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A.1    IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1  ÚDAJE O STAVB Ě

název stavby: PĚTIDŮM A,B,C,D,E PRO INDIVIDUÁLNÍ BYDLENÍ
místo stavby: Ulice V Hájích, Praha 11

Katastrální území: Háje [728233]
parcelní čísla pozemků: p.č. 536/36,536/382,536/401,536/430, 536/112,
536/329, 536/371, 536/372

předmět dokumentace: Předmětem dokumentace je:
-  návrh pětidomu pro individuální bydlení
- společná komunikace s napojením na ulici V Hájích
- napojení objektu na technickou infrastrukturu

 A.1.2 ÚDAJE O ŽADATELI

žadatel: Luboš Klement
U Vojanky 1a
15000 Praha 5

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

zodpovědný projektant: Ing.arch. Tomáš Pavlík
číslo autorizace: ČKA 02712
U laboratoře 4,16200 Praha 6
T: 608 974 834
E: pavlik.t@email.cz

zpracovatelé jednotlivých částí dokumentace:
architekt, návrh interiéru, Ing.arch. Tomáš Pavlík
stavebně technické řešení, HIP
zahradní a sadové úpravy číslo autorizace: ČKA 02712

U laboratoře 4,16200 Praha 6
T: 608 974 834, E: pavlik.t@email.cz

- požárně bezpečnostní řešení
- statika f.Statikon,Ing. Ing. Petr Žalský, ČKAIT 0009648
-  zdravotechnika CEDE studio s.r.o. Ing. Martin Pekárek, ČKAIT 0008498
-  HVAC - Vytápění, chlazení, větrání CEDE studio s.r.o. Ing. Martin Pekárek, ČKAIT 0008498
-vzt CEDE studio s.r.o. Ing. Martin Pekárek, ČKAIT 0008498

-  elektro (SIL, SLB) Ing. Pejsarová Hana ,Ing. Jiří Mašík ČKAIT 0007187
- akustika Martin Opekar, Laboratoř fyzikálních veličin (VHP Zbraslav)
-denní osvětlení Dalea s.r.o.,ing.M.Stárka
- zahradní a sadové úpravy Ing.arch. Tomáš Pavlík, ČKA 02712
- dopravní řešení  f.Promika, Ing. Petr Macek, Ing.Pestal Ing. Pivoňka ČKAIT 0001683
- zásady organizace výstavby Ing.arch. T. Pavlík, ČKA 02712
-penb Ing.Tomáš Konvička energie BRD s.r.o.

A.2  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ
ZAŘÍZENÍ

SO 01 Příprava území - zařízení staveniště
SO 02 Dům A

SO.02.1 Přípojka splaškové kanalizace A
SO.02.2 Přípojka vody A
SO.02.3 Přípojka dešťové kanalizace A
SO.02.4 Přípojka NN A
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SO.02.5 Přípojka CETIN
SO 03 Dům B

SO.03.1 Přípojka splaškové kanalizace B
SO.03.2 Přípojka vody B
SO.03.3 Přípojka dešťové kanalizace B
SO.03.4 Přípojka NN B
SO.03.5 Přípojka CETIN

SO 04 Dům C

SO.04.1 Přípojka splaškové kanalizace C
SO.04.2 Přípojka vody C
SO.04.3 Přípojka dešťové kanalizace C
SO.04.4 Přípojka NN C
SO.04.5 Přípojka CETIN

SO 05 Dům D

SO.05.1 Přípojka splaškové kanalizace D

SO.05.2 Přípojka vody D

SO.05.3 Přípojka dešťové kanalizace D

SO.05.4 Přípojka NN D

SO.05.5 Přípojka CETIN

SO 06 Dům E

SO.06.1 Přípojka splaškové kanalizace E

SO.06.2 Přípojka vody E

SO.06.3 Přípojka dešťové kanalizace E

SO.06.4 Přípojka NN E

SO.06.5 Přípojka CETIN

SO 07 Řady

SO.07.01 Řad splaškové kanalizace

SO.07.02 Vodovodní řad

SO.07.03 dešťová kanalizace

Komunikace a chodníky

SO 08 Sadové úpravy

SO 09 Vnější objekty a drobná architektura

SO.10 Komunikace

Stavba neobsahuje technická a technologická zařízení.

 A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD Ů

Před zahájením a v průběhu prací na projektu byly zpracovány nebo získány následující průzkumy:
• požadavky a zadání stavebníka
• vizuální prohlídka staveniště
• územní plán hlavního města Prahy
• Inženýrsko-geologický posudek
• Odborný posudek-stanovení radonového indexu
• zaměření pozemku
• informace o stávajících sítích
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a)  charakteristika území a stavebního pozemku, zas tavěné území a nezastav ěné území,
soulad navrhované stavby s charakterem  území, dosa vadní využití a zastav ěnost území,

CHARAKTER ÚZEMÍ
Dotčené území se nachází jihovýchodní části Prahy, na rozhraní městských částí Praha 11 a Praha 15. Širší území
patří k oblastem s převahou rezidenčního bydlení ekonomicky aktivních obyvatel Prahy. V širším měřítku se jedná
o území s dostatečnou a stabilizovanou strukturou občanské a obchodní vybavenosti.

Z hlediska širších urbanistických souvislostí dochází v tomto území k přechodu mezi strukturou zahradního města
tvořenou rodinnými domy a viladomy a strukturou tvořenou bytovými a činžovními domy. Zástavba v nejbližším
okolí je tvořena hustou řadovou zástavbou tří podlažními rodinnými domy ze 70 let min. stolení.
Stráň se svažuje směrem k Hostivařské přehradě a v sousedství zástavby je fotbalový stadion FC Háje a areál
Hostivařské přehrady.
Přístup na pozemek je z ulice V Hájích po nově budovaným společným manipulačním prostorem s dopravními a
požárními parametry.

Území leží mimo památkovou rezervaci, mimo památkovou zónu i mimo ochranné pásmu Památkové rezervace v
hl. m. Praze.

Navrhovaná stavba je svým objemem i účelem zcela v souladu s charakterem území viz situace C7a,b.

Rozsah řešeného území; zastav ěné / nezastav ěné území
Stavební pozemek se nachází v zastavěném územi.

Dosavadní využití a zastav ěnost území
Dosavadní pozemky určené pro umístění hlavní stavby jsou v dnešní době bez využití. Na pozemcích není vzrostlá
zeleně a na nachází se tam stará stavební buňkou, která patrně při minulé výstavbě v okolí sloužila jako sklad
stavebních materiálů. Vlastní pozemky stavby nejsou ničím zastavěny.

b) údaje o souladu stavby s územn ě plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního
plánování, v četně informace o vydané územn ě plánovací dokumentaci údaje o souladu u
s územním rozhodnutím nebo regula čním plánem nebo ve řejnoprávní smlouvou územní
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

Projekt areálu je zpracováván od roku 2015 a na areál bylo vydáno vyjádření Odboru územního rozvoje Úřadu
městské části Praha 11(OÚR) ze dne 1.4.2016 pod značkou MCP11/16/019490/OUR/RAC, která
sděluje,“považujeme záměr vzhledem k urbanistickému členění a způsobu okolní zástavby za možný“.

Pozemek je v územním plánu veden jako OB – čistě obytné území bez koeficientu a návrh je podřízen okolnímu
koeficientu F vypočítaný z okolní stávající zástavby_viz. Situace C.7

OB - čistě obytné

Území sloužící pro bydlení.
Funkční využití:
Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech (viz výjimečně přípustné využití).
Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, mateřské školy, ambulantní zdravotnická zařízení, zařízení
sociální péče.
Zařízení pro neorganizovaný sport, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 prodejní
plochy (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Požadavky PSP neregulují max. povolenou zastavěnou plochu staveb individuálního bydlení a v požadavcích
územního rozhodnutí dle par.9 vyhlášky 503/2006 není zastavěná plocha jako povinný údaj stanoveno. Ve změně
Z2832/00 není ve stabilizovaném území uvedena míra využití ploch “z hlediska limitů rozvoje je možné pouze
zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti.
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Navržené využití – bydlení je v souladu s funkčním využitím plochy OB.

Míra využití území_informativní doložení souladu s okoní zástavbou viz situace C.7a,b

Závěr:

Navržená stavba je v souladu s okolní zástavbou a s územním plánem hl.m. Prahy.

c)  informace o vydaných rozhodnutích o povolení vý jimky z obecných požadavk ů na
využívání území,

Pro stavbu bylo vydáno žádné rozhodnutí o výjimce z obecných požadavků na využívání území.

d)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledn ěny podmínky
závazných stanovisek dot čených orgán ů,

V první fázi slouží dokumentace k projednání stavby s dotčenými orgány statní zprávy a správci a majiteli technické
infrastruktury. Do dokumentace budou následně zapracovány požadavky vyjádření DOSS, které se týkají
dokumentace.

e)  výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů - geologický pr ůzkum,
hydrogeologický pr ůzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod.,

Před zahájením a v průběhu prací na projektu byly zpracovány nebo získány následující průzkumy:
- Inženýrsko-geologický posudek
- Odborný posudek-stanovení radonového indexu

Vzhledem k předmětu projektu – novostavba – nebyl stavebně historický průzkum prováděn.

Závěry inženýrskogeologického pr ůzkumu
Při  hodnocení  základových  poměrů  staveniště  vycházíme  z obecných  pravidel citovaných  v ČSN  P  73  1005:
Inženýrskogeologický  průzkum.  V tomto  smyslu  lze  při geotechnickém  návrhu  objektů  postupovat  podle
zásad  1.  geotechnické  kategorie  (viz příloha  E.3,  ČSN  P  73  1005),  která  zahrnuje  staticky  jednoduché
konstrukce  řadových rodinných  domů  v místních  jednoduchých  inženýrskogeologických  a  hydrogeologických
Poměrech.

Ustálená hladina podzemní vody nebyla nově provedenými sondami zastižena až do finální  hloubky  2,5  m  pod
terénem.  S ohledem  na  archivní  data  získaná  zejména  z  mapy hydrogeologických poměrů 1 : 5000 a archivní
sondy č. 150 a 638 předpokládáme úroveň ustálené  hladiny  podzemní  vody  v zájmovém  území  cca  3  až  4  m
pod  povrchem  terénu. V případě  projektovaného  objektu  E  doporučujeme  tento  předpoklad  ověřit  v průběhu
samotné  výstavby,  neboť  nově  provedená  sonda  DP1  dosáhla  pouze  0,3  m  pod projektovanou úroveň
základové spáry.

Hodnoceni možnosti vsakování
Celkově  lze  závěrem  považovat  místní  geologické  prostředí  zastižené  provedenými sondami  jako omezeně
propustné  a  jako  prostředí  pro  likvidaci  srážkových  vod  přímým vsakem  málo  vhodné.  Nelze  očekávat
reálnou  časovou  souslednost  mezi  akumulací srážkových vod během silnějších dešťů a jejich bezprostředním
odváděním do geologického podloží  –  z tohoto  hlediska  je  nutno  počítat  s nutností  vytvořit  dostatečnou
retenci  i  pro přívalové  deště  s tím,  že  k infiltraci  bude  docházet  postupně  v delším  časovém  odstupu.

V tomto směru doporučujeme použít i jiných možností likvidace, resp. využití srážkových vod než pouhým
vsakováním do geologického prostředí, tedy především s využitím srážkových vod  jakožto  vod  užitkových  (např.
pro  zavlažování).  Je  tedy  možné  uvažovat  se  zřízením akumulační  jímky  s bezpečnostním  přepadem,
odkud  by  nespotřebované  srážkové  vody přecházely do vlastního retenčně-vsakovacího objektu.

Závěry radonového pr ůzkumu
Byl zpracován odborný posudek od RNDr. P. Hlinovského z 31.8.2012 a radonový index byl stanoven jako střední .
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f)  ochrana území podle jiných právních p ředpis ů

Území není chráněno podle jiných předpisů.

g)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovan ému území apod.

Stavba se nenachází v památkově chráněném území – městské památkové rezervaci ani ochranném pásmu
městské památkové rezervace.
Stavba se nenachází záplavovém území.
Stavba se nenachází ve zvláštně chráněném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové
pom ěry v území

Vliv stavby na okolní pozemky

Stavby jsou navrženy tak, aby minimalizovaly vliv na okolní pozemky. Jejich hmotové i výškové členění vychází ze
situace v místě obvyklé a její rozměry nepřevyšují okolní stávající výstavbu.

 Pro stavbu budou voleny technologie s max. přihlédnutím k tomu, aby byly minimalizovány dopady na okolní
obyvatele.

V rámci projektové dokumentace byla zpracována studie denního osvětlení, součástí které je i posouzení vlivu na
okolní stavby.
Posuzované  sousední  řadové  rodinné  domy  budou  mít  fasády  přivrácené k navrhované výstavbě dostatečně
osluněny i po realizaci navrhované výstavby dle požadavků ČSN 73 4301, tj. více jak 90 minut k 1. březnu.

Hluk

V rámci projektové dokumentace byla vypracována Akustická studie. Z výpočtů šíření hluku je patrné, že hluk z
provozu kondenzačních jednotek umístěných na střeše záměru bude v místech nejbližší stávající zástavby
splňovat hygienické limity pro chráněný venkovní prostor stavby v denní i noční době. Z akustického hlediska lze
záměr doporučit.
Podrobně v příloze této zprávy – akustické studii.

Vliv stavby na odtokové pom ěry v území

Odtokové poměry na celém území se nemění, dešťové vody v současnosti vsakují na pozemku. Je navrženo také
řešení likvidace dešťových vod, při kterém bude dešťová voda odvedena do vsakovacího objektu s akumulací na
pozemku investora. Vhledem k málo vhodným vsakovacím poměrů, aby nedocházelo k nežádoucím dotacím
okolních pozemků, bude přepad z těchto vsakovacích jímek napojen do dešťové kanalizace.

Ochrana okolí b ěhem stavby

Ochrana negativních projevu na okolí během výstavby je řešena v části B.8 Zásady organizace výstavby.

Ochrana okolí stavby

Dokončená stavba neprodukuje žádné škodlivé látky, které by vyžadovaly ochranu okolí.

i)  požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin,

Staveniště je bez požadavků na asanace a demolice.
Bude potřeba pokácet jeden strom, který v předepsané výšce 130cm nad zemí nepřesahuje 80cm a nepodléhá
povolení na kácení. Dále je pozemek jen se zapleveleným porostem, který bude odstraněn.

j) požadavky na maximální do časné a trvalé zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo
pozemk ů určených k pln ění funkce lesa,

Pozemek nemá statut s ochranou zemědělského půdního fondu. Stavbou nejsou dotčeny žádné pozemky plnící
funkci lesa.
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k)  územn ě technické podmínky - zejména možnost napojení na s távající dopravní a
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového p řístupu k navrhované stavb ě

Kanalizace

V ulici V Hájích jsou dva stávající kanalizační řady. Splaškový kanalizační řad z kameniny DN300 a dešťový řad
rovněž z kameniny DN300. Na tyto stávající řady budou napojeny nové řady splaškové a dešťové kanalizace.

 Vodovod

V ulici V Hájích se nachází stávající vodovodní řad z litiny DN150. Na tento řad bude navrtávacím pasem se
šoupětem napojen nový vodovodní řad.

Plynovod

Domy nejsou napojeny na plynovod.

Elektro – silnoproud

Připojení jednotlivých objektů na veřejný rozvod nn je navrženo z přípojkových skříní (typu SS102) DS1 – DS3,
které jsou součástí přípojky nn, provedené v rámci celé zástavby.

Elektro - slaboproud

Telefonní rozvody budou napojeny na stávající vedení dle vybraného operátora v ulici V Hájích.

Dopravní napojení

Dopravní napojení nových objektů je možné chodníkových přejezdem na se sklopenou obrubou do ulice V Hájích.

l)  věcné  a  časové  vazby  stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice.

Realizace areálu bude řešena jako celek
Zahájení stavby: 03/2020
Dokončení stavby: 03/2021
Průběžná doba výstavby: 12 měsíců

m)  seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba p rovádí,

místo stavby: Ulice V Hájích, Praha 11

Katastrální území: Háje [728233]
pozemky dotčené stavbou: p.č. 536/36,536/382,536/401,536/430, 536/112, 536/329, 536/371, 536/372

Pozemky  dot čené stavbou ve vlastnictví žadatele
Údaje dle LV
Parcela číslo listu

vlastnictví
Druh pozemku / způsob
využití

Vlastnické právo Čím je dotčeno

536/36 4517 ostatní plocha Klement Luboš, U Vojanky 1309/1a, Košíře, 15000
Praha 5

RD1-5,opěrné zídky, vsakovací
bloky, plocha pro kontejnery na
odpad

536/382 4517 ostatní plocha Klement Luboš, U Vojanky 1309/1a, Košíře, 15000
Praha 5

RD5, opěrná zídka

536/401 4517 ostatní plocha Klement Luboš, U Vojanky 1309/1a, Košíře, 15000
Praha 5

RD 5,soukromá komunikace

536/430 4517 ostatní plocha Klement Luboš, U Vojanky 1309/1a, Košíře, 15000
Praha 5

RD1-5,soukromá komunikace, řady,
přípojky,napojení na komunikaci

Pozemky  dot čené stavbou – ostatní vlastníci
Údaje dle LV
Parcela číslo listu

vlastnictví
Druh pozemku / způsob
využití

Vlastnické právo Čím je dotčeno

536/112 793 ostatní plocha, ostatní
komunikace

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2,
Staré Město, 11000 Praha 1

Napojení řadů - voda, kanalizace
dešťová, splašková, NN

536/329 730 ostatní plocha SJM Vaníček Oldřich JUDr. a Vaníčková Jaroslava,
Vaníček Oldřich JUDr., Varšavská 546/31, Vinohrady, Napojení plynového řadu
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12000 Praha 2
Vaníčková Jaroslava, Nosická 1883/26, Strašnice,
10000 Praha 10

536/371 778 ostatní plocha HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2,
Staré Město, 11000 Praha 1
Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce
Městská část Praha 11, Ocelíkova 672/1, Háje, 14900
Praha 4

Přípojka telefon

536/372 778 Ostatní plocha HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2,
Staré Město, 11000 Praha 1
Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce
Městská část Praha 11, Ocelíkova 672/1, Háje, 14900
Praha 4

napojení na komunikaci, řady

U pozemků, které nejsou v držení žadatele jsou přiloženy souhlasy vlastníků – součást dokladové části.

n)  seznam  pozemk ů  podle  katastru  nemovitostí,  na  kterých  vznik ne  ochranné  nebo

bezpečnostní pásmo.

Katastrální území: Háje [728233]
pozemky na nichž vznikne ochranné pásmo inženýrských sítí: 536/430, 536/372, 536/112

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1    ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO U ŽÍVÁNÍ

a)  nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby; u zm ěny stavby údaje o jejich
současném stavu,  záv ěry  stavebn ě  technického,  p řípadně  stavebn ě  historického
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konst rukcí,

Předmětem návrhu je novostavba.

b)  účel užívání stavby,

Účelem užívání stavby je individuální bydlení.

c)  trvalá nebo do časná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou.

d)  informace o vydaných rozhodnutích o povolení vý jimky z technických požadavk ů na
stavby a technických požadavk ů zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Pro stavbu nebyla vydána žádná výjimka z technických požadavků na stavby a technických požadavků
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

e)  informace  o  tom,  zda  a  v  jakých  částech  dokumentace  jsou  zohledn ěny
podmínky závazných stanovisek dot čených orgán ů,

V první fázi slouží dokumentace k projednání stavby s dotčenými orgány statní zprávy a správci a majiteli technické
infrastruktury. Do dokumentace budou následně zapracovány požadavky vyjádření DOSS, které se týkají
dokumentace.

f)  ochrana stavby podle jiných právních p ředpis ů  - kulturní památka apod.,

Stavba nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů.
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g)  navrhované  parametry  stavby  -  zastav ěná  plocha,  obestav ěný  prostor,  užitná
plocha, po čet funk čních jednotek a jejich velikosti apod.,

Zastavěná plocha : 472,9  m2
Obestavěný prostor : 4635  m3
Hrubá podlažní plocha : 1275  m3
Užitná plocha : 918  m2
Počet bytů : 5

h)  základní  bilance  stavby  -    pot řeby  a  spot řeby  médií  a  hmot,  hospoda ření  s
dešťovou vodou,  celkové  produkované  množství  a  dru hy  odpad ů  a  emisí,  t řída
energetické náro čnosti budov apod.,

Bilance pot řeby vody a odpadních vod
Výpočet potřeby vody je proveden podle vyhlášky  č. 120/2011 a 428/2001 (příloha č.12) pro jeden
rodinný dům (jedna samostatná bytová jednotka).

potřeba vody:
- počet osob 4 osoby
- specifická potřeba vody 100 l/os,den
- průměrná denní potřeba vody 400 l/den

- směrné roční číslo potřeby vody 35 m3/os, rok
- průměrná roční potřeba vody 140 m3/rok

- maximální denní potřeba vody: 400 * 1,4 = 560 l/den = 0,56 m3/den
- maximální hodinová potřeba vody: 560 * 2,1 / 24 = 49 l/hod

množství splaškových vod:
- maximální hodinový odtok: 49 l/hod
- maximální denní odtok: 0,56 l/den
- průměrný roční odtok: 140 m3/rok

množství dešťových vod pro jeden objekt pětidomu:
 Q = 0,03 * 1,0 * 92,03 = 2,76 l/s

Ared = 0,9 x 92,03 = 82,80 m2

Bilance tepla pro vytáp ění o oh řev TV
Bilance objektu A:
Potřeba tepla pro vytápění 43,2 GJ/rok 12,007 MWh/rok
Potřeba tepla pro ohřev TV 33,9 GJ/rok 9,417 MWh/rok
Celková potřeba tepla pro vytápění a ohřev TV 77,1 GJ/rok 21,421 MWh/rok

Bilance objektu C (B, D):
Potřeba tepla pro vytápění 36,36 GJ/rok 10,112 MWh/rok
Potřeba tepla pro ohřev TV 33,9 GJ/rok 9,417 MWh/rok
Celková potřeba tepla pro vytápění a ohřev TV 70,26 GJ/rok 19,529 MWh/rok

Bilance objektu E:
Potřeba tepla pro vytápění 40,32 GJ/rok 11,205 MWh/rok
Potřeba tepla pro ohřev TV 33,9 GJ/rok 9,417 MWh/rok
Celková potřeba tepla pro vytápění a ohřev TV 74,22 GJ/rok 20,622 MWh/rok

Energetická bilance – elektro
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Krajní objekty zástavby (2 domky).
Název Pinst  (kW) Psou č (kW)

1 domek kategorie „C2“ 27,7 18,8
Celkem 55,4 37,6

Vnitřní objekty zástavby (3 domky).
Název Pinst  (kW) Psou č (kW)

1 domek kategorie „C2“ 26,9 18,0
Celkem 80,7 54,0

Pro jeden objekt je požadován hlavní jistič před elektroměrem 3x 3x32A. O nový jistič je nutné požádat
PREDistribuce a.s.

Celá zástavba (5 domků).
Název Pinst  (kW) Psou č (kW)

5 řadových domů kategorie „C2“ 136,1 91,6
Celkem 136,1 91,6

Pro objekty jsou požadovány hlavní jističe před elektroměrem 5x  3x32A.

Při soudobosti 0,53 pro 5 objektů je Psoudob = P souč x 0,85 = 91,6 x 0,85 = 77,86 kW.

Požadované hlavní pojistky v přípojkových skříních pro jednotlivé objekty jsou požadovány 5x 3x 50 A a připojení
elektroměrových rozvodnice RE jednotlivých objektů kabelem 1-CYKY-J 4x16.

O nové jističe a připojení k veřejnému rozvodu nn je nutné požádat PREDistribuce a.s. Praha.

Nakládání s odpady

V obytném areálu bude vznikat zejména komunální odpad, který je vyhláškou MŽP č.381/2001 Sb., kterou se
vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech zařazen
následovně:

Kód  odpadu Název druhu odpadu Kategorie Množství t/rok          Odběratel

20 03 01 Směsný komunální odpad O 21,4 t/rok svozová služba

Shromažďovací místa budou označena v souladu s požadavky vyhlášky č. 41/2005 Sb., kterou se mění
vyhláška č.383/2001 Sb. Pro shromažďování odpadů je nutno zajistit dostatečný počet shromažďovacích nádob
tak, aby bylo zajištěno jejich vyhovující shromažďování a zároveň zajištěno i třídění jednotlivých druhů odpadů.

Podle obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č.21/2005 Sb., kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území
hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem je množství vznikajícího směsného komunálního
odpadu při provozu domácností 28 litrů na osobu a týden.

Výpočet produkce odpadů:
-  tabulkově bude v areálu bydlet cca : 20 osob
- celková produkce odpadu areálu za týden : 28 l/osobu/týden x20 = 560 litrů / týden

Vývoz bude prováděn 1x týdně. U objektu bude instalovány sběrné nádoby o dostatečné kapacitě.
Dále bude u objektu umístěno stanoviště pro sběr tříděného odpadu.

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

Realizace areálu bude řešena jako celek
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Zahájení stavby: 03/2020
Dokončení stavby: 03/2021
Průběžná doba výstavby: 12 měsíců

Stavba bude provedena jako celek a nebude dělená na etapy.

j)  orienta ční náklady stavby.

Orientační náklady na stavbu jsou cca 30mil,- Kč.

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostoro vého řešení,

Pozemek se nachází v Hájích v husté stávající zástavby tří podlažními řadovými domy ze 70 let min. stolení.Stráň
se svažuje směrem k Hostivařské přehradě a v sousedství zástavby je fotbalový stadion FC Háje a areál
Hostivařské přehrady. V současné době je pozemek nezastavěný a v územním plánu je určený k zastavění
s  funkčním využitím OB čistě obytné bez koeficientu. Jedná se o stabilizované území. Pro určení koeficientu pro
zastavění pozemku se vychází z okolní zástavby viz situace C.7a,b.

Návrh navazuje na okolní kapacity zástavby jak v zastavěné ploše tak ve výškové niveletě. Pro pozemek byla
zvolena rytmická hmotově dělená zástavba řadovými pěti domy. Na pozemek se vjíždí společným manipulačním
prostorem k jednotlivým domům. Šířka přístupového prostoru je kolem  6,5m a vyhovuje pro obsluhu individuálních
domů.

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

Návrh navazuje na okolní kapacity zástavby jak v zastavěné ploše tak ve výškové niveletě. Pro pozemek byla
zvolena rytmická hmotově dělená zástavba řadovými pěti domy,která zároveň vytváří částečné soukromí. Vjezd na
pozemek je z ulice V Hájích. Za chodníkovým přejezdem je komunikace situačně uzpůsobena tak, aby se vjíždějící
a vyjíždějící vozidla bez problémů vyhnula.

Vjezd na pozemek bude opatřen vjezdovou závorou tak aby areálu měli přístup jen obyvatelé rodinných domů.
Popelnice budou umístěny vedle návštěvnického stání přístupné z pozemku investora. Hlavní rozvodné sloupky
budou umístěny podél ulice V Hájích.

Domy jsou přes přístupovou komunikaci překonzolovány od 1m až do 2m prvním a druhým nadzemním podlažím.
Toto řešení vytváří krytý vstupní předprostor před nepřízní počasí.

Materiálové a barvené řešení:
Konstrukce domu je navržena jako vyzdívaná konstrukce z porothermu s žel bet stropy se základním rozponem
7,5m. Posuvné a pevné okenní výplně z  alu profilů s antracitovou barvou v exteriéru a bílou v interiéru. Zábradlí
z ze zámečnické konstrukce. Povrch teras-exotické dřevo. Zateplení domu je uvažováno minerální vatou o
tl.160mm.Omítka jemnozrnná 1mm v kombinaci s obkladem z cihelných pásků ref vzorek 024-IN104-Long Island
"New York".Kombinací obkladu s cihelnými pásky domy navazují na arch řšéšení oklních domků kde je kombinace
břizolitu a kabřincovým obkladem.

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY

Dispoziční řešení - Vnitřní organizace

Vstup do domů je v úrovni přístupové soukromé komunikace do úrovně 1.pp kde je umístěna dvougaráž, vstup se
šatnou, schodiště a technická místnost. V patře je obytná část směrem na západ a na východ kuchyň s jídelnou.
Uprostřed dispozice je WC a komora. Ve druhém patře jsou po stranách schodiště umístěny ložnice a proti
schodišti hlavní koupelna a jedna koupelna jako součást hlavní ložnice..
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Provozní řešení areálu

Přístup do areálu je  pomocí nové komunikace kolmo navazující na ulici V Hájích. Tato nová  komunikace bude mít
charakter obytné ulice se zpomalovacími zálivy a zelení. Z této komunikace jsou přímo napojené jednotlivé garáže
pro rodinné domy vytvářející ”sokl” domů.  Vjezd na pozemek bude opatřen vjezdovou závorou.

Technologie výroby není v objektu umístěna.

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Na rodinné domky se dle §2 nevztahuje  Vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Všechny části stavby byly navrženy v souladu s předpisy platnými v České republice.
Veškeré stavební práce budou prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilou. Během provozu stavby je nutno
dodržovat všechny články platných ČSN a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví, zejména vyhlášku č.48/1982 Sb. a
vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Povinnosti při předávání a přebírání objektu
- Předávající strana je povinna předat vlastníkovi objektu
- Úplnou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby
- Kolaudační rozhodnutí
- Všechny revizní zprávy na instalace v objektu s dokladem o odstranění závad
- Technické předpisy či návody na používání vnitřních zařízení objektu (například vytápění)

Povinnosti majitele a zaměstnanců objektu při užívání
- Používat veškeré vybavení a zařízení domu správným a bezpečným způsobem podle návodů a

technických předpisů
- Provádět v určených termínech stanovené technické kontroly a revize (například elektroinstalace, plynové

instalace, hromosvodu atp.) a odstraňovat zjištěné závady
- Udržovat v provozuschopném stavu požárně bezpečnostní zařízení a vybavení, tzn. zejména přenosné

hasicí přístroje, čidla autonomní detekce a signalizace
- Počínat si tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru
- Ve sklepích neukládat ukládat hořlavé kapaliny, výbušniny, zábavnou pyrotechniku ani jiné obdobné

nebezpečné látky.
- Zacházet s hořlavými kapalinami podle návodů na používání
- Udržovat volné přístupy k hlavním vypínačům elektřiny a uzávěrům plynu, nebránit v přístupu k venkovním

hydrantům
- Dohlížet na osoby, které by svým jednáním mohly způsobit požár a nejsou schopny posoudit následky

svého jednání, aby požár nezpůsobily
- Dodržovat provozní předpis objektu
- Odstraňovat případně zjištěné závady
- Udržovat volné únikové cesty, přístupy k hlavním vypínačům elektřiny, uzávěrům vody a ostatních medií

Veškeré odborné činnosti musí provádět osoby s příslušným školením či oprávněním

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) stavební řešení,

Přízemí je určeno pro vstup,parkování a technické zázemí domu.Ostatní patra pro jsou obytná.V2.np je obývací
pokoj a kuchyň se zázemím.Ve 3np jsou ložnice se sociálním zázemím.
Konstrukční systém stavby
Konstrukční systém stavby je navržen jako podélný stěnový s železobetonovými monolitickými  stropy. Příčky jsou
navrženy zděné nenosné. Střecha je plochá z monolitického železobetonu. Založení objektu je navrženo plošné na
základových pasech do nezámrzné hloubky. K objektu E přiléhá ocelový přístavek, který bude založen na patkách
do nezámrzné hloubky.
Dům je založen na třech podélných nosných zdech, které jsou v některých místech vyztuženy železobetonovými
pilíři,sloupy z důvodů vykonzolování 2.np.Vykonzolování 2.np je nevrženo obrácenými obrubami(trámy nad
deskou).3.np je řešeno v části zděné se středovou nosnou stěnou(východní část) a sněrem na západ je
žepezobetonová deska přes celý rozpon domu.Pro servis a přisvětlení schodistě jsou navrženy střešní
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světlíky.Rekuperace je umístěna ve vstupním prostoru a pomocí instalačního jádra prostupujícího všechny
patra.Vedení rekuperace je řešeno v podhledu schodiště ,v podlaze a vedení je rozvedeno do všech místností.
Výrobky
Zdivo je navrženo jako typové keramické systému Porotherm, ocelové průvlaky jsou navrženy jako typové ocelové
válcované profily od výrobců s příslušnou certifikací.
Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční a při splnění staticko - technických parametrů lze po odsouhlasení
přistoupit k jejich náhradě za jiné od jiného výrobce.
Betonové základové pasy a patky jsou navrženy z konstrukčního betonu tř. C20/25 XC2.
Podkladní beton je navržen třídy C20/25 XC2.
Betonové konstrukce horní stavby jsou navrženy z konstrukčního betonu tř. C25/30 XC1.
Výztuž betonářská B 500B a sítě KARI.
Konstrukční ocel tř. S235 (Fe360).
Svislé zděné konstrukce se provedou ze zdiva Porotherm P10 na MVC 5,0 MPa.
Konstrukce jsou navrženy z materiálů zdravotně nezávadných. Jejich nezávadnost bude prokázána atestem Státní
zkušebny.
Energetická náročnost budovy
Celková dodaná energie „velmi úsporná“ B a neobnovitelná primární energie „méně úsporná“ D z důvodu
nemožnosti napojení na plynový řad,který je na soukromém pozemku.
.Viz samostatná příloha dokumentace.
osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem

Osvětlení oslunění je splněno.Orientace oken do obytných prostor je  východ,sever,západ a jih.Dům stojí v solitérní
zástvbě.Osvětlení a oslunění okolních domů není zhoršeno-dům je o stanovou střechu nižší a ve svých proporcích
podobný původnímu domu a okolní domy jsou dostatečně vzdáleny .
Akustika/hluk vibrace-byl zpracovaný akustiký posudek od ing.Karla Šnajdra f.Akon.
Viz příloha dokumentace.Území není zatížené hlukem a po dobu výstravby bude stavba vyhovovat požadavkům
nařízení vlády č.272/2011
Použité normy:ČSN iso 9613-2,čsn 730532, ČSN 332000-4-41, ČSN EN 62305 – 1- 4., ČSN 34 1610,ČSN 73
0802,ČSN 73 0810,ČSN 73 0818,ČSN 73 0821ed.2,ČSN 73 0833,ČSN 73 0872 ,ČSN 73 0873, ČSN EN
1992-1-1, ČSN EN 1993-1-1, ČSN EN 1995-1-1, ČSN EN 206, ČSN EN 13670, ČSN EN 1990-7, ČSN EN 13670,
ČSN EN 206, ČSN EN 1090, ČSN 01 3450 - Technické výkresy - Instalace – Zdravotnětechnické a plynovodní
instalace
ČSN 75 5409 - Vnitřní vodovody
ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace
ČSN 75 5455 – Výpočet vnitřních vodovodů
ČSN EN 806-2 – Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování
ČSN EN 806-3 – Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí -
Zjednodušená metoda
ČSN EN 12056-2 – Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod -
Navrhování a výpočet
ČSN EN 12056-3 - Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech -
Navrhování a výpočet
ČSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž
ČSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování
ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky
ČSN 75 5411 – Vodovodní přípojky
ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
ČSN 01 3450 - Technické výkresy - Instalace - Zdravotnětechnické a plynovodní
instalace
ČSN EN 12327 – Zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu
- Funkční požadavky
ČSN EN 1775  - Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní
požadavky
ČSN 07 0703 - Kotelny a zařízení na plynná paliva
ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
ČSN 01 3452 - Technické výkresy - Instalace - Vytápění a chlazení
ČSN EN 12828 - Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních tepelných soustav
ČSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž
ČSN EN 1264 - Podlahové vytápění
ČSN EN 12831 - Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu
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ČSN 73 0540-3 - Tepelná ochrana budov
ČSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování
ČSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení
ČSN 06 1101 - Otopná tělesa pro ústřední vytápění
ČSN EN 15 665 Z1 – Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov

b) konstruk ční a materiálové řešení,

Konstrukční systém stavby je navržen jako podélný stěnový s železobetonovými monolitickými  stropy. Příčky jsou
navrženy zděné nenosné. Střecha je plochá z monolitického železobetonu. Založení objektu je navrženo plošné na
základových pasech do nezámrzné hloubky. K objektu E přiléhá ocelový přístavek, který bude založen na patkách
do nezámrzné hloubky.

Výkopy a zajištění stavební jámy

Po odstranění náletových rostlin a nepořádku se na pozemku sejme  a deponuje ornice a provedou výkopy pro
základové pasy. Výkopy lze provádět buď strojně, nebo ručně, každopádně při finálním odtěžování poslední vrstvy
zeminy o mocnosti cca 20-30cm je nutné použít bagr s hladkou lžící, případně pracovat ručně, aby nedošlo k
narušení zeminy v základové spáře. Po vyhloubení výkopů na konečnou úroveň je nezbytné rychlé zabetonování
základové spáry tak, aby nemohlo dojít ke zvodnění nebo rozbřednutí zeminy ve spáře a tím k jejímu
znehodnocení. V případně výskytu srážkové či podzemní vody ve stavební jámě je třeba vodu odvést například
pomocí drenážních kanálků a čerpacích šachet či retenčních objektů. Výskyt podzemní vody se v úrovni základové
spáry nepředpokládá.
Zpětné zásypy je třeba dobře utěsnit a dokonale hutnit po vrstvách, jejichž mocnost bude odpovídat účinnosti
použité techniky (max. doporučená tl. vrstev by neměla přesáhnout 30cm).
Zajištění stavební jámy směrem proti svahu bude řešeno svahováním ve sklonu 1:2 až 1:3. Předpokládáme, že
stěny výkopů pro vlastní základové pasy budou dostatečně soudržné, nebude třeba je svahovat a vytvoří tak
ztracené bednění pro beton. V případě výskytu nesoudržné zeminy je nutné výkopy pro pasy svahovat také a
základové pasy posléze po stranách bednit.

Založení objektu

Při návrhu základů se vycházelo z tabulkové únosnosti základové zeminy G3/G5, Rdt=300kPa – viz statický
výpočet.
Založení objektu je navrženo plošné na základových pasech a patce do nezámrzné hloubky min. 0,9m pod
upravený terén. Šířka základových pasů je odstupňována podle velikosti svislého zatížení a pohybuje se od 0,50m
do 0,70m. Pasy jsou navrženy z prostého betonu tř. C20/25 X0, přes pasy bude po zhutnění násypů provedena
podkladní betonová deska tl.150mm se sítí KARI 6/150. Sítě je třeba mezi sebou stykovat v obou směrech min.
300mm a zatáhnout je přes pasy až k vnějšího obvodu desky. Sítě se uloží k hornímu povrchu podkladní desky,
krytí sítě shora 25mm.

Svislé nosné konstrukce

Nosné zdivo je navrženo z keramických tvarovek systému Porotherm. Vnější obvodové i vnitřní zdivo tl. 240mm se
provede z tvarovek Porotherm 24 Profi pevnosti P10, zdivo se provede na maltu pro tenké spáry M10(T). Zdivo se
ztuží v úrovni stropní konstrukce železobetonovým obvodovým věncem z betonu tř. C25/30 XC1 vyztuženým
vázanou výztuží z oceli tř. B500B.
V 1PP mezi garáží a hlavním vchodem do objektu se provede žb sloup o půdorysných rozměrech
240mm x 650mm z betonu tř. C25/30 XC1, v 1NP mezi kuchyní a wc se provede žb sloup o půdorysných
rozměrech 240mm x 240mm tř. C25/30 XC1.
Ocelový přístavek se provede z prvků profilu Jö 100/100/4 z oceli S235. Sloupky ocelového přístavku se v patě
uloží přes patní ocelové plechy P10 do cementového lože a zajistí se pomocí chemických kotev do základu.
Zavětrování přístavku se provede zavětrováním ve střešní rovině ocelovými táhly.

Vodorovné nosné konstrukce

Stropní desky 1NP-3NP se provedou jako železobetonové monolitické tl.180mm vyztužené vázanou výztuží.
Překonzolování stropu 1NP na západní a východní stranu se vynese pomocí železobetonového žebra výšky
500mm nad desku, který se provede po celém obvodě stropu 1NP.
Strop 2NP je po celém obvodě ztužen žb věncem výšky 180mm pod desku. Strop 3NP je po célém obvodě ztužen
žb věncem výšky 200mm pod desku.
Okenní nadpraží na východní straně v 1NP jsou navržena jako systémová keramická Porotherm výšky 250mm.
Nadpraží na východní straně je provedeno jako železobetonové monolitické. Okenní nadpraží v 2NP jsou tvořena
žb věncem. Ve 3NP nadpraží jsou navržena jako systémová keramická. Nadpraží tvaru písmene L v objetu A a E
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se provede jako železobetonové monolitické vyztužené vázanou výztuží. Nadpraží tvaru písmene Z, na východní
straně,se provedou jako železobetonové monolitické vyztužené vázanou výztuží.
Prostorová stabilita přístavku je zajištěna kotvením ve stropní rovině 1NP přístavku ke stropu 1NP budovy E.

Schodiště

Schodiště je navrženo jako železobetonové točité. Založí se na zesílený podkladní beton.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Mechanická odolnost a stabilita je prokázána statickým výpočtem stavby. Návrh konstrukce je zpracován v souladu
s platnými normovými předpisy soustavy ČSN EN. Dimenze jednotlivých prvků byly navrženy a optimalizovány
pomocí aplikací určených k řešení této problematiky. Do výpočtů byly zavedeny normou požadované zatěžovací
stavy, byla zohledněna zatížení stanovená v ČSN EN 1991 - Zatížení stavebních konstrukcí v platném znění, nebo
vyšší dle zadání investora a na jejich působení je objekt navržen.
Celková prostorová tuhost objektu bude zajištěna provázáním zděných stěn v rozích a jejich spolupůsobením s
relativně tuhými stropními deskami ve vodorovné rovině.

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNO LOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

a)  technické řešení,

Splašková kanalizace

Splaškové odpadní vody budou z objektu odváděny plastovým potrubím KGEM160. Na potrubí DN160 bude
osazena nová revizní šachta o průměru 1,0 m. Šachta bude opatřena pochozím poklopem o průměru 0,6 m.
Všechny úseky svodného potrubí procházející pod nosnými konstrukcemi budou uloženy v chráničce. Jedná se o
potrubí KG125, chráničky bude mít tedy dimenzi DN200.
V objektu budou odpadní potrubí – K1-K3 (HTEM50-110) vedených ve stěně, popř. v instalační předstěně nebo
šachtě. Všechna svislá potrubí budou na ležatý svod napojena dvojicí kolen 45°. P řed zaústěním na ležatou
kanalizaci bude v 1.NP cca 1 m nad podlahou osazen na potrubí K1 a K3 čistící kus příslušné dimenze, přístupný
instalačními dvířky. Dvířka budou přizpůsobena obkladu nebo povrchové úpravě stěny.
Odpadní potrubí K1 a K3 bude odvětráno nad střechu, ukončeno větrací hlavicí. Prostupy střechou budou
důkladně oplechovány, popř. oizolovány dle použité hydroizolace.
Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů budou vedena ve stěnách (svisle) nebo v instalačních předstěnách.
Připojovací potrubí bude vedeno v minimálním sklonu 3,0 % k odpadnímu potrubí, do něj bude zaústěno přes
odbočku s úhlem 87,5°, pop ř. s úhlem 67,5°. Délka p řipojovacího potrubí bude do 3,0 m (max. do 6 m v případě
možnosti čištění). Čištění připojovacího potrubí bude umožněno po demontáži zápachových uzávěrek zařizovacích
předmětů (umyvadlo, dřez, sprcha apod.).

Všechny zařizovací předměty budou vybaveny zápachovou uzávěrkou. Pračka bude napojena přes
podmítkovou zápachovou uzávěrku např. HL405, myčka bude napojena přes podmítkovou zápachovou uzávěrku
např. HL405. V blízkosti zdroje TV a rekuperačních jednotek bude umístěna podomítková zápachová uzávěrka
např. HL21. Do tohoto sifonu bude zaústěn přepad od pojistného ventilu ohřevu TV a odvod kondenzátu.
V každém z objektů se v 1.NP v místnosti č. A.1.03 nachází rekuperační jednotka. odvod kondenzátu je
řešen napojením kondenzátního potrubí přes zápachovou uzávěrku, např. HL21 na potrubí splaškové
kanalizace.

Dešťová kanalizace

Vzhledem k nevhodným vsakovacím poměrům není v kapacitách jednotlivých přilehlých pozemků objektů vsáknout
celý retenční objem za daných 72 hodin. Z tohoto důvodu je pro každý objekt navržen ze záchytné jímky pojistný
přepad do dešťové kanalizace.
Velikost vsakovacího tělesa je navržena jako maximální možná s ohledem na prostorové možnosti pozemku.
Objem záchytné jímky a vsakovacího tělesa je navržen tak, aby pojmul maximální potřebný retenční objem.
Záchytné jímky jsou vybaveny přepadem do dešťové kanalizace v komunikace, který bude odvádět přebytečné
dešťové vody v souladu s regulovaným odtokem.

Dešťové odpadní vody ze střechy a zpevněných ploch pozemku budou odváděny dešťovými svody do záchytné
jímky a následně přednostně do vsaku, umístěného v zahradní části parcely. Ze záchytné jímky bude proveden
pojistný přepad gravitačním potrubím vedeným pod objektem svedeným do revizní šachty dešťové kanalizace a
následně novou dešťovou přípojkou do řadu dešťové kanalizace pod komunikací. V případě nedostatečného krytí
bude rozvod zaizolován.
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 Dešťová voda ze střechy domu a garáže bude odváděna dvěma vpusťmi. Obě vpusti budou vybaveny
elektroohřevem (230 V) napojenými přes samostatný jistič. Dešťové svody jsou navrženy jako vnitřní (jen v 1.NP je
část potrubí vedena v rámci tepelné izolace objektu) a budou vedeny instalačních šachtách z odhlučněného
potrubí. Na ležatou kanalizaci budou napojeny dvojicí kolen 45° p říslušné dimenze, cca 1 m nad podlahou budou
osazeny čistící kusy přístupné revizními dvířky ve stěně. Dešťový svod K1 bude na ležatou kanalizaci napojen přes
lapač střešních splavenin např.  HL660/2.

Svodná potrubí budou vedena pod objektem ve spádu min 1,0 %, zaústěna budou do záchytné jímky. Záchytná
jímka bude kruhová prefabrikovaná o průměru 1,0 m a objemu cca 1,5m3. Voda z retenční nádrže bude sloužit pro
závlahu. Za nádrží bude vsakovací podzemní těleso ze vsakovacích bloků.
Dešťová voda bude gravitačně proudit do vsakovacího boxu. Vsakovací box bude osazen do výkopu, který bude
vysypán štěrkem o minimální tloušťce 200 mm. Podsyp bude tvořen štěrkem frakce 8/16, hrubým pískem případně
dalším zrnitým materiálem podobné báze bez ostrých hran. Podsyp bude zhutněn a pokryt geotextilií. Vsakovací
těleso bude po celé ploše obaleno geotextílií a z každé strany bude obsypán stejným materiálem jako byl použit na
podsyp o minimální tloušťce 200 mm.  Vsakovací těleso bude tvořeno hlavním komponentem např. X-Box od firmy
MEA.

Vodovod

Vodovodní potrubí vstupuje do budovy v prostoru místnosti č. A.1.01, kde bude umístěna vodoměrná sestava v
rámci nábytku a uzávěr vody KK DN32. Uzávěr bude ve výšce cca 0,5 m nad podlahou.
Potrubí bude vedeno k ohřívači TV a dále páteřním rozvodem v podlaze k jednotlivým zařizovacím předmětům. K
jednotlivým zařizovacím předmětům bude vodovodním potrubím vystoupáno vždy dle přiložené výkresové
dokumentace.

Teplá voda pro objekt bude ohřívána centrálně pomocí přímoohřívaného elektrického zásobníku o objemu 160 l.
Zásobník bude mít označení OKCE 160 s příkonem 2,2 kW. Stacionární zásobník bude umístěn v technické
místnosti pod schodištěm. Zásobník bude napojen na rozvod studené vody přes pojistný ventil, manometr, zpětný
ventil, uzavírací ventil a vypouštění. Přepad od pojistného ventilu na studené vodě bude sveden do kanalizace. Na
výstupu teplé vody ze zásobníku bude umístěn uzavírací ventil.

Vzhledem ke vzdálenosti jednotlivých výtokových armatur bude zhotoven cirkulační rozvod. Před a za cirkulačním
čerpadlem bude osazena uzavírací armatura příslušné dimenze.

Rozvody teplé vody po objektu budou vedeny v souběhu s rozvody studené vody.

Vzduchotechnika

Větrání objektu bude zajišťovat větrací jednotka s rekuperací tepla Atrea Duplex typ R5, která bude sloužit pro
vytápění objektu. Jednotka bude zajišťovat minimální hygienickou výměnu vzduchu v jednotlivých místnostech.
Množství čerstvého venkovního vzduchu pro jednu osobu bude minimálně 25m3/h. Množství odváděného vzduchu
ze sociálních zařízení bude minimálně dle výkresové dokumentace.

Kuchyňské kouty
Pro větrání kuchyňských koutů budou použity cirkulační digestoře.
Ovládání digestoří bude individuální, pomocí tlačítka, které bude součástí každé digestoře.

Sociální zařízení

Odvod vzduchu ze sociálních zařízení bude zajišťovat větrací jednotka. Množství vzduchu bude minimálně dle
hygienických předpisů.

Garáž

Pro větrání garáže budou dvě mřížky umístěné v protilehlých stěnách. Celková volná plocha otvorů bude
minimálně 0,025m2. Polovina plochy bude u podlahy (spodní hrana nejvýše 0,5m nad podlahou) a druhá polovina
plochy bude pod stropem (horní hrana nejníže 0,3m pod stropem). Mřížky budou včetně síťky proti hmyzu.

Vytápění

Hlavním zdrojem tepla pro vytápění objektů bude teplovzdušná větrací jednotka s rekuperací tepla Atrea Duplex
typ R5 umístěna v místnosti 1.01 jednotlivých objektů. Jednotka bude zajišťovat teplovzdušné vytápění objektů.
Pro dohřev vzduchu bude sloužit venkovní kondenzační jednotka umístěná na střeše objektů. Kondenzační
jednotka bude pracovat s chladivem R410A a v letním období bude sloužit k ochlazování vzduchu. Větrací
jednotka bude pokrývat 55% tepelné ztráty objektu.
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Doplňkovým zdrojem tepla bude elektrické podlahové vytápění, které bude pokrývat 40% tepelné ztráty objektu. V
koupelnách budou použita elektrická trubková otopná tělesa, která budou pokrývat 5% tepelné ztráty.

Ohřev teplé vody bude pomocí samostatného elektrického zásobníku teplé vody, který bude dodávkou profese ZTI.

Přívod teplého vzduchu budou zajišťovat podlahové mřížky umístěné u oken místností.
Elektrické podlahové vytápění bude zhotoveno například z uhlíkových topných fólií, které budou umístěny pod
betonovou mazaninou nebo podlahovou krytinou.

Pro dodržení požadovaných výkonů elektrického podlahového vytápění je důležité, aby byl nábytek na vysokých
nohách, jinak nebude dosaženo požadovaných výkonů. Tepelný odpor podlahové krytiny musí mít hodnotu
≤0,15m2K/W. Výkon okruhů elektrického podlahového vytápění v jednotlivých místnostech bude minimálně dle
tepelné ztráty místnosti. Přesná plocha okruhů podlahové vytápění bude upravena dle projektu interiéru a
přesného typu podlahové krytiny v dalším stupni projektové dokumentace.

V koupelnách budou umístěna elektrická žebříková otopná tělesa, např. ISAN QUADRAT s vlastním regulátorem
teploty. Tělesa budou vyráběna jako samostatné přímotopné elektrické otopné těleso. Budou osazena elektrickým
topným tělesem vybaveným omezovačem teploty a naplněna nemrznoucí směsí, což bude umožňovat použití
v objektech s předpokládaným poklesem teploty do -5 °C. P ři pohledu na elektrické těleso umístěné na stěně
bude elektrické topné těleso osazeno v jeho levém nebo pravém svislém profilu, dle typu regulátoru.

MaR

V referenční místnosti, obývací pokoj, bude umístěn ovladač digitální regulace větrací jednotky, který bude na
základě naměřené a požadované vnitřní teploty regulovat topný výkon větrací jednotky a teplotu přívodního
vzduchu.

Vlastní řízení elektrického podlahového vytápění bude obstarávat regulace s prostorovými termostaty v
jednotlivých místnostech, které budou umístěné na neochlazované stěně ve výšce 1,50 m. Termostaty budou na
základě požadované a naměřené teploty řídit výkon okruhů elektrického podlahového vytápění.
Regulace elektrických žebříkových otopných těles v koupelnách bude pomocí regulátorů teploty, které budou
součástí elektrického topného tělesa.

Elektro – silnoproud

soustava napětí                              :        TN-C-S

Motorový rozvod          : 3+PEN - 3+PE+N, 400V, 50Hz

Světelný rozvod a zásuvky : 1+PE+N, 230V, 50Hz

Stupeň důležitosti:

Dle ČSN 34 1610 stupeň 3 mimo kouřová čidla v jednotlivých domech se stupněm důležitosti 1 zajištěným
bateriovými náhradními zdroji.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

 Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41,
ed. 3, doplněná proudovými chrániči mimo slaboproudá a pevně připojovaná zařízení. V koupelnách je zvýšená
pospojováním, které bude provedeno vodičem HO7V-K6. V objektech bude zřízeno hlavní pospojování. Hlavní
ochranná přípojnice (HOP) bude umístěna v krabici KT 250 v garáži jednotlivých objektů a bude spojena páskem
FeZn 30/4 s uzemněním objektu.
 Z HOP budou vodičem HO7V-U25 připojeny hlavní ochranné přípojnice PE v rozvodnicích RD jednotlivých domů.
V koupelnách budou osazeny krabice se svorkovnicí pro připojení ochranného pospojování, které budou vodičem
HO7V-K10 připojeny na hlavní ochrannou přípojnici HOP jednotlivých samostatně napájených celků (přípojnice PE
v rozvodnicích RD). S krabicí ochranného pospojování budou vodičem HO7V-K6 pospojeny veškeré kovové části
přístupné dotyku v daném prostoru (potrubí, kovová zařízení atd.).
Uzemnění musí být provedeno dle normy ČSN 33 2000-5-54, ed. 3. Celé provedení ochrany včetně hodnot
celkového odporu uzemnění musí odpovídat výše uvedeným normám, pro hromosvody navíc ČSN EN 62305 – 1-
4, ed. 2.
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Ochrana proti zkratu, přetížení a Přepětí.

Jednotlivé obvody a elektrická vedení budou proti zkratu a přetížení chráněna nadproudovými a zkratovými články
jistících zařízení, umístěných v rozvaděčích.
Ochrana proti přepětí bude provedena přepěťovou ochranou hrubou + střední (B+C), umístěnou v rozvodnicích RD
a přípojnice PE rozvodnic bude spojena s HOP vodičem HO7V-U25.

Prostředí.

Jedná se o prostory, kde jsou jednoznačně dány vlivy prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 a prostředí je určeno
následovně:

Vnitřní prostory : AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1,
  AM1, AP1, BA1, BC2, BD3, BE1, CA1, CB1 –   prostory normální
Koupelny - dodržet normu ČSN 33 2000-7-701, 702

Mimo objekt  : venkovní -AA8, AB8, AC1, AD3, AE4, AF1, AG1,
   AH1, AK1, AN3, AR4, AS1, BA1 - prostor zvlášť nebezpečný
: pod přístřeškem - AA8, AB8, AC1, AD2, AE4,    AF1, AG1, AH1, AK1, AM1, AN3, AR4,
AS1, BA1 -  prostor zvlášť nebezpečný

Elektroměrové rozvodnice RE.

Rozvodnice RE budou sloužit pro měření spotřeby jednotlivých domů a budou v nich osazeny elektroměry
třífázové, přímé, dvousazbové s přijímačem HDO a hlavní jističe 3x32A. Rozvodnice budou navrženy typové,
upravené k osazení elektroměru na premixovou desku, s oddělenou měřenou a neměřenou částí, krytí IP 43.
Osazeny budou spolu s přípojkovými skříněmi na veřejně přístupném místě. Střed okénka elektroměru má být 100
- 170 cm nad terénem. Připojeny budou kabely CYKY-J 4x16 z přípojkových skříní DS1-5. Spolu s tímto kabelem
bude veden i ovládací kabel CYKY-O 4x1,5 pro blokování elektrického přímotopného vytápění a bojleru.

Rozvodnice domů RD.

Rozvodnice budou navrženy zapuštěné, s dveřmi, náplň dle výkresové dokumentace. Umístěny budou v nice v
garážích a připojeny vždy kabelem  CYKY-J 4x10 z elektroměrových rozvodnic RE. Spolu s tímto kabelem bude
veden i ovládací kabel CYKY-O 4x1,5 pro blokování elektrického přímotopného vytápění a bojleru.
Rozvodnice budou sloužit pro napájení všech elektrospotřebičů jednotlivých domů.
Budou v nich osazeny přepěťové ochrany hrubé + střední, pro které musí být přípojnice PE spojena s hlavní
ochrannou přípojnicí objektu HOP vodičem HO7V-U25. V rozvodnici je výkonová i prostorová rezerva.

Osvětlení.

Osvětlení bude provedeno svítidly s úspornými zdroji. Je navrženo tak, aby osvětlenost (Em - Epk) v místě
zrakového výkonu (0,85 m) odpovídala normě ČSN EN 12461-1 a zrušené původní normě ČSN 360452 (detailně
viz výkresová dokumentace) a to:

- 30 Lx venkovní osvětlení
- 100 Lx chodby, koupelny, schodiště, předsíně, WC, vstupy, prádelny
- 150 Lx obývací pokoje, kuchyně a jídelny s místním dosvětlením na 300 Lx, pokoje
- 200 Lx jídelny
- 50  Lx ložnice, garáže

Zásuvkové a technologické rozvody.

Bude použito jednak zásuvek zapuštěných v provedení do vlhka a venkovním, které budou umístěny ve výši 90 cm
a jednak zásuvek zapuštěných, umístěných ve výši 25 cm nad podlahou a pro pračku, sušičku a v koupelnách ve
výši 125 cm. Pro zařízení kuchyně jsou vývody ukončeny v rozbočných krabicích ve výši 40 cm za linkou.
Pro otvírání garážových vrat je na stropě osazena zásuvka. Vlastní ovládání je dodávkou vrat. Pro VZT a topení je
navrženo napájení. VZT jednotky RK5 jsou umístěny v šatnách a tepelná čerpadla TČ (FG14, FG18) jsou na
střeše.
Podlahové topení je ovládáno regulátory (T1 až T8) umístěnými v přístrojových krabicích a je blokováno signálem
HDO. Ke každému regulátoru je přivedeno blokované napájení topných rohoží. Od krabic pro regulátory jsou
vedeny dvě trubky PVC 16 do podlahy (pro připojení topných rohoží a podlahového čidla). Pro sušiče ručníků v
koupelnách je připravena zásuvka (Z12). Pro ohřev TUV je přivedeno k bojleru napájení blokované signálem HDO.
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Pro digestoř je navrženo ovládání u linky. Pro odvětrání WC a koupelen je navrženo v příslušných prostorech
spínání VZT jednotky. Pro okenní žaluzie je přivedeno napájení k oknům.
Zařízení pro zabezpečení vjezdu na pozemek se připojí z rozvodnice RD domu A, kde se též osadí podružné
měření.

Ochrana před bleskem a přepětím.

Ochrana před bleskem a ochrana před přepětím je navržena dle normy ČSN EN 62305 - 1-4 ed. 2.
 Jímací vedení bude provedeno vodičem AlMgSi φ 8 po atice střech hřebenech střech a doplněno pomocnými
jímači na okrajích střech jednotlivých objektů a oddálenými jímači u klimatizačních jednotek. Ukončeno bude osmi
svody uloženými v netříštivých trubkách pod zateplením. Svody u vstupů do trubek musí být upraveny tak, aby do
trubek nezatékala voda. Od zkušebních svorek umístěných ve skříňkách ve výši 1,5 m budou pokračovat vodičem
FeZn φ 10 na základovou zemnící soustavu, provedenou páskem FeZn 30/4 uloženým v základech.

Elektro - slaboproud

Je navrženo umístění rozvaděče slaboproudu SR v garáži. Ze slaboproudých zařízení bude navržen zvonek,
rozvody pro data a trubkování pro televizi (trubku PVC 23 s koaxiálním vodičem).
Pro možnost připojení telefonu je položena chránička s protahovacím drátem od rozvaděče SR na hranici pozemku
a geodeticky zaměřena. O připojení telefonů musí uživatel požádat správce veřejné telefonní sítě, který je i
dodavatelem přípojky telefonů včetně účastnického rozvaděče.
Pro televizi je navrženo trubkování od antény na střeše (trubka PVC 23 s protahovacím vodičem) do rozvaděče SR
a z něj k zásuvkám v určených místnostech objektu (trubka PVC 23 s koaxiálním vodičem). Pro možnost připojení
kabelové televize jsou položeny dvě chráničky s protahovacím drátem z objektu na hranici pozemku a geodeticky
zaměřeny.
Vlastní instalaci, návrh antény a její dodávku, proměření příjmu a připojení musí provést odborná firma podle
požadavku uživatele.
Pro případ požáru budou v jednotlivých domech osazena kouřová čidla (ve dvou obytných podlažích), u nichž je
dodávka 1. stupně zajištěna vlastními bezúdržbovými akumulátory.

b)  výčet technických a technologických za řízení.

Stavba neobsahuje žádné technologické zařízení.

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Požárně bezpečnostní řešení je podrobně zpracováno v samostatné příloze projektové dokumentace – D.1. 3
Požárně bezpečnostní řešení.

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA

Kritéria tepelně technického hodnocení objektu
Konstrukce budovy jsou navrženy tak, že splňují požadavky norem:

- ČSN 73 0540-1 – ”Tepelná ochrana budov, Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování a
ověřování”.

- ČSN 73 0540-2 – ”Tepelná ochrana budov, Část 2: Požadavky”.
- ČSN 73 0540-3 – ”Tepelná ochrana budov, Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování”.
- ČSN 73 0540-4 – ”Tepelná ochrana budov, Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování”.

Energetická náro čnost budovy

Dům A

Energetická náročnost budovy
- Celková dodaná energie – 22,5 MWh/ rok => B velmi úsporná
- Neobnovitelní primární energie – 48,2 MWh/rok => D Méně úsporná

Dům B

Energetická náročnost budovy
- Celková dodaná energie – 20,8 MWh/ rok => B velmi úsporná
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- Neobnovitelní primární energie – 45,2 MWh/rok => D Méně úsporná

Dům C

Energetická náročnost budovy
- Celková dodaná energie – 20,8 MWh/ rok => B velmi úsporná
- Neobnovitelní primární energie – 45,2 MWh/rok => D Méně úsporná

Dům D

Energetická náročnost budovy
- Celková dodaná energie – 20,8 MWh/ rok => B velmi úsporná
- Neobnovitelní primární energie – 45,2 MWh/rok => D Méně úsporná

Dům E

Energetická náročnost budovy
- Celková dodaná energie – 22,3 MWh/ rok => B velmi úsporná
- Neobnovitelní primární energie – 47,8 MWh/rok => D Méně úsporná

B.2.10   HYGIENICKÉ  POŽADAVKY  NA  STAVBY,  POŽADA VKY  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.

Všechny byty budou napojeny na vodu, kanalizaci, elektrickou energii a datové sítě. Domy jsou vytápěné a
větrané.
Větrání objektu bude zajišťovat větrací jednotka s rekuperací tepla Atrea Duplex typ R5, která bude sloužit pro
vytápění objektu. Jednotka bude zajišťovat minimální hygienickou výměnu vzduchu v jednotlivých místnostech.
Množství čerstvého venkovního vzduchu pro jednu osobu bude minimálně 25m3/h.

V budově není navrženo pracovní ani komunální prostředí.

B.2.11 OCHRANA STAVBY P ŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

a) ochrana p řed pronikáním radonu z podloží,

Ochrana pro pronikání radonu do stavby a její nepříznivé ovlivnění bude řešeno pomocí konstrukce 1. třídy
těsnosti, která obsahuje celistvou vrstvu protiradonové izolace, které budou provedeny v rámci hydroizolačního
souvrství.

V případě bytového domu, kde v kontaktním podlaží nejsou obytné a pobytové místnosti lze variantně provést
ochrano tak, že kontaktní konstrukce budou provedeny v 2. třídě těsnosti (např. vodostavebný beton) spolu
s nuceným odvětráním kontaktních podlaží s časovým spínáním včetně doplnění čidel pro kontrolní měření.
Konstrukce mezi  1.pp a 1.np pak bude provedena v 3. třídě těsnosti.

Konkrétní řešení bude podrobně rozpracováno v dalších stupních dokumentace.

b) ochrana p řed bludnými proudy,

Není předpokládáno zasažení území bludnými proudy, bez opatření.

c) ochrana p řed technickou seizmicitou,

V dané oblasti nehrozí sesuvy půdy. Objekt není nutné navrhovat na možná přetvoření terénu od sesuvů půdy.
Objekt není nutné navrhovat ani proti možným sesuvům půdy. Podle mapy seizmických oblastí ČR z normy ČSN
EN 1998-1 se zájmové území řadí do oblasti s referenčním zrychlením základové půdy ag = 0,00 – 0,02 g a není
nutno provádět výpočet a návrh nosných konstrukcí s uvážením seizmicity

d) ochrana p řed hlukem,

Ochrana vnitřních prostor (obytných místností) je zajištěna vlastnostmi stavebních konstrukcí.
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e) protipovod ňová opat ření.

Stavba se nenachází v zátopové oblasti, proto projektová dokumentace nepočítá s protipovodňovými opatřeními.

f) ostatní ú činky (vliv poddolování, výskyt metanu atd.)

Žádné další účinky nebyl zjištěny.

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovací místa technické infrastruktury,

SO.07 Řady (SO.07.01 Řad splaškové kanalizace, SO.07.02 Vodovodní řad, SO.07.03 dešťová kanalizace) jsou
podrobně popsány v kapitole B.9   Celkové vodohospodářské řešení této zprávy.

Kanalizace splašková

SO.02.1 Přípojka splaškové kanalizace A
SO.03.1 Přípojka splaškové kanalizace B
SO.04.1 Přípojka splaškové kanalizace C
SO.05.1 Přípojka splaškové kanalizace D
SO.06.1 Přípojka splaškové kanalizace E

Objekt pětidomu bude napojen z nového kanalizačního řadu splaškové kanalizace v přilehlé komunikaci
z kameniny o dimenzi DN300. Kanalizační gravitační přípojka je navržena jako DN200 z kameniny a bude
napojena na kanalizační stoku přes novou odbočku pod úhlem 45̊ a koleno o úhlu 45̊.

Přípojka je ukončena na pozemku v nové revizní šachtě o Ø 1,0m s nově osazenou čistící tvarovkou DN200. Od
čistící tvarovky již bude napojena domovní kanalizace objektu. Šachta bude opatřena pochozím popř. pojezdovým
poklopem o Ø 0,6.
Kanalizační přípojka bude mít minimální spád 2,0%. Jednotlivé délky, polohy a hloubky kanalizačních přípojek jsou
v části „souřadnice“.

Kanalizační gravitační přípojky splaškové kanalizace budou provedeny z kameniny.
Kanalizační potrubí bude uloženo do pískového lože o  tloušťce 100  mm a obsypáno pískem v tl. vrstvy min. 300 
mm nad horní okraj potrubí. Po celé délce potrubí bude položena výstražná fólie. Hloubka výkopu je patrná
z výkresové dokumentace. Výkopové práce budou prováděny strojně. Zásyp bude prohozenou zeminou a bude
hutněn po vrstvách podle normy ČSN  73 61 33 na 96  %  P.S. Při hloubce uložení potrubí nad 1,2 m bude výkop
doplněn pažením.
V případě nízkého krytí bude ležaté potrubí v celé délce obetonováno. Úseky potrubí vedené pod základem nebo
skrz základ budou uloženy v betonové chráničce.

Vodovodní p řípojky

SO.02.2 Přípojka vody A
SO.03.2 Přípojka vody B
SO.04.2 Přípojka vody
SO.05.2 Přípojka vody D
SO.06.2 Přípojka vody E

Vodovodní přípojka bude napojena na nový litinový řad o dimenzi DN80. Vodovodní přípojka bude mít dimenzi
40x3,7 mm a bude napojena na vodovodní řad přes navrtávací soupravu. Přípojkový uzávěr se zemní soupravou
bude vytažen pod litinový poklop.
Vodovodní přípojka bude v objektu končit vodoměrnou sestavou s vodoměrem Qn6,0 v místn č. A.1.01. (resp.
odpovídající místností v ostatních domech).
Vodovodní přípojka bude mít spád minimálně 1,0 % k vodovodnímu řadu. Součástí vodoměrné sestavy bude filtr
hrubých nečistot, zpětná klapka a vypouštění. Před každou vodoměrnou sestavou bude umístěn redukční ventil.
Venkovní potrubí bude provedeno z lineárního (vysokohustotního) polyetylénu PE100 SDR11 - Pipelife Czech
s.r.o.
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Nové vodovodní potrubí bude uloženo do pískového lože o  tloušťce 100  mm a obsypáno pískem v tl. vrstvy min.
300  mm nad horní okraj potrubí. Po celé délce potrubí bude položena výstražná fólie. Hloubka výkopu je patrná
z výkresové dokumentace. Výkopové práce budou prováděny strojně. Zásyp bude prohozenou zeminou a bude
hutněn po vrstvách podle normy ČSN  73 61 33 na 96  %  P.S. Při hloubce uložení potrubí nad 1,2 m bude výkop
doplněn pažením.
Vodovodní přípojka bude vedena ve trase dle výkresové dokumentace. Úseky potrubí vedené pod základem nebo
skrz základ budou uloženy v betonové chráničce.

Kanalizace deš ťová

SO.02.3 Přípojka dešťové kanalizace A
SO.03.3 Přípojka dešťové kanalizace B
SO.04.3 Přípojka dešťové kanalizace C
SO.05.3 Přípojka dešťové kanalizace D
SO.06.3 Přípojka dešťové kanalizace E

Každý objekt pětidomu bude napojen z nového kanalizačního řadu dešťové kanalizace z kameniny o dimenzi
DN300 dešťovou přípojku DN200. Gravitační přípojky budou odvádět regulovaným průtokem přebytečné dešťové
vody z pozemku.
Přípojka je navržena jako DN200 z kameniny a bude napojena na kanalizační stoku přes novou odbočku pod
úhlem 45̊ a koleno o úhlu 45̊.

Přípojka je ukončena na pozemku v nové revizní šachtě o Ø 1,0m s nově osazenou čistící tvarovkou DN200. Od
čistící tvarovky již bude napojena tlaková dešťová kanalizace ze záchytné jímky v zadní části pozemku. Šachta
bude opatřena pochozím popř. pojezdovým poklopem o Ø 0,6.
Dešťová přípojka bude mít minimální spád 1,0%.

Kanalizační gravitační přípojky dešťové kanalizace budou provedeny z kameniny.
Kanalizační potrubí bude uloženo do pískového lože o  tloušťce 100  mm a obsypáno pískem v tl. vrstvy min. 300 
mm nad horní okraj potrubí. Po celé délce potrubí bude položena výstražná fólie. Hloubka výkopu je patrná
z výkresové dokumentace. Výkopové práce budou prováděny strojně. Zásyp bude prohozenou zeminou a bude
hutněn po vrstvách podle normy ČSN  73 61 33 na 96  %  P.S. Při hloubce uložení potrubí nad 1,2 m bude výkop
doplněn pažením.
V případě nízkého krytí bude ležaté potrubí v celé délce obetonováno. Úseky potrubí vedené pod základem nebo
skrz základ budou uloženy v betonové chráničce.

Elektro – silnoproud

SO.02.4 Přípojka NN A
SO.03.4 Přípojka NN B
SO.04.4 Přípojka NN C
SO.05.4 Přípojka NN D
SO.06.4 Přípojka NN E

Připojení jednotlivých objektů na veřejný rozvod nn je navrženo z přípojkových skříní (typu SS102) DS1 – DS5,
které jsou součástí přípojky nn, provedené v rámci celé zástavby. Tímto projektem je navrženo provedení přípojky
nn, předběžně projednané se zástupcem PRE Distribuce s tím, že přípojku nn provede PRE Distribuce a.s. na
základě žádosti uživatele o připojení a potřebný příkon, případně jiný dodavatel v součinnosti a za dozoru PRE
Distribuce.
Dle dohody se připojení nových objektů provede následujícím způsobem Stávající kabel 1-AYKY-J 3x240+120
veřejného rozvodu nn vedoucí z trafostanice TS 1412 do rozpojovací skříně 68/192 v chodníku p. č. 536/112 podél
parcel p. č. 536/36 a p. č. 536/430, kde je plánována výstavba pěti nových řadových rodinných domů se před
parcelou p č. 536/430 přeruší, naspojkuje se novým kabelem stejného průřezu jako stávající (1-AYKY-J
3x240+120) a smyčkovým způsobem přes přípojkové DS1-DS5 bude veden zpět k přerušenému kabelu, kde se
naspojkuje na kabel, pokračující k rozpojovací skříni 68/883.
Přípojkové skříně DS (předpokládaný typ SS102) budou osazeny na veřejně přístupném místě ve zdi jednotlivých
objektů (spodní hrana 60 cm nad terénem) spolu s elektroměrovými rozvodnicemi RE. Elektroměrové rozvodnice
RE, které budou připojeny z jednotlivých přípojkových skříní kabely CYKY-J 4x16. V přípojkových skříních budou
osazeny pro jednotlivé domy pojistky 3 x 50 A. Přípojkové skříně DS musí být uzemněny páskem FeZn 30/4
vedeným ve výkopu veřejného rozvodu nn a připojeny na uzemnění objektu.
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Přípojka nn včetně přípojkových skříní DS je dodávkou PREDistribuce a.s. Ten přípojku zajistí na základě žádostí
uživatele o potřebný příkon a připojení s tím, že zároveň odsouhlasí i požadované hodnoty jističů před elektroměry.

Provedení přípojky, hodnoty pojistek v přípojkových skříních a hodnoty hlavních jističů před elektroměry musí
odpovídat vyjádření PREDistribuce a.s. k výše uvedeným žádostem.
 Před započetím výkopových prací musí být vyhledána stávající pod-zemní vedení a zajištěna tak, aby nedošlo k
jejich poškození.

Elektro - slaboproud

SO.02.5 Přípojka CETIN
SO.03.5 Přípojka CETIN
SO.04.5 Přípojka CETIN
SO.05.5 Přípojka CETIN
SO.06.5 Přípojka CETIN

Předmětem je určení připojovacího bodu pro stavbu “ Pětidům Háje“ (dle situace) na tlf. síť společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN).
V současné době jsou možné dvě místa napojení, konkrétní místo napojení bude upřesněno v dalším stupni PD
dle aktuálního obsazení sítě. V místech napojení na metalickou síť je volná kapacita stávajících kabelů v úložné
trase. Pro projekt bylo vybráno místo napojení na rohu domu 536/243.

Napojení objektu je navrženo přivedením  nového úložného kabelu a přivedením 2 trubek HDPE

b) připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky.

SO 02 Dům A materiál dimenze délka
SO.02.1 Přípojka splaškové kanalizace A Kamenina DN200 1,00 m
SO.02.2 Přípojka vody A PE100 SDR11 40x3,7 mm 4,93 m
SO.02.3 Přípojka dešťové kanalizace A Kamenina DN200 1,84 m
SO.02.4 Přípojka NN A 1-AYKY-J 3x240+120 13 m
SO.02.5 Přípojka CETIN metalika 75,5m

SO 03 Dům B
SO.03.1 Přípojka splaškové kanalizace B Kamenina DN200 0,89 m
SO.03.2 Přípojka vody B PE100 SDR11 40x3,7 mm 4,82 m
SO.03.3 Přípojka dešťové kanalizace B Kamenina DN200 1,75 m
SO.03.4 Přípojka NN B 1-AYKY-J 3x240+120 16 m
SO.03.5 Přípojka CETIN metalika 75,5m

SO 04 Dům C
SO.04.1 Přípojka splaškové kanalizace C Kamenina DN200 0,86 m
SO.04.2 Přípojka vody C PE100 SDR11 40x3,7 mm 4,71 m
SO.04.3 Přípojka dešťové kanalizace C Kamenina DN200 1,71 m
SO.04.4 Přípojka NN C 1-AYKY-J 3x240+120 16m
SO.04.5 Přípojka CETIN metalika

SO 05 Dům D
SO.05.1 Přípojka splaškové kanalizace D Kamenina DN200 0,78 m
SO.05.2 Přípojka vody D PE100 SDR11 40x3,7 mm 4,61 m
SO.05.3 Přípojka dešťové kanalizace D Kamenina DN200 1,62 m
SO.05.4 Přípojka NN D 1-AYKY-J 3x240+120 16 m
SO.05.5 Přípojka CETIN metalika 75,5m

SO 06 Dům E

SO.06.1 Přípojka splaškové kanalizace E Kamenina DN200 0,74 m
SO.06.2 Přípojka vody E PE100 SDR11 40x3,7 mm 4,54 m
SO.06.3 Přípojka dešťové kanalizace E Kamenina DN200 1,61 m
SO.06.4 Přípojka NN E 1-AYKY-J 3x240+120 61 m

SO.06.5 Přípojka CETIN metalika 75,5m
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opat ření pro p řístupnost a užívání
stavby
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientac e,

Předmětem projektu je dopravní napojení navrhovaného objektu. Dopravní napojení 5 domů je navrženo
obousměrně pojížděnou jednopruhovou komunikací o šířce 4 m. Délka navržené komunikace je 50 m. Nová
komunikace se napojí na stávající komunikační síť pomocí chodníkového přejezdu se sklopenou obrubou do ulice
V Hájích. Za chodníkovým přejezdem je komunikace situačně uzpůsobena tak, aby se vjíždějící a vyjíždějící
vozidla bez problémů vyhnula. Tato část komunikace délky 6,5 m je za řazena jako ve řejná ú čelová
komunikace (v četně 2 návšt ěvnických stání a odpadních nádob), na ní navazuje n eveřejný manipula ční
prostor délky 43,5 m . Z ní budou dále napojeny vjezdy do garáží a vchody do navržených domů. Před vjezdem na
neveřejný manipulační prostor bude osazeno dopravní značení B1 „zákaz vjezdu“ s podtabulkou E13 „mimo
dopravní obsluhu“.

Podélný sklon komunikace je navržen v rozmezí 0,0-7,8 %, příčný sklon je 2 %.

Konstrukce komunikace a vyhrazeného parkovacího stání je navržena z betonové zámkové dlažby, ostatní plochy
(vjezdy ke garážím, plochy před vchody do domů, parkovací stání, odstavná plocha pro kontejnery na odpad)
budou z plastové zatravňovací dlažby. Chodníkový přejezd je navržen s asfaltovým krytem v souladu s krytem
navazujících stávajících chodníků. U vyhrazeného parkovacího stání je navržena opěrná zídka celkové dl. 4,4 m z
betonových palisád.

Odvodnění komunikace je řešeno svedením vody podélnými a příčnými sklony do nově navrhovaného liniového
žlabu délky 16,5 m.

Chodníkový přejezd splňuje požadavky vyhlášky MMR ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Navrhovaná dopravně inženýrská opatření v době stavby budou vyznačena svislým a vodorovným dopravním
značením navrženým v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a ČSN EN
12899-1 Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky a ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní
značení - Požadavky na dopravní značení.

Obsahem zemních prací, které předcházejí stavební činnosti a terénním úpravám, je především sejmutí svrchní
humózní vrstvy V celém prostoru se dále provede odtěžení přebytečné vrstvy zeminy, urovnání pláně, popřípadě
parapláně a vyrovnání terénních nerovností mezi budoucím objektem, zpevněnými plochami a okolním terénem. V
rámci objektu se provede úprava a vyrovnání terénních nerovností navrhovaných ozeleněných ploch v areálu
stavby, které budou opatřeny v rámci objektu sadových úprav vrstvou humusu a osety travním semenem. Sadové
úpravy nejsou součástí této dokumentace. Neupotřebený výkopek se odveze na skládku, která bude stanovena ve
stavebním povolení.

Návrh komunikačního řešení a uspořádání je nejlépe patrný z přílohy D.3.2.1 Dopravní situace.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru,

Navrhovaný objekt je napojen do ulice V Hájích. Z hlediska širších dopravních vztahů je možno konstatovat, že
navrhované obytné území leží v příznivé poloze vůči trasám základního komunikačního systému města. Jižně od
řešeného území se nachází ul. Výstavní, která je zařazena jako místní komunikace sběrná. Od navrhovaného
objektu je necelé 4 km jižním směrem možné využít mimoúrovňovou křižovatku s dálnicí D1, po které lze dále
pokračovat do centra Prahy nebo opačným směrem na Brno.

Z hlediska zajištění dostupnosti navrhovaného objektu k trasám systému městské hromadné dopravy objekt leží v
docházkové vzdálenosti 650 m od autobusové zastávky „Jižní Město“,  ze které je možné dojet autobusem na
stanici metra linky C Háje či Opatov za 3 min., resp. 7 min. Dále je možné dojít na stanici metra linky C Háje, která
je vzdálena 1,1 km.
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c) doprava v klidu,

Bilance dopravy v klidu je provedena dle nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné
požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební
předpisy).

účel užívání ukazatel základního
počtu stání počet jednotek základní po čet

stání vázaná PS návšt ěvnická
PS

Bydlení
85 m2 / 1 PS,

nejvýše však 2 PS na
jednotku

5 10 9 (90%) 1 (10%)

Systém přepočtu v území
přepočet v území

vázaná stání návšt ěvnická stánízóna
min. max. min. max.

06 9 (100%) bez omezení 1 (80%) 1 (100%)

Domy disponují dvěma PS, z toho je jedno kryté v jednotlivé garáži a druhé PS je umístěné na pozemku RD,
výjimkou je RD č. 5 pouze s jedním krytým garážovým stáním. Celkem je navrženo 9 vázaných parkovacích míst.
V upravovaném území jsou navržena 2 návštěvnická stání na povrchu a 1 vyhrazené stání pro vozidlo přepravující
osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou. Celkový počet navržených stání je 12.

d) pěší a cyklistické stezky.

Nové cyklistické a pěší stezky nejsou navrženy, ani není stávající síť stezek a cyklostezek stavbou ovlivněna.

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) terénní úpravy,

Terénní úpravy na pozemku jsou minimální, nový návrh respektuje v maximální míře stávající terén.

b) použité vegeta ční prvky,

Popis území
Pozemky p.č. 536/36,536/382,536/401,536/430 se nacházejí v katastrálním území Háje. Bude potřeba pokácet
jeden strom, který v předepsané výšce 130cm nad zemí nepřesahuje 80cm a nepodléhá povolení na kácení. Dále
je pozemek jen se zapleveleným porostem, který bude odstraněn. Okolní pozemky jsou upravené zahrádky se
smíšeným typem a druhů rostlin, keřů a stromů.

Návrh kácení a ošetření ponechaných dřevin
Na pozemku v současné době žádná zeleň. Pozemek je jen se zapleveleným porostem.

 Návrh sadových úprav
Nezpevněné plochy pozemků budou zatravněny a osázeny zelení – stromy, živými ploty, popínavými rostlinami.
Jejich skladba je uvedena níže. Objekty jsou navržené s plochou střechou z extenzivní zelení.

SEZNAM VYSAZOVANÝCH ROSTLIN

STROMY

P.č. Název rostliny český název velikost počet m.j.

S1 Carpinus betulus ´Columnaris´ habr obecný ZB 16/18 4

S2 Malus ´Rudolph´ jabloň - okrasná ZB 14/16 1

S3 Prunus avium 'Plena' třešeň ptačí - plnokvětá ZB 16/18 1
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CELKEM  6

Pozn. velikost rostlin: u stromů (ZB 14/16) = zemní bal, obvod kmene v 1m v cm.

Parkový trávník – rostlý terén……………………..…………………... 361 m²
Tvarované živé ploty……………………………..…….. 10 m²
Popínavé rostliny……………………………………….. 15bm
Střešní zeleň-extenzivní…………………………………………………. 339 m²

Při stavebních činnostech je nutné dodržovat normu ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině –
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Zejména je nutné dodržet u stromů v blízkosti stavby následující požadavky dle výše uvedené normy.
- Je nutné stromy chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Plot musí být pevně

ukotven v zemi a jeho výška by měla dosahovat minimálně 1,3 m tak, aby byl znemožněn přístup osob a
mechanizačních prostředků na chráněnou plochu. Instalace plotu musí být provedena ještě před
započetím stavebních prací a jeho odstranění je možné až po dokončení veškerých aktivit spojených s
výstavbou.

- Probíhají-li některé stavební aktivity v blízkosti kmene nebo kořenových náběhů a hrozí jejich mechanické
poškození, je nezbytné tyto části stromu chránit.

- Je nutné v těchto případech opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m.
Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu a nesmí být osazeno přímo na kořenové
náběhy.
Současně s ochranou nadzemní části se aplikují opatření pro ochranu chráněného pásma stromu před
mechanickým poškozením a zhutněním půdy.

- Půda v ochranném pásmu musí být chráněna tak, aby nedošlo k jejímu zhutnění, znečištění látkami
poškozujícími rostliny nebo půdu, popř. aby nedošlo k zamokření vodou odváděnou ze stavby.

PŘI REALIZACI ZELENĚ JE NUTNÉ DODRŽOVAT PLATNÉ NORMY SADOVNICTVÍ A KRAJINÁŘSTVÍ

Přípravu půdy vč. složení, rozprostření a upravení předepisuje ČSN 83 9011 – Práce s půdou.

Při zakládání trávníkových ploch bude dodržena ČSN 83 9031 - Trávníky a jejich zakládání, kde je specifikováno
druhové složení osiva (parkový trávník), realizace jemných terénních úprav, výsev (termín, množství a způsob
zapravení osiva) a popis dokončovací péče o trávník až do stavu převzetí.

Při výsadbě dřevin bude dodržena ČSN 83 9021 – Rostliny a jejich výsadba, která definuje požadavky na rostlinný i
doplňkový materiál a nároky, způsob, rozsah a termín činností při výsadbě a při dokončovací péči. Při provádění
výsadbových a udržovacích prací je nutno dodržovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury.

Pro zdárný růst a vývoj nově realizovaných výsadeb a ozelenění je nezbytné zajistit následnou intenzivní péči dle
ČSN 83 9051 – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy.

c) biotechnická opat ření.

Není počítáno s biotechnickými opatřeními

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

a)  vliv  stavby  na  životní prost ředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda,

Vzhledem ke svému účelu – bydlení i velikosti, bude mít stavba minimální dopad na životní prostředí z hlediska
ovzduší, hluku. Stavba nezabírá řádnou půdu zemědělského půdního fondu, naopak dojde ke kultivování
stávajících pozemků. Předmětem projektu jsou předzahrádky a domy jsou osazeny do zelené podesty.
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Příspěvek k imisnímu zatížení z nového zdroje znečišťování ovzduší není na takové úrovni, aby mohlo vlivem
těchto zdrojů dojít k zásadnímu ovlivnění imisní zátěže v lokalitě a aby provozem nového zdroje bylo ohroženo
dodržování platných imisních limitů.

Odpady

Nakládání s odpady se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění a navazujícími a upřesňujícími
právními předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů,
seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném znění.
Nakládání s odpady musí být v souladu i s Vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
Vyhláškou hlavního města Prahy č. 2/2005 Sb., o poplatku za komunální odpad a Vyhláškou č. 5/2007 Sb. hl. m.
Prahy v platném znění. Vyhláška č. 5/2007 Sb. mimo jiné stanovuje na území Prahy povinnost třídit komunální
odpad na papír, sklo, plasty, objemný odpad, odpad nebezpečný a odpad směsný. Směsný odpad tak tvoří pouze
zbytkovou část odpadu po vytřídění výše uvedených využitelných složek.

Produkci odpadů lze očekávat ve fázi výstavby i provozu záměru.

Za provozu posuzovaného záměru nebude vznikat nadstandardní množství odpadů, které by nadměrně
ohrožovalo životní prostředí. Odpady budou v objektu tříděny, před odvozem lisovány, čímž dojde ke snížení
intenzity nákladní dopravy spojené s odvozem odpadu.

Odpady lze předat do vlastnictví pouze právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je
provozovatelem zařízení ke sběru nebo výkupu nebo využití nebo odstranění určeného druhu odpadu, nebo
osobě, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odstavce 1 zákona o odpadech v platném znění.

Lze konstatovat, že celý investiční záměr je spojen s produkcí odpadů, které z hlediska celkového množství i
z hlediska druhů odpadů neohrozí životní prostředí.

b)  vliv stavby na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana památných strom ů,  ochrana
rostlin  a  živo čichů  apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v k rajin ě apod.,

Při výstavbě nedojde ke změně ekologických funkcí a vazeb v krajině. Stavba nebude mít svou výstavbou ani
provozem negativní vliv na přírodu a krajinu. Stavbou nebudou narušeny ekologické funkce a vazby krajiny.

c) vliv stavby na soustavu chrán ěných území Natura 2000,

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

d)  způsob zohledn ění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu zá měru na
životní prost ředí, je-li podkladem,

Z hlediska vlivu stavby na životní prostředí se jedná o podlimitní záměr. Oznámení vlivu stavby na životní prostředí
nebylo zpracováno a nebylo zahájeno zjišťovací řízení.

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

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

f)  navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany
podle jiných právních p ředpis ů.

Stavba nevyžaduje ochranná a bezpečnostní pásma. Ochranná pásma přeložek inženýrských sítí vzniknou na
základě příslušných právních předpisů.



B. Souhrnná technická zpráva                            Dokumentace pro vydání společného povolení

Pětidům Háje                                                                                                                                                       03/2019

27/35

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Vzhledem k malému rozsahu  stavby a neúměrným nákladům na zřizování samostatného úkrytu či jiných opatření,
se nebude zřizovat improvizovaný úkryt ani jiné opatření pro tuto stavbu. Obyvatelům se v případě  potřeby zajistí
ukryti s ostatními obyvateli města.

 B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění,

Potřeba rozhodujících stavebních hmot pro výstavbu bude stanovena na základě výkazu výměr. Vzhledem
k charakteru stavby budou největší podíl železobetonové kce, kce z keramických tvarovek a izolační materiály.
Konkrétní lokality odběru všech dílčích materiálů pro stavbu si určí dodavatel stavby.
Energetické a materiálové nároky v průběhu stavby budou závislé na druhu provádění prací, organizaci práce a
intenzitě stavební činnosti v dané fázi výstavby. Staveniště bude využíváno pro vlastní stavební a montážní práce,
vnitrostaveništní dopravu, zázemí pracovníků a pro skládky materiálu. Dodávky materiálů, konstrukcí a zařízení
směřované na staveniště budou probíhat průběžně. Logistikou bude zajištěno, aby se vozidla stavby nehromadila
na veřejných komunikacích.

Kanalizace – během stavby bude využíváno chemických WC.
Vodovod – stavební voda bude odebírána ze stávajících rozvodů, na přípojné místo bude,  dle dohody mezi
investorem a dodavatelem stavby, případně osazen podružný vodoměr.
Elektrická energie – bude provedeno připojení na stávající rozvody PRE přes staveništní rozvaděč. Místo napojení
bude určeno vlastníkem energetické sítě PRE a.s.. Zajistí si dodavatel stavby.
Telefony – bude využíváno mobilních sítí.

b) odvodn ění staveništ ě,

Dešťové vody ze staveniště, budou vsakovávány v prostoru stavby. Odvodnění povrchových ploch na
nezpevněném terénu bude zajištěno vsakem do nezpevněného terénu.

c)   napojení   staveništ ě   na   stávající   dopravní   a   technickou infra strukturu,

Napojení na dopravní infrastrukturu

Stavba, resp. staveniště, bude přístupné pro zásobování po celou dobu výstavby z ulice V Hájích. Využito bude
nově budovaný vjezd na pozemek. Staveništní doprava v širším měřítku včetně jejich povolení si určí a zajistí
generální dodavatel stavby v souvislosti s vlastním vypracovaným ZOV (v závislosti na konkrétním umístění
skládek, betonárky apod.)

Napojení na technickou infrastrukturu

Kanalizace – během stavby bude využíváno chemických WC.

Vodovod – stavební voda bude odebírána ze stávajících rozvodů, na přípojné místo bude,  dle dohody mezi
investorem a dodavatelem stavby, případně osazen podružný vodoměr.

Elektrická energie – bude provedeno připojení na stávající rozvody PRE přes staveništní rozvaděč. Místo napojení
bude určeno vlastníkem energetické sítě PRE a.s.. Zajistí si dodavatel stavby.

Telefony – bude využíváno mobilních sítí.

Konečné řešení přípojek inženýrských sítí pro stavbu a zařízení staveniště (tj. dimenze, místo napojení na veřejnou
síť apod.) si určí a zajistí povolení vybraný dodavatel stavby se správcem dané sítě dle vlastních možností a
vlastního ZOV před zahájením stavebních prací.
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d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky,

Dodavatel stavby zajistí, aby vozidla stavby vyjížděla ze staveniště očištěná a nedocházelo tak k nežádoucímu
znečištění okolních ploch (oklep, mycí rampa apod.).
Staveniště se musí zřídit, uspořádat a vybavit přístupovými  cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavby
mohly řádně a  bezpečně provádět, upravovat nebo odstraňovat. Nesmí přitom  docházet k ohrožování a
nadměrnému obtěžování okolí staveb, ohrožování bezpečnosti provozu na veřejných komunikacích  ke
znečišťování komunikací, ovzduší a vod, k zamezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k
inženýrským sítím, požárním zařízením a k porušování podmínek ochranných pásem.

Staveniště se vhodným způsobem oplotí nebo jinak zajistí, vyžadují-li to bezpečnost osob, ochrana majetku nebo
jiné zájmy společnosti. Oplocení nesmí ohrožovat bezpečnost dopravy na  veřejných komunikacích, jestliže
oplocení zasahuje do veřejné komunikace, musí se označit také reflexními značkami a za snížené viditelnosti i
osvětlit  výstražnými světly.

Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně  ukládat. Jsou-li uloženy na volných prostranstvích,
nesmí  narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní prostředí.

Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak,  aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch
staveniště, zejména  vozovek, dále musí být odvodněna stavební jáma.

Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační  sítě v prostoru staveniště se vyznačí polohově a
výškově  nejpozději před předáním staveniště. Musí se včetně měřičských  značek v prostoru staveniště po dobu
stavebních prací náležitě  chránit a podle potřeby zpřístupnit.

Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou v  dosahu negativních účinků zařízení staveniště se
musí po dobu  provádění nebo odstraňování stavby bezpečně chránit.

Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro  staveniště, kdy bylo zachováno současné
užívání veřejnosti se musí po dobu  společného užívání bezpečně ochraňovat a udržovat v náležitém  stavu. Podle
potřeby se oddělí vozovka od chodníků pevnými  ochranami proti rozstřiku vody a bláta.

Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště  použijí jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a
době. Před ukončením jejich užívání se musí uvést do původního stavu. Staveniště a všechny dočasné stavby a
zařízení na staveništi  musí být upraveny a udržovány, aby nenarušovaly špatným  vzhledem pracovní a životní
prostředí.

Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými  účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem,
zápachem,  oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad přípustnou míru danou příslušným právním předpisem.
Konstrukce a použité materiály pro zařízení staveniště musí  odpovídat jejich dočasné funkci.
Manipulace věžových jeřábů s břemenem bude mimo oplocenou část staveniště zakázána.

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

Vlastní staveniště je vymezeno realizovanou stavbou na pozemku investora (trvalý zábor) a dočasně využitými
plochami v ulici V Hájích (dočasný zábor). Staveniště bude oploceno a patřičně označeno pro okolní dopravu. Pro
automobilovou a pěší dopravu probíhající podél záboru stavby bude zrealizováno DIO na základě platného DIR.

Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační  sítě v prostoru staveniště se vyznačí polohově a
výškově  nejpozději před předáním staveniště. Musí se včetně měřičských  značek v prostoru staveniště po dobu
stavebních prací náležitě  chránit a podle potřeby zpřístupnit.

Staveniště je bez požadavků na asanace a demolice.  Bude potřeba pokácet jeden strom, který v předepsané
výšce 130cm nad zemí nepřesahuje 80cm a nepodléhá povolení na kácení. Dále je pozemek jen se zapleveleným
porostem, který bude odstraněn.
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f) maximální do časné a trvalé zábory pro staveništ ě,

Hranice trvalého záboru staveniště je dána hranicí pozemků investora. Dočasné zábory staveniště jsou vyznačeny
v koordinační situaci C.3. Jedná se o dočasné zábory přilehlé komunikace v ulici V Hájích, které budou nutné pro
realizaci nových inženýrských sítí a úpravě stávajících zpevněných ploch – vytvoření chodníkového přejezdu, které
budou případně nárazově zřizovány pro zařízení staveniště během výstavby. Tyto zábory budou provizorně
oploceny systémovým oplocením, případně jinak odděleny a zabezpečeny od okolních ploch.

Dočasné zábory budou využívány úsekovitě dle druhu a místa prováděných prací. Konkrétní velikost v dané době,
délku trvání a povolovací proces jednotlivých záborů si zajistí dodavatel stavby v souvislosti s vlastním
harmonogramem prací a vlastním ZOV.

g)  požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
Bez požadavků na bezbariérové obchozí trasy.

h)  maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich
likvidace,

 Přehled o jednotlivých druzích odpadů, které mohou vzniknout při provádění stavebních prací, uvádíme níže v
tabulce č. 1.
Jedná se zejména o:

• Zbytky stavebních materiálů a surovin, pomocných materiálů a obalů

Nebezpečné odpady budou v průběhu stavby vznikat v omezeném množství. Jedná se o zbytky některých surovin
a pomocných materiálů a obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.
Neznečištěná zemina, odtěžená při hloubení stavební jámy, bude použita na terénní úpravy.

Tabulka č. 1  Předpokládané druhy odpadů  vznikající při stavebních úpravách

Kód odpadu podle
Katalogu odpadů

Druh odpadu
Kategorieod

padu

 Způsob
naložení
s odpadem

 11*
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla
nebo jiné nebezpečné látky

N AN3

 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem  08 01 11 O AN3

 16
Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod
číslem 08 01 15

O AN3

 09*
Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

N AN3

 10
Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod
číslem 08 04 09

O AN3

 03* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N AN3
 01 Papírové a lepenkové obaly O AN3
 02 Plastové obaly O AN3
 03 Dřevěné obaly O AN3
 04 Kovové obaly O AN3
 05 Kompozitní  obaly O AN3
 06 Směsné obaly O AN3
 07 Skleněné  obaly O AN3
 09 Textilní obaly O AN3

 10*
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek     nebo obaly
těmito látkami znečištěné

N AN3

 02*
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů
jinak blíže neurčených ), čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami

N AN3

 03
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a
ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02

O AN3

 06*
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků obsahující nebezpečné látky

N AN3
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 07
Směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel,tašek a
keramických výrobků  neuvedené pod číslem  17 01 06

O AN3

 01 Dřevo O AN3
 02 Sklo O AN3
 03 Plasty O AN3

 04*
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo
nebezpečnými látkami znečištěné

N AN3

 01 Měď, bronz, mosaz O AN3
 02 Hliník O AN3
 05 Železo, ocel O AN3
 07 Směsné kovy O AN3

 10*
Kabely obsahující ropné látky,uhelný dehet a jiné
nebezpečné látky

N AN3

 11 Kabely neuvedené pod číslem  17 04 10 O AN3
 03* Zemina a kamení  obsahující nebezpečné látky N AN3

 04
Zemina a kamení neuvedené pod číslem
17 05 03

O AN3

 03*
Jiné stavební a demoliční odpady ( včetně směsných
stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné
látky

N AN3

 04
Směsné stavební a demoliční odpady  neuvedené pod  čísly
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

O AN3

 01 Biologicky rozložitelný odpad O AN3
 01 Směsný komunální odpad O AN3

Vysvětlivky :    AN3     vlastní odpad, předávaný oprávněné osobě podle §12 odst. 3 zák. č. 185/2001 Sb.

 Nakládání s odpady vznikajícími při v stavebních pracech

Níže uvádíme zásadní povinnosti původce odpadů při stavebních úpravách a způsob nakládání s odpady.
Původcem odpadů je právnická osoba nebo fyzická osoba provádějící v rámci podnikatelské činnosti stavební
činnost.

1. Třídit odpady podle druhů uvedených  v Katalogu odpadů.
2. Odpady předávat přednostně k využití a pokud nebude využití možné, k odstranění osobě oprávněné k jejich

převzetí dle §12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., tzn. pouze osobě, která je  provozovatelem  zařízení
k využívání nebo k  odstraňování nebo ke  sběru  nebo k výkupu odpadů podle  § 14 odst. 1 zákona č.
185/2001 Sb.

3. Demoliční odpady pokud je nebude možno zpracovat  na recyklát a znečištěná zemina v případě jejího
výskytu budou odváženy neprodleně a odděleně na dekontaminační plochu nebo na skládku příslušné
skupiny podle podmínek uvedených ve  vyhlášce č. 294/2005 Sb.(  tab. č. 2.1. přílohy č. 2  a  tab. č. 4.1.
přílohy č. 4 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.)

4. Další odpady uvedené v tabulce č. 1 budou ukládány podle jednotlivých druhů do velkoobjemových
shromažďovacích prostředků, odolných vůči chemickým vlivům ukládaných odpadů.

5. Shromažďovací prostředky musí zabezpečit  odpady před nežádoucím znehodnocením, zneužitím,
odcizením, smícháním s jinými druhy odpadů nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní prostředí.

6. Shromažďovací prostředky budou umístěny na vyznačeném místě staveniště.
7. Všechny shromažďovací prostředky a stanoviště shromažďovacích prostředků budou náležitě označeny

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., vybaveny příslušnými Identifikačními listy odpadu.Vedení průběžné
evidence odpadů a ohlašování evidence odpadů bude prováděno v souladu s §§ 21 a 22 vyhlášky MŽP ČR
č. 383/2001 Sb., ve znění jejích pozdějších změn.

8. Odpady budou předávány neprodleně po naplnění shromažďovacích prostředků pro příslušný druhu odpadu
oprávněné osobě  dle §12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.

9. Původce odpadů ověří před jejich předáním, zda příjemce odpadů je osoba oprávněná k jejich převzetí dle
§12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.

10. Přepravní prostředky při dopravě odpadů budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytou plachtou,
bránící úniku převáženého odpadu.

11. Přeprava nebezpečného odpadu bude splňovat podmínky ADR.
12. Pokud by došlo v průběhu přepravy k úniku  odpadů z přepravního prostředku,  bude odpad  neprodleně

odstraněn  a  znečištěné místo bude sanováno.
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S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu
státní správy, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14 zákona č. 185/2001Sb.

i) bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin,

Zemní práce budou prováděny strojní mechanizací. Bilance zemin vychází pro tuto stavbu kladná, jedná se
zejména o zemní práce spojené s realizací zakládání. Zemina ze zemních prací, zejména z výkopu stavební jámy,
bude mimo staveništní deponována na předem určeném místě (konkrétní skládku zeminy si určí dodavatel stavby,
dle množství a kvality zeminy). Zemina vytěžená při realizaci rýh pro inženýrské sítě bude mezideponována podél
rýhy a následně bude sloužit pro zpětný zásyp rýhy. Finální nakládání se zeminou, včetně výběru příslušných
skládek, si určí dodavatel stavby.

Typ zemních prací Objem (m3) Odvoz (m3) Mezideponie (m3) Přesun celkem (m3)
Ornice 478 0 478 0

Výkop stavební jámy 896 896 0 896

Venkovní úpravy ploch 300 300 0 300

Mimostaveništní přesun 1 196m3

j) ochrana životního prost ředí při výstavb ě,

Problematiku jako celek řeší zákon č. 100/2001 Sb., o  posuzování vlivů na životní prostředí. Zákon upravuje
posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn a změn v užívání, činností, technologií, rozvojových koncepcí
a programů a výrobků na životní prostředí.

Přesné podmínky zajišťující výstavbu a následný provoz objektu budou stanoveny vyjádřením odboru životního
prostředí MÚ ke stavebnímu povolení .

Při provádění přípravných prací budou respektovány všechny hygienické předpisy (zejména hlučnost a prašnost ).
Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na veřejné komunikace.
Dodavatel musí vzhledem k dané lokalitě provádět každodenní úklid okolí staveniště.

Hluk

Před velkou mechanizací je nutno upřednostňovat použití malé ruční mechanizace, která redukuje  působící hluk a
zvýšenou prašnost. Předpokládá se, že stavební a montážní práce budou prováděny v 7mi denním pracovním
týdnu. V pracovní dny budou práce probíhat od  07.00 do 21.00 hod. O víkendech a ve svátcích od 8.00 do 19.00
hod. Dodavatel zvolí takové mechanismy, jejichž parametry umožní její plnění. Zároveň pracovní doba hlučných
stavebních strojů bude omezena dle akustické studie.

• Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné
prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané
jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v
nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny
hluku stanovené těmito předpisy.

• Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů;.

• Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají, a
provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky
pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů
nezbytnými přestávkami.

Emise

Stavební činnost může způsobovat znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zemní práce, výrobu betonu, výrobu
živic, demolice objektů apod.
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• Zhotovitel musí dodržovat zejména zákon 201/2012 sb.

Vibrace

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, která  rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. K zamezení nepříznivých účinků
stavebních strojů s vibračními  účinky na budovy v blízkosti stavby pozemní komunikace je možné  tyto použít
pouze se souhlasem stavebního dozoru po předchozím  posouzení statického stavu budov.

Prašnost

Zhotovitel je povinen provádět opatření ke snížení prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v
případě, že je po nich veden stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební úřad.

Ochrana povrchových a podzemních vod
V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování  povrchových vod a ohrožování kvality
podzemních vod. Zhotovitel musí zejména dodržovat tyto zákony a předpisy:

• Zákon č.254/2001, o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů;

• Vyhláška MZe 428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

• Vyhláška Mze 292/2002, o oblastech povodí

• Nařízení vlády 61/2003, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních
vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých
oblastech.

k)  zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi,

Při provádění prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZP. Zvláště pak připomínám respektovat:

• Zákoník práce ve znění pozdějších změn a  doplnění             
• Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků,

ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.
Základní legislativní předpisy:
• Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od 1.1. 2007
• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) –
účinnost od 1.1.2007

• Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích – účinnost od 1.1.2007

• Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti – účinnost
od 1.1.2007

Technologické zařízení v objektu bude na závěr stavby komplexně vyzkoušeno. Požadavky na komplexní
vyzkoušení budou stanoveny v realizační dokumentaci daných zařízení. Zhotovitel bude postupovat dle schválené
projektové dokumentace.
 Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny
práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatřeni musí být řádně zajištěna a kontrolována. Všichni pracovníci musí
používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno
ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti.
Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení elektrických vedeni se
mohou provádět jen za odborného dozoru ZČE.
Od veřejného provozu musí být jednotlivá staveniště oddělena zábranami. Během provádění musí dodavatel
stavby provést taková opatření, která zamezí nebezpečí poranění osob vlivem pádu předmětů z prostor
realizované nástavby a zamezí vstupu nepovoleným osobám na staveniště. Staveniště bude v noci osvětleno a
jeho ochrana bude zajištěna bezpečnostní službou.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
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V souladu s § 15, odst. 2, zákona č.309/2006 Sb. budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním
předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1 § 15, investor stavby zajistí, aby před zahájením prací na
staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen plán BOZP") podle
druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

l)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb,
Bez požadavků.

m) zásady pro dopravn ě inženýrské opat ření,

Hlavní vjezd na stavební pozemek po dobu výstavby je uvažován z ulice V Hájích.

Stavební práce budou prováděny tak, aby byla zachována obslužnost stávající zástavby. Případné částečné
omezení provozu na sousedních komunikacích při realizaci stavebních prací mimo prostor hlavního staveniště
bude řešeno dopravně inženýrským opatřením zpracovaným dodavatelem stavby.
Přístup pro zasahující jednotky HZS do prostoru staveniště i sousedních objektů bude zachován po celou dobu
výstavby.

Dodávky materiálů, konstrukcí a zařízení směřované na staveniště budou probíhat průběžně. Logistikou bude
zajištěno, aby se vozidla stavby nehromadila na veřejných komunikacích.

Plánované trasy pro nákladní dopravu, a to i v širším měřítku, projedná zhotovitel stavby v rámci vlastního ZOV
podle skutečných podmínek v době realizace stavby (v závislosti na konkrétním umístění skládek, odběrných míst
materiálu apod.). Schválení dopravních tras a event. opatření na těchto trasách bude před zahájením stavby
odsouhlaseno příslušnými DOSS, případně dalšími účastníky stavebního řízení.
V těsné blízkosti stavby bude instalováno dočasné dopravní značení upozorňující na probíhající výstavbu.
Dopravně inženýrské rozhodnutí projedná dodavatel stavby sám v rámci své výrobní přípravy stavby s nezbytnou
návazností na harmonogram prací. Nákladní automobily dodavatele musí respektovat stav použitých místních
komunikací (tonáž, rychlost atd.), případně dodavatel stavby zažádá o potřebné výjímky.

n)  stanovení  speciálních  podmínek  pro  provád ění  stavby  -  provád ění  stavby  za
provozu, opat ření proti ú činkům vnějšího prost ředí při výstavb ě apod.,

Staveniště musí zhotovitel zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálů, konstrukcí a
zařízení tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět.

Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem, apod., k ohrožování
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, k znečišťování chodníků a komunikací, ovzduší a vod.

Během stavby musí být zajištěn přístup k přilehlým stavbám a pozemkům, k sítím technického vybavení a
požárním zařízením. Podle platných předpisů zajistí zhotovitel požární zabezpečení a ostrahu staveniště.

Se související výstavbou musí dodavatel v případě nutnosti provést statické zajištění sousedních objektů.

Během výstavby bude pro vertikální dopravu materiálu a montáž konstrukcí a technologií  využit věžový jeřáb
(předpoklad 1ks) a výšková technika - výtahy. V této fázi dokumentace je uvažováno s osazením věže jeřábu do
základové desky objektu. Statická opatření s osazením jeřábu si vypracuje a zajistí dodavatel stavby.

V zázemí zařízení staveniště budou umístěny stavební buňky pro účely sociálního zázemí pro zaměstnance
dodavatele stavby, šatny a administrativu (kanceláře). Hlavní staveniště bude oploceno provizorním neprůhledným
oplocením.

o) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny.

Zahájení stavby: 03/2020
Dokončení stavby: 03/2021
Průběžná doba výstavby: 12 měsíců
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Stavba bude provedena jako celek a nebude dělená na etapy.

Označení
etap

Přehled prací v dané etapě Odhadované
Termíny

1 vytyčení, přípojky IS pro účely staveniště, zařízení
staveniště, zemní práce

1 měsíc

2 zakládání, hrubá stavba (HSV) 6 měsíců

3 hrubé vnitřní a vnější práce, dokončovací práce (PSV),
ČTÚ, zpevněné plochy, odstranění ZS

5-6 měsíců
(prolínání
s HSV)

Začátek a konec realizace a s tím související celková doba realizace je nyní stanovena odborným odhadem.
Konkrétní termíny budou stanoveny po dohodě investora a vybraného generálního dodavatele stavby.

Pozn.

Tato část Souhrnné technické zprávy (B.8), která popisuje základní koncept ZOV, slouží pro účely stavebního
povolení a nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci ZOV provedenou vybraným dodavatelem stavby.

B.9   CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

SO.07.01 Řad splaškové kanalizace

Pro odvod splaškových odpadních vod od plánovaného objektu bude vybudován řad s označením S1, jako
gravitační.
Napojení nového řadu na stávající řad bude realizováno novou odbočkou na stávajícím řadu DN300 v rámci nové
napojovací šachty.
Napojení bude provedeno přes revizní šachtu o průměru 1,0 m s litinovým poklopem o průměru 0,6m. Na začátku
řadu bude taktéž vybudovaná revizní šachta o průměru 1,0 m – koncová, s litinovým poklopem 0,6m.
Šachty budou vyrobeny z betonových vodotěsných prefabrikátů. Vstup do šachet bude zajištěn litinovými poklopy a
kanalizačními stupadly, které budou osazeny v šachtových prefabrikátech. Skladba kanalizačních šachet s bude
s výškou kroku 250 mm a tl. stěny 120 mm. Kanalizační šachtové poklopy budou z tvárné litiny (pražský znak a
rám DN600) s kloubem, pojistkou proti samovolnému uzavření a možností osazení zámku PVK, dále musí splňovat
podmínky ČSN EN 124 – třídy D 400.
Na řadu budou v rámci výstavby vysazeny odbočky pro přípojky pro jednotlivé rodinné domy.
Nové kanalizační řady budou vedeny pod budoucími komunikacemi v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi.

Kanalizační potrubí budou uložena do pískového lože o  tloušťce 100 mm a obsypána pískem v tl. vrstvy min.
300 mm nad horní okraj potrubí. Po celé délce potrubí bude položena výstražná fólie a signalizační vodič. Potrubí
dešťové kanalizace bude obetonováno a zakryto deskami z extrudovaného polystyrenu. Hloubky výkopů jsou
patrné z výkresů „Podélný řez“. Krytí potrubí nesmí klesnout pod 1,0 m. Výkopové práce budou prováděny ručně.
Zásyp bude  prohozenou zeminou a  bude hutněn po  vrstvách podle normy ČSN 73 6133 na 96  %  P.S. Při
hloubce uložení potrubí nad 1,2 m bude výkop doplněn pažením. Po uložení potrubí bude před záhozem
provedena dezinfekce a tlaková zkouška dle ČSN.

splaškový řad S1 délka 45,11m materiál kameninové potrubí DN300

SO.07.02 Vodovodní řad

Pro zásobování plánovaného objektu pitnou vodou bude vybudován řad s označením V1.
Nový řad V1 bude napojen na řad L150 vedený v komunikaci. Na stávajícím řadu bude provedena navrtávkou
nová odbočka.
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Navržené vodovodní řady budou zásobovat pitnou vodou a zároveň budou plnit funkci požární. Každé připojení
bude provedeno přes trojici uzavíracích šoupat (na hlavním řadu před a za odbočením a na novém řadu), na
novém řadu bude mezi odbočením a šoupětem navíc umístěn požární hydrant (proplachovací). Řad bude
hydrantem i ukončen (min 2 m za poslední odbočkou). Hydranty budou umístěny i na výškových zlomech řadů, na
nejvyšších místech budou sloužit jako vzdušníky, na nejnižších místech jako kalníky.
Nový vodovodní řad bude veden pod budoucí komunikací v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi. Výškové
vedení potrubí kopíruje terén.

Vodovodní řady budou provedeny z tvárné litiny DN80. U litinového vodovodního potrubí bude mezi přírubové
spoje použito přírubové těsnění s ocelovou vložkou G-ST.
Vodovodní potrubí budou uložena do pískového lože o  tloušťce 100 mm a obsypána pískem v tl. vrstvy min.
300 mm nad horní okraj potrubí. Po celé délce potrubí bude položena výstražná fólie a signalizační vodič. Hloubky
výkopů jsou patrné z výkresů „Podélný řez“. Krytí potrubí nesmí klesnout pod 1,0 m. Výkopové práce budou
prováděny ručně. Zásyp bude  prohozenou zeminou a  bude hutněn po  vrstvách podle normy ČSN 73 6133 na 96 
%  P.S. Při hloubce uložení potrubí nad 1,2 m bude výkop doplněn pažením. Po uložení potrubí bude před
záhozem provedena dezinfekce a tlaková zkouška dle ČSN.

vodovodní řad V1 délka 47,79 m materiál tvárná litina DN80

SO.07.03 dešťová kanalizace

Nový dešťový řad je napojen novou odbočkou na stávající řad dešťové kanalizace v komunikaci a následně jsou
vody svedeny do hájeckého potoka.
Povrch komunikace a parkovacího stání je pro umožnění vsaku navržen z betonové zatravňovací dlažby, vjezdy a
vchody z plastový zatravňovací dlažby.
Pro odkanalizování komunikace je navržen liniové žlaby napojený samostatnou odbočkou na řadu dešťové
kanalizace D1.
Vzhledem k nízkému krytí bude dešťové potrubí v kritickém úseku obetonováno a zakryto deskami
z extrudovaného polystyrenu.
Šachty budou vyrobeny z betonových vodotěsných prefabrikátů. Vstup do šachet bude zajištěn litinovými poklopy a
kanalizačními stupadly, které budou osazeny v šachtových prefabrikátech. Skladba kanalizačních šachet s bude
s výškou kroku 250 mm a tl. stěny 120 mm. Kanalizační šachtové poklopy budou z tvárné litiny (pražský znak a
rám DN600) s kloubem, pojistkou proti samovolnému uzavření a možností osazení zámku PVK, dále musí splňovat
podmínky ČSN EN 124 – třídy D 400.
Na řadech budou v rámci výstavby řadů vysazeny odbočky pro přípojky pro jednotlivé rodinné domy (dešťové
přípojky pro odtok přebytečných dešťových vod objektů).

Kanalizační potrubí budou uložena do pískového lože o  tloušťce 100 mm a obsypána pískem v tl. vrstvy min.
300 mm nad horní okraj potrubí. Po celé délce potrubí bude položena výstražná fólie a signalizační vodič. Potrubí
dešťové kanalizace bude obetonováno a zakryto deskami z extrudovaného polystyrenu. Hloubky výkopů jsou
patrné z výkresů „Podélný řez“. Krytí potrubí nesmí klesnout pod 1,0 m. Výkopové práce budou prováděny ručně.
Zásyp bude  prohozenou zeminou a  bude hutněn po  vrstvách podle normy ČSN 73 6133 na 96  %  P.S. Při
hloubce uložení potrubí nad 1,2 m bude výkop doplněn pažením. Po uložení potrubí bude před záhozem
provedena dezinfekce a tlaková zkouška dle ČSN.

dešťový řad D1 délka 48,55m materiál kameninové potrubí DN300












