a kanalizace v souladu s Městskými standardy a 
Technickými podmínkami PVK
2. prostorovým uspořádáním respektovat ČSN 73 6005
3. šachtové poklopy musí splňovat podmínky ČSN EN 124- třídy D400
4. základy sloupů VO musí být umístěny mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace (do DN500 je 1,5m, nad DN500 2,5 m) 
jinak musí být základ sloupu detailně řešen ve vyšším stupni PD
5. zábor staveniště musí zohlednit trasy stávajících řadů a zachovat přístup ke stávající armaturám vody a kanalizace
6. zařízení staveniště situovat mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace
7. pokud v průběhu stavby nebude možné využít stávající vodovodní a kanalizační přípojky, je potřeba uzavřít s PVK smlouvu
8. pokud budou do kanalizace vypouštěny nebezpečné látky uvedené v příloze č.1 vodního zákona, pak se tento případ
projedná s PVS a PVK se předloží povolení obsahující podmínky
9. vypouštění odpadních vod se vztahuje i na vody ze stavebních jam a štol, pokud dojde ke změně jejich množství nebo
kvality, je potřeba uzavřít dodatek k platné smlouvě
10. kanalizační šachty a vodovodní armatury na veřejných sítích musí být po celou dobu trvale přístupné
11. odkanalizování bude jednou splaškovou přípojkou KT DN 200 a jednou dešťovou přípojkou KT DN 200 napojenými do
přísl. stok, dešťové vody budou odváděny pomocí řízené regulace odtoku v max.množství 1 l/s
12. odpadní vody musí složením vyhovovat Pražskému kanalizačnímu řádu
- na hranici pozemku bude osazena na každé přípojce revizní šachta Ø1000 mm vystrojená dle Městských standardů HMP
- podlahy podzemních garáží nebudou odvodněny do kanalizace
- zásobování pitnou vodou bude přípojkou DN80 napojenou na řad LT DN 150, za posouzení kapacity odpovídá projektant
- při návrhu vodoměrů postupovat ve smyslu Městských standardů vodárenského a kanal. zařízení na území HMP, bod A-5.2
- kótu tlak.čáry poskytne odd.technické dokumentace PVK
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Podmínky jsou zapracovány do projektu a budou přeneseny do dalších stupňů PD (odst B.3 souhrnné zprávy a 
koordinační situační výkres C3) . Do kanalizace nebudou vypouštěny nebezpečné látky, podlahy podzemních garáží
nejsou do kanalizace odvodněny.

Lesy hl. města Prahy 1054/VT_0142/2016 13.06.2016
– souhlasné stanovisko

PRE 300033123 14.06.2016
– souhlasné vyjádření
- za řešení vnitřní instalace a dodržení ČSN zodpovídá projektant a odborná firma realizující úpravy, je nutné respektovat
ochranná pásma rozvodného zařízení dle §46 zákona č. 458/2000 Sb.
- způsob měření a jeho umístění musí odpovídat technickým podmínkám dle ČSN a podnik.normě MM 501

Podmínky jsou zapracovány do projektu a budou přeneseny do dalších stupňů PD (odst B.3 a B.8 souhrnné technické
zprávy).

Pražská plynárenská distribuce a.s. 2016/OSDS/01983 23.06.2016
Souhlasí za podmínek:
1. Požadujeme plně respektovat stávající plynárenské zařízení, nacházející se v oblasti stavby.
2. Za správnost zákresu provozovaných plynárenských zařízení v předložené projektové dokumentaci zodpovídá projektant.
3. Před zahájením stavební činnosti musí být provedeno vytyčení stávajícího plynárenského zařízení. Vytyčení plynárenských
zařízení, vybudovaných do roku 1996, provede na vyžádání naše společnost
4. Podle § 68 odst. (3) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, je v ochranném pásmu plynárenského
zařízení zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit plynárenská zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu a 
při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo něj nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení. Ochranné
pásmo činí 1 metr na obě strany od půdorysu.
5. Dodržet nařízení vlády 406/2004 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném
znění, krytí podle ČSN 73 6005 a dále ustanovení ČSN EN 12007, technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a 
technických předpisů souvisejících.
6. Při křížení a souběhu s plynovody dodržet ČSN 73 6005, při provádění zemních prací ČSN 73 6133 a ČSN EN 1610 a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništích, v platném znění.
7. Termín předání staveniště oznamte písemně minimálně 14 dní před vlastním zahájením stavební činnosti. Přílohou musí být
situace z projektové dokumentace s vyznačením rozsahu stavby.
8. Do vzdálenosti menší než 2,5 metru od plynárenského zařízení po dobu realizace neumisťovat objekty zařízení stavenišť,
maringotky, skládky stavebního a jiného materiálu, jeřábové dráhy, sklady a čerpací stanice pohonných hmot a jiných hořlavin.
9. Stavební a výkopové práce ve vzdálenosti menší než 1 metr od plynárenského zařízení, provádět pouze ručně, ve
vzdálenosti méně než 0,5 m od povrchu plynovodního potrubí navíc bez použití pneumatických nebo elektrických nástrojů.
10. U odhalených částí plynovodů a přípojek min. 3 dny před záhozem stavebník objedná dílčí kontrolu – diagnostiku, kontrolu
izolace a kontrolu těsnosti. O výsledku kontroly musí být proveden písemný záznam.
11. Dojde-li při stavbě k poškození izolace, je stavební podnikatel (zhotovitel) stavby povinen zajistit její opravu a pozvat
našeho technika k ověření její kvality.
12. Před obsypem odhaleného plynárenského zařízení požadujeme být přizváni ke kontrole dodržení prostorové normy ČSN
73 6005. O výsledku kontroly musí být proveden záznam.
13. Podsyp a odsyp odhaleného plynárenského zařízení provést pískem bez ostrohranných částic s velikostí zrn do 16 mm až
do výše min. 20 cm nad vrch potrubí.
14. Po provedení záhozů stavebník zajistí u potrubí z PE prověření funkčnosti signalizačního vodiče. O výsledku kontroly musí
být proveden záznam.

Podmínky v PD dodrženy, plynárenské zařízení zakresleno v koordinační situaci. Plynovod je veden v chodníku při
ulici Stříbrského. Umístění navrženého objektu nezasahuje do ochranného ani bezpečnostního pásma. V blízkosti
plynového zařízení budou probíhat parkové úpravy na pozemku 985/1. Nejsou takového charakteru, aby kolidovaly s
vedením plynovodu.

ELTODO- Citelum EC 0400/1418/16 27.05.2016
Souhlasné vyjádření shodné s vyjádřením čj. EC 0400/1265/14 z 2.4.2014, podmínky
- dojde ke střetu se zařízením ve správě EC
- při výstavě VO používat typové výrobky (vypsány ve vyjádření)

Stávající zařízení VO bylo geodeticky zaměřeno a je zakresleno v koordinační situaci. V dokladové části je přiložen
samostatný projekt veřejného osvětlení. Technické řešení i podmínky správce VO jsou zapracovány do DUR
(koordinační situace a odst.B.3 souhrnné technické zprávy).

Česká telekomunikační infrastruktura- CETIN 632462/16 08.06.2016
Souhlas. V území nedojde ke střetu se SEK společnosti Č.telekomunikační infrastruktura a.s., stavebník je povinen dodržet
podmínky ochrany SEK.

Podmínka zapracována do STZ - odst.B8 jako obecná podmínka pro zhotovitele stavby.

T-Systems E17587/16 21.06.2016
souhlas s realizací stavby, nedojde ke kolizi s tech.infrastrukturou společnosti T-Mobile Czech.

UPC ČR 1244/16 08.07.2016
V území se nachází rozvody DS TKR. Během stavby nesmí dojít k poškození kabelů, započetí prací musí být písemně
ohlášeno min.7dní předem.

Vedení zakresleno v koordinační situaci, podmínky přepsány do STZ (odst.B.8).

SITEL, spol.s r.o. 1111602918 10.06.2016
souhlas, v zájmovém území se nenachází žádná vedení a zařízení společnosti SITEL.
TeliaSonera 1311601642 10.06.2016
– bez připomínek

ČD Telematika 1201606025 08.06.2016
Při realizaci stavby nedojde ke styku se sítí el.komunikací spol.ČD Telematika.

MO - agentura hospodaření s nemov.majetkem Ur-497/10-174-2016 08.06.2016
- souhlas bez podmínek

ČEZ ICT 200466619 22.06.2016
V zájmovém území se nenachází energetické zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services.

ČEZ distribuce 100592347 22.06.2016
V zájmovém území se nenachází energetické zařízení v majetku společnosti ČEZ distribuce.

Thesea admin 09.06.2016
– souhlas s podmínkou, že výstavba a samotná stavba nebude narušovat provoz adm.budovy Opatovská 964/18.
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Vodafone ČR 21.06.2016
–souhlas bez připomínek

Planet A 07.06.2016
– v území není vedení ani zařízení společnosti Planet A

Ministerstvo vnitra-správa kabelů 22.06.2016
– bez námitek proti realizaci stavby

Pražská teplárenská DAM/3532/2016 9.12. 2016
Souhlasí za podmínek:
- Zajistit uzavření „Smlouvy o podmínkách udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu RTZ“ mezi Pražskou
teplárenskou a.s. a investorem předmětné stavby, a to nejpozději do předložení následujícího stupně dokumentace (DSP)
Pražské teplárenské a.s. k vyjádření.
- Zajistit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o dodávce tepelné energie mezi Pražskou teplárenskou a.s. a investorem
předmětné stavby, a to nejpozději do předložení následujícího stupně dokumentace (DSP) PT a.s. k vyjádření.
- Dodržet při návrhu nových tepelných rozvodů a návrhu nových objektových předávacích stanic „Technologické standardy
RTZ“ Pražské teplárenské a.s.
- Respektovat při stavbě zákonné ochranné pásmo tepelných rozvodů PT a.s., a to ve smyslu §87 zákona č. 458/2000 Sb.,
v platném znění. Zákonné ochranné pásmo tepelných rozvodů (§87 zákona č. 458/2000 Sb.) u uložení potrubí v klasickém
kanále je 2,5 m měřeno od vnější stěny kanálu (včetně tloušťky hydroizolace ) a u předizolovaného potrubí v pískovém loži
v ochranné geotextilii  (nikoli od vnějšího pláště předizolované trubky či od osy trubky).
- Neumísťovat do zákonného ochranného pásma tepelných rozvodů opěrné zídky, vnější schodiště, sloupy veřejného
osvětlení, sloupy světelné signalizace, sloupy oplocení, skříně pro hlavní uzávěr plynu, přípojkové a rozpínací skříně,
stanoviště kontejnerů, reklamní sloupy, dopravní značky, firemní loga , atp.
- Neumísťovat do zákonného ochranného pásma tepelných rozvodů objekty zařízení staveniště, stanoviště stavební techniky,
skládky vytěžené zeminy, stavebního a jiného materiálu.
- Dodržet ČSN 73 6005 pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení při křížení či souběhu inženýrských sítí
s tepelnými rozvody Pražské teplárenské a.s., a to doložit v příštím stupni dokumentace zpracováním příslušných příčných
řezů nebo zakreslením ostatních sítí do podélného profilu.
- Projednat a odsouhlasit s PT měření, a.s. návrh řešení a provedení měření spotřeby dodávaného tepla včetně komunikace
s budoucím osazeným měřičem spotřeby tepla Pražské teplárenské a.s. a trvalého přístupu k němu. Zápis PT měření, a.s.
bude nedílnou součástí dokladové části dokumentace ke stavebnímu povolení. Bez odsouhlaseného řešení a provedení
měření spotřeby tepla neosadí PT a.s. měřič tepla a nedá souhlas k zahájení odběru tepla v nových objektech.
- Nevysazovat v zákonném ochranném pásmu tepelných rozvodů stromy ani hluboko kořenící keře
- Zachovat výšku krytí stávajících rozvodů a respektovat podmínky výrobce potrubí při návrhu krytí nových tepelných rozvodů
- Projednat v rozpracovanosti dokumentace pro stavební povolení se správcem oblasti a zapracovat do čistopisu
dokumentace jeho požadavky a připomínky
- Oznámit zahájení stavby prokazatelným způsobem naší společnosti min. 14 dnů předem. Vyzvat správce oblasti k účasti při
vytýčení stávajících tepelných rozvodů v místě navržené stavby a k vydání písemného souhlasu se zahájením stavebních
prací v oblasti jejich zákonného pásma (musí být zapsáno ve stavebním deníku)
- výkopové práce v zákonném ochranném pásmu stávajících tepelných rozvodů a zařízení provádět pouze ručně, bez užití
mechanizace
- neparkovat na tepelných rozvodech s těžkou mechanizací, nepřejíždět tepelné rozvody auty s větší dopravní zátěží
- předat odboru správy majetku PT a.s. geodetické zaměření skutečného provedení nové horkovodní přípojky

- zahrnout Pražskou teplárenskou a.s. mezi účastníky územního a stavebního řízení předmětné stavby
- předložit další stupeň dokumentace Pražské teplárenské a.s. k vyřízení

Podmínky jsou zapracovány do projektu (viz Souhrnná technická zpráva, odst.B.2.7, B.3, B.8 a koordinační
situační výkres) a budou přeneseny do dalších stupňů PD. Je respektováno ochranné pásmo tepelných
rozvodů, nejsou do něj umisťovány opěrné zídky, schodiště, sloupy VO, sloupky oplocení, přípojné skříně ani
jiné stavební konstrukce. Rovněž stavební objekty zařízení staveniště jsou umístěny mimo ochranné pásmo
a nebudou v něm vysazovány stromy ani keře.

Kolektory Praha, a.s. 15.06.2016
V porstoru stavby se nenachází žádná zařízení společnosti Kolektory Praha.

Dial telecom PH408098 22.06.2016
– sohlas bez námitek

iNETCO CZ a.s. 122402503  30.06.2016
V uvedené lokalitě nedojde ke styku se zařízením společnosti Inetco, bez námitek.

GREPA NetWorks. 13.06.2016
V zájmovém území spol.Grepa nemá ani nebuduje žádné zařízení.

ICT Support s.r.o. 1606080934 15.06.2016
V tomto prostoru nejsou umístěna žádná zařízení a komunikační trasy naší společnosti jako provozovatele veřejné datové sítě
elektronických komunikací (WLL Internet).

iLine s.r.o 08.02.1907 01.07.2016
– bez námitek

KABEL servis Praha 03.06.2016
V chodníku na jižní straně ul. Jurkovičova se nachází síť společnosti, mají zájem o připojení navrženého bytového domu.

Stávající sítě zakresleny v situaci, případná přípojka bude řešena v samostatné dokumentaci.

Miracle Networks MN/13213/16/LUP 12.06.2016
Přes zájmové území nevedou mikrovlnné radioreléové spoje ani podzemní vedení spol.Miracle.

Air Telecom 111408774 30.06.2016
V uvedené lokalitě nedojde ke styku s žádným zařízením vedeným ve správě společnosti Air Telecom, a.s., bez námitek.

České radiokomunikace UPTS/OS/151405/2016 18.07.2016
Ve vyznačeném území nedojde ke styku s žádným vedením/zařízením spol.Č.Radiokomunikace, bez námitek.

Zdeněk Pěč 11.07.2016
V prostoru stavby nevedou žádné inž.sítě f. Zdeněk Péč.

SKANSKA 611/14/DPD 8.4.2014
- souhlasí se záborem v rozsahu 1m2 v délce 2 dnů za podmínek:
- bude se jednat pouze o propojení vedení VO z důvodu přeložky stávajícího stožáru VO
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- přeložka bude odsouhlasena provozovatelem VO
- o termínu realizace informovat v předstihu
- pozemek uvést do původního stavu, vyzvat vlastníka ke kontrole

Podmínky jsou zapracovány do projektu a budou přeneseny i do dalších stupňů PD

CZ net s.r.o. 160101068 09.06.2016
Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (SEK) spol.CZnet.

Řešení popsáno v odst.B.3 souhrnné technické zprávy.

h) seznam výjimek a úlevových řešení,
Nejsou vydány žádné výjimky nebo úlevová řešení oproti platným předpisům.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,
Stavba není podmíněna jinou související investicí. Na žádost Městské části Praha 11 bude parkově upraven prostor na
městském pozemku severně od navrženého objektu (část pozemku parc.č.583/103 a část pozemku parc.č.985/1), dále
vymezený štíty domů č.p. 685 a 686 v k.ú Háje a to včetně komunikací  a ploch pro pěší navazující chodník při jižní straně
ulice Stříbrského včetně prvků drobné architektury.
Na pozemku p. č. 583/102 v k. ú Háje podél severní strany komunikace Jurkovičova bude rovněž na žádost Městské části
Praha 11 dobudována chybějící část chodníku.

j) seznam dotčených pozemků a staveb podle katastru nemovitostí, k.ú. Háje 728233
navržený bytový dům
parc. č. vlastník m2 druh pozemku / způsob využití způsob ochrany omezení vl. práva
583/88 Alitex, spol.s r.o. 1 180 ostatní plocha / jiná plocha není evidován není evidováno
583/89 Alitex, spol.s r.o. 641 zast.plocha a nádvoří / společný dvůr není evidován není evidováno
583/90 Alitex, spol.s r.o. 640 zast.plocha a nádvoří / společný dvůr není evidován není evidováno

pozemky s dočasným záborem (přípojky, přeložky, komunikace, parkové úpravy)
parc. č. vlastník m2 druh pozemku / způsob využití způsob ochrany omezení vl. práva
583/58 Hl.m.Praha 2 961 ostatní plocha / zeleň není evidován není evidováno
583/102 Hl.m.Praha 832 ostatní plocha / jiná plocha není evidován věcné břemeno

svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce MČ Praha 11
583/103 Hl.m.Praha 2 977 ostatní plocha / jiná plocha není evidován není evidováno
583/113 Hl.m.Praha 2 625 ostatní plocha / ost.komunikace není evidován  věcné břemeno
583/125 Hl.m.Praha 146 ostatní plocha / ost.komunikace není evidován  věcné břemeno
583/164 Skanska a.s. 611 ostatní plocha / jiná plocha není evidován  věcné břemeno
984/1 Hl.m.Praha 4 159 ostatní plocha / ost.komunikace není evidován  věcné břemeno
985/1 Hl.m.Praha 2 290 ostatní plocha / zeleň bez BPEJ není evidován není evidováno
1058 Hl.m.Praha 78 zast.plocha a nádvoří / stavba bez čp (TS)  není evid. není evidováno

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
novostavba

b) účel užívání stavby
bytový dům

c) trvalá nebo dočasná stavba
trvalá stavba

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.),
Stavba se nenachází v památkově chráněném území, nejde o kulturní památku.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb,
Bytový dům je řešen v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č.398/2009 Sb. „O obecných technických
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb“, v souladu s Vyhláškou hl. města Prahy č.26/1999 Sb. O obecných
technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze a v souladu s českými normami.

Odstupy od stávajících staveb popsány v odstavci A.3.f.
Odstupy navrženého BD od ostatních staveb umožní vzhledem k volnému prostoru bezproblémovou údržbu staveb a jejich
okolí.
Rovněž doprava v klidu je řešena v souladu s vyhláškou MHMP č.26/1999 a vyhláškou MMR č.398/2009.
Výpočet dopravy v klidu, koeficient Ku pro zónu 4 = 1 
- potřeba stání pro bydlení:

81 bytových jednotek o jedné obytné místnosti: 81 bytů x 0,5 stání = 40,5
30 bytových jednotek do 100 m2 obytné plochy 30 bytů x 1 stání = 30
celkem požadavek odst.stání pro 111 bytových jednotek 70,5 = 71 odst.stání

- návštěvníci bytů
111 bytových jednotek 111 bytů x 0,1 stání = 11,1
nebytový prostor 4 x do 35 m2 4 prostory x1stání = 4
celkem požadavek na parkovací stání 15,1 = 16 park.stání

Chodníky a chodníkové přejezdy jsou navrženy v souladu s §4, odst.1. V souladu s §4 odst.2 jsou v garážích v suterénu z 80ti
navržených odstavných stání 4 parkovací místa pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené.
Na parkovišti před domem je navrženo 18 parkovacích stání, z toho 1 stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově
postižené. Technické řešení je v souladu s přílohou 1 a 2 vyhl.398. Přístup do bytového domu je v souladu s §5 odst.1 řešen
bezbariérově a je vytýčen přirozenými liniemi/obrubníky v souladu s odst.2. V souladu s §10 je užívání všech společných
prostor umožněno osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Technické řešení přístupu, společných prostor a 
dalšího vybavení navrženo v souladu s přílohou č. 3 k vyhl.398/2009.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů
vypsáno v odst. A3g) této zprávy
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g) seznam výjimek a úlevových řešení,
Stavba je navržena v souladu s územním plánem, v souladu obecnými technickými požadavky na stavby a v souladu s
platnými normami ČSN, bez výjimek a úlevových řešení.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich
velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

- zastavěná plocha dle §2 odst.7 Stavebního zákona 1 503 m2
- obestavěná plocha 1.np 830 m2
- obestavěný prostor bez balkónů / s balkóny 27 415  / 28 279 m3
- počet bytů 111 b.j.
- užitná plocha bytů 4 712 m2
- počet nebytových komerčních prostor 4 jedn.
- užitná plocha nebytových komerčních prostor 95 m2
- počet parkovacích stání v garážích 80 p.s.
- počet parkovacích stání venkovních 18 p.s.
- předpokládaný počet osob pro výpočet bilancí stavby 234 osob

počet účelových jednotek a jejich velikosti
4 x nebytový komerční prostor á 20 až 27m2, celkem 95 m2
111 bytových jednotek, z toho 81x byt 1+kk, 30x byt 3+kk

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a 
druhy odpadů a emisí apod.)

Bilance vychází z výše uvedeného počtu a velikosti účelových jednotek a z předpokládané obsazenosti bytů osobami (celkem
234 osob včetně 4 osob v nebytových prostorách)

elektrická energie:
celkový instalovaný příkon 1 295 kW
celkový soudobý příkon 200 kW
proudové zatížení celého objektu 300 A

vytápění - předpokládaná spotřeba tepla
ÚT 2533 GJ/rok
VZT 60 GJ/rok
TUV 887 GJ/rok
Celkem 3480 GJ/rok

spotřeba vody:
denní  Qd = 234 osob . 160 litrů = 37 440 l/d
maximální denní  Qdmax= 37 440 . 1,29  = 48 298 l/d
maximální hodinová  Qmax h = 48 298 . 2,3 / 20 = 5 554 l/h
maximální vteřinová  Qmax s = 5 554 / 3600 = 1,54 l/s

odpady:
Běžný domovní odpad, množství: 234 osob x 42 l = 9 828 l za týden

j) základní předpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Termín zahájení stavby není pevně stanoven. Uvažuje se 3.Q/2018. Odhadovaná doba výstavby je 24 měsíců.
Výstavba bude probíhat v těchto fázích :
1.fáze – příprava území, příprava zařízení staveniště, hrubé terénní úpravy 3. Q / 2018
2.fáze – výkopy včetně záporového pažení, založení, hrubá stavba bytového domu 3.Q/2018 - 1.Q / 2019
3.fáze – přípojky na inženýrské sítě, vnitřní stavební práce a instalace 4.Q/2018 - 2.Q / 2020
4.fáze - čisté terénní úpravy a komunikace 2.Q / 2020

k) orientační náklady stavby 140 milionů Kč

A.5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:
SO 01 Bytový dům
SO 02 Vodovodní přípojka
SO 03 Splašková kanalizace, přípojka
SO 04 Dešťová kanalizace, přípojka, retenční nádrž
SO 05  Přípojka slaboproudu
SO 06  Přípojka centrálního zásobování teplem
SO 07  Přípojka NN
SO 08 Veřejné osvětlení
SO 09 Komunikace a zpevněné plochy
SO 10 Sadové úpravy
SO 11 Opěrné stěny
SO 12 Chodník podél ulice Jurkovičova
SO 13 Parková úprava plochy severně od BD Jurkovičova
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) charakteristika stavebního pozemku
Bytový dům je umístěn na volném pozemku v zastavěné části sídliště bytových panelových domů. Na místě stavby (na pozemcích parc.č.
583/89 a 583/90) se nacházely dva zdevastované jednopodlažní montované objekty, které byly v roce 2011 kompletně demolovány. Nyní je 
území oplocené bez využití.
Stávající okolní zástavba:
- severně od navrženého domu jsou osmipatrové panelové bytové domy podél ulice Stříbrského z 80.let minulého století. Navržený objekt
svým severním průčelím míří do proluky mezi stávající zástavbou. Výšky atik sousedních domů jsou v úrovni 313,80 (dům č.p.685 na 
parc.č.983) a 314,15 (dům č.p.686 na parc.č.1057). Atiky obou domů jsou o 3m převýšeny strojovnami výtahů. Výška navrženého BD
navazuje na výšku těchto panelových domů, atika je v úrovni 314,00 m n.m. Bpv.
- východně i západně od navrženého objektu jsou volná prostranství (způsob využití dle katastru nemovitostí je zeleň, sportoviště a rekreační
plocha, jiná plocha).
- jižně s odstupem 39,2 m od průčelí navrženého domu (od hrany balkónů v nadzemních patrech) je nedávno postavený  dům č.p. 963 o pěti
n.p., který je součástí pěti až šesti podlažní zástavby bytových domů obytného souboru Milíčovský háj, navržených v jiné urbanistické
struktuře, než je stávající sídliště.
Pozemek určený k zástavbě je rovinatý, dvě "plata" (podlahové desky původních zdemolovaných objektů), která jsou oproti sobě o cca 1m
výškově uskočena krátkým svahem a která po obvodě navazují na okolní terén opět mírnými krátkými svahy (výškový rozdíl do 1 m).
Po obvodě se na jižní a zejména západní hranici pozemku nachází neudržovaná náletová zeleň, jež je navržena k vykácení.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),
technické podklady, průzkumy, posudky
- geodetické zaměření pozemku a navazujících ploch, Ing. Michal Čipera, GEOTON Praha s.r.o., 05/2012
- inženýrsko-geologický průzkum, RNDr. Pavel Podpěra HUPO-IGS, 08/2012
- dodatek k inženýrsko geologickému průzkumu - hydrogeologické posouzení možností vsakování, RNDr. Pavel Podpěra,
  HUPO-IGS, 08/2012
- odborný posudek - stanovení radonového indexu, Radon v.o.s., 02/2014
- dendrologický průzkum, Křeček a Plundra s.r.o., 11/2016
- osvětlení a oslunění sousedních domů, AWAL, 02/2014
- dodatek k studii osvětlení, oslunění sousedních objektů, A.W.A.L, 05/2016 
- akustická studie, Akustika Praha, 05/2014 
- protokol - měření hluku z dopravy, TAZÚS, 10/20017
- hluková studie, Ing.Bosáčková, 12/2017
- biologické posudky, RNDr. Jiří Vávra, 05/2014 

Dle IGP budou při uvažované úrovni základové spáry 282,50 a 283,00 základovou půdou především horniny charakteru zemin GT 3.1 
(prachovce zcela fosilně zvětralé, velmi silně puklinaté, charakteru písčitoprachovitého jílu pevné konzistence, místy s drobnými úlomky),
v jižní části území pak horniny charakteru zemin GT 3.2 (prachovce fosilně zcela zvětralé až velmi zvětralé, velmi silně puklinaté, až 
charakteru písčitoprachovitého jílu pevné konzistence, s drobnými úlomky). Při uvažované úrovni založení jsou v prostoru zájmového území
základové poměry charakterizovány jako složité, vzhledem k charakteru uvažované výstavby a v souvislosti s geologickýmia
hydrogeologickými poměry geolog jednoznačně preferuje hlubinný způsob založení navrhovaného objektu resp. kombinaci plošného a
hlubinného způsobu založení. Hydrogeologické posouzení možností vsakování potvrdilo
Výsledky výpočtu osvětlení a oslunění vybraných kritických místností sousedního domu prokazují, že osvětlení a proslunění obytných 
místností stávajících sousedních domů splní i po výstavbě navrženého domu  hodnoty požadované OTPP a českými technickými normami
(pro proslunění ČSN 73 4301 Obytné budovy,  pro osvětlení řadu ČSN 73 0580-1 až -4).
V akustické studii z 05/2014 bylo jako opatření pro snížení výhledového dopravního hluku (při započítání dostavby celého areálu Milíčovský
háj a BD Jurkovičova) navrženo omezení rychlosti v ulici Jurkovičova na max.40km/h. Toto opatření bylo provedeno - vydáno Odborem správy
majetku ÚMČ Prahy 11 dne 4.6.2014 pod č.j.MCP11/14/034700/OSM/Jan. V říjnu 2017 provedl Technický a zkušební ústav stavební Praha,
s.p. celonoční měření hluku z dopravy v ulici Jurkovičova, které prokázalo, že platí předpoklady spočítané v akustické studii z 05/2014. V době
měření už byl dokončen a obydlen celý areál Milíčovský háj a naměřené hodnoty potvrzují, že limity hluku v chráněném venkovním prostoru
okolních staveb nejsou překročeny. Z hlukové studie ing.Bosáčkové z 12/2017 je na základě protokolu ze zmíněného aktuálního měření
dopočítán i výhledový hluk v lokalitě po dostavbě navrženého bytového domu a je opět prokázáno, že limity hluku nebudou překročeny.
Okna v jižní fasádě navrženého domu budou mít vzduchovou neprůzvučnost min.třídy TZI 2, R´w ≥ 30 dB.
Biologické posudky (průzkum floristický, průzkum obojživelníků, průzkum plazů, průzkum ptáků, průzkum savců), provedené v květnu 2014, na 
předmětném území nezaznamenaly výskyt ohrožených rostlin, výskyt obojživelníků či plazů, výskyt savců. Lokalita není vhodná pro hnízdění
ptáků

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Území, na kterém se stavební pozemek nachází, není památkově chráněno, nejde o chráněné přírodní území, nenachází se na něm památné
stromy, přírodní park, územní systém ekologické stability ani jiné významné krajinné prvky.
Přes severozápadní část pozemku vede kanalizační stoka, jejíž ochranné pásmo dle zákona 274/2001 Sb. je v návrhu respektováno.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Navržená stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Stavba nemá přímý negativní vliv na okolní zástavbu, není potřeba budovat opatření pro ochranu okolí.
Hluk z nově navržených stacionárních zdrojů hluku – vzduchotechnických a klimatizačních zařízení novostavby bytového domu ani hluk z
výstavby nepřekročí limity dané nařízením vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací. Rovněž hodnoty výhledového
dopravního hluku (při započítání dostavby BD Jurkovičova) nepřekročí noční hygienický limit před jižní fasádou navrženého domu a před
severními fasádami stávajících bytových domů v ulici Jurkovičova. Okna v jižní fasádě navrženého domu budou mít vzduchovou
neprůzvučnost min.třídy TZI2, R´w ≥ 30 dB.

Stavba je napojena na veřejnou dešťovou kanalizaci v souladu s odst.7. Vzhledem k obtížným vsakovacím schopnostem podloží nelze
všechny dešťové vody likvidovat vsakem. Proto je dešťová voda v co největší míře zadržována v území díky navrženým souvrstvím střechy a
parkoviště. Hlavní střecha je zatravněná a také parkoviště je navrženo ze zatravňovací dlažby. Přebytečné srážkové vody jsou zachyceny v
nově vybudované retenční nádrži, v níž je část akumulována pro zalévání zeleně, přívalové deště budou regulovaně odváděny do dešťové
kanalizace pomocí řízeného sníženého odtoku, který bude zajištěn vírovým regulátorem odtoku. Do nádrže jsou přímo svedeny dešťové vody
ze zatravněné střechy hlavního objektu. Dešťové vody z venkovních ploch na střeše garáže jsou přednostně zasakovány jednak ve vlastních
zatravněných a parkovacích plochách, jednak jsou svedeny do vsakovací rýhy, z níž je navržen bezpečnostní přepad do retenční nádrže.
Objem retence navržen tak, aby nádrž kapacitně pobrala přívalový déšť ze střechy objektu i z venkovních ploch. Při tom část vody je v nádrži
akumulována, jak je popsáno výše.
Dešťová kanalizace je napojena do stávajícího sídlištního sběrače dešťové vody, který je zaústěn do předsazené DUN Milíčov a z ní do
retenční nádrže RN Milíčov.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Dva původní jednopodlažní montované objekty byly zdemolovány v roce 2011. Po obvodě se na jižní a zejména západní hranici pozemku
nachází neudržovaná náletová zeleň, jež je navržena k vykácení.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),
Výstavba navrženého objektu nevyvolá zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Dopravní napojení
Návrh dopravní obsluhy a řešení dopravy v klidu vychází z umístění bytového domu a jeho kapacit.
Přístup do objektu je navržen ze západní strany z nově vybudovaného chodníku napojeného na chodník v ulici Jurkovičova. Také vjezd
automobilů do garáží a na nové parkoviště před objektem je navržen z jihu z ulice Jurkovičova.

Kanalizace splašková a dešťová
Odvedení splaškových vod z celého objektu bytového domu je řešeno jednou splaškovou kanalizační přípojkou z technické kanalizační
kameniny DN 200, zaústěné do stávající kanalizace DN 300 procházející pod východním chodníkem přilehlým k bytovému domu. Na přípojce
je osazena typová kanalizační revizní šachta o průměru 1m, za prostupem východní stěnou bytového domu je v garážích osazen čistící kus.
Likvidace dešťové vody popsána výše v odst.B.1e). Z retenční nádrže je dešťová voda odváděna regulovaně skrz 1PP objektu a odtud jednou
dešťovou kanalizační přípojkou z  technické kanalizační kameniny DN 200, zaústěné do stávající dešťové kanalizace DN 400 procházející pod
východním chodníkem přilehlým k bytovému domu. Dešťové vody jsou odváděny pomocí řízené regulace odtoku vírovým ventilem
v maximálním množství 1l/s. Část vody ponechána v nádrži pro zalévání zeleně.

Vodovod
Zásobování pitnou vodou je řešeno vodovodní přípojkou z tvárné litiny DN80, začínající výsekem a osazeným T-kusem s uzavíracím
šoupětem na řadu LT DN 150 v ulici Jurkovičova.

Horkovod
Zásobování teplem je navrženo napojením objektu na soustavu CZT Pražské teplárenské a.s. horkovodní p řípojkou DN 40 předizolovaným
bezkanálovým rozvodem z ulice Jurkovičova.

Veřejné osvětlení
Podél nového chodníku při západní straně navrženého domu, který propojí ulici Stříbrského s ulicí Jurkovičovou a obytným souborem na jihu, 
budou nově osazeny tři sloupy veřejného osvětlení. Jeden nový sloup bude osazen i v upravovaném prostoru (parc.č.985/1) severně před
navrženým objektem. Napojení nového rozvodu VO bude ze sloupu č.429728 jižně od bytového domu č.p.686 v Stříbrského ulici, zapínací
místo je ZM1037 u trafostanice TS213023.
V rámci stavby bude provedena přeložka stávajícího stožáru VO č.432739 při ulici Jurkovičova vč. výměny kabelového vedení ke stožáru
č.432741 na pozemku parc.č.583/164.
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Elektroinstalace NN
Požadovaný elektrický příkon bude zajištěn ze stávající distribuční sítě Pražské energetiky samostatnou přípojkou do přípojkové skříně v 
obvodovém zdivu objektu. Od přípojkové skříně bude kabelové vedení vedeno do domu a dále stoupacím vedením do jednotlivých 
elektroměrových rozvodnic.
Objekt bude napojen sesmyčkováním ze stávající trafostanice 3023.
Před započetím výkopových prací bude odpojen a zrušen stávající kabel mezi TS 3023 a ulicí Jurkovičova, který je nyní uložen v místě
budoucího chodníku podél západní fasády navrženého domu. Po realizaci stavby bude původní kabel nahrazen novým propojením mezi
novou přípojnou skříní na fasádě objektu a el.kabelem v ulici Jurkovičova.

Slaboproud
Slaboproudá přípojka bude vedena z kabelové komory v ulici Stříbrského, kde se napojí na optické kabely společnosti O2.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.
Termín zahájení stavby není pevně stanoven. Uvažoval se 3.Q/2017. Odhadovaná doba výstavby je 20 měsíců.
Stavba není podmíněna jinou související investicí.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Jedná se o novostavbu bytového domu s těmito základními kapacitními údaji:
- zastavěná plocha dle §2 odst.7 Stavebního zákona 1 503 m2
- obestavěná plocha 1.np 830 m2
- obestavěný prostor bez balkónů / s balkóny 27 415  / 28 279 m3
- počet bytů 111 b.j. 
- užitná plocha bytů 4 712 m2
- počet nebytových komerčních prostor 4 jedn. 
- užitná plocha nebytových komerčních prostor 95 m2
- počet parkovacích stání v garážích 80 p.s. 
- počet parkovacích stání venkovních 18 p.s. 
- předpokládaný počet osob pro výpočet bilancí stavby 234 osob 

počet účelových jednotek a jejich velikosti 4 x nebytový komerční prostor á 20 až 27m2, celkem 95 m2
111 bytových jednotek, z toho 81x byt 1+kk, 30x byt 3+kk

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Po analýze struktury sídliště, ve které se výrazně uplatňuje komponování deskových objektů do kříže s volným průsečíkem ramen, je v návrhu
přijata možnost nový objekt komponovat jako doplňující rameno chybějící ve struktuře stávající zástavby. Hmota objektu by měla být
jednoduchá až banální, nevybočující z kontextu okolí a přidaná hodnota by měla být především v síle detailu, který má možnost dům jako
další současnou vrstvu přinést.
Dům zároveň jasně vymezuje pěší ulici od stanice metra k jihu. Svou podnoží s komerčními prostory na severu nabízí alespoň drobně
možnost oživení a dalšího lokálního centra v rámci parteru právě na zmíněné pěší ose ve vazbě na ulici Cyprichovu.
Výšková úroveň byla stanovena v kontextu podlažnosti okolní zástavby. Nejbližší objekty v ulici Stříbrského mají atiku v úrovni cca 314m nad 
mořem, kterou převyšují nástavby schodišť a dojezdů výtahů cca další 3 výškové metry. Bytový dům v Cyprichově ulici tvořící 3. severní
rameno kříže  na spojnici s BD Jurkovičova je svou  atikou  v úrovni  téměř 317 m nad mořem bez nástaveb. Námi navrhovaný dům má atiku 
ve výšce 314,00 m nad mořem, což je zcela ve výškové hladině stávajících zmíněný nástaveb. Návrh je cíleně pohledově snížen i 
vykonzolováním balkonových desek  ze 3 stran po obvodu domu.
Okolní zástavba původního sídliště je ve výškové hladině dané 8-mi resp. 9-ti podlažími a není ve srovnané nadmořské hladině. Výška a 
možné situování novostavby bylo stanoveno v souladu a  po konzultacích  na odboru územního rozvoje a oddělení územního plánu. Zde byla 
rovněž stanovena příslušnost bytového domu do křížové kompozice původní urbánní struktury sídliště bez kompozičního vztahu k okrajovému
pásu novostaveb.
Hlavní dopravní obsluha a napojení domu je z Jurkovičovy ulice se snahou o vstřícné napojení garážových vjezdů navrhovaného domu a 
stávající dvojice nových bytových domů na jihu. 

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

Bytový dům tvoří hranolovitá hmota podélně protažená v ose sever-jih o osmi bytových nadzemních podlažích s půdorysnou velikostí 20,0 x 
41,5 m a o dvou podzemních podlažích s garážovými stáními (půdorys pod domem shodný s nadzemními podlažími, půdorys pod 
parkovištěm 32,5 x 17,3m).
K severu, kde se dům přibližuje k deskám sekciových panelový domů je hmota bez výrazného členění. V kolmých částech východní a západní 
fasády, které jsou pohledově nejblíže ke stávající zástavbě, je dům zcela bez oken. Cílem je vyloučit zcela protilehlé situování fasád
se zřetelem na zajištění maximální intimity obyvatel jak původní zástavby, tak nových bytů. Řešení striktně nepřipouští vzájemné protilehlé
průhledy z bytu do bytu.
Zbylé části zmíněných bočních fasád spolu s jižním průčelím obíhají úzké balkony pravidelně horizontálně členící hmotu a vytvářející stín na 
takto vzniklých balkónech a navazujících bytech.
Projekt se tímto energeticky nenáročným a přitom účinným opatřením hlásí k strategii přizpůsobení se změně klimatu.
Vertikálně členěné zábradlí z pásoviny přebíhající přes čela balkónů zdůrazňují měřítko podlaží a horizontalitu domu i ve vazbě k nové bytové 
výstavbě jižně od Jurkovičovy ulice.
Přísná severní fasáda projevující se do Stříbrského ulice je horizontálně členěna pásovými okny v osmi liniích nad sebou nad výkladci
obchodních prostor odlehčenými prosklenými nárožími.
Hlavní vstup do objektu stejně jako parkoviště je ze západu s vazbou rovněž na Jurkovičovu ulici.
Barevnost objektu je v elegantních valérech šedé splývající při letmém pohledu s okenními výplněmi a jejich antracitovými rámy.
Kontrastně světle se projevují horizontály pavlačí, které celkově objekt v dálkových pohledech opticky snižují a prodlužují.
Barevné akcenty meziokenních vložek a mezibytových předělů, jako další vrstva ve struktuře kompozice objektu, celý dům odlehčují.
Škála použitých odstínů barev na fasádách odpovídá přibližně ekvivalentům barev BASF - 195, 373  v kombinaci s přirozeným odstínem
betonu s transparentní lazurou konzol prefa balkonů. Rámy oken a klempířských prvků  jsou v RAL 7016. Předěly balkonů jsou náhodně v 
pastelově modrém odstínu. 

Orientace bytů je vzhledem k chodbové dispozici převážně buď k východu nebo k západu a v koncových sekcích ještě do severní a jižní
strany. Dům se sestává převážně z malých jednopokojových bytů do 50m2 a bytů vyšší kategorie s malou podlahovou plochou. Celkový počet
bytů je 111. V rámci klientských požadavků je možné dva malé byty sloučit do jednoho většího s tím, že i v takovém případě bude udržen
vyhláškový požadavek na dopravu v klidu.
Nedílnou součásti domu jsou čtyři malé komerční prostory v přízemí (obchody nebo kanceláře) orientované ke Stříbrského ulici. I zde je
možno jednotlivé prostory flexibilně slučovat.
V přízemí jsou ve vazbě na chodníky pro pěší na úrovni vstupního podlaží zvýšené předzahrádky vymezené nízkými zídkami k západu.
Vymezení předzahrádek k východu je zídkou s reliéfní strukturou o proměnlivé výši do 2 metrů s pruhem záhonu u její paty pro výsadbu
popínavých rostlin jako jsou přísavníky, břečťan (přísavník trojhrotý, přísavník pětilistý, oplétka aubertova a břečťan).
Dům je přístupný v úrovni přízemí (1NP) po chodníku.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Dům je obsloužen jedním vertikálním komunikačním jádrem - jednoramenným schodištěm a osobním výtahem.
V přízemí (= 1.NP) je hlavní vchod do domu přes zádveří a vstupní halu, na kterou navazuje vnitřní domovní chodba s vchody do jednotlivých
bytů. Nebytové prostory jsou přístupné přímo z ulice ze severní strany domu. Celkem je v přízemí 13 bytových jednotek (12x 1+KK, 1x 3+KK)
a 4 malé nebytové prostory.
V typických patrech (2. až 8.NP) rovněž navazuje na vertikální jádro bytová chodba s vchody do jednotlivých bytů, dispozice je identická pro
všechna podlaží, v každém je celkem 14 bytových jednotek (10x 1+KK, 4x 3+KK).
V suterénech (1.PP, 2.PP), které částí zasahují i pod parkoviště vedle domu a jsou proti sobě o půl patra uskočená, je umístěno 80 
odstavných stání pro osobní automobily, z toho 4 místa pro osoby těžce pohybově postižené a 10 pro vozidla s pohonem na LPG, CNG. U 
více než poloviny garážových stání jsou umístěny komory vlastníků jednotek (celkem v 1. a 2.PP 45 komor).
Nezbytné prostory technického a provozního zázemí domu jsou umístěny v přízemí (místnost pro kočárky/kola, prostor pro listovní schránky v 
zádveří, technická místnost pro správu objektu), v 1. a 2.PP (výměník s vodoměrem a hlavním uzávěrem vody, technické místnosti TZB,
místnost pro UPS, úklid) i v typickém patře (komory pro domovní rozvody instalací).
Nebytové prostory v přízemí při severní fasádě domu budou zásobovány přímo vstupy z chodníku. Zásobovací stání je na severním konci
parkoviště.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Bytový dům je řešen v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvojč.398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečující
bezbariérové užívání staveb“ jako bezbariérový.
Přístup pro osoby těžce pohybově postižené je přímý z chodníku do 1.NP, ostatní patra jsou přístupná osobním výtahem.
Vchodové dveře budou široké 900 mm, čistá úroveň podlahy uvnitř objektu je o maximálně 20 mm vyšší, než úroveň chodníku před vstupními
dveřmi do bytové části domu i do nebytových prostor.
Čtyři garážová stání v suterénech a dvě stání na parkovišti vedle objektu jsou vyhrazena pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově
postižené.
Nové zpevněné plochy – chodníky podél objektu jsou upraveny tak, že nepřesahují předepsané max. příčné a podélné sklony. Hrany
chodníků budou u přechodů sklopeny (bezbariérová úprava), zadláždění bude upraveno předepsanou úpravou pro osoby se sníženou
schopností orientace.
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečný provoz stavby je zaručen jejím bezpečným návrhem statickým, stavebně technický a technologickým. Bezpečnost provozu stavby
bude zajištěna použitím certifikovaných výrobků a materiálů, odbornou instalací a zprovozněním technologií a jejich pravidelnou údržbou.
Požárně bezpečnostní řešení je popsáno v kapitole B.2.8 této zprávy.

B.2.6 Základní technický popis stavby

Objekt je koncipován v převažujícím příčném stěnovém systému o jedné vertikální komunikaci, v koncových částech je doplněn pilíři.
Konstrukční systém je tvořen monolitickými železobetonovými stěnami, stropy a železobetonovými pilíři.
Bezprůvlakové monolitické stropní desky budou lokálně zesíleny průvlaky. Navazující balkóny jsou kotveny přes tepelně izolační prvky - izo-
nosníky.
Ztužení konstrukce je zajištěno monolitickým schodišťovým jádrem. Prefabrikovaná ramena šířky 1200mm jsou ukládána přes pryžové
podložky na konzoly v deskách a mezipodestách.
Vzhledem ke geologickým podmínkám bude objekt založen na velkoprůměrových plovoucích pilotách průměru 600 až 1200mm. Všechny
piloty budou vyztuženy armokoši bez napojovací výztuže, spodní části budou z prostého betonu. Hlava pilot je ukončena na spodním líci
podlahové desky, z níž bude vytažena veškerá kotevní výztuž pro stěny a sloupy 2.PP.
Podlahová/základová deska je navržena v jednotné tloušťce 400mm z vodostavebního betonu C 30/37 – XA1 – V8, systém "bílá vana", včetně
detailů pracovních a dilatačních spár a statického návrhu desky (trhliny 0,2/0,3 mm). Horní povrch desky bude strojně hlazený.
Výtahová šachta je od okolních konstrukcí objektu důsledně oddilatovaná.
Obvodové stěny nadzemních pater jsou zděné s kontaktním zateplením. Příčky budou rovněž vyzdívané. Mezibytové stěny jsou převážně
nosné železobetonové doplněné obkladem/přizdívkou pro zajištění odpovídajících tepelných a akustických parametrů. To platí i pro zděné
stěny mezi byty a chodbou.
Barevnost domu - hlavní hmota tmavá šedá, horizontální z objektu vyložené monolitické prvky světlé až bělavé.
Předěly mezi byty a meziokenní vložky - barevné deskoviny na cementové či plastové bázi.
Výplně otvorů na fasádě budou v sestavě otevíravých a fixních oken na výšku blížící se světlosti podlaží s normovými tepelněizolačními a 
akustickými vlastnostmi.

B.2.7 Technická a technologická zařízení
Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.

ÚT
Zdrojem tepla bude tlakově nezávislá předávací stanice voda-voda s ohřevem TUV ve spirálovém výměníku. Technická místnost je umístěna
v 1.PP u jižní obvodové zdi navrženého objektu.
Nový bytový objekt bude napojen na stávající předizolované potrubí DN50 horkovodu PT a.s, který vede v ulici Jurkovičova v zemi. Napojení
bytového objektu bude řešeno přípojkou  DN40 z předizolovaného potrubí v zemi. Na venkovní části trasy přípojky budou v chodníku umístěny
zemní uzávěry potrubí. V místě s vyšším krytím zeminou (krytí cca.2m v délce cca.3m) bude předizolované potrubí vedeno v ocelových
chráničkách. Vypouštění přípojky bude v prostoru VS. Uvažovaná přípojná hodnota VS je 380 kW. Provoz objektu se uvažuje celoročně.
Předpokládaná celková spotřeba tepla je 3830 GJ/rok.

Zdrojem tepla bude vlastní tlakově nezávislá předávací stanice (PS) voda / voda, umístěná v 1.PP objektu u jižní obvodové stěny. PS bude 
napojena na sekundární rozvod CZT (na horkovod Pražské teplárenské a.s. = PT) horkovodní přípojkou. Topný systém o přípojné hodnotě
200 kW bude řešen tlakově nezávisle; ohřev TUV o přípojné hodnotě 180 kW bude řešen tlakově nezávisle.
Celkový instalovaný výkon PS bude 380kW.
Měření spotřebovaného tepla pro ÚT a ohřev TUV bude umístěno v prostoru PS dle požadavků PT (kalorimetry jsou dodávkou PT). Prostor
PS bude nuceně větrán zařízením VZT dle teploty v místnosti.

VZT
větrání bytů
Základní větrání dle ČSN a hygienických předpisů - nuceně větrány koupelny, toalety, obývací pokoj s kuchyňským koutem přes digestoř.
Výfuk odpadního vzduchu je stoupačkami na střechu, kde jsou zakončeny protidešťovými výfukovými tvarovkami. Paty stoupaček jsou
připojeny na odvod kondenzátu.
Pobytové místnosti větrány přirozeně otevíratelnými okny.
požární větrání CHÚC
V objektu je chráněná úniková cesta typu B nuceně větrané v celé délce patnáctinásobnou výměnou vzduchu po dobu min 45-ti minut
(napájení ventilátoru ze záložního zdroje). Ventilátory jsou umístěný na střeše objektu. Přívod vzduchu ze střechy je zajištěn potrubím v 
šachtě. V každém podlaží jsou vyústky. V 8NP je automaticky otevíratelné okno, které se otevře při rozběhu požárních ventilátorů. Ventilátory
jsou spouštěny signálem EPS

větrání garáže
Garáže jsou určeny pro parkování obyvatel domu a jsou umístěny v 1. a 2.PP pod úrovní terénu. Větrání je v souladu s ČSN 73 60 58
navrženo jako nucené podtlakové. V souladu s normou je volena celková výměna vzduchu v garážích 0,5x/hodinu tj 1400m3/h. Provozní

větrání je zajištěno samostatným ventilátorem pro každé podlaží. Pro zaregulování větracího výkonu bude osazen na ventilátoru frekvenční
měnič. Spouštění ventilátoru větrání garáží bude na základě detekce CO. Větrání bude spuštěno při koncentraci CO 30ppm. Ventilátor bude 
osazen tlumiči hluku na straně sání i výtlaku. Odbočky na stoupačce budou osazeny servoklapkami, které budou otevřeny pouze v případě,
když bude příslušný ventilátor v chodu. Spouštění ventilátorů zajistí MaR.
Havarijní větrání (totožné s SOZ):V garážích jsou v souladu s normou vyhrazena místa pro vozidla na plynná paliva. Jedná se o celkem
10míst v 1.PP. Prostor, kde se mohou pohybovat vozidla s pohonem na plynná paliva, bude nuceně větrán výměnou vzduchu min 6x/hodinu.
Minimální větrací výkon je 5.000m3/h. Vhledem k tomu, že pro potřeby havarijního větrání garáží slouží ventilátor SOZ o jmenovitém výkonu 
46.000m3/h, je požadavek na nucené havarijní větrání splněn. V případě aktivace systému havarijního větrání bude otevřena kouřová klapka 
na potrubí SOZ, kterou bude odsáván vzduch též od podlahy o celkovém výkonu min 4.000m3/h. Tato klapka bude za klidu a p ři požáru
zavřena. Úhrada vzduchu je zajištěna neuzavíratelnými otvory ve vjezdových vratech a systémem anglických dvorků.
V garážích je instalováno samočinné odvětrávací zařízení SOZ. Toto zařízení je na systému provozního větrání garáží nezávislé.
Výkon SOZ pro 2.PP (= kouřový úsek č. je 42 327 m3/hod. Navrženy dva požární ventilátory o výkonech 15 660 m3/ha 25 301 m3/h. V
případě požáru budou sepnuty oba ventilátory, ale v činnosti budou pouze potrubní větve buď 1PP nebo 2PP.Stejný výkon je tedy potřeba i 
pro 1PP.V řadě sloupů v průjezdech mezi podlažími budou spuštěny kouřové zástěny.

nebytové jednotky (obchody, kanceláře)
V nebytových jednotkách bude zhotovena příprava pro nucené větrání, a to tak, že sání čerstvého vzduchu bude z fasády objektu, výfuk
odpadního vzduchu do garáží.
Sociální zařízení odvětrána podtlakově samostatnými ventilátory s výfukem odpadního vzduchu stoupačkami na střechu.

větrání technických a ostatních místností
Výměníková stanice je větrána podtlakově. Spouštění ventilátoru větrání je ručně tlačítkem nebo automaticky termostatem při dosažení teploty 
35°C.
Kočárkárna větrána podtlakově ventilátorem s intervalovým provozem s úhradou větracího vzduchu infiltrací potrubím z fasády. Úklidová
místnost v 2PP je větrána rovněž intervalově podtlakově s výfukem do prostoru garáží.
Pro provoz ventilátorů SOZ a CHÚC je nutný záložní zdroj. Záložní zdroj UPS je umístěn v samostatné místnosti. Místnost je klimatizovaná.
Požadavek na chlazení UPS: tepelné ztráty v režimu „Economy“: Q < 1 kW; v režimu on-line: Q < 3,5 kW.
Požadovaná teplota v blízkosti baterií: 15-25 °C;
Kondenzační jednotka klimatizace bude umístěna v prostoru garáží pod stropem na stěně (za garážovým stáním). Vnitřní jednotka bude
umístěna na zdi v místnosti UPS, připojena na odvod kondenzátu.

Bilance vychází z navrženého počtu a velikosti účelových jednotek (111 bytů, 4 nebytové prostory) a z předpokládaného obsazenosti bytů
osobami (celkem 234 osoby včetně 4 osob v nebytových prostorách)
elektrická energie:

celkový instalovaný příkon 1 295 kW
celkový soudobý příkon 200 kW
proudové zatížení celého objektu 300 A

vytápění - předpokládaná spotřeba tepla
ÚT 2 533 GJ/rok
VZT      60 GJ/rok
TUV    887 GJ/rok
Celkem 3 480 GJ/rok

spotřeba vody: 
denní Qd = 234 osob . 160 litrů = 37 440  l/d 
maximální denní Qdmax= 37 440 . 1,29 = 48 298 l/d 
maximální hodinová Qmax h = 48 298 . 2,3 / 20 = 5 554 l/h 
maximální vteřinová Qmax s = 5 554 / 3600 = 1,54 l/s 



BD JURKOVIČOVA DUR B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

-B 6-

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Posouzení technických podmínek požární ochrany
Podklady zpracování požárně bezpečnostního řešení
[1] ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty
[2] ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty
[3] ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení
[4] ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování 
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001Sb. (vyhláška o požární prevenci)
Vyhláška č. 23/2008 Sb. (Technické podmínky požární ochrany staveb)
Technická dokumentace od projektanta (řez, půdorys, pohledy a situace)
Předmětem posouzení z hlediska požární ochrany je novostavba bytového domu.

dispoziční řešení, umístění, využití
Bytový dům je umístěn jako solitérní objekt v městské zástavbě převážně vícepodlažních bytových domů. Budova je přístupná po 
standardních městských komunikacích – z ulice Jurkovičova a z ulice Stříbrského. Součástí projektu jsou i úpravy terénu.
Objekt je navržen se dvěma podzemními podlažími a osmi nadzemními podlažími. V suterénních prostorách je hromadná garáž, technické 
zázemí objektu (výměníková stanice) a sklepy. V přízemí (1.np) budou v severní části prostory uspořádány pro komerční využití, předpokládají
se obchodní plochy a plochy služeb. Ve zbývající části 1.np jsou byty a komory k bytům, přístupné ze společné vstupní haly a oddělené
chodby.
Ve vyšších nadzemních podlažích jsou ze společného schodiště, na které navazují oddělené chodby, přístupny bytové jednotky. Součástí
schodiště je výtahová šachta pro osobní trakční výtah bez strojovny (tažné soustrojí pojíždí s výtahovou kabinou, případně je umístěno pod 
stropem výtahové šachty).

konstrukční řešení
Konstrukční systém objektu je v podzemních podlažích parkingu řešen jako železobetonový monolitický skelet. V nadzemních bytových
podlažích systém stěnový - nosné mezibytové stěny a obvodový plášť z keramických tvárnic, doplněných kontaktním zateplovacím systémem
z minerální vlny. Stropní desky jsou železobetonové, monolitické. Schodišťové desky budou opět železobetonové. Výtahová šachta 
železobetonová. Souvrství střešního pláště – tepelná izolace z minerální vlny a povlaková hydroizolační vrstva – bude uloženo na stropní
desce nad posledním nadzemním podlažím. Tepelně izolován bude i ze spodní strany strop nad garážemi. Tato izolace bude provedena
v minerální vlně, případně může být z polystyrenu a opatřena ze spodní strany deskou SDK či cetris.

z požárního hlediska:
Požární výška objektu : 21,0 m.
Počet užitných podlaží : 2 podzemní, 8 nadzemních podlaží.
Konstrukce typu: svislé DP1, vodorovné DP1.
Konstrukční systém : nehořlavý.
Jedná se o stavbu skupiny OB2.

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů
Odstupové vzdálenosti byly stanoveny pomocí softwaru ing. Pelce pro kritickou hustotu tepelného toku
18,5 kW/m2. Výpočet je stanoven pro požární úsek s maximální požárně otevřenou plochou, odstup je vztažen k celé fasádě. Odstupové
vzdálenosti jsou stanoveny pro bytovou jednotku s největší požárně otevřenou plochou a tento odstup je vztažen k dané fasádě celkově.

Odstup od štítové stěny 1.np, komerční prostory s požárním zatížením do 100 kg.m-2, obchod 
Výsledky: Předpokládaná teplota požáru: 1021.75 [°C]

Nejvyšší hustota tepelného toku (na povrchu sálavé plochy): 159.34 [kW/m2]

Polohový faktor: 0.116 [-]

Kritická hustota tepelného toku: 18.5 [kW/m2]

Požadovaná odstupová vzdálenost (v přímém směru): 7.75 [m]

Max. odstup do stran (od okraje sálavé plochy): 4.43 [m]

Vstupní data: Šířka: 10000 [mm]

Výška: 2800 [mm]

Celková emisivita: 1 [-]

Procento sálání: 100 [%]

Konstrukční systém objektu: nehořlavý

Výpočtové požární zatížení (nebo te): 100 [kg/m2] / [minut]

Teplotní režim: Normová teplotní křivka

Odstup od komerčních prostor s požárním zatížením do 40 kg.m-2 (administrativní charakter, zprostředkovatelské služby, kadeřnictví atp.)
Výsledky: Předpokládaná teplota požáru: 884.74 [°C]

Nejvyšší hustota tepelného toku (na povrchu sálavé plochy): 101.87 [kW/m2]

Polohový faktor: 0.1816 [-]

Kritická hustota tepelného toku: 18.5 [kW/m2]

Požadovaná odstupová vzdálenost (v přímém směru): 5.75 [m]

Max. odstup do stran (od okraje sálavé plochy): 3.13 [m]

Vstupní data: Šířka: 10000 [mm]

Výška: 2800 [mm]

Celková emisivita: 1 [-]

Procento sálání: 100 [%]

Konstrukční systém objektu: nehořlavý

Výpočtové požární zatížení (nebo te): 40 [kg/m2] / minut]

Teplotní režim:
Normová teplotní 
křivka

Odstup od podélných fasád – bytové jednotky
Výsledky: Předpokládaná teplota požáru: 884.74 [°C]

Nejvyšší hustota tepelného toku (na povrchu sálavé plochy): 101.87 [kW/m2]

Polohový faktor: 0.1814 [-]

Kritická hustota tepelného toku: 18.5 [kW/m2]

Požadovaná odstupová vzdálenost (v přímém směru): 3.92 [m]

Max. odstup do stran (od okraje sálavé plochy): 2.21 [m]

Vstupní data: Šířka: 5000 [mm]

Výška: 2300 [mm]

Celková emisivita: 1 [-]

Procento sálání: 100 [%]

Konstrukční systém objektu: nehořlavý

Výpočtové požární zatížení (nebo te): 40 [kg/m2] / [minut]

Teplotní režim: Normová teplotní křivka

Odstup od štítové fasády – bytové jednotky s balkony
Výsledky: Předpokládaná teplota požáru: 884.74 [°C]

Nejvyšší hustota tepelného toku (na povrchu sálavé plochy): 71.31 [kW/m2]

Polohový faktor: 0.2588 [-]

Kritická hustota tepelného toku: 18.5 [kW/m2]

Požadovaná odstupová vzdálenost (v přímém směru): 3.28 [m]

Max. odstup do stran (od okraje sálavé plochy): 1.75 [m]

Vstupní data: Šířka: 6000 [mm]

Výška: 2300 [mm]

Celková emisivita: 1 [-]

Procento sálání: 70 [%]

Konstrukční systém objektu: nehořlavý

Výpočtové požární zatížení (nebo te): 40 [kg/m2] / [minut]

Teplotní režim: Normová teplotní křivka

Odstup od štítové fasády – bytové jednotky bez balkonů
Výsledky: Předpokládaná teplota požáru: 884.74 [°C]

Nejvyšší hustota tepelného toku (na povrchu sálavé plochy): 61.12 [kW/m2]

Polohový faktor: 0.3023 [-]
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Kritická hustota tepelného toku: 18.5 [kW/m2]

Požadovaná odstupová vzdálenost (v přímém směru): 2.68 [m]

Max. odstup do stran (od okraje sálavé plochy): 1.32 [m]

Vstupní data: Šířka: 10000 [mm]

Výška: 1800 [mm]

Celková emisivita: 1 [-]

Procento sálání: 60 [%]

Konstrukční systém objektu: nehořlavý

Výpočtové požární zatížení (nebo te): 40 [kg/m2] / [minut]

Teplotní režim: Normová teplotní křivka

Odstup od prosklení chúc a prostor bez požárního rizika paušálně 1,2 m

Požárně nebezpečný prostor zasahuje pouze na veřejné prostranství zeleně, komunikací a chodníků, nejsou v něm situovány jiné stavby či
konstrukce.

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva

Příjezd z ulice Jurkovičova je veden podél vjezdu do garáže, kde bude možné odstavení vozidla cisterny a napojení cisterny na PHZ
(polostabilní hasicí zařízení)  garáže v 2.pp. 
Požární úseky garáží o půdorysné ploše 1000 m2, požární úseky bytových jednotek, technických prostor a sklepů do 120 m2.
Je potřeba zajistit možnost odběru požární vody 6 l.s-1, Požární vodu lze zajistit z veřejného vodovodního řadu dimenze DN 100, je požadován
hydrant ve vzdálenosti do 150 od posuzované stavby.
Vodovodní řady jsou vedeny v ulici Jurkovičova v dimenzi DN 150. Hydrant je osazen jako podzemní,
ve vzdálenosti cca 30 m od objektu.

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby
Posouzení nutnosti střežení objektu EPS (elektrické požární signalizace):
Systém EPS je navržen jako jednostupňový, aktivace kteréhokoliv čidla tlačítkového hlásiče spouští okamžitě 2. stupeň požárního poplachu
s návaznými funkcemi, včetně dálkového přenosu za PCO HZS.
EPS bude instalováno v prostorách hromadné garáže, na únikových cestách, tj. na chodbách a schodištích jednotlivých podlaží, v technických
místnostech a ve společných prostorách budovy. Na jednotlivém podlaží v chodbách, schodišťovém prostoru a v prostorách garáží budou 
umístěny rovněž tlačítkové spínače. V prostoru garáží bude instalována světelná signalizace pro neslyšící.
Navržený systém elektrické požární signalizace bude řešen v návaznosti na další požárně bezpečnostní zařízení.

Autonomní detekce a signalizace (ADS)
Každá bytová jednotka bude vybavena v cestě evakuace autonomní detekcí a signalizací. Bytové jednotky nepřesahují plochou 150 m2. ADS
bude s bateriovým zdrojem. Detekce bude osazena v předsíni jednotlivého bytu, ve směru úniku.

Posouzení nutnosti zřízení SSHZ (samočinného stabilního hasicího zařízení)
Dvě podzemní podlaží určená pro parkování osobních vozidel na plynná i benzínová paliva.
Dojezd vozidel požární ochrany je v časovém pásmu H1 (7 min, první vozidlo, další vozidla 10 min). Zařízení bude provedeno jako suchá 
(nezavodněná) soustava. Po oznámení požáru na HZS dorazí požární technika se zásobou vody, napojí cisternu požární techniky na
suchovod PHZ (polostabilního hasicího zařízení) z fasády a spustí sprinklerovou soustavu.  Napojení na fasádě je stálé a je součástí fasády
objektu. Napojení bude viditelně označeno. Napojení bude v blízkosti vjezdu do garáže, kde je v rámci vjezdu provedena zpevněná plocha
navazující na komunikaci – ul. Jurkovičova

Posouzení nutnosti zřízení SOZ (samočinného odvětracího zařízení)
Jedná se o hromadnou garáž, umístěnou v 1.pp a ve 2.pp. Hromadnou garáž ve 2.pp nelze navrhnout jako uzavřenou garáž. Garáž bude
vybavena samočinným odvětracím zařízením. V 1.pp budou parkovat vozidla na plynná paliva, garáž nelze navrhnout jako uzavřenou, garáž
bude vybavena rovněž samočinným odvětracím zařízením.
SOZ bude napájeno ze záložního zdroje – požadovaná doba funkčnosti 60 minut.

Detekce CO2
U garáží bude instalováno havarijní větrání, spouštěné při dosažení limitních hodnot koncentrace CO2. Čidla budou svedena do samostatné
vyhodnocovací ústředny. Bude-li vyhodnocena zvýšená koncentrace (1.stupeň), bude zapnuta VZT pro větrání garáží. Bude-li dosaženo
2.stupně koncentrace, budou zároveň rozsvíceny varovné světelné tabule k opuštění garáží.
Havarijní větrání bude napájeno ze záložního zdroje – požadovaná doba funkčnosti 60 minut.

Detekce LPG, CNG plynů

Havarijní větrání v prostoru garáže pro parkování vozidel na plynná paliva v  1.pp bude spuštěno zároveň i při dosažení limitních hodnot
koncentrace LPG, CNG. I toto zařízení bude mít svou samostatnou ústřednu, která spustí větrání a při havarijní mezi koncentrace vyšle signál 
do ZDP na PCO HZS. Havarijní větrání bude možné spustit i tlačítkovým spínačem. Bude-li vyhodnocena zvýšená koncentrace nejvýše 10%
dolní meze výbušnosti, dojde k aktivaci nuceného provozního větrání. Na 20% dolní meze výbušnosti, dojde k aktivaci havarijního větrání. Na 
50% dolní meze výbušnosti, dojde k vyhlášení požárního poplachu a je zakázán vjezd dalších vozidel (světelná signalizace u vjezdu).
Havarijní větrání bude napájeno ze záložního zdroje – požadovaná doba funkčnosti 60 minut.

Posouzení nutnosti zřízení ZOKT (zařízení pro odvod kouře a tepla)
Vnitřní schodiště bude navrženo jako chráněná úniková cesta typu B s přetlakovým větráním. Úniková cesta bude zároveň sloužit i jako vnitřní
zásahová cesta.
Chráněná úniková cesta typu B bude přetlakově větrána. Přetlak mezi CHÚC a přilehlými požárními úseky je požadován 25 Pa, vzduch
dodáván s 15-ti násobnou výměnou za hodinu nebo je výměna stanovena výpočtem, přetlak nesmí přesáhnout 100 Pa. Funkčnost
přetlakového větrání bude zajištěna po dobu 45 min.

Dále bude bytový dům vybaven:
- přenosnými hasicími přístroji dle vyhlášky,
- hydrantovými skříněmi v rámci chodby v každém podlaží, v 1.np dle rozmístění komerčních prostor,
- nouzovým osvětlením v únikových cestách, prostorech garáží a sklepů,
- akustickou a světelnou signalizací v garážích,
- zařízením dálkového přenosu signálu (ZDP) na pult centrální ochrany HZS,
- obslužným panelem požární ochrany (u vstupu do bytového domu)
- klíčovým trezorem požární ochrany s majákem (u vstupu do bytového domu)

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární
ochrany.

Zásah lze vést z vnější strany objektu. K navrženému objektu je možný příjezd po komunikaci standardních parametrů a standardní šíře,
s nosností vyhovující pro vozidla požární techniky. Komunikace je průjezdná,
od objektu vzdálena méně než 20 m. Na komunikaci navazuje zpevněná plocha parkování, příjezd vozidel požární techniky bude možné
příjezdem k parkovacím stáním na této zpevněné ploše ke vstupu do objektu (přístup ke KTPO, OPPO a vnitřní zásahové cestě).
Příjezd z ulice Jurkovičova je veden podél vjezdu do garáže, kde bude možné odstavení vozidla cisterny
a napojení cisterny na PHZ (polostabilní hasicí zařízení)  garáže v 2.pp.
Požární úseky garáží o půdorysné ploše 1000 m2, požární úseky bytových jednotek, technických prostor
a sklepů do 120 m2.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
Kritéria tepelně technického hodnocení.
Navržená stavba bytového domu odpovídá z tepelně technického hlediska požadavkům platných ČSN. Všechny konstrukce, výrobky a
zařízení jsou navrženy v souladu s doporučenými hodnotami normy. Z hlediska úspory energií se jedná o budovu úspornou. Předběžně
vypočítaná měrná spotřeba energie do 100 kWh/m2 za rok.
Předpokládaná třída energetické náročnosti bytového domu B.

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.).

mikroklima
Stavba je navržena v souladu s Vyhláškou hl. města Prahy č.26/1999 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě
Praze, v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvojč.398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové
užívání staveb, v souladu se souvisejícími právními předpisy a normami, zejména ČSN 73 4301 (Obytné budovy), a v souladu s hygienickými
předpisy.
Pro stavbu budou použity certifikované výrobky, materiály a technologie.
Pobytové/obytné místnosti bytů mají vyhovující osvětlení, všechny byty jsou osluněny.
Větrání obytných místností bude přirozené - okny. Sociální zařízení i kuchyňské digestoře jsou odvětrány nad střechu domu. Odpovídajícím
způsobem je navrženo i větrání garáží - viz čl.B.2.7 této zprávy.

zásady ochrany před šířením hluku a vibrací
Dělící konstrukce mezi chráněnými prostory / pobytovými místnostmi (stropy, mezibytové stěny, stěny mezi byty a ostatními prostory domu)
jsou navrženy s odpovídajícími akustickými parametry, skladby podlah i svislých dělících konstrukcí s rezervou splňují požadavky ČSN 73 
0532 na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách. Šíření hluku od provozu osobního výtahu je zamezeno důsledným oddilatováním
výtahové šachty od konstrukcí domu.
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Okna v jižní fasádě navrženého domu budou s vyšší vzduchovou neprůzvučností (min.třídy TZI2 o vzduchové neprůzvučnosti R´w ≥ 30 dB).
Vzduchotechnická a technická zařízení bytového domu jsou navržena s parametry, splňujícími požadavky nařízení vlády č.272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací. Na hranici chráněných venkovních a vnitřních chráněných prostor staveb bude dodržena nejvyšší 
přípustná ekvivalentní hladina hluku pro denní i noční dobu.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod. 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Stavba se nachází v území se středním radonovým indexem. Toto riziko průniku radonu z podloží je eliminováno koncepcí provětrávaných
garáží v plně podsklepeném půdorysu.
Základová spára domu je cca 1m pod úrovní hladiny podzemní vody. Je navrženo odizolování suterénu systémem "bílé vany", včetně
typových detailů řešení pracovních a dilatačních spár a včetně statického návrhu na minimální trhliny (0,25 mm). Vzhledem ke zjištěné
agresivitě vody bude na konstrukci bílé vany použit beton C30/37-XA2 s přísadou proti pronikání radonu.

b) ochrana před bludnými proudy
c) ochrana před technickou seizmicitou
Stavba není zasažena bludnými proudy ani technickou seizmicitou.

d) ochrana před hlukem
Hluková zátěž z dopravy byla měřena v dubnu 2014 v rámci zpracování akustické studie. Aktuální stav byl změřen říjnu 2017. 
Předmětem měření byl hluk ze silniční dopravy šířící se na pozemek parc. č. 583/90, k.ú. Háje. Dominantním zdrojem hluku je doprava v
Jurkovičově ulici, místní komunikaci 3. třídy. Skladbu dopravního proudu tvoří osobní vozy residentů původní i nové obytné zástavby a
pravidelná autobusová linka. Podstatně méně se uplatní hluk ze vzdálenějších komunikací.
Aby hodnoty výhledového dopravního hluku (při započítání dostavby celého areálu Milíčovský háj a BD Jurkovičova) nepřekročily noční
hygienický limit před jižní fasádou navrženého domu a před severními fasádami stávajících bytových domů, je v akustické studii jako opatření
navrženo omezení rychlosti v ulici Jurkovičova na max.40km/h. Toto opatření bylo provedeno - vydáno Odborem správy majetku ÚMČ Prahy
11 dne 4.6.2014 pod č.j.MCP11/14/034700/OSM/Jan.
V říjnu 2017 provedl Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. celonoční měření hluku z dopravy v ulici Jurkovičova, které prokázalo,
že platí předpoklady spočítané v akustické studii z 05/2014. V době měření už byl dokončen a obydlen celý areál Milíčovský háj a naměřené
hodnoty potvrzují, že limity hluku v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nejsou překročeny. Z hlukové studie ing.Bosáčkové z
12/2017 je na základě protokolu ze zmíněného aktuálního měření dopočítán i výhledový hluk v lokalitě po dostavbě navrženého bytového
domu a je opět prokázáno, že limity hluku nebudou překročeny.

e) protipovodňová opatření
Stavba se nenachází v záplavovém území.
Spodní stavba objektu bude částečně ovlivněna hladinou podzemní vody. Je navrženo odizolování suterénu systémem "bílé vany", včetně
typových detailů řešení pracovních a dilatačních spár a včetně statického návrhu na minimální trhliny.

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Kanalizace splašková a dešťová
Odvedení splaškových vod z celého objektu bytového domu je řešeno jednou splaškovou kanalizační přípojkou zaústěnou do stávající
kanalizační stoky DN300, jež prochází pod východním chodníkem přilehlým k navrženému bytovému domu u jeho severovýchodního rohu.
Na přípojce je osazena typová kanalizační revizní šachta o průměru 1m, za prostupem východní stěnou bytového domu je v garážích osazen
čistící kus.
materiál splaškové kanalizační přípojky: technická kanalizační kamenina DN 200
délka splaškové kanalizační přípojky 4,7 m

Odvedení dešťových vod ze střech bytového domu je řešeno jednou dešťovou kanalizační přípojkou z technické kanalizační kameniny DN
200, zaústěné do stávající dešťové kanalizace DN 400 procházející pod východním chodníkem přilehlým k bytovému domu.
Vzhledem k obtížným vsakovacím schopnostem podloží nelze všechny dešťové vody likvidovat vsakem. Proto je dešťová voda v co největší
míře zadržována v území díky navrženým souvrstvím střechy a parkoviště. Hlavní střecha je zatravněná a také parkoviště je navrženo ze
zatravňovací dlažby. Přebytečné srážkové vody jsou zachyceny v nově vybudované retenční nádrži, v níž je část akumulována pro zalévání
zeleně, přívalové deště budou regulovaně odváděny do dešťové kanalizace pomocí řízeného sníženého odtoku, který bude zajištěn vírovým
regulátorem odtoku. Do nádrže jsou přímo svedeny dešťové vody ze zatravněné střechy hlavního objektu. Dešťové vody z venkovních ploch
na střeše garáže jsou přednostně zasakovány jednak ve vlastních zatravněných a parkovacích plochách, jednak jsou svedeny do vsakovací

rýhy, z níž je navržen bezpečnostní přepad do retenční nádrže. Objem retence navržen tak, aby nádrž kapacitně pobrala přívalový déšť ze
střechy objektu i z venkovních ploch. Při tom část vody je v nádrži akumulována, jak je popsáno výše.

Výpočet množství dešťové vody a objemu retenční nádrže:
V = F .  i  . t  – Q odt . t
i - intenzita deště 153 l/s /ha
t – doba trvání návrhové srážky 30 min = 1800 s
F1 - plocha střechy hlavní, zatravněné 0,081 ha 
koeficient odtoku ze střech k1 0,3
F2 - plocha střech nad balkóny 0,017 ha 
koeficient odtoku ze střech k2 1,0
F3 - plocha pojížděné střechy nad garážemi 0,065 ha 
koeficient odtoku ze střech k2 0,6
F = F1 . k1 + F2 . k2 + F3 . k3 0,0803

Potřebný objem retence:
V = 0,0803 . 153. 1800 – 1,0 . 1800 = 22 115 - 1 800 = 20 315 litrů= min. 21 m3

návrhový objem nádrže 32,0 m3 , z toho 11 m3  akumulace pro zalévání zeleně

Stavba retenční nádrže, nakládání se srážkovou vodou (regulace odtoku z retenční nádrže prostřednictvím srážkové kanalizace do vodního
toku) a čerpání podzemní vody ze stavební jámy za účelem snížení její hladiny podléhá vodoprávnímu řízení.
Příslušným vodoprávním úřadem je Odbor výstavby ÚMČ Praha 11. K zahájení vodoprávního řízení je nutno podat samostatnou žádost
včetně potřebných dokladů podle vyhlášky č.432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

materiál dešťové kanalizační přípojky: technická kanalizační kamenina DN 200
délka dešťové kanalizační přípojky 3,7 m
Na pozemku stavby bude osazena retenční nádrž o objemu 32m3 s řízenou regulací odtoku vírovým ventilem, max. 1,0 l/s.

Vodovod
Zásobování pitnou vodou je řešeno vodovodní přípojkou začínající výsekem a osazeným T-kusem s uzavíracím šoupětem na řadu LT DN 150
v ulici Jurkovičova jižně před navrženým bytovým domem.
materiál vodovodní přípojky tvárná litina DN80
délka vodovodní přípojky 15,5 m

Horkovod
Nový bytový objekt bude napojen na stávající předizolované potrubí DN50 horkovodu PT a.s, který vede v ulici Jurkovičova v zemi. Napojení
bytového objektu bude řešeno přípojkou  z předizolovaného potrubí v zemi. Na venkovní části trasy přípojky budou v chodníku umístěny
zemní uzávěry potrubí. V místě s vyšším krytím zeminou (krytí cca.2m v délce cca.3m) bude předizolované potrubí vedeno v ocelových
chráničkách.
materiál horkovodní přípojky  předizolované ocelové potrubí DN40
délka horkovodní  přípojky 12,0 m

Veřejné osvětlení
Podél nového chodníku při západní straně navrženého domu, propojujícího ulici Stříbrského s ulicí Jurkovičovou a obytným souborem na jihu, 
budou nově osazeny tři sloupy veřejného osvětlení. Jeden nový sloup bude osazen i v prostoru (parc.č.985/1) severně před navrženým
objektem. Napojení nového rozvodu VO bude ze sloupu č.429728 jižně od bytového domu č.p.686 v Stříbrského ulici, zapínací místo je
ZM1037 u trafostanice TS213023.
V rámci stavby bude provedena přeložka stávajícího stožáru VO č.432739 při ulici Jurkovičova vč. výměny kabelového vedení ke stožáru
č.432741 na pozemku parc.č.583/164.
délka přípojky a nového vedení VO 92,5 m
počet nových stožárů 3 + 1, celkem 4 stožáry
délka přeloženého kabelu 28m
počet přeložených stožárů 1

Elektroinstalace NN
Požadovaný elektrický příkon bude zajištěn ze stávající distribuční sítě Pražské energetiky samostatnou přípojkou do přípojkové skříně v 
obvodovém zdivu objektu. Od přípojkové skříně bude kabelové vedení vedeno do domu a dále stoupacím vedením do jednotlivých 
elektroměrových rozvodnic.
Objekt bude napojen sesmyčkováním ze stávající trafostanice 3023.
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Před započetím výkopových prací bude odpojen a zrušen stávající kabel mezi TS 3023 a ulicí Jurkovičova, který je nyní uložen v místě
budoucího chodníku podél západní fasády navrženého domu. Po realizaci stavby bude původní kabel nahrazen novým propojením mezi
novou přípojnou skříní na fasádě objektu a el.kabelem v ulici Jurkovičova.
materiál elektropřípojky NN CYKY 4x70mm2

délka elektropřípojky NN 43,5 m
délka propojení do ul.Jurkovičova 35 m
Umístění domu respektuje ochranná pásma rozvodného zařízení dle §46 zákona č. 458/2000 Sb. Objekt nezasahuje do ochranného pásma
podzemního nebo nadzemního vedení VN. Kabel NN vedený přes pozemek bude odpojen a nahrazen novým propojením (popsáno výše).
Způsob měření a jeho umístění, který bude podrobněji řešen v dokumentaci pro stavební povolení, musí odpovídat technickým podmínkám
dle ČSN a podnik.normě MM 501. 

Slaboproud
Slaboproudá přípojka bude vedena z kabelové komory v ulici Stříbrského, v níž bude napojena na stávající rozvod Telefonica O2.
materiál slaboproudé přípojky metalický a optický kabel
délka slaboproudé přípojky 28,8 m

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (SEK) spol.CZnet s.r.o. V souladu s podmínkami správce sítě bude na střechu domu
umístěn stožár, na němž bude ve výšce 2m nad úrovní střechy osazen retranslační anténní systém ( 2x datová anténa), z tohoto systému
bude svedeno vedení v ochranné trubce 40mm do rozvodny ( technická místnost v 1pp) a z ní následně napojeno na domovní datové rozvody
min. Cat5e. V technické místnosti umístěn rozvaděč RACK 19´´, připojený na vnitřní rozvod el.energie (230V, 10A) a rozvaděč ( připojen PE
vodičem CYA ZŽ 6 mm s domovním zemnícím můstkem), stejný vodič bude přiveden ke stožáru. Stožár je zakreslen v koord.situaci.

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) popis dopravního řešení

Přístup do objektu je navržen ze západní strany z nově vybudovaného chodníku napojeného na chodník v ulici Jurkovičova.
Vjezd automobilů do garáží a na nové parkoviště před objektem je navržen z jihu z ulice Jurkovičova.
Objekt komunikace a zpevněné plochy zahrnuje veškeré zpevněné plochy sloužící k obsluze navrhovaného bytového domu. Členění ploch
podle funkce je následující:
- parkoviště pro 18 osobních vozidel s vjezdem od ul. Jurkovičovy
- rampa do 1. podzemního podlaží garáží s vjezdem od ul.Jurkovičovy
- chodníkové úpravy podél ulice Jurkovičova
- chodník podél západní fasády bytového domu
- doplnění a oprava chodníku podél severní fasády navrženého bytového domu
- hromadné garáže v 1. a 2.PP domu pro 80 osobních vozidel

Parkoviště je obdélníkového tvaru s parkovacími plochami cca symetrickými podle osy komunikace s 9 parkovacími stáními po obou stranách.
Stání jsou navržena v šířce 2,5m. Hloubka pásů stání je min. 5,0m. Na západní straně jsou parkovací pásy vždy po dvou stáních přerušeny
obdélníkovými zatravněnými plochami v úrovni parkovacích stání v šířce 1m. Jedno stání při severní hraně parkoviště je vyhrazeno pro vozidla 
přepravující osoby těžce pohybově postižené v min.šířce 3,5m s bezbarierovým připojením na přilehlý chodník.
Na severním konci je obratiště, které zároveň slouží pro krátkodobé stání zásobovacích vozidel pro nebytové prostory.
Výškové řešení vychází ze stávajících výšek na severní hraně vozovky Jurkovičova a výšky vstupu do navrženého bytového domu.
Vjezd na parkoviště je ze severní hrany komunikace Jurkovičova pod úhlem cca 95 g. Parkovištní komunikace je zde označena jako Větev 1. 
Hrdlo vjezdu je navrženo v šířce 6m v místě jižní hrany vlastního parkoviště. Vjezd na parkoviště je řešen chodníkovým přejezdem, aby byl 
umožněn bezbarierový  průchod chodců po přilehlém chodníku. Žulový obrubník v místě chodníkového přejezdu bude pomocí náběhových
obrubníků snížen na nášlap 2cm . V oblasti vjezdu za obrubníkem je navržen varovný pás v šířce 400 mm.
Odvodnění plochy parkoviště je do drenážní trouby vedené v rozhraní mezi komunikací a levým parkovacím pásem. V místě křižujícího
chodníku je navržen liniový odvodňovací žlab, svedený rovněž do drenáže. Drenáž je napojena do vsakovací rýhy podél západní hrany
suterénní stěny, z níž je bezpečnostní přepad zaústěný do retenční nádrže s řízeným odtokem do dešťové kanalizace (popsáno v odst. B.3).
Parkoviště je navrženo v povrchu ze zatravňovací dlažby ECORASTER, pouze prostory mezi dvojicemi stání a stání pro vozidla přepravující
osoby těžce pohybově postižené jsou navrženy z dlažby betonové. Prostor křižujícího chodníku je navržen v živičné úpravě.

Rampa do 1. podzemního podlaží s vjezdem od ul.Jurkovičovy je navržena v šíři 6,5m včetně vodicích obrubníků.
Rampa  je obousměrná, bude částečně zakrytá betonovou markýzou a vyhřívaná. Vjezd z komunikace na rampu je opět řešen chodníkovým
přejezdem se sníženým obrubníkem a varovným pásem jako u vjezdu na parkoviště. Rampa je ve svém počátečním úseku délkově shodným
se šířkou navazujícího přilehlého chodníku navržena v živičném povrchu. Zbylá část rampy až po výjezd do úrovně podlahy garáží je 
konstrukčně navržena jako železobetonová deska a je objektově součástí stavebního objektu.
Výškové řešení opět vychází z výšek na hraně stávající komunikace 288,17 a výškové úrovně garáží 1.PP v hodnotě 286,30. Vzhledem
k velkému výškovému rozdílu a krátké vzdálenosti na jeho překonání bylo nutno průběh rampy posunout do budovy v délce cca 6m.
Rampa klesá od komunikace v délce dvou metrů v hodnotě 2% (toto je opět zhruba šířka a sklon přilehlého chodníku).

Od tohoto místa rampa klesá ve sklonu cca 15%. Výšková zaoblení rampy jsou v hodnotách 15 – horní vyduté zaoblení a 20m-dolní vypuklé
zaoblení.
Rampa je odvodněna dvěma liniovými žlaby. První je na úrovni vrat do garáže v km 0,007 05, druhý je v km 0,010 10. 

Chodníkové úpravy jsou přirozeným pokračováním stávajících navazujících chodníků ve východním napojení. V místech, kde je chodníkový
pás přerušen vjezdem do 1.pp a vjezdem na parkoviště bude osazen snížený obrubník s nášlapem 20 mm s navazujícími varovnými a
signálními pásy reliefních dlažeb viz vyhláška 398/2009 Sb. Bezbariérové užívání staveb. Varovný pás a snížený obrubník bude užit i na styku 
chodníku a dvou invalidních stání (stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené).
Nový chodník bude široký 2m, stejně jako stávající realizovaná část chodníku v křižovatce s ulicí Novomeského. Bude proveden ze zámkové
betonové dlažby tl 60mm.

Chodník podél západní fasády bytového domu navazuje na chodníkové úpravy podél komunikace Jurkovičova. Jeho povrch bude rovněž
z betonové dlažby tl. 60mm.Je to hlavní přístupová pěší komunikace do bytového domu. Chodník je navržen v šířce 2m, od parkovištěm je 
oddělen travnatým pásem.
Výškové řešení vychází z výšek na severní hraně nového obrubníku, výšky vstupu do bytového objektu a výšek navazujícího stávajícího
chodníku severozápadně od bytového objektu a úrovně nových parkových úprav. Větší výškový rozdíl mezi východní hranou parkoviště a 
chodníkem bude řešen vyrovnávací zídkou.

Oprava o doplnění chodníku severně od navrženého domu naváže na vstupy do nebytových prostor, na stávající chodník podél komunikace
Stříbrského a na stávající chodník východně od bytového objektu. Výškově jsou tyto plochy sklonovány mírně k jihozápadu do prostoru
napojení na nový chodník podél Z fasády domu. V těchto místech vzniká výškové minimum a je zde proto nutno umístit liniové odvodnění.
Chodníky budou provedeny z betonové zámkové dlažby tl.60mm.

Konstrukce jsou navrženy dle TP 170 typ D1-DIII-PIII – TDZ V:
Parkoviště povrch dlažba:
- betonová dlažba DL I   80 mm
- ložná vrstva hrubé drcené kamenivo HDK 4/8   40 mm
- mechanicky zpevněné kamenivo MZK 200 mm
- štěrkodrť(0 - 45) ŠD 200 mm -45Mpa
celkem 520 mm

Parkoviště povrch ECORASTER:
- ecoraster DL I   50 mm
- ložná vrstva hrubé drcené kamenivo HDK 4/8   40 mm
- mechanicky zpevněné kamenivo MZK 230 mm
- štěrkodrť(0 - 45) ŠD 200 mm -45Mpa
celkem 520 mm

živičná vozovka rampy do 1.pp,vjezd na parkoviště:
- asfaltový beton střednězrnný ABS I   80 mm
- obalované kamenivo střednězrnné OKS I        40 mm
- mechanicky zpevněné kamenivo MZK I 200 mm
- štěrkodrť ŠD 200 mm-45Mpa
 celkem 520 mm

Konstrukce  chodníků
- betonová dlažba DL 60 mm
- ložná vrstva hrubé drcené kamenivo HDK 4/8 30 mm
- štěrkodrť ŠD 150 mm
 celkem 240 mm

Dopravní značení
Na venkovním parkovišti jsou vyznačena stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené svislou značkou IP12a –Vyhrazené
parkoviště a vodorovným značením V10f – Vyhrazené parkoviště pro vozidlo ZTP. Jednotlivá stání jsou vyznačena vodorovnou značkou V10b
– kolmé stání.

Před vjezdem do garáží budou osazeny dopravní značky:
B16 – Zákaz vjezdu vozidel jejichž výška přesahuje vyznačenou mez „2,1m“
B20 – Nejvyšší dovolená rychlost „20km/h“

V suterénech objektu je navrženo 80 odstavných stání, z nichž čtyři jsou vyhrazena pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a 
10 stání je vyhrazeno pro vozidla na plynový pohon. Vjezd vozidel na plynový pohon je dovolen jen do vyšší úrovně 1PP
Vnitřní komunikace jsou obousměrné, šířky 6,00m. Hloubka kolmých stání je min. 5,0m, šířka min.2,5m.
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Stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené budou označena svislými dopravním značkami IP12 – Vyhrazené parkoviště a 
vodorovným značením V10f – Vyhrazené parkoviště pro vozidlo ZTP.
Dopravní režim na vnitřních komunikacích v garáži bude obousměrný.
Uvnitř garáží, jejichž dispozice je přehledná, je navrženo vodorovné značení, které informuje o způsobu průjezdu do jednotlivých půlpater.
V místě výstupu pěších do prostoru garáže je na rozhraní pěší a jízdní plochy vyznačena žlutá plná čára V 12c. Jednotlivá stání jsou 
vyznačena vodorovně čarami V 10b. Nároží sloupů a rohy stěn orientovaných do průjezdného prostoru budou do výše 1,25 m opatřeny
šikmými žlutými a černými pruhy Z9.

Rozhledový trojúhelník, vlečné křivky osobního vozidla.
V dopravním situačním výkresu, jenž je součástí dokumentace, jsou vyznačeny rozhledové trojúhelníky osobního vozidla dle ČSN 73 61 10 
(Projektování místních komunikací ) při výjezdu z podzemní garáže a venkovního parkoviště.
Rozhledové trojúhelníky jsou navrženy na rychlost 50km/hod. Delší odvěsna je 35m, kratší odvěsna 2,5m.
Vlečné křivky prověřily pohyb vozidel jak v prostoru podzemní garáže, tak v prostoru venkovního parkoviště.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Bytový dům  se zmíněnými zpevněnými plochami se nachází v prostoru přibližně obdélného tvaru ohraničeném  z jihu hranou komunikace
Jurkovičova, ze severu chodníkem podél jižní hrany komunikace Stříbrského. Východní hranici tvoří stávající chodník propojující ulice
Jurkovičova a Stříbrského a hranici západní je tvořena oplocením dětského hřiště ve střední a jižní části, v severní části je to linie ve 
vzdálenosti 2m od stávající trafostanice. Vlastní bytový dům přirozeně doplňuje prostor.
Z hlediska širších dopravních vztahů jsou veškeré komunikační plochy vyústěny do ulice Jurkovičova – obslužné komunikace šířky 7m, nové 
komunikaci zbudované v rámci výstavby obytného souboru Milíčovský Háj. Jurkovičova je připojena křižovatkou tvaru T na obslužnou 
komunikaci Novomeského, která je na svém severním konci připojena kruhovou křižovatkou na sběrnou komunikaci Opatovská s napojením
na D1. 

c) doprava v klidu
Doprava v klidu je řešena v souladu s vyhláškou MHMP č.26/1999 a vyhláškou MMR č.398/2009 (dokumentace pro územní řízení byla
vydána v r.2014).
Výpočet dopravy v klidu, koeficient Ku pro zónu 4 = 1
- potřeba stání pro bydlení: 

81 bytových jednotek o jedné obytné místnosti: 81 bytů  x 0,5 stání = 40,5
30 bytových jednotek do 100 m2 obytné plochy 30 bytů x 1     stání = 30
celkem požadavek odst.stání pro 111 bytových jednotek 70,5 = 71 odst.stání 

- návštěvníci bytů
111 bytových jednotek 111 bytů x 0,1 stání = 11,1
nebytový prostor 4 x do 35 m2 4 prostory x1stání = 4
celkem požadavek na parkovací stání 15,1 = 16 park.stání

V garážích v suterénu je navrženo 80 odstavných stání, z toho 4 parkovací místa pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a 
10 pro vozidla s pohonem na LPG, CNG.
Na parkovišti před domem je navrženo 18 parkovacích stání, z toho 2 stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené.

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Sadové úpravy spočívají ve výsadbě nových stromů, nízkých keřových skupin okolo domu na pozemku investora.
Původní stromy na pozemku investora budou pokáceny, kromě třech vzrostlých stromů, které musí být během realizace důsledně ochráněny.
Návrh sadových úprav zahrnuje:
- stromy a keře okolo bytového domu (na pozemku investora)
- trávník
- předzahrádky a zelené plochy přiléhající k domu
Podél západní hranice pozemku bude v prostoru parkoviště vysázena alej sedmi stromů Gingko biloba „Tremonia“ – jinan dvoulaločný kultivar.
Na ploše severně od domu zůstane zachován původní javor. Další stromy budou vysázeny do míst mimo ochranné pásmo inženýrských sítí.
Na všech dotčených plochách bude založen nový parkový trávník.
V přízemí navrženého domu jsou ve vazbě na chodníky pro pěší na úrovni vstupního podlaží zvýšené předzahrádky vymezené nízkými
zídkami k západu. Vymezení předzahrádek k východu je zídkou s reliéfní strukturou o proměnlivé výši do 2 metrů s pruhem záhonu u její paty
pro výsadu popínavých rostlin - přísavníky, břečťan (přísavník trojhrotý, přísavník pětilistý, oplétka aubertova a břečťan).

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Posuzované území se nachází na jižním okraji Prahy v nadm.výšce cca 290 m.n.m. Jsou zde dobré ventilační poměry, v období chladových
inverzí ztéká do posuzované lokality neznečištěný vzduch od jihu. Zdrojem znečištění v okolí je provoz na dálnici D1. Jde o území s dobrými
rozptylovými podmínkami s malou plošnou hustotou zdrojů.
Vzhledem k tomu, že objekt je napojen na centrální zdroj tepla, bude zdrojem emisí jen vyvolaná doprava - parkování 98mi osobních 
automobilů a zásobování nebytových prostor. Při předpokladu 130 jízd/den to znamená toto množství emisí do ovzduší:
NOx: 0,00065 g/s 5,7 kg/rok
CO: 0.0025 g/s 21,7 kg/rok

Z akustického hlediska bude vliv dokončeného objektu na okolí minimální. Jedná se o bytový dům, v němž jsou stacionárními zdroji hluku
zařízení umístěná v technických místnostech v suterénech a na střeše. Při tom hlučnější zařízení jsou osazena v 1. a 2.PP domu - strojovny
VZT, strojovna ZTI (přečerpávání dešťové vody), předávací stanice ústředního vytápění, náhradní zdroj UPS.
Z akustické studie vyplývá, že hodnoty výhledového dopravního hluku (při započítání dostavby navrženého BD Jurkovičova) nepřekročí noční
hygienický limit před jižní fasádou navrženého domu a před severními fasádami stávajících bytových domů.
Okna v jižní fasádě navrženého domu budou s vzduchovou neprůzvučností min.třídy TZI2, R´w ≥ 30 dB.
Povinnosti zhotovitele na omezení hlučnosti během výstavby (např. používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž
hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení, při provozu hlučných strojů zabezpečit pasivní ochranu zakrytím či
akustickou zástěnou apod.) jsou uvedeny v části B.8 této zprávy.
Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Hygienický limit akustického tlaku ze stavební činnosti nesmí ve venkovním chráněném prostoru přesahovat LAeq  65 dB v době od 7 do 21 
hodin, LAeq 60 dB v době od 6 do 7 hodin a od 21 do 22 hodin a LAeq 45 dB v době od 22 do 6 hodin.

Dešťové vody jsou v maximální míře zadrženy v území stavby. Hlavní střecha je zatravněná a také parkoviště je navrženo ze zatravňovací
dlažby. Srážkové vody jsou zachyceny v nově vybudované retenční nádrži, v níž je část akumulována pro zalévání zeleně, přívalové deště
budou odváděny pomocí řízené regulace odtoku do dešťové kanalizace - stávajícího sídlištního sběrače dešťové vody, který je zaústěn do 
předsazené DUN Milíčov a z ní do retenční nádrže RN Milíčov.
Podrobněji popsáno v odst.B.3.

Likvidace odpadu: jedná se o základní domovní odpad, který bude ukládán do sběrných nádob umístěných na pozemku stavby - 6 ks á 1100L
(3x komunální odpad směsný, 3x tříděný odpad) ve vymezeném ohraničeném nezastřešeném prostoru vedle vjezdu na parkoviště.
množství domovního odpadu: 234 osob x 42 l = 9 828 l za týden
Likvidace tuhých domovních odpadů během provozu domu bude zajištěna smluvně s organizací, zajišťující svoz domovního odpadu (odvoz 2x 
týdně, 2 x 6 x 1100 l = 13 200 l týdně).

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

Jde o bytový dům navržený v obytné zástavbě. Bez nadlimitního negativního vlivu na přírodu a krajinu. Na staveništi se nenachází chráněné
památné stromy. Před realizací stavby dojde v prostoru staveniště k vykácení náletové zeleně a stromů, které budou nahrazeny novou 
výsadbou po dokončení stavby.
V blízkosti se nachází přírodní park Botič-Milíčov, chráněné území Milíčovský les a rybníky. Stavbou nebudou dotčena ani jejich ochranná
pásma.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba se nenachází v území, které spadá do soustavy chráněných území Natura 2000. Ve vzdálenosti cca 1km od navrženého domu je 
lokalita Milíčovský les, chráněné území v rámci soustavy NATURA 2000, které stavbou nebude dotčené.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Stavba svým rozsahem a funkční náplní nevyžaduje zjišťovací řízení, a to ani jako podlimitní záměr (v hromadné garáži a na parkovišti před
domem je v součtu méně než 100 aut).

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

Pozemek stavby se nenachází v památkově chráněném území.
Přes severozápadní roh pozemku prochází kanalizační stoka, jejíž ochranné pásmo je respektováno.
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

základní údaje o prostoru k ukrytí
V navrhovaném objektu je celkem 111 bytových jednotek a 4 malé nebytové prostory. Dům má dvě podzemní a osm nadzemních podlaží.
Obdélníkový půdorys domu má rozměry:41,5 x 20,0 m (vlastní dům) + 31 x 18,3 m (suterén pod parkovištěm).
Do objektu se vstupuje ze západní strany do bytové části a ze severní strany do jednotlivých nebytových prostor.
Jako prostor civilní ochrany obyvatelstva bude využito podzemní podlaží. V případě potřeby/mimořádné události bude 1.pp operativně
upraveno tak, aby splňovalo požadavky na improvizovaný úkryt. V místě vjezdu budou osazeny jedny vstupní dveře o světlé průchozí šíři
1000 mm, tento vstup bude sloužit i jako úniková cesta.
Navržený bytový dům nebude zdrojem závažných havárií podle zákona 59/2006, Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky. Dům se nenachází v žádné zóně havarijního plánování.

Nezavalitelný prostor, výpočet: 28,04/2 + 3 = 17,02 m
Plocha na 1 ukrývanou osobu min. 3m2 s nuceným větráním.
Celková kapacita improvizovaného úkrytu v 1.PP

plocha: 850 m2

počet ukrývaných osob : 283
V objektu se nachází 111 bytů s předpokládaným obsazením cca 234 osob (včetně 4 osob v nebytových prostorách). Zvolený prostor v 1.pp
kapacitně vyhoví jako úkryt k ochraně obyvatel. 

Konstrukční systém domu navržen jako monolitický železobetonový, stěnový příčný doplněný železobetonovými vnitřními pilíři v podzemních
patrech a lokálně i v patrech nadzemních. Stropní konstrukce tvoří spojité monolitické železobetonové desky. Příčky a výplňové zdivo cihelné.

Prostor suterénu je železobetonový monolitický, stěny mají tl. 300 mm, základová deska tl. 400 mm, stropní deska mezi PP 220 mm, stropní
deska nad 1.PP 200-250 mm. 1.PP je téměř celé pod úrovní okolního upraveného terénu. Do improvizovaného úkrytu jsou navrženy jedny
vstupní dveře o světlé průchozí šíři 1000 mm v místě vjezdu do 1.PP a jedna úniková cesta. V předmětném suterénu jsou pro civilní využití
navrženy komory, garážová stání, technické místnosti, schodiště, výtah. Vyzděné příčky komor budou v případě improvizovaného úkrytu
rozebrány a cihly budou použity jako provizorní prvky přestavby IÚ. Pro improvizovaný úkryt budou sloužit prostory garážových stání a
některých komor, v nichž budou dodatečně instalované umývadla pro využití jako improvizovaná umývárna. Odpad je přes stávající čerpadlo
napojen na kanalizaci. Přečerpávací box bude přepojen na rozvod elektro, resp na provizorní rozvod z generátoru. Prostory schodiště budou
zazděny zdí z cihel o tl.450 mm v úrovni ramene vycházejícího do 1.NP. Vstup do výtahové šachty bude zazděn zdí z cihel o tl. 450 mm.

opatření a úpravy stavby nutné ke zřízení improvizovaného úkrytu
V rámci návrhu opatření a úprav, které bude nezbytné provést v případě mimořádných události s potřebou ukrytí je i potenciální statické
zajištění improvizovaného úkrytu. Předmětné zajištění spočívá v podstojkování obou suterénních stropů, aby konstrukce dokázala vzdorovat
extrémnímu svislému přitížení způsobenému destrukcí budovy / totálnímu závalu. Dílčí vodorovná zatížení při závalu vzhledem k podzemnímu
umístění konstrukce lze zanedbat.
Hustota a charakter rastru podstojkování vychází jednak z únosnosti stojek a jednak z charakteru deformace stropní konstrukce. P ři závalu
je předpoklad popraskání betonu horního líce v liniích nad improvizovanými podporami a vytvoření de facto jednotlivých prostých nosníků
zatížených rovnoměrným zatížením. Toto statické schéma lze s určitostí stanovit vzhledem k převážně jednosměrnému pnutí stropních desek
a přítomnosti rozdělovací výztuže desky. Rozvržení podpor bude tudíž v pravidelném čtvercovém rastru.
Celkové plošné zatížení stropu (qr), resp. jednotlivých pásů prostých nosníků vychází z výpočtu vlastní tíhy konstrukcí vrchní stavby (včetně
vlastní tíhy daného stropu) a užitného zatížení nadzemních podlaží. Pro předmětnou budovu toto zatížení vychází cca 12 kN/m2 na jedno
podlaží. Při celkovém počtu 8 nadzemních podlaží je to 96 kN/m2.
Podstojkování bude provedeno dřevěnými čtvercovými hranoly 200/200 mm a bude důkladně vyklínováno. Uložení stojek bude v patě i hlavě
provedeno přes podkladní trámky obdélníkového průřezu naležato (např. fošny 220/80). Zavětrování je provedeno diagonálami (např. prkna
120/25)
Maximální vzdálenost podpor čtvercového rastru (L) vychází jednak podle limitu únosnosti stropní desky (Lmax = 1,9m),
jednak podle limitu únosnosti stojky (Lmax = 1,77m). Navržená vzdálenost podpor dřevěnými hranoly profilu 200/200 mm je 1,70 m. Při použití
stojek jiného průřezu musí být analogickým přepočtem vzdálenost podpor upravena za dodržení podmínky maximální vzdálenosti rastru 1,9m.

Kryt je plně zapuštěný pod zemí.  Improvizované ukrytí je uvažováno na dobu cca 24 hodin.
Koeficient ochrany podle použitého materiálu – při tl. obvodového zdiva z železobetonu 300 mm = KO = 64. 
Tento individuální úkryt je zvolen s ohledem na okolní zástavbu, doběhová vzdálenost do úkrytu je do 800 m – v okolí je hustá zástavba
obytných domů.
V okolí uvažovaného improvizovaného krytu se nenacházejí žádné nebezpečné provozy nebo sklady, jde o obytnou zónu s bytovými domy.
Na každou ukrývanou osobu je uvažována min. ploch 3 m2, prostory budou mít nucené větrání. Světlá výška ve většině plochy krytu je více
než 2,3 m.
Vchodové dveře do improvizovaného krytu budou ven otevíravé. Nouzový výlez je uvažován na západní straně parkoviště mimo zavalitelný
prostor. Uvažovaný improvizovaný úkryt se nachází v suterénních prostorách obytné budovy. V horních podlažích se nep ředpokládá zatížení,
převyšující 1000 kg/m2 podlahové plochy. V objektu ani v jeho okolí se nenacházejí výrobní nebo skladové prostory, kde by byly umístěny

nádrže s nebezpečnými chemickými tekutinami, s roztavenými kovy a jinými nebezpečnými látkami.Ve vzdálenosti blíže než 100 m není žádný 
rezervoár s nebezpečnými látkami nebo těžkými plyny, blíže než 50 m se nenacházejí žádné provozy ani sklady s možností nebezpečí
výbuchu nebo s lehce zápalnými látkami. Pod uvažovaným improvizovaným krytem se nenachází žádné podzemní vedení vysokotlaké páry,
vysokého napětí či stačeného vzduchu.

zajištění plynotěsnosti improvizovaného úkrytu
Stávající otvory ve stavebních konstrukcích budou z vnější strany překryty prkny, deskami nebo plechem a stavebně uzavřeny – zazděny
zdivem z cihel, popřípadě z kamenů a to v tl. min. 300 mm, v některých částech 450 mm.
Vstupní dveře budou zesíleny prkny a svlaky a jejich plynotěsnost bude zajištěna těsnícím materiálem, který bude k dispozici. Pro lepší
dotěsnění uvažovaných vstupních dveří u podlahy bude instalován zesílený práh.

zajištění únikových cest do nezavalitelné části pozemku
Nouzový výlez bude zřízen průrazem v západní stěně podzemního podlaží pod parkovištěm. Pro možnost snadného průrazu bude ve stěně
vynechán otvor 800/2000 mm, který bude zakryt rozebíratelným způsobem – vyzděn z plných betonových cihel. Z důvodu co největší
plynotěsnosti bude průraz proveden jen v případě nutnosti.
Výtahová šachta bude plynotěsně zazděná.

zajištění větrání
Přísun čerstvého vzduchu bude zajištěn přetlakovou ventilací. Větrání bude zajišťovat přísun čerstvého přefiltrovaného vzduchu v množství
5m3/hod na osobu. Pro systém větrání improvizovaného úkrytu bude využit systém větrání garáží, který bude v celém svém rozsahu
zachován.

zajištění zásobování elektrickou energií, náhradní zdroj elektrické energie
V maximální míře se předpokládá využívání dodávky elektrické energie ze sítě. Náhradní zdroj bude využit jen v případě přerušení dodávky
elektrické energie. Z rozvaděče společné spotřeby bude přiveden kabel CYKY 4 x 16mm2 do rozvaděče R-CO. Na vstupu do tohoto
rozvaděče bude přepínač pro odepnutí el.sítě při výpadku a možnost provést nastartování diesel agregátu v době války. Rozvaděč pro diesel
agregát bude umístěn hned za zdí u vjezdu do garáží. Odtud bude napojen samostatný diesel agregát. V době války budou vyčleněny
v rozvaděči R-CO okruhy osvětlení a výměna vzduchu jako okruhy prioritní a v té době funkční. Jako náhradní zdroj se předpokládá dieselový
generátor. Tento generátor bude sloužit pouze pro osvětlení a pro větrání krytu. Provizorní generátor bude umístěn při vstupu do krytu spolu
se zásobníky pohonných hmot – nafty. Napojení na elektrorozvodnou síť bude provedeno v rámci výstavby nového objektu. Pro provizorní
napojení může být použito mobilního soustrojí s minimálním výkonem 6kW/400V, které bude na místě (nezapalitelném).
Pro provoz agregátu na 24 hod je počítáno se 250 litry nafty při hodinové spotřebě 10litrů. Umístění nádob - sudů nebo – kanystrů- se
předpokládá v blízkosti vstupu do krytu.

zajištění zásobování vodou, sanita
V několika komorách bude zřízen prostor pro provizorní hygienu s minimálně 2 umyvadly. Počítá se s užíváním vody z vodovodního řadu. Pro
nouzovou situaci bude v místnosti osazen přenosný zásobník užitkové vody, při spotřebě 1l/osoba/den, bude nutné mít zásobu min. 350 l pro
předpokládanou kapacitu krytu.
Pro WC budou dodány suché chemické toalety v počtu min 5ks.
V improvizovaném krytu bude zřízen sklad balené pitné vody. Je uvažováno se spotřebou 2l/osoba/den.
Objekt je připojen na veřejný kanalizační řad přes revizní šachtu. Zvlášť dešťová kanalizace a zvlášť splašková kanalizace, novými přípojkami
do stávajících kanalizačních stok. Jednotlivé stoupačky budou opatřeny čistícími kusy pod stropem v 1.PP a tam bude možné je uzavřít
plastovými zátkami a dotěsnit tmelem. Pokud nebude nezbytně nutné, nebude se uzavírat dešťová kanalizace, aby nedošlo k vyplavení
objektu dešťovou vodou. Neuzavřena zůstane rovněž kanalizační větev, která vede k projektovaným provizorním umývárnám.
Zdrojem tepla je vlastní tlakově nezávislá předávací stanice voda / voda umístěná v 1.PP u obvodové stěny, napojena na městský rozvod
CZT. Všechny topné okruhy budou mít uzavírací ventily, kterými se odpojí. Přívod z rozvodu CZT bude rovněž opatřen uzavíracími ventily pro
celkové odpojení domu.
Rozvody elektro mohou být odpojeny jednak v hlavním domovním rozvaděči, jednak celkově od distribuční sítě v přípojkové skříni.
Předpokládá se odpojení v hlavním domovním rozvaděči, kde bude připojena a větev s rozvaděčem CO.
Veškerá vzduchotechnická potrubí, která neslouží k větrání úkrytu, budou na hranici úkrytu zaslepena plechovým víkem a přelepena těsnící
páskou, která bude k dispozici.

množství materiálu a odhad času potřebného na další úpravy
Před započetím prací na úpravu improvizovaného úkrytu bude stanoven rozsah a postup výše sepsaných nutných prací. Množství a druh
materiálu bude upřesněno podle jeho dostupnosti v okolí. Ze statického výpočtu vychází, že pro zajištění/podstojkování stropu bude potřeba
cca 300 až 350 ks trámů 200/200 délky 2,6m, cca 200 ks fošen 220/80 délky 4,0m. S ohledem na dodržení krátkého času pro provedení
všech úprav v daných prostorách bude do procesu výstavby nutno zapojit co nejvíce osob schopných vykonávat manuální práci.

V dokumentaci pro stavební povolení bude řešení ochrany obyvatelstva zpracováno podrobněji včetně grafických příloh jako samostatná
odpojitelná část DSP.
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavební pozemek se nachází v Praze 11 mezi ulicemi Stříbrského a Jurkovičova na pozemcích parc.č. 583/88, 583/89, 583/90 (bytový dům)
a na pozemcích parc.č., 583/58, 583/102, 583/103, 583/113, 583/125, 583/164, 984/1, 985/1, 1058 (sítě, komunikace).
Bytový dům je umístěn na volném pozemku v zastavěné části sídliště bytových panelových domů. Na místě stavby se nacházely dva
jednopodlažní montované objekty, které byly v roce 2011 zdemolovány. Nyní je území oplocené bez využití.
Stávající okolní zástavba:
- severně od navrženého domu jsou osmipatrové panelové bytové domy podél ulice Stříbrského z 80.let minulého století. Navržený objekt
svým severním průčelím míří do proluky mezi stávající zástavbou.
- východně i západně od navrženého objektu jsou volná prostranství (způsob využití dle katastru nemovitostí je zeleň, sportoviště a rekreační
plocha, jiná plocha).
- jižně od navrženého domu jsou nové pěti a šesti-podlažní bytové domy obytného souboru Milíčovský háj.
Pozemek určený k zástavbě je rovinatý - dvě "plata" (podlahové desky původních zdemolovaných objektů), která jsou oproti sobě o cca 1m
výškově uskočena krátkým svahem a která po obvodě navazují na okolní terén opět mírnými krátkými svahy (výškový rozdíl do 1 m).
Po obvodě se na jižní a zejména západní hranici pozemku nachází neudržovaná náletová zeleň, jež je navržena k vykácení.
Pozemky parc.č. 583/88, 583/89, 583/90, na kterých se nachází stavba, jsou ve vlastnictví investora (Alitex a.s.), pozemky parc.č. 583/58,
583/103, 583/113, 583/125, 984/1, 985/1, 1058, na kterých jsou inženýrské sítě a komunikace, jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy,
pozemek parc.č. 583/102 svěřený do správy MČ Praha 11. Pozemek parc.č.583/164, na němž bude dopojen kabel překládaného stožáru
veřejného osvětlení, je ve vlastnictví Skanska a.s.
V rámci přípravy území bude vykácena náletová zeleň, vybourány zbytky zpevněných betonových ploch (=původní podlahy zdemolovaných
objektů) a betonové patky podél západní hranice. Hrubými terénními úpravami bude srovnán terén na úroveň 287,00. S trvalou deponií na
pozemku stavby se nepočítá, část zeminy vhodná ke zpětným zásypům bude uložena na mezideponii v severozápadní části staveniště, větší
část výkopu bude odvezena na skládku.
Pozemek bude oplocen plným plotem/ohradou o výšce 2,0m. Stávající vjezd z ulice Jurkovičovy se posune západněji přibližně do míst nového
sjezdu na navržené parkoviště. Na této jižní straně bude jediný vjezd / výjezd ze stavby. Přístup pro pěší může zůstat i ze severní strany z
ulice Stříbrského v místě stávající branky v oplocení.
V okolí staveniště se nachází všechny základní sítě technické infrastruktury.
V ulici Jurkovičova, v chodníku podél východní hranice staveniště a přes severozápadní roh stavebního pozemku probíhají oddílné řady
splaškové a dešťové kanalizace, vodovodní řad a horkovod Pražské teplárenské.
U ulice Stříbrského v sousedství stavby je trafostanice PRE (TS 213023), přes stavební pozemek vede kabel NN 1 kV.
V ulici Jurkovičova i v ulici Stříbrského jsou lampy veřejného osvětlení.
Cca 35m jihovýchodně od JV rohu navrženého domu prochází MW linky HE2804A, HS1765A společnosti Vodafone, které nejsou ohroženy
ani vlastním bytovým objektem ani polohou a výškou jeřábu.
V rámci přípravy území bude odpojen zmíněný kabel NN a jeden stožár VO, jiná síť není se stavbou v kolizi. 

Staveniště bude napojeno na elektrickou energii, vodovod, splaškovou kanalizaci a dešťovou kanalizaci.
Napojení na splaškovou kanalizaci je navrženo přímo na pozemku stavby v jeho severozápadním rohu na řad DN500. Přípojka bude vedena
podél západní hranice (na vnitřní straně) do staveništních buněk, situovaných v jihozápadní části staveniště.
Pro napojení stavby na vodovod bude využita navržená definitivní vodovodní přípojka DN80 z řadu v ulici Jurkovičova. U jižní hranice
staveniště bude osazena provizorní vodoměrná šachta, z které bude staveništní část přípojky (DN40) tažena podél jižní a západní hranice do 
prostoru buňkoviště. Teplá užitková voda bude v ZS připravována elektrickým zásobníkovým ohřívačem vody – 2 ks po 160 l.

potřeba voda pro účely zařízení staveniště

pro výrobní ZS 2,7 m3/směnu
koeficient nerovnoměrného odběru kn = 1,5, tj. celkem 1,5*2,7=4,05
maximální potřeba Qn1 = (4,05x1000) / (3600x8,5) = 0,13 l/sec 

pro sociální ZS 150x32x2,7 = 12,96 m3
Qn2 = (12,96x1000) / (3600x8,5) = 0,42 l/sec

Předpokládaná maximální vteřinová spotřeba vody pro ZS (s připočtením 10% na drobné ztráty) činí (0,13+0,42)x1,1 = 0,60 l/sec (bez požární
vody). Pro účely požární vody budou využity stávající hydranty v ulici Stříbrského a Jurkovičova.

Výsledky geologického průzkumu potvrzují, že se podzemní voda vyskytuje nad úrovní základové spáry, proto při provádění výkopových prací
bude nutné čerpat vodu ze stavební jámy. Pro čerpání se uvažuje po jedné jímce diagonálně v protilehlých rozích (jímky s kalovými čerpadly
se budou stěhovat dle potřeby). Vydatnost přítoku lze očekávat po ustálení cca 0,5 až 0,8 l/s. Rovněž případná srážková voda během
výkopových prací bude retenována v jímkách a čerpána do dešťové kanalizace. Výkon čerpadel nepřekročí povolené množství 1 l/s.
Stavba retenční nádrže, nakládání se srážkovou vodou (regulace odtoku z retenční nádrže prostřednictvím srážkové kanalizace do vodního
toku) a čerpání podzemní vody ze stavební jámy za účelem snížení její hladiny podléhá vodoprávnímu řízení.
Příslušným vodoprávním úřadem je Odbor výstavby ÚMČ Praha 11. K zahájení vodoprávního řízení je nutno podat samostatnou žádost
včetně potřebných dokladů podle vyhlášky č.432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Napojení na elektrickou energii bude řešeno provizorní přípojkou ze stávající skříně RIS v severním oplocení pozemku.
Přípojka bude vedena podél západní hranice staveniště k buňkovišti do hlavního staveništního rozvaděče a následně do dalších přenosných
staveništních rozvaděčů, které se budou dle potřeby přemisťovat. V hlavním rozvaděči bude osazen elektroměr a jištění o velikosti 2x125 A.

elektrická energie NN pro zařízení staveniště Pi (kW) soudobost Ps(kW)
- zařízení staveniště 20 0,75 15
- zdvihací mechanismy (jeřáby) 55 1,0 55
- potřeba pro vlastní stavební práce 50 0,7 35
celkový elektrický výkon pro účely ZS cca 140 kW 105 kW

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
omezení provozu na veřejných komunikacích
K omezení provozu na veřejných komunikacích - dopravních trasách vlivem staveništní dopravy nedojde. Omezení kvůli provádění přípojek je
popsáno níže. 
Stavební materiál bude z nákladních vozidel skládán uvnitř staveniště, prostor pro manipulaci s materiály stavby nezasáhne okolní dopravu.
Dopravně inženýrské rozhodnutí projedná dodavatel stavby v rámci své výrobní přípravy stavby s nezbytnou návazností na harmonogram
prací. Dodavatel stavby rovněž zajistí v případě potřeby vypracování dokumentace dočasného značení pro vydání DIR. Nákladní automobily
dodavatele musí respektovat stav použitých místních komunikací (tonáž, rychlost).

Mechanizace na stavbě
- věžový jeřáb (pracovní výška 37,5m pod hák, vyložení ramene 40m, nosnost na konci ramene 2t)
- lopatové rypadlo na kolovém podvozku, UDS
- nákladní automobily vč.přívěsů, návěsů, autodomícháváče , pojízdné čerpadlo betonu 
- el. ponorné vibrátory, ruční válec, vibrační deskové zhutňovače, žáby
- maltová sila, stavební míchačka 250 l , 125 l 
- el. vrátek o nosnosti 250 kg, el. kompresor, naftový kompresor
- bourací kladivo, drobné el.nářadí a přístroje (pily, vrtačky, brusky, drážkovače, rýhovače, svářečka 220 V atd.)
- systémové bednění vč. příslušenství a montážních podmínek
- zimní opatření (topidla, odvlhčovače příp. prohřívání betonových směsí)

omezení provozu na chodnících, úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
Staveniště bude řádně oploceno a označeno. To se týká i výkopů pro přípojky inženýrských sítí mimo oplocenou část staveniště. Hluboké
pažené výkopy pro kanalizační přípojky budou zakrývány, ostatní výkopy budou ohrazeny a na noc osvětleny.
Na stavbě se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu a orientace, z tohoto důvodu nebudou prováděny žádné
specielní úpravy vnitrostaveništních komunikací a dočasných objektů ZS.
K omezení dopravy krátkodobě dojde v ulici Jurkovičova při realizaci vodovodní přípojky.  Při jejím provádění bude stále zachován jeden jízdní
pruh a dopravním značením zajištěn provoz na komunikaci.
Částečně bude omezena pěší komunikace po chodníku podél východní hranici staveniště při provádění kanalizačních přípojek (dešťová,
splašková) a přeložky stožáru VO. Toto omezení bude řešeno provizorním chodníkem z betonových dlaždic uložených na trávník okolo
prováděných přípojek.

ochranná pásma z hlediska ochrany přírody
Do vlastního řešeného území nezasahuje žádný prvek vyžadující zvláštní ochranu přírody dle zákona, ani žádný významný krajinný prvek,
taktéž řešeným územím neprochází ani do něho nezasahuje žádný prvek ÚSES (územní systém ekologické stability).

ochrana kulturních památek
Stavba se nenachází v památkové zóně. Připravovaná stavba se nalézá na území s předpokládaným výskytem archeologických nalezišť ve 
smyslu ustanovení §22 odst. 2 zákona č. 20/1987Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.
Zahájení výkopových prací bude s předstihem ohlášeno příslušné organizaci dle Zákona č. 20/1987 Sb., aby bylo umožněno v případě
potřeby provedení archeologického průzkumu a zajištění odborného dohledu v průběhu veškerých  zemních prací.

ochrana stávajících staveb, inženýrských sítí a zeleně
Stávající inženýrské sítě se nacházejí na pozemcích mimo vlastní stavební pozemek - v místě stávajících komunikací, kde budou prováděny
přípojky a nové řady. Přes severozápadní roh staveniště prochází veřejné řady splaškové a dešťové kanalizace, které nebudou výstavbou
dotčeny.
Stávající zeleň na stavebním pozemku bude vykácena. Zeleň mimo stavební pozemek, která by mohla být poškozena při provádění přípojek
inženýrských sítí, bude důsledně ochráněna dřevěným ohrazením.

Výkopové práce v ochranném pásmu všech stávajících sítí a v místě křížení s nimi musí být prováděny ručně, bez použití mechanizace.
Případné odkryté sítě - kabely a potrubí - musí být ochráněny a zajištěny proti prověšení, poklesu či vybočení
Na trasách inženýrských sítí nebude skladován žádný materiál ani postaveny staveništní buňky. Během výstavby musí být zachován příjezd a 
přístup k stávajícím šachtám a armaturám.
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Bude respektováno ochranné pásmo tepelných rozvodů, nejsou do něj umisťovány opěrné zídky, schodiště, sloupy VO, sloupky oplocení,
přípojné skříně ani jiné stavební konstrukce. Rovněž stavební objekty zařízení staveniště jsou umístěny mimo ochranné pásmo a nebudou v 
něm vysazovány stromy ani keře.

c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)
Celé staveniště se nachází na pozemcích stavebníka (parc.č. 583/88, 89, 90), čemuž odpovídá i trvalý zábor staveniště.
Dočasné zábory vystupující mimo hranici záboru trvalého (mimo hranici staveniště) se týkají budování přípojek:
- přípojky dešťové a splaškové kanalizace u SV rohu pozemku (cca 10m2, parc.č.583/103)
- přípojka vodovodu při J hranici pozemku (cca 30m2, parc.č. 583/102, 583/113)
- přípojka horkovodu u JV rohu pozemku (cca 15m2, parc.č. 583/102, parc.č.583/113)
- přeložka stožáru VO u JV rohu pozemku (cca 10m2, parc.č. 583/102, 583/125, 583/164)
- přípojka VO u SZ rohu pozemku(cca 10m2, parc.č.583/58)
- přípojka elektroinstalace NN probíhá na pozemku severně od navrženého BD (cca 25m2, parc.č. 583/103, 985/1)
Dočasné zábory se také týkají vybudování zpevněných ploch a sadových úprav:
- provedení vjezdu/výjezdu do garáží a na parkoviště u navrhovaného domu, napojení nového pěšího chodníku (cca 90 m2, parc.č. 583/102)
- provedení chodníku úprav severně od navrženého bytového domu (cca 85m2, parc.č. 583/103)

d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
V rámci zemních prací bude vytěženo 9.700 m3 zeminy. Zpětně pro zásypy bude použito jen cca 15% vytěžené zeminy, t.j. cca 1500 m3.
Zbývajících 8200 m3 bude odvezeno na skládku k tomu určenou.
Mezideponie zeminy pro zpětný zásyp bude situována v severozápadním rohu pozemku. Zpětné zásypy budou provedeny ihned po 
dokončení suterénů.

Součástí projektové dokumentace pro stavební povolení budou zásady organizace výstavby, které budou zpracovány tak, aby :
a) po celou dobu realizace byl zachován přístup k přilehlým objektům a vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům včetně svozu
domovního odpadu a přístup k ovládacím armaturám inženýrských sítí,
b) byla zajištěna čistota okolních komunikací )u výjezdu ze staveniště budou oklepové a mycí rampy)
c) byly minimalizovány zábory stávajících komunikací včetně parkovacích stání

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude obsahovat návrh dopravních opat ření po dobu realizace stavby. Pro provádění
stavby budou využívány pracovní pruhy určené rozhodnutím příslušného správního úřadu ve smyslu § 25 zákona o pozemních komunikacích.

Magistrátní odbor evidence, správy a využití majetku ve svém vyjádření
- požaduje dodržovat „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“
schválené usnesením RHMP č. 95 ze dne 61.1.2012. 
- požaduje, aby na vedení trasy přípojek inženýrských sítí v pozemcích v k. ú. Háje parc. Č. 583/108, 583/113, 583/125 byla uzavřena
smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. Tato smlouva musí být uzavřena ještě před smlouvou o pronájmu.
- požaduje, aby na umístění sloupků pro zamezení vjezdu vozidlům v chodníku na pozemku v k. ú. Háje parc. Č. 984/1 uzavřel investor nebo 
jím zplnomocněný zástupce smlouvu s OS TSK
- na zásahy do komunikací a pozemků v k. ú. Háje par. Č. 583/108, 583/113, 583/125. 984/1, ve správě TSK 1 uzavře  investor nebo jím
zplnomocněný zástupce min. 1 měsíc před zahájením stavby s HMP zastoupeným TSK (OS TSK pro Prahu – Jih, bezová 1, Praha 4, pan 
Šafařík, tel 257 015 356), smlouvu o pronájmu, kde budou stanoveny konkrétní podmínky.

Pražská plynárenská distribuce a.s. ve svém vyjádření čj.2016/OSDS/01983 z 23.06.2016 požaduje a upozorňuje
- plně respektovat stávající plynárenské zařízení, nacházející se v oblasti stavby.
- za správnost zákresu provozovaných plynárenských zařízení v předložené projektové dokumentaci zodpovídá projektant.
- před zahájením stavební činnosti musí být provedeno vytyčení stávajícího plynárenského zařízení. Vytyčení plynárenských zařízení,

vybudovaných do roku 1996, provede na vyžádání naše společnost (viz. Poslední odstavec vyjádření, a to do 30 dní od objednání. 
- podle § 68 odst. (3) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, je v ochranném pásmu plynárenského zařízení

zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit plynárenská zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu a při provádění
veškerých činností  v ochranném pásmu i mimo něj nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení. Ochranné pásmo činí 1 metr na 
obě strany od půdorysu.

- dodržet nařízení vlády 406/2004 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném znění,
krytí podle ČSN 73 6005 a dále ustanovení ČSN EN 12007, technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a technických předpisů
souvisejících.

- při křížení a souběhu s plynovody dodržet ČSN 73 6005, při provádění zemních prací ČSN 73 6133 a ČSN EN 1610 a nařízení
vlády č. 591/2006 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

- termín předání staveniště oznamte písemně minimálně 14 dní před vlastním zahájením stavební činnosti. Přílohou musí být situace
z projektové dokumentace s vyznačením rozsahu stavby.

- do vzdálenosti menší než 2,5 metru od plynárenského zařízení po dobu realizace neumisťovat objekty zařízení stavenišť,
maringotky, skládky stavebního a jiného materiálu, jeřábové dráhy, sklady a čerpací stanice pohonných hmot a jiných hořlavin.

- stavební a výkopové práce ve vzdálenosti menší než 1 metr od plynárenského zařízení, provádět pouze ručně, ve vzdálenosti méně
než 0,5 m od povrchu plynovodního potrubí navíc bez použití pneumatických nebo elektrických nástrojů.

- u odhalených částí plynovodů a přípojek min. 3 dny před záhozem stavebník objedná dílčí kontrolu – diagnostiku, kontrolu izolace a 
kontrolu těsnosti. O výsledku kontroly musí být proveden písemný záznam.

- dojde-li při stavbě k poškození izolace, je stavební podnikatel (zhotovitel) stavby povinen zajistit její opravu a pozvat našeho 
technika k ověření její kvality.

- před obsypem odhaleného plynárenského zařízení požadujeme být přizváni ke kontrole dodržení prostorové normy ČSN 73 6005. O 
výsledku kontroly musí být proveden záznam.

- podsyp a odsyp odhaleného plynárenského zařízení provést pískem bez ostrohranných částic s velikostí zrn do 16 mm až do výše 
min. 20 cm nad vrch potrubí.

- po provedení záhozů stavebník zajistí u potrubí z PE prověření funkčnosti signalizačního vodiče. O výsledku kontroly musí být
proveden záznam.

Plynovod je veden v chodníku při ulici Stříbrského. Umístění navrženého objektu nezasahuje do ochranného ani bezpečnostního pásma.

V území se nachází rozvody DS TKR společnosti UPC (v ulici Stříbrského, zakresleny v koordinační situaci). Během stavby nesmí dojít k 
poškození kabelů, započetí prací musí být písemně ohlášeno min.7dní předem společnosti UPC.
Zhotovitel je povinen dodržet všeobecné podmínky ochrany sítí elektronických komunikací (SEK) sítí ostatní infrastruktury.

Pražská teplárenská a.s. ve svém vyjádření z 9.12.2016, č.j. DAM/3532/2016 upozorňuje na tyto podmínky:
- Zajistit uzavření „Smlouvy o podmínkách udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu RTZ“ mezi Pražskou teplárenskou a.s. a 
investorem předmětné stavby, a to nejpozději do předložení následujícího stupně dokumentace (DSP) Pražské teplárenské a.s. k vyjádření.
Uzavřením smlouvy je pověřen pracovník odboru správy majetku naší společnosti p. Marek Dráb, tel.: 266 752 779, e-mail: mdrab@ptas.cz
- Zajistit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o dodávce tepelné energie mezi Pražskou teplárenskou a.s. a investorem předmětné stavby, a 
to nejpozději do předložení následujícího stupně dokumentace (DSP) Pražské teplárenské a.s. k vyjádření. Uzavřením smlouvy je pověřen
pracovník odboru prodeje tepla naší společnosti, manažer akvizic ing. Pavel Hruška, tel: 266 752 399, 737 250 615, e-mail: phruska@ptas.cz.
- Dodržet při návrhu nových tepelných rozvodů a návrhu nových objektových předávacích stanic „Technologické standardy RTZ“ Pražské
teplárenské a.s.
- Respektovat při stavbě zákonné ochranné pásmo tepelných rozvodů Pražské teplárenské a.s., a to ve smyslu §87 zákona č. 458/2000 Sb.,
v platném znění.

Zákonné ochranné pásmo tepelných rozvodů (§87 zákona č. 458/2000 Sb.) u uložení potrubí v klasickém kanále je 2,5 m měřeno od
vnější stěny kanálu (včetně tloušťky hydroizolace ) a u předizolovaného potrubí v pískovém loži v ochranné geotextilii (nikoli od vnějšího
pláště předizolované trubky či od osy trubky).

- Neumísťovat do zákonného ochranného pásma tepelných rozvodů opěrné zídky, vnější schodiště, sloupy veřejného osvětlení, sloupy
světelné signalizace, sloupy oplocení, skříně pro hlavní uzávěr plynu, přípojkové a rozpínací skříně, stanoviště kontejnerů, reklamní sloupy,
dopravní značky, firemní loga , atp.
- Neumísťovat do zákonného ochranného pásma tepelných rozvodů objekty zařízení staveniště, stanoviště stavební techniky, skládky
vytěžené zeminy, stavebního a jiného materiálu.
- Dodržet ČSN 73 6005 pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení při křížení či souběhu inženýrských sítí s tepelnými rozvody
Pražské teplárenské a.s., a to doložit v příštím stupni dokumentace zpracováním příslušných příčných řezů nebo zakreslením ostatních sítí do 
podélného profilu.
- Projednat a odsouhlasit s PT měření, a.s. (Lubor Lauer, specialista přípravy měření tepla, tel.: 266 752 367, e-mail: llauer@ptas.cz) návrh
řešení a provedení měření spotřeby dodávaného tepla včetně komunikace s budoucím osazeným měřičem spotřeby tepla Pražské
teplárenské a.s. a trvalého přístupu k němu. Zápis PT měření, a.s. bude nedílnou součástí dokladové části dokumentace ke stavebnímu
povolení. Bez odsouhlaseného řešení a provedení měření spotřeby tepla neosadí Pražská teplárenská a.s. měřič tepla a nedá souhlas
k zahájení odběru tepla v nových objektech.
- Nevysazovat v zákonném ochranném pásmu tepelných rozvodů stromy ani hluboko kořenící keře
- Zachovat výšku krytí stávajících tepelných rozvodů a respektovat podmínky výrobce potrubí při návrhu krytí nových tepelných rozvodů
- Projednat v rozpracovanosti dokumentace pro stavební povolení se správcem oblasti a zapracovat do čistopisu dokumentace jeho
požadavky a připomínky
- Oznámit zahájení stavby prokazatelným způsobem naší společnosti min. 14 dnů předem na adresu: Pražská teplárenská a.s., p. Aleš
Schulz, Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7. 
- Vyzvat správce oblasti k účasti při vytýčení stávajících tepelných rozvodů v místě navržené stavby a k vydání písemného souhlasu se
zahájením stavebních prací v oblasti jejich zákonného pásma (musí být zapsáno ve stavebním deníku)
- výkopové práce v zákonném ochranném pásmu stávajících tepelných rozvodů a zařízení  provádět pouze ručně, bez užití mechanizace
- neparkovat na tepelných rozvodech s těžkou mechanizací, nepřejíždět tepelné rozvody auty s větší dopravní zátěží
- předat odboru správy majetku Pražské teplárenské a.s. (kontaktní osoba vedoucí oddělení dokumentace GIS ing. Hana Smáhová tel.:
266 752 774, e-mail: hsmahova@ptas.cz) geodetické zaměření skutečného provedení nové horkovodní přípojky
- zahrnout Pražskou teplárenskou a.s. mezi účastníky územního a stavebního řízení předmětné stavby 
- předložit další stupeň dokumentace Pražské teplárenské a.s. k vyřízení.
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