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1. IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE STAVBY

Údaje o stavb�

a) Název stavby: BYTOVÝ D�M NA POZEMKU, parc.�. 1976/1 a 1976/2,  
                                   ul. PIŠT�KOVA, k.ú. CHODOV

b) Místo stavby: parc. �. 1976/1 a 1976/2, k.ú. Chodov
                                   Katastrální území: Chodov [728225]

c) P�edm�t PD: Novostavba bytového domu

Údaje o žadateli

a) Jméno, p�íjmení a místo trvalého pobytu:
Ing. Pham Ngoc Tuan 

                                   Je�abinová 1292

                                    25242 Jesenice 

Údaje o zpracovateli dokumentace:

a) Jméno, p�íjmení, obchodní firma, I�, místo podnikání:
                                   Ing. Pavel Primas, Ing. Dominik Andreas – TA3 Projekt

Ing. Pavel Primas
I�: 72151897
Helsinská 2733,  390 05 Tábor
Ing. Dominik Andreas
I�: 01949209
Ústecká 2260, 390 01 Tábor

b) Jméno a p�íjmení hlavního projektanta:

Ing. Pavel Primas
 Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, �KAIT – 0101988

c) Jméno a p�íjmení projektant� jednotlivých �ástí projektové dokumentace:
Architektonicko-stavební �ešení: Ing. Pavel Primas

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
�KAIT – 0101988

 
                                                                       Ing. Dominik Andreas

POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) Charakteristika  území  a  stavebního pozemku,  zastav�né  území  a  nezastav�né  území,  soulad
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastav�nost území: 

            Navrhovaný bytový d�m je navržen v m�stské �ásti Praha – k.ú. Chodov, na rozhraní 
s katastrálním územím Háje. V dané lokalit� nejsou stanoveny regulativy. Veškeré parametry stavby jsou
navrženy v souladu s územním plánem dané lokality a s ohledem na charakter území. Jsou dodrženy
pražské stavební p�edpisy. V okolí se nachází zástavba samostatných rodinných dom� nebo dvojdom� 
a z východní strany se nachází zástavba panelovým bytových dom� (7.NP) s plochou st�echou. Stávající
zástavba rodinných dom� v okolí je v rozmezí  od 1.NP s obytným podkrovím, až po 3.NP s plochou
st�echou  nebo  2.NP  s  obytným  podkrovím.  Pro  danou  zástavbu  jsou  charakteristické  dopl�kové
jednopodlažní stavby a garáže, které jsou bežn� umís	ovány u hranic sousedních pozemk� nebo u hranic
s ve�ejným prostranstvým. Tyto objekty jsou sou�ástí jednotlivých rodinných dom� nebo jsou umíst�ny
samostatn�. Stávající zástavba rodinných dom� se �adí do výškové hladiny  III (0-12m) dle pražských
stavebních p�edpis�. Zástavba panelových bytových dom� z východní strany spadá do výškové hladiny
VI (16-26m).  Nov� navržený bytový d�m spadá do stávající výškové hladiny okolní zástavby rodinných
dom�  (7,15 m atika posledního plnohodnotného podlaží  2.NP).  V ulici  Pišt�kova se nachází stávající
otev�ená  stavební �ára,  kterou navrhovaný bytový d�m respektuje a dodržuje. Mezi stavební a uli�ní
�arou jsou navrženy zpevn�né plochy pro vjezd a vstup na pozemek,  návšt�vnické parkovací stání  a
travnaté  plochy.  P�ed  stavební  �arou  je  umíst�n balkon ve 2.NP,  plocha  balkonu nep�esahuje  t�etinu
plochy  fasády. Navrhovaný bytový d�m respektuje velikost zastav�né plochy okolních objekt� rodinných
dom� a dvojdom� a výrazn� jí nep�evyšuje. Objekt je umíst�n s ohledem na stávající zástavbu z hlediska
odstupových  úhl�  od  oken  obytných  místností,  které  spl�uje  (viz  situace  s  odstupovými  úhly).
Navrhovaná stavba je ze západní strany umíst�na od sousedního pozemku ve vzdálenosti min. 3,07-6,5
m. Z východní strany je nadzemní �ást objektu umíst�na na hranici s v��ejným prostranstvým a  z této
strany je tedy odstup objektu 2 m od hranice pozemku. Podzemní podlaží vystupující nad terén (nejvyšší
výška  2,44 m nad terénem) v ši�ce 9,0 m je  umíst�na 0,25 m od hranice pozemku a nejsou zde umíst�ny
žádné otvory ve  zdivu.  Z  t�chto  d�vod�  se  na  tuto  �ást  podzemního  podlaží  nevztahuje   minimální
požadavek na odstupovou vzdálenost od hranice pozemku. Z jižní strany je objekt umíst�n 5,0 m až 5,78
m od hranice pozemku a dodržuje stávající stavební �áru v území. Ze severní strany je nadzemní �ást
objektu umíst�na ve vzdálenosti 21,53 m pd hranice pozemku. Podzemní �ást objektu vystupující nad
terén ze severní  strany (  nejvyšší  výška 1,54 m nad terénem) je  ve vzdálenosti  14,53 m od hranice
pozemku. Oplocení objektu ze severní a západní strany z�stává stávající. Z východni strany a ze strany
jižní k ve�ejnému prostranství je navrženo nové oplocení zd�né o výšce max 1,0 m nad urove� terénu
sousedního ve�ejného prostranství. Horní �ást oplocení je tvo�ena živým plotem. Celková výška oplocení
je  2,0  m nad  terénem sousedního  ve�ejného  prostranství.  Na dot�ených  pozemcích  parc.�.  1976/1  a
1976/2 se aktuáln�  nachází  stavba rodinného domu s �áste�ným podsklepením s  1.NP a podkrovím,
stavba bude nahrazena navrhovaným bytovým domem o 3.NP bez podsklepení.  Dot�ené pozemky se
nacházejí v zastav�ném území. Vjezd a vstup na pozemek je navržen nový. Nový vjezd je navržen v míst�
p�vodního vjezdu a mimo vjezd a výjezd do podzemních garáží bude sloužit i pro vjezd na násvšt�vnické
parkovací stání. 



Vjezd a vstup na pozemek navazuje na  stávající místní komunikaci  a komunikaci pro p�ší. Stavbou
nedojde k zásahu do stávající komunikace pro automobily a pro p�ší. Vázaná parkovací stání jsou �ešená
jako podzemní garáže v úrovni 1.PP a nášt�vnické stání, které zárove�  plní funkci stání  pro osoby s
omezenou  schopností  pohybu,  je  umíst�no  u  jižní  hranice  pozemku.  Dopravní  �ešení  a  výpo�et
parkovacích stání je uveden v dopravním �ešení.

        Z východní strany k pozemku p�iléhá sousední pozemek parc.�.  445/2 (HLAVNÍ M�STO
PRAHA, Mariánské nám�stí 2/2,  Staré M�sto, 11000 Praha 1), které spadá již do katastrálního
území Háje a jedná se o ve�ejné prostranství, na kterém se nachází výhradn� komunikace pro p�ší.
Nadzemní �ást bytového domu se nachází 2,0 m od této hranice. Z jižní strany k pozemku p�iléhá
pozemek parc.�.  1949  (HLAVNÍ M�STO PRAHA, Mariánské nám�stí 2/2,  Staré M�sto, 11000
Praha 1), na kterém se nachází místní komunikace a komunikace pro p�ší (ul. Pišt�kova). Navržený
bytový d�m je umíst�n 5,00 m – 5,78 m od této hranice. Z východní strany p�íléhá pozemek parc.�.
1975/1 a 1975/2 (Zharikov Alexander, Pišt�kova 1155/21, Chodov, 14900 Praha 4),  na kterém se
nachází stávající  rodinný d�m. Rodinný d�m je umíst�n mímo stavební �áru u severní hranice
pozemku má dv� nadzemní podlaží se zast�ešením šikmou st�echou. Od této hranice pozemku se
navržený bytový d�m nachází ve vzdálenosti 3,07-6,50 m. Ze severní strany se nachází pozemek
parc.�. 1978/1 a 1978/2 (Trung Vu Thanh, Pod Zvona�kou 2357/5, Praha 2 Vinohrady, Praha), na
kterém se nachází stávající rodinný d�m o 2.NP s podkrovím a vyvýšením 1.NP s podsklepením.
Nadzemní �ást bytového domu je ve vzdálenosti 21,53 m od této hranice.

b) Údaje o souladu s územn�  plánovací dokumentací, s cíli  a úkoly územního plánování, v�etn�
informace o vydané územn� plánovací dokumentaci:  

          Navrhovaný bytový d�m  se nachází v území, které je v platném územním plánu  Prahy
ozna�eno jako území OB – �ist� obytné.

Hlavní využití:

Plochy pro bydlení.

P�ípustné využití:

Byty v nebytových domech.
Mimoškolní za�ízení pro d�ti a mládež, mate�ské školy, ambulantní zdravotnická za�ízení, za�ízení 
sociálních služeb.
Drobné vodní plochy, zele�, cyklistické stezky, p�ší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, 
plošná za�ízení technické infrastruktury v nezbytn� nutném rozsahu a liniová vedení technické 
infrastruktury.

Podmín�n� p�ípustné využití:

Pro uspokojení pot�eb souvisejících s hlavním a p�ípustným využitím lze umístit: za�ízení pro 

neorganizovaný sport, obchodní za�ízení s celkovou hrubou podlažní plochou nep�evyšující 300 m2, 
parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily.
Dále lze umístit:
L�žková zdravotnická za�ízení, církevní za�ízení, malá ubytovací za�ízení, školy, školská a ostatní 
vzd�lávací za�ízení, kulturní za�ízení, administrativu a veterinární za�ízení v rámci staveb pro bydlení p�i 
zachování dominantního podílu bydlení, ambasády, sportovní za�ízení, za�ízení ve�ejného stravování, 
nerušící služby místního významu; stavby, za�ízení a plochy pro provoz Pražské integrované dopravy 
(dále jen PID); zahradnictví, dopl�kové stavby pro chovatelství a p�stitelské �innosti, sb�rny surovin.
Podmín�n� p�ípustné je využití p�ípustné v plochách OV (tj. využití pro drobnou nerušící výrobu a služby
a obchodní za�ízení s celkovou hrubou podlažní plochou nep�evyšující 2 000 m2) za podmínky, že 
s plochami OV posuzovaný pozemek bezprost�edn� sousedí a že nebude narušena struktura souvisejícího 
území a omezena využitelnost dot�ených pozemk�.
Pro podmín�n� p�ípustné využití platí, že nedojde ke snížení kvality prost�edí pro každodenní rekreaci 
a pohody bydlení a jinému znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dot�ených pozemk�.

Nep�ípustné využití:

Nep�ípustné je využití neslu�itelné s hlavním a p�ípustným využitím, které je v rozporu s charakterem 
lokality a podmínkami a  limity v ní stanovenými nebo je jiným zp�sobem v rozporu s cíli a úkoly 
územního plánování.

     Navrhovaná novostavba bytového  domu je v  souladu s územn�  plánovací  dokumentací  a
regulací platnou pro toto území.

c)  Informace  o  vydaných  rozhodnutích  o  povolení  výjimky  obecných  požadavk�  na  využívání
území: Není  sou�ástí  projektové  dokumentace.  Novostavba  bytového  domu  nevyžaduje  vydání
rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavk� na využívání území.
d) Informace o tom, zda a v jakých �ástech dokumentace jsou zohledn�ny podmínky závazných
stanovisek dot�ených orgán�: Požadavky dot�ených orgán�,  které byly p�i  zpracovávání  projektové
dokumentace vzneseny, jsou zapracovány do dokumentace. 
e) Vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor�: Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhovaných
stavebních  úprav  nebyl  provád�n  geologický  ani  hydrogeologický  pr�zkum  dot�eného  území.  Bylo
provedeno výškopisné a polohopisné zam��ení a byl také proveden radonový pr�zkum. 
f) Ochrana území podle jiných právních p�edpis�: V dot�eném území se nenachází žádná ochranná ani
bezpe�nostní pásma. Pouze v p�ilehlé místní komunikaci a pozemku jsou stávající inženýrské sít�. P�i
práci v jejich blízkosti (ochranném pásmu) je nutno dodržovat podmínky stanovené správci jednotlivých
sítí. 
g)  Poloha  vzhledem  k  záplavovému  území,  poddolovanému  území  apod.:  Dot�ené  území  není
situováno v záplavovém území ani na poddolovaném území.
h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom�ry v území:
Novostavbou bytového domu ani jeho užíváním nedojde ke zhoršení vlivu na životní prost�edí. V p�ípad�
zne�išt�ní zatravn�ných ploch, chodník� �i komunikací p�i výstavb� je nutno tyto okamžit� o�istit. Stavba
bude zdrojem b�žného hluku vznikajícího provozem stavebních mechanism� p�i stavebních pracích. Pro



spln�ní požadavk� daných Na�ízením vlády �. 272/2011 Sb. o ochran� p�ed nep�íznivými ú�inky
hluku a vibrací, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� je zhotovitel povinen dbát t�chto opat�ení:
-  pro  omezení  negativního  dopadu  hluku  na  okolí  bude  stavební  �innost  provád�na  pouze  v
omezeném  �asovém úseku, a to v pracovních dnech mezi 7:00 a 21:00 hod.
- v pracovních p�estávkách budou stroje vypínány.
-  p�i  stavb�  budou použity stavební  stroje v  �ádném technickém stavu,  opat�ené p�edpisovými
kryty pro snížení hluku.
- hluk ze stavby nep�ekro�í stanovených 65 dB.

Stavba se nachází v zastav�ném území obce.
Splaškové a deš	ové vody ze staveništ� budou svedeny do kanalizace, která se nachází v míst�

stavby  a  to  pouze  v p�ípad�  vzniku  této  pot�eby.  Projekt  vzhledem  k rozsahu  stavebních  prací  toto
nep�edpokládá. B�hem stavby bude likvidace odpad� ze stavební �innosti provád�na pomocí mobilních
kontejner�, které zajistí provád�cí firma a v rámci svého odpadového hospodá�ství je bude likvidovat.

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení d�evin: 

      P�ed realizací novostavby bytového domu dojde k odstran�ní stávajícího rodinného domu na pozemku
parc.�.  1976/2,  garáže  a  drobných  staveb  –  skleník�  v  míst�  zahrady.  Stávající  rodinný  d�m  je
jednopodlažní,  s  �áste�ným  podsklepením  a  podkrovím.  Stávající  objekty  jou  v  nevyhovujícím
technickém stavu.
         Realizací  novostavby bytového domu dojde k odstran�ní n�kterých stávajících vzrostlých strom�.
Sou�ástí nové výstavby bude i osazení nové zelen�.

j) Požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo pozemk� ur�ených k pln�ní
funkce  lesa: Vzhledem  k  charakteru  a  rozsahu  stavebních  prací  není  stanovení  t�chto  požadavk�
p�edm�tem projektu.

k) Územn�  technické podmínky (zejména možnost  napojení  na stávající  dopravní  a  technickou
infrastrukturu): 

Vodovod – Objekt bude napojen na stávající vodovod v p�ilehlé komunikaci. 

Kanalizace splašková – Splašková kanalizace bude svedena do stávající splaškové kanalizace umíst�né v
místní komunikaci.

Kanalizace  deš�ová –  Deš	ové  vody  ze  st�echy  objektu  budou  svedeny  do  akumula�ní  nádrže  s
p�epadem do vsakovacího objektu na pozemku, umíst�ných na dot�eném pozemku.

Vn�jší rozvod elektro NN – Objekt bude napojen na stávající elektrom�rnou  a pojistkovou sk�ín, která
je umíst�na na hranici pozemku. 

Plynovod – Objekt bude napojen na stávající plynovod v p�ilehlé komunikaci. 

l) V�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související investice:

�asové údaje o realizaci stavby:
- zahájení výstavby: b�ezen 2022
- ukon�ení výstavby: b�ezen 2023

Vzhledem  k  navrhovaným  stavebním  úpravám  není  pot�eba  podmi�ujících,  vyvolaných  nebo
souvisejících investic.

m) Seznam pozemk� podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umis�uje a provádí:

Stavební pozemek parcelní �íslo 1976/2
Vým�ra: 137 m2

Katastrální území: Chodov [728225]
Vlastnické právo: Pham Ngoc Tuan Ing., Je�abinová 1292, 25242 Jesenice

Stavební pozemek parcelní �íslo 1976/1
Vým�ra: 705 m2

Katastrální území: Chodov [728225]
Vlastnické právo: Pham Ngoc Tuan Ing., Je�abinová 1292, 25242 Jesenice

Sousední pozemek parcelní �íslo 1975/1
Vým�ra: 580 m2

Katastrální území: Chodov [728225]
Vlastnické právo: Zharikov Alexander, Pišt�kova 1155/21, Chodov, 14900 Praha 4
                   

Sousední pozemek parcelní �íslo 1978/1
Vým�ra: 1060 m2

Katastrální území: Chodov [728225]
Vlastnické právo: Trung Vu Thanh, Pod Zvona�kou 2357/5, Praha 2 Vinohrady, Praha

Sousední pozemek parcelní �íslo 445/2
Vým�ra: 986 m2

Katastrální území: Háje [728233]
Vlastnické právo: HLAVNÍ M�STO PRAHA, Mariánské nám�stí 2/2, 
                                   Staré M�sto, 11000 Praha 1

Sousední pozemek parcelní �íslo 1949
Vým�ra: 1807 m2

Katastrální území: Chodov [728225]
Vlastnické právo: HLAVNÍ M�STO PRAHA, Mariánské nám�stí 2/2, 
                                   Staré M�sto, 11000 Praha 1



n)  Seznam pozemk�  podle  katastru  nemovitostí,  na  kterých  vznikne  ochranné  a  bezpe�nostní
pásmo: Realizací bytového domu nevznikne žádné nové ochranné ani bezpe�nostní pásmo.

CELKOVÝ POPIS STAVBY

Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) Nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby: Jedná se o novou stavbu (novostavba bytového domu).

b) Ú�el užívání stavby: Bytový d�m
c) Trvalá nebo do�asná stavba: Jedná se o stavbu trvalou.  
d)  Údaje  o  ochrann�  stavby  podle  jiných  právních  p�edpis�:  Není  p�edm�tem  projektové
dokumentace.
e)  Údaje  o  dodržení  technických  požadavk�  na  stavby  a  obecných  technických  požadavk�
zabezpe�ujících  bezbariérové  užívání  staveb:  Projektová  dokumentace  byla  zpracována  v souladu
s platnými  právními  a  normativními  p�edpisy.  Zejména  pak  se  zákonem  �.  183/2006  Sb.  ve  zn�ní
pozd�jších zm�n a dopl�k� o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon) a Na�ízením vlády �.
268/2009 Sb. a pražskými stavebními p�edpisy , kterými se stanoví technické požadavky na stavby.

Jedná  se  o  nov�  navržený soukromý bytový d�m. Bezbariérový je  vstup  do  objektu,  úrove�
zpevn�né  plochy  p�ístupového  chodníku  je  shodná  s  úrovní  podlahy  v  objektu.  Úrove�  vstupu  na
pozemek je v úrovni komunikace pro p�ší.
f)  Údaje  o  spln�ní  požadavk�  dot�ených  orgán�  a  požadavk�  vyplývajících  z  jiných  právních
p�edpis�: Požadavky dot�ených orgán�, které byly p�i zpracovávání projektové dokumentace vzneseny,
jsou zapracovány do projektové dokumentace.
g) Seznam vyjímek a úlevových �ešení: Nejsou známy žádné vyjímky ani úlevová �ešení.

h) Navrhované kapacity stavby:

p.�. 1976/1 a 1976/2  bytový d�m (celk. plocha pozemk� 842 m2):

Zastav�ná plocha :
- bytový d�m:                                                    361,30 m2 (42,89% plochy pozemku)
                                                                                             (z toho 250,50 m2 nadzemní �ást)

- chodník, p�íjezdová cesta a venkovní stání :              104,30 m2  (10,78% plochy pozemku)
                                                                                                        (z toho 13,50 m2 nad 1.PP)
- okapní chodní�ek:                                                        7,70 m2       (0,90% plochy pozemku)

Zastav�ná plocha celkem:                                            361,30 m2   (42,89% plochy  pozemku)

Zpevn�né plochy celkem:                                               98,75 m2  (11,68 % plochy pozemku)

Plocha pro zele� celkem:                                              382,50 m2  (45,43 % plochy pozemku)            

Obestav�ný prostor:

- bytový d�m nadzemní �ást:                                             2118 m3
- bytový d�m podzemní �ást:                                             1046 m3
Obestav�ný prostor celkem:                                               3164 m3

Po�et funk�ních jednotek a jejich velikost:

Bytový d�m:                                                                6 bytových jednotek

                                                                                     jednotka �.1 -  2kk – 45,80 m2
                                                                                     jednotka �.2 -  1kk – 31,82 m2
                                                                                     jednotka �.3 -  2kk – 53,71 m2
                                                                                     jednotka �.4 -  1kk – 29,68 m2
                                                                                     jednotka �.5 -  3kk – 89,63 m2
                                                                                     jednotka �.6 -  4kk – 95,80 m2
                                                                        

Užitná plocha:

- bytový d�m:                                                     1.PP  325,12 m2
                                                                                       1.NP  196,59 m2
                                                                                       2.NP  195,08 m2
                            3.NP (ustoupené neplnohodnotné podlaží)  109,32 m2
- celkem užitná plocha:                                       826,11 m2

Celkové urbanistické a architektonické �ešení

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového �ešení: 

          Navrhovaný bytový d�m se nachází na pozemku, který je mírn� svažitý k severní hranici. 
K pozemku bude umožn�n vstup a  vjezd z  jižní  strany.  Objekt  bude p�ístupný z jižní  strany,  kde k
pozemku p�iléhá místní komunikace pro automobily a p�ší (ul. Pišt�kova).  Objekt je umíst�n s ohledem
na stávající zástavbu z hlediska odstupových úhl� od oken obytných místností, které spl�uje (viz situace s
odstupovými  úhly).   Navrhovaná  stavba  je  ze  západní  strany  umíst�na  od  sousedního  pozemku  ve
vzdálenosti min. 3,07-6,5  m. Z východní strany je nadzemní �ást objektu umíst�na na hranici s v��ejným
prostranstvým  a   z  této  strany  je  tedy  odstup  objektu  2  m od  hranice  pozemku.  Podzemní  podlaží
vystupující nad terén (nejvyšší výška  2,44 m nad terénem) v ši�ce 9,0 m je  umíst�na 0,25 m od hranice
pozemku a nejsou zde umíst�ny žádné otvory ve zdivu. Z t�chto d�vod� se na tuto �ást podzemního
podlaží nevztahuje  minimální požadavek na odstupovou vzdálenost od hranice pozemku. Z jižní strany je
objekt umíst�n 5,0 m až 5,78 m od hranice pozemku a dodržuje stávající  stavební �áru v území.  Ze



severní strany je nadzemní �ást objektu umíst�na ve vzdálenosti 21,53 m pd hranice pozemku. Podzemní
�ást  objektu  vystupující  nad  terén  ze  severní  strany  (  nejvyšší  výška  1,54  m  nad  terénem)  je  ve
vzdálenosti 14,53 m od hranice pozemku.
          
Navrhovaný bytový d�m má dv� plnohodnotná nadzemní podlaží a t�etí neplnohodnotné podlaží, které je
ustoupené ze dvou stran z jižní o 6,35 a ze západní o 3,5 m. Objekt má jedno podzemní podlaží, ve
kterých jsou umíst�né podzemní garáže, sklepní kóje a  technická �ást (z jižní, západní a severní strany je
urove� podlahy níže než 0,8 m pod nejvyšším bodem p�ilehlého upraveného terénu v pásmu ši�okém 3,0
m po obvodu stavby). Z jižní strany je navržen jeden balkon v úrovni 2.NP a ze západní strany 2 balkony.
Z jižní  strany je navržen vstup a vjezd do podzemních garáží,  který navazuje na místní  komunikaci.
Výška  bytového  domu  po  atiku  posledního  plnohodnotného  podlaží  2.NP je  +6,40  m (7,15  m nad
nejnižším bodem p�ilehlého terénu. St�echy jsou navrženy ploché s  extenzivní zelení.
          Ve stávajícím zastav�ném území  se nachází  zástavba samostatných  rodinných  dom�  nebo
dvojdom� a z východní strany se nachází zástavba panelovým bytových dom� (7.NP) s plochou st�echou.
Stávající zástavba rodinných dom� v okolí je v rozmezí  od 1.NP s obytným podkrovím až po 3.NP s
plochou st�echou nebo 2.NP s obytným podkrovím. Pro danou zástavbu jsou charakteristické dopl�kové
jednopodlažní stavby a garáže, které jsou bežn� umís	ovány u hranic sousedních pozemk� nebo u hranic
s ve�ejným prostranstvým. Tyto objekty jsou sou�ástí jednotlivých rodinných dom� nebo jsou umíst�ny
samostatn�. Na dot�eném pozemku se nachází stávající rodinný d�m nevyhovujícího stavu, garáž, drobné
objekty skleník� a stávající vzrostlá zele�.  Tyto objekty a dot�ená vzrostlá zele� budou odstran�ny. S
výsadbou nové zelen� je po�ítáno.          

Celkové provozní �ešení, technologie výroby

Vstup na pozemek je navržen z jižní strany, ze kterého vede chodník, ke vstupu do objektu z
východní strany. P�ístup do objektu je navržen bezbariérov�. Za vstupem do objektu se nachází zádve�í se
vstupem do kolárny a vstupní chodby. Ve vstupní chodbe se dále nachází schodišt�, vstup do bezbariérov�
�ešené sklení kóje a do dvou v úrovni 1.NP.  V úrovní 2.NP jsou navrženy t�i bytové jednotky a ve t�etím
ustoupeném podlaží  je  navržena  jedna bytová  jednotka.  Nad hlavní podestou bude umíst�n výlez  na
plochou st�echu. Z jižní strany je v úrovni 1.NP navržen vjezd a výjezd do podzemních garáží v úrovni
1.PP. Je zde umíst�no 5 parkovacích vázaných stání. Dále je v 1.PP umíst�na chodba, ze které se vstupuje
na schodišt�, do sklepních kójí a technické místnosti.  

DOPRAVNÍ 	EŠENÍ

a) Popis dopravního �ešení: 
    
      Bytový d�m se bude nacházet v zastav�ném území. Bytový d�m se nachází v map� zóny m�sta – 06.
Na pozemek bude umožn�n nový vjezd a vstup z jižní strany, kde k pozemku p�íléhá stávající místní
komunikace pro automobily a pro p�ší (ul. Pišt�kova).  Stavbou bytového domu nedojde k zásahu do
stávajícího dopravního �ešení.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

            Pozemek parc. �. 1976/1 a 1976/2 je p�ístupný ze stávající místní komunikace  (ul. Pišt�kova).

c) Doprava v klidu:

              Parkování vozidel (doprava v klidu) je umožn�no p�ímo na pozemku investora parc.�. 1976/1,
kde jsou navržená parkovací stání pro osobní automobily. 

Výpo�et parkovacích stání:

Hrubá podlažní plocha 1.NP:                             250,50 m2
Hrubá podlažní plocha 2.NP:                             250,50 m2
Hrubá podlažní plocha 3.NP:                             143,80 m2
Hrubá podlažní plocha celkem:                          644,80 m2

(1.PP se nazpo�ítává – podzemní garáže, sklepy a tech. �ást)

Ukazatel základního po�tu stání pro bydlení:     85 HPP m2/ 1 stání (nejvýše 2 stání na jednotku) 
                                                                            z toho  90% vázané a 10% návštevnické

Základní po�et stání:                                         644,9/85=  7,58 stání …... celkem stání
                                                                          z toho 6,82 vázaných stání a 0,76 stání návšt�vnické

P�epo�et parkovacích stání pro zónu – 06:         80%-110% ze základního stání pro stání vázaná, 
                                                                            100%  ze základního stání pro stání návšt�vnická

Navržený po�et parkovacích stání:                   0,8x6,82 =   5,46......celkem 5 vázaných stání  
                                                                              1,00x0,76 = 0,76.......celkem 1 návštevnické stání
                                                                                                              ( zárove� stání pro invalidy)

d) P�ší a cyklistické stezky: Není sou�ástí projektové dokumentace. 
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