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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby: 
Investiční záměr – změna staveb na pozemcích parc. č. 319/1, 319/2, 348/9, 348/10, 
348/8, k. ú. Háje 

b) Místo stavby: 
parc.č. 319/1, 319/2, 348/9, 348/10, 348/8, Háje [728233] 

c) Předmět dokumentace: 
Předmětem této dokumentace je investiční záměr změny tří staveb  
– stavby na parc. č. 319/1, 319/2 (pan Tomáš Gryc) 
- stavby na parc. č. 348/9, 348/10 (pan Daniel Švambera) 
- stavby na parc. č. 348/8 (pan František Kraus) 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) Investor, zadavatel: 

M.B.E. group s.r.o., Starobylá 873/13a, Háje, 14900 Praha 4  
– zastoupení Daniel Švambera  
Sybarth, a.s., Kryštofova 959/9a, Háje, 14900 Praha 4  
– zastoupení Tomáš Gryc 
František Kraus, Tichonická 1543/38, Uhříněves, 10400 Praha 10 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) Projektant: 

Atelier Poledne s.r.o.   

Tel.: 603 195 596 

E-mail: info@atelier-poledne.cz 

Sídlo: U Zvonařky 994/15, Praha 2 - Vinohrady, 120 00 
IČO: 47121971 
DIČ: CZ47121971 
Datová schránka: je52vas 

b) Vedoucí projektant: 
Ing. Lukáš POLEDNE 
e-mail:info@atelier-poledne.cz  mobil: 603 195 596 

č. autorizace ČKAIT: 0012077 

c) Hl. inženýr projektu: 
Ing. Lukáš POLEDNE 
e-mail:info@atelier-poledne.cz  mobil: 603 195 596 

č. autorizace ČKAIT: 0012077 
 

Ing. arch. Martin MAJ 

e-mail:maj@atelier-poledne.cz  mobil: 608 383 194  



   

 

 A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

  

Předmětem této dokumentace je investiční záměr změny tří staveb:  
– stavby na parc. č. 319/1, 319/2 (pan Gryc) 
- stavby na parc. č. 348/9, 348/10 (pan Švambera) 
- stavby na parc. č. 348/8 (pan Kraus) 

 A.3 Seznam vstupních podkladů 

 

Projekt vycházel z těchto podkladů: 
· Osobní prohlídka objektů 
· Stávající dokumentace 
· Zaměření objektu 
· Metodický pokyn k Územnímu plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
· Nařízení č. 10, schválené dne 27. května 2016 radou hl. m. Prahy   

   

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
 

Jedná se o tři stávající objekty, které se nachází v obytné zástavbě městské části 
Praha 11 Háje. Soubor těchto objektů je sevřen ulicemi Starobylá a Kryštofova. Jedná se o 
jednopodlažní objekty, sloužící čistě jako provozovny (hospoda, restaurace, elektro, 
autoservis, prodejna atd.). 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

 

Investiční záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. Území obsahuje kód 
OV - území čistě obytné. 

 

OB - čistě obytné 
Hlavní využití: 

Plochy pro bydlení. 
 

Přípustné využití: 
Byty v nebytových domech. 

Mimoškolní zařízeni pro děti a mládež, mateřské školy, ambulantní zdravotnická zařízeni, zařízeni 
sociálních služeb. 
Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, 
plošná zařízeni technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu a liniová vedeni technické 
infrastruktury. 

 

Podmíněně přípustné využití: 
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: zařízeni pro 
neorganizovaný sport, obchodní zařízeni s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 300 m2, 
parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobni automobily. 
Dále lze umístit: 
Lůžková zdravotnická zařízeni, církevní zařízeni, mala ubytovací zařízeni, školy, školská a ostatní 
vzdělávací zařízeni, kulturní zařízeni, administrativu a veterinární zařízeni v rámci staveb pro bydlení 
při zachovaní dominantního podílu bydleni, ambasády, sportovní zařízeni, zařízeni veřejného stravovaní, 
nerušící služby místního významu; stavby, zařízeni a plochy pro provoz Pražské integrované dopravy 
(dále jen PID); zahradnictví, doplňkové stavby pro chovatelství a pěstitelské činnosti, sběrny surovin. 
Podmíněné přípustné je využiti přípustné v plochách OV (tj. využiti pro drobnou nerušící výrobu a 
služby a obchodní zařízeni s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 2 000 m2) za podmínky, 
že s plochami OV posuzovaný pozemek bezprostředně sousedi a že nebude narušena struktura 
souvisejícího území a omezena využitelnost dotčených pozemku. 
Pro podmíněné přípustné využiti platí, že nedojde ke snížení kvality prostředí pro každodenní rekreaci 
a pohody bydleni a jinému znehodnoceni nebo ohrozeni využitelnosti dotčených pozemku. 

 

Nepřípustné využití: 
Nepřípustné je využiti neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s charakterem 
lokality a podmínkami a limity v ni stanovenými nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly 
územního plánovaní. 

 



   

 

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

 

 Zpracovávaná dokumentace je v souladu s nařízením 10/2016 Sb. kterým se stanovují 
obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě 
Praze (pražské stavební předpisy), dále s vyhláškami 23/2008 Sb. o technických podmínkách 
požární ochrany staveb, dále pak 62/2013 Sb. O dokumentaci staveb. 

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

 

Dokumentace investičního záměru bude splňovat požadavky dotčených orgánů. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

 

Nebyl proveden geologický průzkum, hydrogeologický průzkum. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1) – památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, 
stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.  

 

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

V území dotčeném stavbou ani v jeho blízkém okolí se nevyskytují žádná zvláště 
chráněná území (chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky) ve smyslu zák. č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo jiná chráněná území či fenomény (např. 
chráněná naleziště nebo památné stromy). Řešené území nezasahuje do žádného zvláště 
chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb. To znamená, že není na území 
národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, 
přírodní rezervace, národní přírodní památky. 

Není zde vyhlášeno chráněné ložiskové území. V řešeném území nejsou poddolovaná 
území. 

V dotčeném území se nenachází zdroje podzemní vody pro hromadné zásobování 
obyvatel pitnou vodou ani jejich ochranná pásma. 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany nemovitosti. 

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

Řešené území se nenachází v záplavovém území. V řešeném území se nenacházejí 
poddolovaná území.   

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

 

Provozem stavby nebude docházet k narušení přírody a krajiny. Bude dodržen zákon 
č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav a prováděcí vyhlášky. 
Navržená stavba neovlivní sousední pozemky.  Sousední pozemky nebudou vyžadovat žádnou 
zvláštní ochranu. 

Použité materiály byly vybrány s ohledem na jejich ekologickou nezávadnost 
a možnost budoucí recyklace. 

   

 

V případě použití těžké techniky bude nutné během stavebních prací kontrolovat 
zatížení hlukem. Vhodnými opatřeními bude ošetřena celková hlučnost a prašnost stavby. 

Způsob likvidace odpadu vzniklého stavební činností – odpad bude odvezen na 

schválenou skládku. 
Nesmí být blokovány komunikace okolo stavebního pozemku. 
V řešeném území nebyl proveden hydrogeologický průzkum, nejsou dány odtokové 

poměry. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 

Přípravné a bourací práce budou zpracovány v dalším stupni projektové dokumentace. 
 

Zásadně bude používáno řezání diamantovou pilou anebo vrtání. Při bouracích pracích 
nesmí být poškozeny nosné konstrukce objektu! Při bourání musí být používány takové 
mechanismy, které redukují otřesy. Pokud vzniknou v průběhu bouracích prací jakékoliv 
deformace nebo trhliny, práce na objektu musí být okamžitě zastaveny a přivolán statik. 
 

Roztříděný materiál sutě se bude průběžně odvážet kontejnery na skládku.  

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

 

Stavbou nedochází k požadavku na vynětí části pozemku z půdního fondu dle zákona 
334/1992 Sb., o ochraně ZPF a pozdějších změn a doplňků.  

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

 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 
 

Stávající dopravní řešení v lokalitě bude zachováno. Se změnami jednotlivých staveb 
dojde k dílčím úpravám napojení na stávající dopravní infrastrukturu: 

 

Změna stavby parc. č. 319/1, 319/2 (pan Gryc) 
Stávající sjezd na pozemek zůstane zachován. 
 

Změna stavby parc. č 348/9, 348/10 (pan Švambera) 
Stávající sjezd z ulice Starobylé do zásobovacího dvora (parc. č. 618/1) bude nově 

využit jako vjezd do navržených podzemních garáží. Vzhledem k šíři vjezdové rampy do 
podzemního parkoviště 6,0 m bude zbylá šíře původního vjezdu využita jako stanoviště 
tříděného odpadu. Parkovací stání na terénu před objektem budou nadále využívána jako 
návštěvnická stání a vázaná stání provozoven.  

 

Změna stavby parc. č 348/8 (pan Kraus) 
Stávající sjezd z oblouku křižovatky Starobylé bude zrušen. (původní sjezd ke 

garážovým vratům autoservisu). Bude proveden nový sjezd ze severní strany do nově 
navržených garáží v objektu (část 1.NP bude využita jako vázaná stání pro byty). V ulici 

Starobylá (z východní strany) vytvořeno parkoviště pro 4 osobní automobily (pozemek parc. č. 
348/33). Na konci ulice Starobylé (severozápadně od objektu) bude vytvořeno parkoviště pro 
4 osobní automobily (pozemek parc. č. 348/33). Se změnou stavby dojde i k úpravě chodníku 
podél nově navrženého vstupu (z východní strany). 

 



   

 

Napojení na stávající technickou infrastrukturu 
 

Objekty jsou připojeny na sítě technické infrastruktury. 

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

Změna stavby parc. č 348/9, 348/10 (pan Švambera) 
Stávající sjezd z ulice Starobylé do zásobovacího dvora (parc. č. 618/1) bude nově 

využit jako vjezd do navržených podzemních garáží. Vzhledem k šíři vjezdové rampy do 
podzemního parkoviště 6,0 m bude zbylá šíře původního vjezdu využita jako stanoviště 
tříděného odpadu. Parkovací stání na terénu před objektem budou nadále využívána jako 
návštěvnická stání a vázaná stání provozoven.  
 

Změna stavby parc. č 348/8 (pan Kraus) 
Stávající sjezd z oblouku křižovatky Starobylé bude zrušen. (původní sjezd ke 

garážovým vratům autoservisu). Bude proveden nový sjezd ze severní strany do nově 
navržených garáží v objektu (část 1.NP bude využita jako vázaná stání pro byty). V ulici 

Starobylá (z východní strany) vytvořeno parkoviště pro 4 osobní automobily (pozemek parc. č. 
348/33). Na konci ulice Starobylé (severozápadně od objektu) bude vytvořeno parkoviště pro 
4 osobní automobily (pozemek parc. č. 348/33). Se změnou stavby dojde i k úpravě chodníku 
podél nově navrženého vstupu (z východní strany). 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 
 

Změna stavby parc. č. 319/1, 319/2 (pan Gryc) 
 

Parc. č. Druh pozemku Plocha Vlastník Popis 

319/1 Zahrada 516 m2 Sybarth, a.s., Kryštofova 959/9a, 
Háje, 14900 Praha 4 

Změna stavby stávajícího 
objektu (demolice a 

novostavba) 

319/2 Zastavěná plocha 
a nádvoří 

74 m2 Sybarth, a.s., Kryštofova 959/9a, 
Háje, 14900 Praha 4 

Změna stavby stávajícího 
objektu (demolice a 

novostavba) 

 

Změna stavby parc. č 348/9, 348/10 (pan Švambera) 
 

Parc. č. Druh pozemku Plocha Vlastník Popis 

348/9 Zastavěná plocha 
a nádvoří 

325 m2 M.B.E. group s.r.o., Starobylá 
873/13a, Háje, 14900 Praha 4 

Změna stavby (přístavba a 
nástavba, změna užívání) 

348/10 Zastavěná plocha 
a nádvoří 

1069 m2 M.B.E. group s.r.o., Starobylá 
873/13a, Háje, 14900 Praha 4 

Změna stavby (stavební úpravy 
a nástavba, změna užívání) 

348/61 Ostatní plocha 271 m2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské 
náměstí 2/2, Staré Město, 11000 
Praha 1 

Svěřená správa: 
Městská část Praha 11, Ocelíkova 
672/1, Háje, 14900 Praha 4 

Úprava chodníku, vytvoření 
bezbariérového vstupu do 
objektu 

   

 

618/1 Ostatní plocha 3126 m2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské 
náměstí 2/2, Staré Město, 11000 
Praha 1 

Svěřená správa: 
Městská část Praha 11, Ocelíkova 
672/1, Háje, 14900 Praha 4 

Úprava sjezdu z garáží, 
vytvoření stanoviště nádob na 
tříděný odpad 

 

Změna stavby parc. č 348/8 (pan Kraus) 
 

Parc. č. Druh pozemku Plocha Vlastník Popis 

348/8 Zastavěná plocha 
a nádvoří 

511 m2 Kraus František, Tichonická 1543/38, 
Uhříněves, 10400 Praha 10 (2/5) 
Šmída Antonín, Baranova 1382/5, 
Žižkov, 13000 Praha 3 (2/5) 
Švarcová Jarmila, J. z Poděbrad 
1998/14, 78701 Šumperk (1/5) 

Změna stavby parc. č. 348/8 
(Nástavba a změna užívání) 

348/33 Ostatní plocha 3300 m2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské 
náměstí 2/2, Staré Město, 11000 
Praha 1 

Svěřená správa: 
Městská část Praha 11, Ocelíkova 
672/1, Háje, 14900 Praha 4 

Zřízení parkoviště pro 
umístění návštěvnických stání 
bydlení 
Zřízení parkoviště pro 
umístění vázaných a 
návštěvnických stání 
stávajících provozoven 

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

 

Nedochází ke vzniku ochranného ani bezpečnostního pásma. 

 B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívaní 

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

 

Předmětem této dokumentace je investiční záměr změny tří staveb  
– stavby na parc. č. 319/1, 319/2 (pan Tomáš Gryc) 
- stavby na parc. č. 348/9, 348/10 (pan Daniel Švambera) 
- stavby na parc. č. 348/8 (pan František Kraus) 
 

Jedná se o tři stávající objekty, které se nachází v obytné zástavbě městské části 
Praha 11 Háje. Soubor těchto objektů je sevřen ulicemi Starobylá a Kryštofova. Jedná se o 
jednopodlažní objekty, sloužící čistě jako provozovny (hospoda, restaurace, elektro, 

autoservis, prodejna atd.). 

Navrženými změnami dojde na jednotlivých pozemcích k vytvoření nových prostor 
určených pro trvalé bydlení s minoritním podílem nebytových prostor (restaurace, obchodních 



   

 

jednotek atd.). Vzhledem k tomu, že se jedná o vzájemně přiléhající objekty tvořící uliční 
frontu ulic Starobylá a Kryštofova, je nutné k nim přistupovat jako k jednomu celku.  

Z hmotového a architektonického hlediska se jedná o soubor staveb, kde hlavní 
stavba (hmotově nejvyšší s největší zastavěnou plochou) je stavba pana Švambery. Ostatní 
stavby mají charakter „přístaveb“ ke stavbě hlavní – jsou hmotově nižší o jedno patro a 
architektonicky jsou navrženy v podobném stylu (materiálově, barevností). Společným řešením 
je docíleno vzájemné funkční, architektonické a hmotové jednoty.  

 

Změna stavby parc. č. 319/1, 319/2 (pan Gryc) 
 

Předmětem změny je odstranění stávajícího jednopodlažního objektu a vytvoření 
novostavby bytového domu obsahující jedno podzemní podlaží a dvě nadzemní podlaží. 
Půdorysně se jedná o objekt ve tvaru písmene „L“ o rozměrech 19,6 x 15,4 m umístěný na 
hranici pozemku. Objekt bude zastřešen plochou střechou s extenzivní zelení. Poslední 
nadzemní podlaží je ve východní části ustoupené a vytváří bytu střešní terasu. 

 

Návrhem vznikne objekt pro trvalé bydlení. V 1.PP vzniknou sklepní prostory a 
technická místnost. V 1.NP vznikne komerční prostor s hygienickým zázemím a jedna bytová 
jednotka o konfiguraci 2+KK. Ve 2.NP vzniknou 3 bytové jednotky o konfiguracích 1+KK - 

2+KK. 

 

Změna stavby parc. č 348/9, 348/10 (pan Švambera) 
 

Předmětem změny je částečné odstranění stávajícího jednopodlažního objektu za 

účelem možného vybudování podzemního podlaží a nástavby dvou nadzemních podlaží. Hmota 
druhého a třetího nadzemního podlaží ustupuje od společné západní hranice a vytváří střešní 
terasy. Terasy na západní straně objektu budou ukončeny neprůhlednými průsvitnými výplněmi 
výšky 1,8 m, aby byla zachováno soukromí na sousedních pozemcích. Objekt bude zastřešen 
plochou střechou s extenzivní zelení.  

 

Návrhem vznikne objekt pro trvalé bydlení. V 1.PP vzniknou sklepní prostory, 
technická místnost a hromadná garáž. V 1.NP zůstane zachována stávající restaurace a nově 
vzniknou dva komerční prostory s hygienickým zázemím. Dále vznikne 6 bytových jednotek o 
konfiguracích 1+KK – 4+KK. V 2.NP vznikne 12 bytových jednotek o konfiguracích 1+KK – 3+KK. 
V 3.NP vznikne 9 bytových jednotek o konfiguracích 1+KK – 4+KK. 

 

Změna stavby parc. č 348/8 (pan Kraus) 
 

Předmětem změny je rekonstrukce stávajícího objektu a nástavba dvoupodlažní hmoty. 
Objekt bude zastřešen plochou střechou s extenzivní zelení. Druhé nadzemní podlaží je 
ustoupené od uliční fasády a vytváří bytům střešní terasy. Třetí nadzemní podlaží je na 
stejném půdorysu jako druhé nadzemní podlaží. 

 

Návrhem vznikne objekt pro trvalé bydlení. V 1.NP vzniknou skladovací kóje, technická 
místnost a garáže (vázaná stání pro byty). V 1.NP zůstanou zachovány stávající komerční 
prostory (restaurace a prodejna elektro). Ve 2. a 3.NP vzniknou bytové jednotky o 
konfiguracích 1+KK – 3+KK. 

 

 

 

   

 

b) účel užívání stavby 
 

Změna stavby parc. č. 319/1, 319/2 (pan Gryc) 
Účel užívání stavby: trvalé bydlení s minoritním podílem nebytových prostor 

(obchodní jednotka) 
 

Změna stavby parc. č 348/9, 348/10 (pan Švambera) 
Účel užívání stavby: trvalé bydlení s minoritním podílem nebytových prostor 

(obchodní jednotky, restaurace) 
 

Změna stavby parc. č 348/8 (pan Kraus) 
Účel užívání stavby: trvalé bydlení s minoritním podílem nebytových prostor 

(obchodní jednotka, restaurace) 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
 

Stavba je navržena jako trvalá. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

 

Netýká se této projektové dokumentace. 

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

 

Dokumentace investičního záměru bude splňovat požadavky dotčených orgánů. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) – kulturní památka apod. 
 

Netýká se této projektové dokumentace. 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti 

 

Změna stavby parc. č. 319/1, 319/2 (pan Gryc) 
 

Počet funkčních jednotek a jejich velikosti 
BYT A 2+KK   1.NP   51,5 m2 

KOMERČNÍ PROSTOR  1.NP   85,7 m2 

 

BYT B 1+KK   2.NP   31,7 m2 

BYT C 1+KK   2.NP   47,8 m2 

BYT D 2+KK   2.NP   51,5 m2 

celková plocha bytů     182,5 m2 

celková plocha komerčních prostor    85,7 m2 

 

celkem bytů      4 

 

Užitná plocha: 
Užitná plocha 1.PP     166,2 m2 

Užitná plocha 1.NP     161,6 m2 



   

 

Užitná plocha 2.NP     145,3 m2 

Celková užitná plocha            473,1 m2 

 

Hrubé podlažní plochy: 
Hrubá podlažní plocha 1.PP    203,4 m2 

Hrubá podlažní plocha 1.NP    203,4 m2 

Hrubá podlažní plocha 2.NP    185,4 m2 

Celková hrubá podlažní plocha           592,2 m2 

 

Zastavěná plocha:     203,4 m2 

 

Změna stavby parc. č 348/9, 348/10 (pan Švambera) 
 

Počet funkčních jednotek a jejich velikosti 
BYT 101 1+KK   1.NP   41,42 m2 

BYT 102 1+KK   1.NP   42,31 m2 

BYT 103 1+KK   1.NP   40,95 m2 

BYT 104 2+KK   1.NP   65,78 m2 

BYT 105 4+KK   1.NP   134,82 m2 

BYT 106 4+KK   1.NP   113,47 m2 

 

RESTAURACE   1.NP   190,40 m2 

KOMERČNÍ PROSTOR  1.NP   116,43 m2 

KOMERČNÍ PROSTOR  1.NP   122,88 m2 

 

BYT 201 2+KK   2.NP   59,67 m2 

BYT 202 1+KK   2.NP   36,15 m2 

BYT 203 2+KK   2.NP   46,15 m2 

BYT 204 1+KK   2.NP   36,75 m2 

BYT 205 3+KK   2.NP   90,99 m2 

BYT 206 2+KK   2.NP   55,43 m2 

BYT 207 2+KK   2.NP   55,42 m2 

BYT 208 2+KK   2.NP   55,12 m2 

BYT 209 3+KK   2.NP   93,58 m2 

BYT 210 3+KK   2.NP   108,47 m2 

BYT 211 2+KK   2.NP   60,05 m2 

BYT 212 3+KK   2.NP   102,82 m2 

 

BYT 301 4+KK   3.NP   115,07 m2 

BYT 302 1+KK   3.NP   37,25 m2 

BYT 303 3+KK   3.NP   91,01 m2 

BYT 304 2+KK   3.NP   55,40 m2 

BYT 305 2+KK   3.NP   55,41 m2 

BYT 306 2+KK   3.NP   55,12 m2 

BYT 307 3+KK   3.NP   90,51 m2 

BYT 308 3+KK   3.NP   91,80 m2 

BYT 309 4+KK   3.NP   109,90 m2 

 

celková plocha bytů  1.NP   439,74 m2 

celková plocha bytů  2.NP   800,06 m2 

celková plocha bytů  3.NP   701,47 m2 

   

 

celková plocha bytů     1941,27 m2 

 

celkem bytů      27 

 

Užitná plocha: 
Užitná plocha 1.PP     993,75 m2 

Užitná plocha 1.NP     984,13 m2 

Užitná plocha 2.NP     867,51 m2 

Užitná plocha 3.NP     751,89 m2 

Celková užitná plocha            3597,28 m2 

 

Hrubé podlažní plochy: 
Hrubá podlažní plocha 1.PP    1064,33 m2 

Hrubá podlažní plocha 1.NP    1123,93 m2 

Hrubá podlažní plocha 2.NP    1067,10 m2 

Hrubá podlažní plocha 3.NP    929,68 m2 

Celková hrubá podlažní plocha           4185,04 m2 

 

Zastavěná plocha:     1124,08 m2 

 

Změna stavby parc. č 348/8 (pan Kraus) 
 

Počet funkčních jednotek a jejich velikosti 
 

KOMERČNÍ PROSTOR STÁV. 1.NP   280,45 m2 

 

BYT 201 3+KK   2.NP   75,96 m2 

BYT 202 1+KK   2.NP   35,48 m2 

BYT 203 2+KK   2.NP   60,02 m2 

BYT 204 2+KK   2.NP   60,90 m2 

BYT 205 3+KK   2.NP   76,93 m2 

BYT 301 3+KK   3.NP   75,96 m2 

BYT 302 1+KK   3.NP   35,48 m2 

BYT 303 2+KK   3.NP   60,02 m2 

BYT 304 2+KK   3.NP   60,90 m2 

BYT 305 3+KK   3.NP   76,93 m2 

 

celková plocha bytů  2.NP   309,29 m2 

celková plocha bytů  3.NP   309,29 m2 

celková plocha bytů     618,58 m2 

 

celkem bytů      10 

 

Hrubé podlažní plochy: 
Hrubá podlažní plocha 1.NP    511,00 m2 

Hrubá podlažní plocha 2.NP    400,00 m2 

Hrubá podlažní plocha 3.NP    400,00 m2 

Celková hrubá podlažní plocha           1311,00 m2 

 



   

 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod. 

 

Základní bilance stavby budou zpracovány v dalším stupni projektové dokumentace 

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

Časové údaje o realizaci stavby budou uvedeny v dalším stupni projektové 
dokumentace. 

 

Výstavba není členěna na etapy. 

j) orientační náklady stavby 
 

Orientační náklady prací budou uvedeny v dalším stupni projektové dokumentace. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 

Jedná se o tři stávající objekty, které se nachází v obytné zástavbě městské části 
Praha 11 Háje. Soubor těchto objektů je sevřen ulicemi Starobylá a Kryštofova. Jedná se o 
jednopodlažní objekty, sloužící čistě jako provozovny (hospoda, restaurace, elektro, 

autoservis, prodejna atd.). 

Navrženými změnami dojde na jednotlivých pozemcích k vytvoření nových prostor 
určených pro trvalé bydlení s minoritním podílem nebytových prostor (restaurace, obchodních 
jednotek atd.). Vzhledem k tomu, že se jedná o vzájemně přiléhající objekty tvořící uliční 
frontu ulic Starobylá a Kryštofova, je nutné k nim přistupovat jako k jednomu celku.  

Z hmotového a architektonického hlediska se jedná o soubor staveb, kde hlavní 
stavba (hmotově nejvyšší s největší zastavěnou plochou) je stavba pana Švambery. Ostatní 
stavby mají charakter „přístaveb“ ke stavbě hlavní – jsou hmotově nižší o jedno patro a 
architektonicky jsou navrženy v podobném stylu (materiálově, barevností). Společným řešením 
je docíleno vzájemné funkční, architektonické a hmotové jednoty.  

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

Hlavní objektu je uspořádán do půdorysného tvaru písmene “L“. Uliční fasádu definují 
především lodžie se zalamovaným zábradlím vytvářející dominantní kompoziční prvek. Toto 
zábradlí je řešeno buďto jako plné v celé výšce, nebo snížené a doplněné o prosklenou část. 
Tento motiv je použit i v uliční části pana Krause. Zábradlí lodžií a jeho navazující tvary jsou 
tvořeno bílou omítkou, samotné obvodové stěny uvnitř lodžií jsou tmavě šedé. Rámy oken jsou 
navrženy v antracitové barvě. Střecha objektu je opatřena extenzivní zelení. 

Projekt nabízí prostorné byty s konfigurací 1+KK až 4+KK. Byty disponují 
předzahrádkami, lodžiemi či terasami. Lodžie tvoří nejen výrazný kompoziční prvek, zároveň i 
zvyšují soukromí bytů a poskytují lepší ochranu před hlukem z ulice. Přízemní byty hlavního 
objektu orientované do ulice jsou pro větší soukromí částečně odděleny gabionovými stěnami. 
Vstupy do všech tří objektů jsou koncipovány jako bezbariérové. 

 

 

   

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Změna stavby parc. č. 319/1, 319/2 (pan Gryc) 
 

Návrhem vznikne objekt pro trvalé bydlení. V 1.PP vzniknou sklepní prostory a 
technická místnost. V 1.NP vznikne komerční prostor s hygienickým zázemím a jedna bytová 
jednotka o konfiguraci 2+KK. Ve 2.NP vzniknou 3 bytové jednotky o konfiguracích 1+KK - 

2+KK. 

 

Změna stavby parc. č 348/9, 348/10 (pan Švambera) 
 

Návrhem vznikne objekt pro trvalé bydlení. V 1.PP vzniknou sklepní prostory, 
technická místnost a hromadná garáž. V 1.NP zůstane zachována stávající restaurace a nově 
vzniknou dva komerční prostory s hygienickým zázemím. Dále vznikne 6 bytových jednotek o 
konfiguracích 1+KK – 4+KK. V 2.NP vznikne 12 bytových jednotek o konfiguracích 1+KK – 3+KK. 
V 3.NP vznikne 9 bytových jednotek o konfiguracích 1+KK – 4+KK. 

 

Změna stavby parc. č 348/8 (pan Kraus) 
 

Návrhem vznikne objekt pro trvalé bydlení. V 1.NP vzniknou skladovací kóje, technická 
místnost a garáže (vázaná stání pro byty). V 1.NP zůstanou zachovány stávající komerční 
prostory (restaurace a prodejna elektro). Ve 2. a 3.NP vzniknou bytové jednotky o 
konfiguracích 1+KK – 3+KK. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby.                                                                             
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 

 

Navržené objekty jsou plně v souladu s ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Podle projektu by měl být objekt 
vybudován z materiálů splňujících hygienické normy, tudíž jsou životnímu prostředí neškodné.  

Řešený objekt je realizován na parcele, v jejíž lokalitě ani okolí se nenachází žádná ochranná 
pásma a nejsou stavbou ani vyvolána, vyjma inženýrských sítí vedoucích v místní komunikaci. Jejich 
bližší poloha je na situaci stavby. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 
 

Bude zpracováno v dalším stupni projektové dokumentace. 

b) konstrukční a materiálové řešení 
 

Bude zpracováno v dalším stupni projektové dokumentace. 

c) mechanická odolnost a stabilita. 
 

Bude zpracováno v dalším stupni projektové dokumentace. 



   

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 
 

nejsou obsaženy v projektu 

b) výčet technických a technologických zařízení. 
 

nejsou obsaženy v projektu 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 

Bude zpracováno v dalším stupni projektové dokumentace. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 

projekt bude splňovat kritéria ENB 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. 
Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., 
a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod. 

 

Bude zpracováno v dalším stupni projektové dokumentace. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Objekt se nachází v lokalitě se středním radonovým rizikem. Navržená opatření jsou 

v souladu s ČSN 73 0601. 

b) ochrana před bludnými proudy 
V objektu nedochází ke vzniku bludných proudů, ochranu není třeba řešit. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
Objekt se nenachází v lokalitě s rizikem technické seizmicity, ochranu není třeba řešit. 

d) ochrana před hlukem 
Bude dodrženo nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací. Ochranu před hlukem tvoří obvodové konstrukce budovy. 

e) protipovodňová opatření 
Řešené území není v záplavovém území 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Ostatní účinky se v řešeném území nenacházejí. 

 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
 

Objekty jsou připojeny na sítě technické infrastruktury. 

   

 

 B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

 

Stávající dopravní řešení v lokalitě bude zachováno. Se změnami jednotlivých staveb 
dojde k dílčím úpravám napojení na stávající dopravní infrastrukturu: 

 

Změna stavby parc. č. 319/1, 319/2 (pan Gryc) 
Stávající sjezd na pozemek zůstane zachován. 
 

Změna stavby parc. č 348/9, 348/10 (pan Švambera) 
Stávající sjezd z ulice Starobylé do zásobovacího dvora (parc. č. 618/1) bude nově 

využit jako vjezd do navržených podzemních garáží. Vzhledem k šíři vjezdové rampy do 
podzemního parkoviště 6,0 m bude zbylá šíře původního vjezdu využita jako stanoviště 
tříděného odpadu. Parkovací stání na terénu před objektem budou nadále využívána jako 
návštěvnická stání a vázaná stání provozoven.  

 

Změna stavby parc. č 348/8 (pan Kraus) 
Stávající sjezd z oblouku křižovatky Starobylé bude zrušen. (původní sjezd ke 

garážovým vratům autoservisu). Bude proveden nový sjezd ze severní strany do nově 
navržených garáží v objektu (část 1.NP bude využita jako vázaná stání pro byty). V ulici 

Starobylá (z východní strany) vytvořeno parkoviště pro 4 osobní automobily (pozemek parc. č. 
348/33). Na konci ulice Starobylé (severozápadně od objektu) bude vytvořeno parkoviště pro 
4 osobní automobily (pozemek parc. č. 348/33). Se změnou stavby dojde i k úpravě chodníku 
podél nově navrženého vstupu (z východní strany). 

 

Popis přístupových tras pro stavbu viz část ZOV. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 

Stávající dopravní řešení v lokalitě bude zachováno.  



   

 

c) doprava v klidu 

 

Změna stavby parc. č. 319/1, 319/2 (pan Gryc) 

 

POČET STÁNÍ: 1 - Bydlení 

Základní ukazatele  Počet stání 

HPP 272,00  vázané   2,88 

Počet jednotek 4,00  návštěvnické min. počet 0,26 

      max. počet 0,35 

Základní počty stání dle přílohy č.2     

základní počet stání/jednotku 85  

MIN 

Vázaná stání 2,88 

PZ (max. 2 stání na jednotku) 3,20  Návštěvnická stání 0,26 

vázané 90,00%  součet 3,14 

návštěvnické 10,00%  zaokrouhlení 3 

    
 

  

Přepočet dle přílohy č.3 - zóna 06  

MAX 

Vázaná stání 2,88 

vázané bydlení 100,00%  Návštěvnická stání 0,35 

návštěvnické min. počet 80,00%  součet 3,23 

  max. počet 110,00%  zaokrouhlení 3 

       

       

POČET STÁNÍ: 2b - Služby a drobné provozovny   

Základní ukazatele  Počet stání 

HPP 116,00  vázané min. počet 0,23 

       max. počet 0,32 

    návštěvnické min. počet 2,09 

Základní počty stání dle přílohy č.2    max. počet 2,87 

základní počet stání/jednotku 40   
 

 

PZ  2,90  

MIN 

Vázaná stání 0,23 

vázané   10,00%  Návštěvnická stání 2,09 

návštěvnické   90,00%  součet 2,32 

    zaokrouhlení 2 

Přepočet dle přílohy č.3 - zóna 06  
 

  

vázané min. počet 80,00%  

MAX 

Vázaná stání 0,32 

  max. počet 110,00%  Návštěvnická stání 2,87 

návštěvnické min. počet 80,00%  součet 3,19 

  max. počet 110,00%  zaokrouhlení 3 

       

       

CELKEM STÁNÍ: 
MIN 5 

MAX 6 

 

Dle výše uvedeného výpočtu je požadováno min. 5 stání. Na vlastním pozemku je navrženo 5 

stání pro osobní automobily. Kapacita parkovacích míst pokrývá 100 % potřeby.  

 

 

 

 

   

 

Změna stavby parc. č 348/9, 348/10 (pan Švambera) 
 

POČET STÁNÍ: 1 - Bydlení 

Základní ukazatele  Počet stání 

HPP 2650,00  vázané   28,06 

Počet jednotek 27,00  návštěvnické min. počet 2,49 

      max. počet 3,43 

Základní počty stání dle přílohy č.2     

základní počet stání/jednotku 85  

MIN 

Vázaná stání 28,06 

PZ (max. 2 stání na jednotku) 31,18  Návštěvnická stání 2,49 

vázané 90,00%  součet 30,55 

návštěvnické 10,00%  zaokrouhlení 31 

    
 

  

Přepočet dle přílohy č.3 - zóna 06  

MAX 

Vázaná stání 28,06 

vázané bydlení 100,00%  Návštěvnická stání 3,43 

návštěvnické min. počet 80,00%  součet 31,49 

  max. počet 110,00%  zaokrouhlení 31 

       

       

POČET STÁNÍ: 2b - Služby a drobné provozovny   

Základní ukazatele  Počet stání 

HPP 470,00  vázané min. počet 0,94 

       max. počet 1,29 

    návštěvnické min. počet 8,46 

Základní počty stání dle přílohy č.2    max. počet 11,63 

základní počet stání/jednotku 40   
 

 

PZ  11,75  

MIN 

Vázaná stání 0,94 

vázané   10,00%  Návštěvnická stání 8,46 

návštěvnické   90,00%  součet 9,40 

    zaokrouhlení 9 

Přepočet dle přílohy č.3 - zóna 06  
 

  

vázané min. počet 80,00%  

MAX 

Vázaná stání 1,29 

  max. počet 110,00%  Návštěvnická stání 11,63 

návštěvnické min. počet 80,00%  součet 12,93 

  max. počet 110,00%  zaokrouhlení 13 

       

       

CELKEM STÁNÍ: 
MIN 40 

MAX 44 

 

Dle výše uvedeného výpočtu je požadováno min. 40 stání. V objektu je navrženo 33 stání pro 
osobní automobily a parkoviště patřící k objektu má kapacitu 10 parkovacích stání. Kapacita 
parkovacích míst pokrývá 100 % potřeby. 

 

 

 

 



   

 

Změna stavby parc. č 348/8 (pan Kraus) 

 

POČET STÁNÍ: 1 - Bydlení 

Základní ukazatele  Počet stání 

HPP 800,00  vázané   8,47 

Počet jednotek 10,00  návštěvnické min. počet 0,75 

      max. počet 1,04 

Základní počty stání dle přílohy č.2     

základní počet stání/jednotku 85  

MIN 

Vázaná stání 8,47 

PZ (max. 2 stání na jednotku) 9,41  Návštěvnická stání 0,75 

vázané 90,00%  součet 9,22 

návštěvnické 10,00%  zaokrouhlení 9 

    
 

  

Přepočet dle přílohy č.3 - zóna 06  

MAX 

Vázaná stání 8,47 

vázané bydlení 100,00%  Návštěvnická stání 1,04 

návštěvnické min. počet 80,00%  součet 9,51 

  max. počet 110,00%  zaokrouhlení 10 

       

       

POČET STÁNÍ: 2b - Služby a drobné provozovny   

Základní ukazatele  Počet stání 

HPP 280,45  vázané min. počet 0,56 

       max. počet 0,77 

    návštěvnické min. počet 5,05 

Základní počty stání dle přílohy č.2    max. počet 6,94 

základní počet stání/jednotku 40   
 

 

PZ  7,01  

MIN 

Vázaná stání 0,56 

vázané   10,00%  Návštěvnická stání 5,05 

návštěvnické   90,00%  součet 5,61 

    zaokrouhlení 6 

Přepočet dle přílohy č.3 - zóna 06  
 

  

vázané min. počet 80,00%  

MAX 

Vázaná stání 0,77 

  max. počet 110,00%  Návštěvnická stání 6,94 

návštěvnické min. počet 80,00%  součet 7,71 

  max. počet 110,00%  zaokrouhlení 8 

       

       

CELKEM STÁNÍ: 
MIN 15 

MAX 18 

 

Dle výše uvedeného výpočtu je požadováno min. 15 stání. V objektu je navrženo 8 stání pro 

osobní automobily v parkovacím zakladači. V ulici Starobylá (z východní strany) vytvořeno parkoviště 

pro 4 osobní automobily (pozemek parc. č. 348/33). Na konci ulice Starobylé (severozápadně od 

objektu) bude vytvořeno parkoviště pro 4 osobní automobily (pozemek parc. č. 348/33). Kapacita 

parkovacích míst pokrývá 100 % potřeby. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Stávající řešení bude zachováno. 

   

 

 B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 
Nejsou navrženy 

b) použité vegetační prvky 
Výsev extenzivní zeleně na střechách. 

c) biotechnická opatření 
Nejsou obsaženy v projektu 

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

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Vzhledem k povaze stavby nejsou kladeny žádné speciální požadavky na  péči o životní 

prostředí po dobu realizace stavby. Budou dodrženy požadavky na provádění stavby dané stavebním 
povolením. 

Nakládání s odpady vzniklými v rámci výstavby bude řešeno podle zák. č. 185/2001 Sb.  
Odpadové hospodářství (posouzení z hlediska zák. č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně 

některých dalších zákonů v platném znění)bude řešeno v této struktuře: 
VLASTNÍ VÝSTAVBA      

- beton 

- plasty 

- dřevo 
- papír 
- ocel 

Přehled předpokládaných odpadů vzniklých v rámci stavby dle vyhl. 8/2021 Sb. katalogu 

odpadů: 
- odpad skup. 08 – odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových 

hmot 

- odpad skup. 17 – stavební a demoliční odpady 
- odpad skup. 15 – odpadní obaly: absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály 

a ochranné oděvy jinak neurčené 
 
Kód Druh odpadu Využití 
08 01 11* odpadní barvy a laky obsahující 

organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 
látky 

likvidace na skládce určené pro nebezpečné odpady 

08 01 17* odpady z odstraňování barev a laků 
obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

likvidace na skládce určené pro nebezpečné odpady 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly likvidace na skládce určené pro tento odpad 
15 01 02 plastové obaly likvidace na skládce určené pro tento odpad 
17 01 01 beton, železobeton využití na stavbě pro zásypy, podkladní vrstvy nebo 

likvidace na skládce 
17 01 02 cihly využití na stavbě pro zásypy nebo likvidace na skládce 
17 01 03 tašky a ker. výrobky využití na stavbě pro zásypy nebo likvidace na skládce 
17 05 00 vytěžená zemina  odvoz mimo staveniště na místo pro ni určené 
17 02 01 dřevo likvidace na skládce určené pro tento odpad 
17 08 stavební materiály na bázi sádry likvidace na skládce určené pro tento odpad v příp. 

nebezpečného odpadu likvidace na skládce určené pro nebezpečné 
odpady 

17 09 04 směsný stavební a/nebo demoliční 
odpad 

likvidace na skládce určené pro tento odpad nebo 
úprava v zařízení určeném na recyklaci stavebních odpadů 

 



   

 

Neupravené nebo nevytříděné stavební odpady nebudou využívány na terénní úpravy. 

V případě, že na stavbě vzniknou odpady, které nejsou výše uvedeny, bude s nimi nakládáno 

v souladu se zákonem o odpadech a příslušných souvisejících vyhlášek. 

Během realizace bude eliminována prašnost vznikající bouracími a stavebními pracemi, 

přesunem materiálů a také pohybem stavebních mechanismů. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

 

Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

 

Zohlednění podmínek je obsaženo ve všech částech projektové dokumentace. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 

bylo-li vydáno 

 

Nebylo vydáno. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů. 

 

v projektu není třeba řešit. 

 B.7 Ochrana obyvatelstva 

a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 

Stavba nevyžaduje zvláštní požadavky na situování a stavební řešení z hlediska 

ochrany obyvatelstva. 

 B.8 Zásady organizace výstavby 

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

 

Odběr el. energie bude přes samostatné měření. Rovněž odběr vody bude přes 

samostatné měření. Napojovací body budou určené při předání staveniště.  

b) odvodnění staveniště 

 

Odvodnění staveniště bude provedeno gravitačně vsakováním. Odvádění srážkových, 

odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo 

znečištění odtokových zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi 

a nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné kontaminované odpadní vody budou předčištěny 

   

 

dle druhu znečištění (v sedimentačních nádržích zachycení cementových kalů, písků, zeminy, 

lapač tuků). 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Hlavní vjezd a vstup na stavbu bude z komunikace Starobylá a Kryštofova. 

Tento vjezd bude využíván i pro přepravu dohodnutých rozhodujících konstrukcí, 

materiálů a látek na staveniště. 

Samotná výstavba nebude pro dané území výrazně omezujícím faktorem. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Podle projektu by měl být 

objekt vybudován z materiálů splňujících hygienické normy, tudíž jsou životnímu prostředí 

neškodné. 

Odpad je tříděn do několika skupin a svážen specializovanou firmou do třídírny 

komunálního odpadu a posléze skládkovány, či páleny. Provoz v objektu nezatěžuje okolí 

hlukem. 

Provozem stavby nebude docházet k narušení přírody a krajiny. Bude dodržen zákon 

č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav a prováděcí vyhlášky.  

Navržená stavba negativně neovlivní sousední pozemky. Sousední pozemky nebudou vyžadovat 

žádnou zvláštní ochranu. 

Způsob likvidace odpadu vzniklého stavební činností – odpad bude odvezen na 

schválenou skládku. 

Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půd lze záměr 

označit za nulový, protože vlastní provoz nepředstavuje riziko kontaminace půd. Kontaminace 

půd v etapě výstavby je ošetřena doporučeními prezentovanými v příslušných kapitolách 

předkládaného oznámení. Ovlivnění zdravotního stavu prostřednictvím znečištění vod není ve 

vztahu k hodnocenému záměru aktuální a tento vliv lze označit za nulový. 

· na zařízení staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro 

stavební mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních 

prostředků pro případnou likvidaci úniku ropných látek 

· v případě úniku ropných látek nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 

neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům 

· na staveništi bude dostatek sanačních prostředků pro likvidaci případných havárií 

 

Projekt splňuje ustanovení vyhlášky č. 268/2009 – Sb. o  technických požadavcích na 

výstavbu ve znění pozdějších předpisů a ustanovení předpisů souvisejících. 

 

Péče o životní prostředí a hygienu práce v průběhu stavby 

- Provoz stavby nebude podstatně ovlivňovat stávající životní prostředí.  

- Vhodnou organizací se omezí hlučnost a prašnost stavby. Ohrazením staveniště bude 

na nejnižší míru omezena hlučnost a prašnost mimo stavbu 

- Pro stavbu bude zřízeno vhodné zázemí stavby včetně hygienického zázemí. 

- Vhodně bude umístěno zařízení staveniště. 

- Veškeré nové použité materiály budou vybírány s přihlédnutím k jejich ekologické 

nezávadnosti, možnosti budoucí recyklace a k energetické náročnosti jejich výroby. 

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

 

Vstup na staveniště bude mimo i během výstavby řádně zabezpečen proti vstupu 

nepovolaných osob. 



   

 

Vchody budou řádně označeny tabulkou s nápisem „Nepovolaným vstup zakázán“. 
Požadavky na asanaci, demolice a kácení nejsou. 
Provoz hlučných mechanismů musí být omezen a pokud možno přesunut přímo 

na pracoviště nebo budou použity nástroje se sníženou hlučností. U dopravních prostředků 
vypínat motory při nakládce a vykládce a přizpůsobit režim stavby tak, aby co nejméně rušil 
okolí. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  
 

Prostor pro dočasné skladování stavebního materiálu bude vymezen v dalším stupni 
projektové dokumentace.  

Sociální zařízení pro pracovníky na stavbě bude zajištěno pomocí mobilní toalety. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 

Není vyžadováno. 

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

Odpadové hospodářství (posouzení z hlediska zák. č. 185/2001 Sb. O odpadech a o 

změně některých dalších zákonů v platném znění)bude řešeno v této struktuře: 
 

VLASTNÍ VÝSTAVBA      

- beton 

- plasty 

- dřevo 
- papír 
- ocel 

 

Přehled předpokládaných odpadů vzniklých v rámci stavby dle vyhl. 8/2021 Sb. katalogu 

odpadů: 
- odpad skup. 08 – odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových 

hmot 

- odpad skup. 17 – stavební a demoliční odpady 
- odpad skup. 15 – odpadní obaly: absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály 

a ochranné oděvy jinak neurčené 
 
Kód Druh odpadu Využití 
08 01 11* odpadní barvy a laky obsahující 

organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 
látky 

likvidace na skládce určené pro nebezpečné odpady 

08 01 17* odpady z odstraňování barev a laků 
obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

likvidace na skládce určené pro nebezpečné odpady 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly likvidace na skládce určené pro tento odpad 
15 01 02 plastové obaly likvidace na skládce určené pro tento odpad 
17 01 01 beton, železobeton využití na stavbě pro zásypy, podkladní vrstvy nebo 

likvidace na skládce 
17 01 02 cihly využití na stavbě pro zásypy nebo likvidace na skládce 
17 01 03 tašky a ker. výrobky využití na stavbě pro zásypy nebo likvidace na skládce 
17 05 00 vytěžená zemina  odvoz mimo staveniště na místo pro ni určené 
17 02 01 dřevo likvidace na skládce určené pro tento odpad 
17 08 stavební materiály na bázi sádry likvidace na skládce určené pro tento odpad v příp. 

nebezpečného odpadu likvidace na skládce určené pro nebezpečné 
odpady 

17 09 04 směsný stavební a/nebo demoliční 
odpad 

likvidace na skládce určené pro tento odpad nebo 
úprava v zařízení určeném na recyklaci stavebních odpadů 

   

 

 

Neupravené nebo nevytříděné stavební odpady nebudou využívány na terénní úpravy. 
V případě, že na stavbě vzniknou odpady, které nejsou výše uvedeny, bude s nimi nakládáno 
v souladu se zákonem o odpadech a příslušných souvisejících vyhlášek. 

Během realizace bude eliminována prašnost vznikající bouracími a stavebními pracemi, 
přesunem materiálů a také pohybem stavebních mechanismů. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Během výstavby nejsou požadovány deponie. Stavební suť nebo výkopy budou 

průběžně vyváženy do kontejneru a dle potřeby vyváženy na skládku. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Provozem stavby nebude docházet k narušení přírody a krajiny. Bude dodržen zákon 

č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav a prováděcí vyhlášky. 
Navrhovaná stavba neovlivní sousední pozemky.  Sousední pozemky nebudou vyžadovat 
žádnou zvláštní ochranu. 

Použité materiály byly vybrány s ohledem na jejich ekologickou nezávadnost 
a možnost budoucí recyklace. 

Provoz hlučných mechanismů musí být omezen a pokud možno přesunut přímo 
na pracoviště nebo použít stroje se sníženou hlučností. U dopravních prostředků vypínat 
motory při nakládce a vykládce a přizpůsobit režim stavby tak, aby co nejméně rušil okolí, 
zejména brzy ráno, večer a v noci. 

Při bouracích pracích používat kompresory výhradně na elektrický pohon. 
U dopravních prostředků vypínat motory při nakládce a přizpůsobit režim stavby tak, 

aby co nejméně rušil obyvatele, zejména brzy ráno a večer. Nesmí být použito stacionárních 
mechanismů na tekutá paliva. V případě mobilních mechanismů na tekutá paliva musí být pod 
každým stojem, z něhož by mohla unikat ropná látka, podložena vana z ocelového plechu 
dostatečné tloušťky o takovém rozsahu, který zaručí zachycení nejen odkapů, ale i případně 
uniklé palivo z provozní nádrže. Na staveništi nesmí být skladovány zásoba pohonných hmot a 
olejů. 

Suť bude stále kropena, bude prováděn denní úklid na staveništi. Všechny dopravní, 
stavební mechanismy před výjezdem ze staveniště je nutné řádně očistit. 

Způsob likvidace odpadu vzniklého stavební činností – odpad bude odvezen na 

schválenou skládku. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 

Během provádění stavby bude dodržován stavební a vodní zákon a příslušně 
vyhlášky o obecně platných technických požadavcích na provádění stavby. 

Při provádění stavby budou k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, hygieny 
práce a požární ochrany dodržovány obecně platné právní a ostatní předpisy. 

Zhotovitel prokazatelně proškolí všechny své pracovníky na stavbě. 
 

Pracovníci zhotovitele musí pro zajištění bezpečnosti práce postupovat zejména 
v souladu s požadavky, které uvádí: 

- zákon č. 309/2006 Sb. - Zajištění dalších podmínek ochrany a zdraví při práci 
- NV č. 591/2006 Sb. - nařízení vlády ČR o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- NV č. 362/2005 Sb. - nařízení vlády ČR o bližších minimálních požadavcích pro práci ve 

výškách a nad volnou hloubkou 
- další požadavky platných právních předpisů a jejich seznam viz zpracovaný PLÁN BOZP pro 

část realizace 



   

 

 

V případě, že na staveništi budou působit současně zaměstnanci více jak 
jednoho zhotovitele stavby a na staveništi budou vykonávány práce a činnosti se 
zvýšeným rizikem ohrožení zdraví, je zadavatel povinen v souladu s nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích zajistit BOZP a koordinaci BOZP tím, že  

 

a) ve fázi přípravy: 
- určí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
- zajistí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

včetně opatření z hlediska časové potřeby a způsobu provádění realizace stavby 
 

Koordinátor je při přípravě stavby povinen: 
- v dostatečném předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat zadavateli 

stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, 
které se mohou při realizaci stavby vyskytnout a další podklady nutné pro 
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek 
výkonu práce 

- předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, veškeré informace o 
známých bezpečnostních a zdravotních rizicích  

- provádět činnosti, které stanoví § 7 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
- koordinuje a zajišťuje soulad požadavků BOZP při zpracování projektové 

dokumentace, zejména v části Zásady organizace výstavby. 
 

b) ve fázi realizace: 
- určit koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 
- zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce nejpozději do 8 

dnů před předáním staveniště zhotoviteli 
 

Koordinátor je při realizaci stavby povinen: 
- informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních 

rizicích na staveništi 
- upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy, k tomu je oprávněn navrhovat 
přiměřená opatření 

- provádět činnosti stanovené § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Dle rozsahu a dostupných informací, bude nutností koordinátora BOZP pro část 

realizace ustanovit zadavatelem stavby.  

Ve smyslu obecných technických požadavků na výstavbu bude při provádění 
prací za mimořádných podmínek bezpečnost práce zajištěna organizačními a technickými 
opatřeními. Tato opatření budou využita i pro zajištění bezpečnosti práce při okolním 
stávajícím provozu. 

Na staveništích budou použity barevné pásky a výstražné bezpečnostní tabulky 
zajišťující staveniště proti vstupu nepovolaných osob, případně přenosná zábradlí. 

Otvory, jámy (výkopy), nestabilní konstrukce atd. budou zakryty nebo oploceny, 
případně budou z hlediska bezpečnosti práce zajištěny jiným vhodným způsobem. 

Při stavebních a montážních pracích v blízkosti elektrických zařízení pod 
napětím budou učiněna opatření proti dotyku při přiblížení k částem s nebezpečným 
napětím, především dle ČSN EN 50110-1 ed. 3. 

   

 

Stavbu bude provádět odborný zhotovitel s odpovídajícím povolením dle 
zvláštních předpisů pro provádění tohoto druhu stavby. Na stavbě bude vykonáván 
odborný stavební dozor osobou s kvalifikací dle zvláštních předpisů. Stavební práce 
mohou provádět jen kvalifikovaní 

pracovníci pod stálým dozorem osoby odpovědné za výstavbu. 
Z požárního hlediska bude po celou dobu provádění stavby požadován trvale 

přístupný hydrant a budou respektovány požární předpisy, zejména při práci s hořlavými 
materiály a při jejích skladování. Únikově cesty jsou k dispozici. 

První pomoc bude zajišťována v případě potřeby u Záchranné služby a 
Hasičského záchranného sboru. 

Bezpečnost práce bude řešena v rámci přípravy stavby v dodavatelské 
dokumentaci dle platných předpisů o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Součástí projektové dokumentace pro stavební povolení je 
vypracovaný plán BOZP v přípravě stavby. Po výběru zhotovitele a koordinátora 
BOZP pro část realizace, je nutno tento plán aktualizovat v součinnosti s vybraným 
zhotovitelem dle zvolených pracovních postupů. 

 

Zdroje ohrožení zdraví při výstavbě a jejich omezení: 
Práce ve výškách – zábradlí 
Práce v rýhách a jamách – zabezpečení stěn výkopů 
Ohrožení elektrickým proudem – zabezpečení obsluhy a údržby strojů 

kvalifikovanými osobami 
Všeobecné požadavky: 

Zákaz používání alkoholu 
Používání ochranných pomůcek 
Pořádek na staveništi 
Osvětlení, ohrazení, zabezpečení staveniště 
Zákaz vstupu nepovolaným osobám na staveniště 
Dodržování projektu a stanovených technologických postupů 
Pravidelná školení BOZ 
Respektování Zákoníku práce 

Způsob omezení rizikových vlivů: 
Zpracování a dodržování Provozního předpisu, Havarijního řádu a Požárních 

poplachových směrnic 
Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovědnými osobami 
Dodržování a respektování podmínek Požární zprávy, návodů k obsluze 

zařízení 
Používání ochranných pomůcek a pracovních oděvů 
Respektování BOZ 
Dodržování Zákoníku práce 
Pravidelné školení všech pracovníků z hlediska BOZ 

 

Při výstavbě nutno respektovat: 
ČSN 73 2310   Provádění zděných konstrukcí 
ČSN 73 2601   Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN 73 3050   Zemní práce 
ČSN 73 3300   Provádění střech 
ČSN 73 0090   Zakládání staveb 
ČSN 73 3053   Násypy z kamenité sypaniny 
ČSN 73 8106   Ochranné a záchytné konstrukce 
ČSN 73 3610   Provádění klempířských prací 



   

 

ČSN 73 0550   Izolace 

Zákoník práce a další ČSN, EN k provádění staveb 
 

Nutno dodržovat normy platné k 30. 12. 1990 jako závazné. 
 

ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti 
  Část 1: Základní ustanovení  
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti 
  Část 3: Pozemní stavební objekty 
ČSN 73 2031 Zkoušení stavebních objektů, konstrukcí a dílců 
  Společná ustanovení 
ČSN 73 2061-1 Zatěžovací zkoušky zdiva 
  Část 1: Všeobecná ustanovení 
ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí    

ČSN 73 3040 Geotextílie v stavebných konštrukciách 
  Základné ustanovenia 
ČSN 73 3050   Zemné práce 
  Všeobecné ustanovenia     

ČSN 73 3130 Stavební práce. Truhlářské práce stavební 
  Základní ustanovení     

ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění 
ČSN 73 3440 Stavební práce. Sklenářské práce stavební 
  Základní ustanovení 
ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné 
ČSN 73 3610 Klempiarske práce stavebné 
ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení 
ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 
ČSN 73 8107 Trubková lešení 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Nejsou požadovány 

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Nejsou požadovány 

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

 

Nejsou požadovány 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 

Časové údaje o realizaci stavby budou uvedeny v dalším stupni projektové 
dokumentace. 

Výstavba není členěna na etapy. 
 

Pracovní doba 
 

v pracovní dny od 7.00 - 21.00 hod.  
v sobotu 8.00 - 16.00 hod.  

v neděli klid. 

   

 

 B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

 

Není požadováno 

 

 

V Praze, 05/2021    Vypracoval: Ing. arch. Martin MAJ 
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