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ŠIROKÁ 116/10
Informace o stavb
Stavba:

.p. 116

Obec:

eské Budjovice [544256]ҭ

ást obce:

eské Budjovice 1 [403865]ҭ

Katastrální území:

eské Budjovice 1 [621919]

íslo LV:

464

Na parcele:

132

Typ stavby:

budova s íslem popisným

Zpsob vyuití:

objekt k bydlení

Stavební objekt:

.p. 116ҭ

Ulice:

Širokáҭ

Adresní místa:

Široká 116/10ҭ

Vlastníci, jiní oprávnní
Vlastnické právo

Adresa

Renzo Praha s.r.o.

Na Pankráci 995/5, Nusle, 14000 Praha 4

Podíl

Zpsob ochrany nemovitosti
Název
nemovitá kulturní památka
památkov chránné území

Omezení vlastnického práva
Typ
Zástavní právo smluvní

Jiné zápisy
Nejsou evidovány ádné jiné zápisy.
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 25.07.2013 16:08:13.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí R vykonává Katastrální úad pro Jihoeský kraj, Katastrální
pracovišt eské Budjoviceҭ
© 2004 - 2013 eský úad zemmický a katastrálníҭ , Pod sídlištm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8ҭ

Verze aplikace: 4.6.6 build 28
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A.1 Identifikaní údaje
A. 1.1 Údaje o stavb
a) název stavby,
b) místo stavby (adresa, ísla popisná, katastrální území, parcelní ísla pozemk),
c) pedmt projektové dokumentace.
A. 1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, píjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, píjmení, obchodní firma, I, bylo-li pidleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo
c) obchodní firma nebo název, I, bylo-li pidleno, adresa sídla (právnická osoba).
A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, píjmení, obchodní firma, I, bylo-li pidleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo
obchodní firma nebo název, I, bylo-li pidleno, adresa sídla (právnická osoba),
b) jméno a píjmení hlavního projektanta vetn ísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob
vedené eskou komorou architekt nebo eskou komorou autorizovaných inženýr a technik inných ve
výstavb, s vyznaeným oborem, popípad specializací jeho autorizace,
c) jména a píjmení projektant jednotlivých ástí projektové dokumentace vetn ísla, pod kterým jsou
zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené eskou komorou architekt nebo eskou komorou
autorizovaných inženýr a technik inných ve výstavb, s vyznaeným oborem, popípad specializací
jejich autorizace.
A.2 Seznam vstupních podklad

Dokumentace stavby

A.

Prvodní zpráva

Akce:

Stavební úpravy podkroví, Široká, P. 116/10

Místo:
Investor:
Stupe PD:

eské Budjovice, Široká, P. 116/10, . parc. 132, k. ú. pro eské Budjovice 1
Michal Brom, Široká 116/10, 37000, . Budjovice
Dokumentace pro územní ízení a stavební povolení

. zakázky:
Datum:

24/2013
07/2013

Vypracoval:

Ing. Jan Kadlec

A.3 Údaje o území
a) rozsah ešeného území,
b) údaje o ochran území podle jiných právních pedpis1)(památková rezervace, památková zóna, zvlášt
chránné území, záplavové území apod.),
c) údaje o odtokových pomrech,
d) údaje o souladu s územn plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní
opatení, popípad nebyl-li vydán územní souhlas,
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující
anebo územním souhlasem, popípad s regulaním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní
rozhodnutí, a v pípad stavebních úprav podmiujících zmnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s
územn plánovací dokumentací,
f) údaje o dodržení obecných požadavk na využití území,
g) údaje o splnní požadavk dotených orgán,
h) seznam výjimek a úlevových ešení,
i) seznam souvisejících a podmiujících investic,
j) seznam pozemk a staveb dotených provádním stavby (podle katastru nemovitostí).
A.4 Údaje o stavb
a) nová stavba nebo zmna dokonené stavby,
b) úel užívání stavby,
c) trvalá nebo doasná stavba,
d) údaje o ochran stavby podle jiných právních pedpis1)(kulturní památka apod.),
e) údaje o dodržení technických požadavk na stavby a obecných technických požadavk zabezpeujících
bezbariérové užívání staveb,
f) údaje o splnní požadavk dotených orgán a požadavk vyplývajících z jiných právních pedpis2),
g) seznam výjimek a úlevových ešení,
h) navrhované kapacity stavby (zastavná plocha, obestavný prostor, užitná plocha, poet funkních
jednotek a jejich velikosti, poet uživatel / pracovník apod.),
i) základní bilance stavby (poteby a spoteby médií a hmot, hospodaení s dešovou vodou, celkové
produkované množství a druhy odpad a emisí, tída energetické náronosti budov apod.),
j) základní pedpoklady výstavby (asové údaje o realizaci stavby, lenní na etapy),
k) orientaní náklady stavby.

Paré:

A.5 lenní stavby na objekty a technická a technologická zaízení

Obsah:
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A.2 Seznam vstupních podklad
- Požadavky investora
- Kopie katastrální mapy
- Fotodokumentace, orthofotomapy, ptaí pohledy na objekt
- Vlastní návštva objektu a zamení
- Internet

A.1 Identifikaní údaje
A.1.1

Údaje o stavb

Název stavby:

Stavební úpravy domu Široká, P. 116/10

Místo stavby:

Široká, P. 116/10, . parc. 132, k. ú. pro eské Budjovice 1

Kraj:

Jihoeský

Katastrální území:

eské Budjovice 1

Parcela íslo:

132

Vlastnické právo

Renzo Praha s.r.o.

íslo LV:

464

Typ stavby:

Budova s íslem popisným

Zpsob využití:

Bytový dm s využitím parteru pro obchod

Architekt :

studio NOLIMAT, Ing.arch. Filip Dubský, éova 13, 370 04 .Budjovice, íslo
autoriazce KA 3588 (typ PS)

Zpracoval:

Kadlec PROJEKT s.r.o., Erbenova 683/8, 370 01 eské Budjovice
KAIT 0102052

Stupe PD:

Dokumentace pro územní ízení a stavební povolení

. zakázky:

24/2013

Datum:

07//2013

A.3 Údaje o území
a) rozsah ešeného území
Stávající bytový dm se nachází v historické, zastavné ásti katastrálního území eské Budjovice 1.
Jedná se o típodlažní objekt stojící v mstské blokové zástavb ohraniené z jedné strany ulicí Širokou a
z druhé strany námstím Pemysla Otakara II, nepravidelného tvaru pdorysu, se sedlovou a úžlabím
napojenou pultovou stechou do tvaru „L“. Objekt se rozléhá po celém pozemku. Pozemek se nachází u
pilehlé komunikace, ulice Široká. Rekonstrukcí a úpravou krovu stávající stavby, vznikne rozšíená
dispozice objektu o ti bytové jednotky.
b)dosavadní využití a zastavnost území
Dosavadní pozemek je zastavn stávajícím domem a využíván k bydlení.
c) údaje o ochran území podle jiných právních pedpis1) (památková rezervace, památková zóna,
zvlášt chránné území, záplavové území apod.),
Navrhovaný objekt se nachází v chránném území, památkové rezervaci a památkové zón. Území není
zaazeno mezi zvláštn chránné území, nenachází se v záplavové ásti msta.
Ochranná pásma inženýrských sítí, jenž se nacházejí v prostoru stavby budou respektována a budou
dodrženy podmínky jednotlivých správc sítí.
d) údaje o odtokových pomrech,
Odtokové pomry se navrhovanou stavbou nijak nezmní.
e) údaje o souladu s územn plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo
územní opatení, popípad nebyl-li vydán územní souhlas,
Projektová dokumentace je v souladu zámru s územn plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního
plánování.
f) údaje o dodržení obecných požadavk na využití území,
Projektová dokumentace respektuje požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj . 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, ve znní pozdjších pedpis.

Michal Brom, Široká 116/10, 37000, . Budjovice

g) údaje o splnní požadavk dotených orgán,
V projektové dokumentaci jsou zapracovány požadavky dotených orgán státní správy, správc sítí a
dalších úastník ízení.

A.1.3

h) seznam výjimek a úlevových ešení,
V projektové dokumentaci nejsou požadovány výjimky ani úlevová ešení.

A.1.2

Údaje o žadateli/stavebníkovi

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Kadlec PROJEKT s.r.o., Erbenova 683/8, 370 01 eské Budjovice KAIT 0102052
ve spolupráci s
NOLIMAT studio, Ing. arch. F. Dubský, éova 13, 370 04 . Budjovice, íslo autorizace KA 3588 (typ
PS)
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i) seznam souvisejících a podmiujících investic
Souástí stavebních úprav objektu Široká P. 166/10, nejsou žádné související a podmínné investice.
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j) seznam pozemk a staveb dotených provádním stavby (podle katastru nemovitostí).
Dotené pozemky (aktuální k 4.8.2013) jsou:
Parcelní íslo :
Katastrální území :
Druh pozemku :
Vlastnické právo :
Výmra pozemku:
Zpsob dotení:

132
eské Budjovice 1
zastavná plocha a nádvoí
Renzo Praha s.r.o.
255m2:
ešený pozemek stavby

Parcelní íslo :
Katastrální území :
Druh pozemku :
Vlastnické právo :
Výmra pozemku:
Zpsob dotení:

131
eské Budjovice 1
zastavná plocha a nádvoí
Škopek Václav Ing., CSc.
151 m2:
sousední pozemek

Parcelní íslo :
Katastrální území :
Druh pozemku :
Vlastnické právo :
Výmra pozemku:
Zpsob dotení:

126
eské Budjovice 1
zastavná plocha a nádvoí
TIBURON, a.s.
381 m2:
sousední pozemek

Parcelní íslo :
Katastrální území :
Druh pozemku :
Vlastnické právo :
Výmra pozemku:
Zpsob dotení:

127
eské Budjovice 1
zastavná plocha a nádvoí
Statutární msto eské Budjovice
328 m2:
sousední pozemek

Parcelní íslo :
Katastrální území :
Druh pozemku :
Vlastnické právo :
Výmra pozemku:
Zpsob dotení:

130
eské Budjovice 1
zastavná plocha a nádvoí
Statutární msto eské Budjovice
400 m2:
sousední pozemek

Parcelní íslo :
Katastrální území :
Druh pozemku :
Vlastnické právo :
Výmra pozemku:
Zpsob dotení:

133
eské Budjovice 1
zastavná plocha a nádvoí
Kadera Michal
410 m2:
sousední pozemek

Parcelní íslo :
Katastrální území :
Druh pozemku :
Vlastnické právo :
Výmra pozemku:
Zpsob dotení:

134
eské Budjovice 1
zastavná plocha a nádvoí
eskobudjovická sportovní a tlovýchovná organizace
443 m2:
sousední pozemek

Parcelní íslo :
Katastrální území :
Druh pozemku :
Vlastnické právo :
Výmra pozemku:
Zpsob dotení:

135
eské Budjovice 1
zastavná plocha a nádvoí
Statutární msto eské Budjovice
201 m2:
sousední pozemek

A.4

Údaje o stavb

a) nová stavba nebo zmna dokonené stavby
Jedná se o rekonstrukci a úpravu podkroví stávajícího objektu.
b) úel užívání stavby
Jedná se o bytový dm.
c) trvalá nebo doasná stavba
Jedná se o stavbu trvalou.
d) údaje o ochran stavby podle jiných právních pedpis (kulturní památka apod.)
Stavba je nemovitou kulturní památkou.
e) údaje o dodržení technických požadavk na stavby a obecných technických požadavk
zabezpeujících bezbariérové užívání staveb
Projektová dokumentace respektuje požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj .268/2009 Sb. o
technických požadavcích na stavby.
Jedná se o rekonstrukci úpravu stávajícího domu, požadavky zabezpeující bezbariérové užívání staveb
nejsou ešeny.
f) údaje o splnní požadavk dotených orgán a požadavk vyplývajících z jiných právních
pedpis
V projektové dokumentaci jsou zapracovány požadavky dotených orgán státní správy, správc sítí a
dalších úastník ízení.
g) seznam výjimek a úlevových ešení
V projektové dokumentaci nejsou požadovány výjimky ani úlevová ešení.
h) navrhované kapacity stavby zastavná plocha, obestavný prostor, užitná plocha, poet funkních
jednotek a její velikosti, poet uživatel/pracovník apod.)
Zastavná plocha rekonstruovaného objektu:
226,37 m2
Obestavný prostor rekonstruovaného objektu:
2287,44 m3
I)základní bilance stavby(poteby a spoteba médií a hmot, hospodaení s dešovou vodou, celkové
produkované množství a druhy odpad a emisí, tída energetické náronosti budov apod)
Jednotlivé odpady vzniklé pi stavb budou zatídny dle vyhlášky . 381/2001 Sb. katalog odpad a bude
s nimi nakládáno dle zákona . 185/2001 Sb. o odpadech a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších
pedpis. Jedná se o odpady skupiny 17 Stavební a demoliní odpady (vetn vytžené zeminy z
kontaminovaných míst) a odpady skupiny 20 Komunální odpady, vetn složek z oddleného sbru.
Katalog. Název
íslo
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 02 01 Devo
17 02 02 Sklo
17 02 03 Plasty
17 04 01 M , bronz, mosaz
17 04 02 Hliník
17 04 04 Zinek
17 04 05 Železo a ocel
17 04 07 Smsné kovy
17 04 11 Kabely
17 05 04 Zemina a kamení
17 06 04 Izolaní materiály
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry
Strana 5

Kategorie
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Zpsob nakládání (likvidace)

Kovový kontejner, odvoz na skládku
Kovový kontejner, odvoz na skládku
Kovový kontejner, odvoz na skládku
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Užití k terénním úpravám na pozemku
Kovový kontejner, odvoz na skládku
Kovový kontejner, odvoz na skládku
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20 01 .. Složky z oddleného sbru
O/N
20 02 . Odpady ze zahrad a park
O
20 02 03 Jiný biologický nerozložitelný odpad O

Odvoz k recyklaci
Vlastní kompost
Odvoz na skládku

20 03 ..

Kovové nádoby, odvoz na skládku

Ostatní komunální odpady

O

J)základní pedpoklady výstavby(asové údaje o realizaci stavby, lenní na etapy)
Pedpokládaná lhta výstavby:
Zahájení :
po obdržení stavebního povolení s nabytím právní moci
Ukonení :
12 msíc po nabytí právní moci stavebního povolení
K) orientaní náklady stavby
Celkové náklady na stavbu budou upesnny až na základ výbru dodavatele. Orientaní náklady na
stavbu budou cca 3 000 000 k

A.5 lenní stavby na objekty a technická a technologická zaízení
Stavba nebude lenna na objekty, technická a technologická zaízení
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Obsah:
B.1 Popis území stavby
a) charakteristika stavebního pozemku,
b) výet a závry provedených przkum a rozbor (geologický przkum, hydrogeologický przkum,
stavebn historický przkum apod.),
c) stávající ochranná a bezpenostní pásma,
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pomry v území,
f) požadavky na asanace, demolice, kácení devin,
g) požadavky na maximální zábory zemdlského pdního fondu nebo pozemk urených k plnní funkce
lesa (doasné / trvalé).
h) územn technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu),
i) vcné a asové vazby stavby, podmiující, vyvolané, související investice.
B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Úel užívání stavby, základní kapacity funkních jednotek
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového ešení,
b) architektonické ešení - kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné ešení.
B.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
B.2.5 Bezpenost pi užívání stavby
B.2.6 Základní charakteristika objekt
a) stavební ešení,
b) konstrukní a materiálové ešení,
c) mechanická odolnost a stabilita.
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaízení
a) technické ešení,
b) výet technických a technologických zaízení.
B.2.8 Požárn bezpenostní ešení
a) rozdlení stavby a objekt do požárních úsek,
b) výpoet požárního rizika a stanovení stupn požární bezpenosti,
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobk vetn požadavk na zvýšení
požární odolnosti stavebních konstrukcí,
d) zhodnocení evakuace osob vetn vyhodnocení únikových cest,
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárn nebezpeného prostoru,
f) zajištní potebného množství požární vody, popípad jiného hasiva, vetn rozmístní vnitních a
vnjších odbrných míst,
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (pístupové komunikace, zásahové cesty),
h) zhodnocení technických a technologických zaízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zaízení),
i) posouzení požadavk na zabezpeení stavby požárn bezpenostními zaízeními,
j) rozsah a zpsob rozmístní výstražných a bezpenostních znaek a tabulek.
B.2.9 Zásady hospodaení s energiemi
a) kritéria tepeln technického hodnocení,
b) posouzení využití alternativních zdroj energií.
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostedí
Zásady ešení parametr stavby (vtrání, vytápní, osvtlení, zásobování vodou, odpad apod.) a dále
zásady ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).
B.2.11 Ochrana stavby ped negativními úinky vnjšího prostedí
a) ochrana ped pronikáním radonu z podloží,
b) ochrana ped bludnými proudy,
c) ochrana ped technickou seizmicitou,
d) ochrana ped hlukem,
e) protipovodová opatení,
f) ostatní úinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.).

Dokumentace stavby

B.

Souhrnná technická zpráva

Akce:

Stavební úpravy podkroví, Široká, P. 116/10

Místo:
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eské Budjovice, Široká, P. 116/10, . parc. 132, k. ú. pro eské Budjovice 1
Michal Brom, Široká 116/10, 37000, . Budjovice
Dokumentace pro územní ízení a stavební povolení
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Vypracoval:

Ing. Jan Kadlec
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B.3 Pipojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury,
b) pipojovací rozmry, výkonové kapacity a délky.
B.4 Dopravní ešení
a) popis dopravního ešení,
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
c) doprava v klidu,
d) pší a cyklistické stezky.
B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy,
b) použité vegetaní prvky,
c) biotechnická opatení.
B.6 Popis vliv stavby na životní prostedí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostedí - ovzduší, hluk, voda, odpady a pda,
b) vliv na pírodu a krajinu (ochrana devin, ochrana památných strom, ochrana rostlin a živoich apod.),
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin,
c) vliv na soustavu chránných území Natura 2000,
d) návrh zohlednní podmínek ze závru zjišovacího ízení nebo stanoviska EIA,
e) navrhovaná ochranná a bezpenostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních
pedpis.
B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnní základních požadavk z hlediska plnní úkol ochrany obyvatelstva.
B.8 Zásady organizace výstavby
a) poteby a spoteby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištní,
b) odvodnní staveništ,
c) napojení staveništ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
d) vliv provádní stavby na okolní stavby a pozemky,
e) ochrana okolí staveništ a požadavky na související asanace, demolice, kácení devin,
f) maximální zábory pro staveništ (doasné / trvalé),
g) maximální produkovaná množství a druhy odpad a emisí pi výstavb, jejich likvidace,
h) bilance zemních prací, požadavky na písun nebo deponie zemin,
i) ochrana životního prostedí pi výstavb,
j) zásady bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi, posouzení poteby koordinátora bezpenosti a
ochrany zdraví pi práci podle jiných právních pedpis5),
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotených staveb,
l) zásady pro dopravní inženýrská opatení,
m) stanovení speciálních podmínek pro provádní stavby (provádní stavby za provozu, opatení proti
úinkm vnjšího prostedí pi výstavb apod.),
n) postup výstavby, rozhodující dílí termíny.

B.1 Popis území stavby
a) charakteristika stavebního pozemku
Stávající bytový dm se nachází v historické, zastavné ásti katastrálního území eské Budjovice 1.
Jedná se o típodlažní objekt stojící v mstské blokové zástavb ohraniené z jedné strany ulicí Širokou a
z druhé strany námstím Pemysla Otakara II, nepravidelného tvaru pdorysu, se sedlovou a úžlabím
napojenou pultovou stechou do tvaru „L“. Objekt se rozléhá po celém pozemku. Pozemek se nachází u
pilehlé komunikace, ulice Široká. Rekonstrukcí a úpravou krovu stávající stavby, vznikne rozšíená
dispozice objektu o ti bytové jednotky.
b) výet a závry provedených przkum a rozbor (geologický przkum, hydrogeologický
przkum, stavebn historický przkum apod.)
V dob zpracování projektové dokumentace nebyly zpracovávány žádné przkumy. Bylo provedeno
zamení stávajícího stavu objektu.
c) stávající ochranná a bezpenostní pásma
Navrhovaný objekt se nachází v chránném území, památkové rezervaci i památkové zón. Území není
zaazeno mezi zvláštn chránné území, nenachází se v záplavové ásti obce.
Ochranná pásma inženýrských sítí, jenž se nacházejí v prostoru stavby budou respektována a budou
dodrženy podmínky jednotlivých správc sítí.
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Pozemek se nachází mimo záplavové a poddolované území.
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pomry v území
Rekonstrukce a úprava podkroví stávajícího objektu, nebude mít žádný dopad na okolní stavby a pozemky,
ochranu okolí a na odtokové pomry.
f) požadavky na asanace, demolice, kácení devin
Rekonstrukce a úprava podkroví stávajícího objektu, bude vyžadovat demolici. Asanace a kácení devin
vyžadovat nebude.
g) požadavky na maximální zábory zemdlského pdního fondu nebo pozemk urených k plnní
funkce lesa (doasné / trvalé)
Rekonstrukce a úprava podkroví stávajícího objektu nevyžaduje zábory.
h) územn technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu)
Jedná se o rekonstrukci a úpravu podkroví stávajícího objektu. Stávající objekt je u pilehlé komunikace,
tudíž není poteba ešit napojení na technickou a dopravní infrastrukturu.
i) vcné a asové vazby stavby, podmiující, vyvolané, související investice
Rekonstrukce a úprava podkroví stávajícího objektu nevyžaduje žádné další související investice.

B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Úel užívání stavby, základní kapacity funkních jednotek
Zastavná plocha rekonstruovaného objektu:
Obestavný prostor rekonstruovaného objektu:

226,37 m2
2287,44m3

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového ešení
Stávající bytový dm se nachází v zastavném bloku ásti katastrálního území eské Budjovice 1.
V historickém jádru msta. Rekonstrukce a úprava podkroví stávajícího objektu, nebude mít vliv na stávající
pomry v území a prostorovou kompozici.
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b) architektonické ešení - kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné ešení
Stávající bytový dm je nepravidelného tvaru pdorysu, se sedlovou a úžlabím napojenou pultovou stechou
do tvaru „L“, vyzdný z plných cihel, omítka bude mít barvu dle souasného stavu lomená bílá-svtle šedá.
Provedena bude tradiním zpsobem dle historických omítek. Uliní fasáda bude opatena tenkou „asovou
linkou“ s letopotem MMXIII v provedení prostého zlatého nátru (vykrytí). Stešní rovina smrem do ulice
bude doplnna stešními okny v kompozici oken do ulice a to ve form titanzinkového vyvýšení (chambrany),
osazeným dvojítým stešním oknem. Celkem bude osazeno 3+1 dvojité stešní okno. Smrem do dvorní
ásti objektu bude stešní rovina zlomena vikýi, které kopírují tvar objektu „L“ a budou sladny do
stávajícího tvaru stechy. Materiál vikýu bude erný (neviditelný) titanzinek.

Stecha :
Stecha je sedlová a pultová.. Stešní krytina bobrovka-pálená stešní taška.
Výpln otvor:
Okna a dvee v rekonstruovaném podkroví budou doplnny podle projektové dokumentace
Vnitní úpravy povrch:
Stny omítnuty vápennou omítkou štukovou. Stny budou vybíleny.

ešení vnjších ploch :
netýká se.

B.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výrob
Rekonstrukce a úprava podkroví stávajícího objektu, bude probíhat tak, že se ponechá pvodní tvar sedlové
stechy, která se nachází nad hlavní dispozicí objektu, do pultové stechy probhnou znatelné zásahy ve
form viký.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Pro rekonstrukci a úpravu podkroví stávajícího objektu, bezbariérové užívání stavby není poteba uvažovat.
B.2.5 Bezpenost pi užívání stavby
Bezpenost pi užívání stavby je povinen zajistit vlastník stavby. Rekonstrukce a úprava podkroví stávajícího
objektu bude provedena dle platné projektové dokumentace v souladu se stanovisky dotených orgán a
v souladu s platnými pedpisy, stavba bude užívána k projektovanému úelu.

c) mechanická odolnost a stabilita
Stavba je navržena v souladu s normovými hodnotami tak, aby úinky zatížení a nepíznivé vlivy prostedí,
kterým bude vystavena bhem výstavby a užívání pi ádné údržb, nemohli zpsobit destruktivní poškození
kterékoli ásti, náhlé nebo postupné zícení, nezpsobily nepípustné petvoení nebo kmitání konstrukce,
které mže narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a funkní zpsobilost stavby nebo její ásti,
poškození nebo ohrožení pipojených technických zaízení, ohrožení provozu pozemních komunikací a sítí
technického vybavení v dosahu stavby, nepimené porušení stavby, zejména výbuchem, nárazem,
petížením nebo následkem selhání lidského initele. Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy
v souladu s normovými hodnotami tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhovly požadovanému
úelu a odolaly všem úinkm zatížení a nepíznivých vliv prostedí, a to i pedvídatelným mimoádným
zatížením, která se mohou vyskytnout pi provádní i užívání stavby.
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaízení

B.2.6 Základní charakteristika objekt

Rekonstrukce a úprava podkroví stávajícího objektu nebude obsahovat technická i technologická zaízení.

a) stavební ešení
Rekonstrukce a úprava podkroví stávajícího objektu je ešena jako típodlažní objekt nepravidelného tvaru
pdorysu, se sedlovou a úžlabím napojenou pultovou stechou do tvaru „L“. Rekonstrukcí a úpravou krovu
stávající stavby, vznikne rozšíená dispozice objektu o ti bytové jednotky s jedním bytem mezonetovým.

B.2.8 Požárn bezpenostní ešení
Požární bezpenost je ešena v samostatné ásti dokumentace „ Požárn bezpenostní ešení stavby“.
B.2.9 Zásady hospodaení s energiemi

b) konstrukní a materiálové ešení
Základové konstrukce:
netýká se.
Vodorovné nosné konstrukce:
netýká se.
Svislé nosné konstrukce:
netýká se
Krov:
Krov bude rekonstruován a upraven podle projektové dokumentace.

a) kritéria tepeln technického hodnocení
Stavba je navržena tak aby byla v užívání energeticky efektivní, se zetelem na klimatické podmínky místa a
zamýšleného použití. Konstrukce jsou navrženy v souladu s SN 73 0570-2 Tepelná ochrana budov.
b) energetická náronost stavby
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 148/2007 Sb. o energetické náronosti budov. Dokladem o
splnní požadavk energetické náronosti budov dle této vyhlášky je Prkaz energetické náronosti budovy,
který je pílohou v dokladové ásti projektové dokumentace a pílohou ke stavebnímu ízení.
c) posouzení využití alternativních zdroj energií
Rekonstrukce a úprava podkroví stávajícího objektu neeší využívání alternativních zdroj energií.

Izolace:
Proti vod:
netýká se.
Tepelná izolace :
Minerální vata bude vložena mezi a pod krokve.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostedí
Zásady ešení parametr stavby (vtrání, vytápní, osvtlení, zásobování vodou, odpad apod.) a
dále zásady ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Fasáda:
Fasáda bude barevn dle souasného stavu (LOMENÁ BÍLÁ-jemn šedá), proužek na prelí budovy bude
zlatý, dle standartu WEBER (zlatá). Fasáda bude opravená a dlaná historickým zpsobem toskánského
štuku.
Devné prvky :
Devné prvky budou navrženy dle projektové dokumentace.

Strana 5

Stavba ani její zaízení nebude mít negativní úinky na životní prostedí, nebude zdrojem hluku, otes a
vibrací.
-stavební innost stavebními mechanizmy, hluné práce vetn nákladní a automobilové dopravy realizovat
v pracovní dny od 7.00 - 19.00 hod. a v sobotu od 8.00 - 16.00 hod.,
- stavební innost provozovat tak, aby nedocházelo k obtžování okolí nadmrným hlukem a prachem.
Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována v souladu s požadavky naízení vlády
.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamstnanc pi práci, jak vyplývá ze zmn
provedených naízeními vlády . 523/2002 Sb. a . 441/2004 Sb.
Bhem výstavby budou beze zbytku dodržovány ustanovení vyhlášky . 48/1982 Sb., kterou se stanoví
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základní požadavky k zajištní bezpenosti práce a technických zaízení, ve znní vyhlášek . 324/1990 Sb.,
. 207/1991 Sb. a .101/2005 Sb.
Hygienické, sociální a provozn-kanceláské zaízení bude umístno v provozovn dodavatele.
Stravování zamstnanc není uvažováno pímo na staveništi.
Lékaská pée zamstnanc bude zajištna místními zdravotnickými zaízeními.
Ostraha staveništ bude zajištna hlídací službou, kterou zajistí dodavatel pro všechny úastníky výstavby
za dohodnutou úhradu.
Požární zabezpeení staveništ po dobu výstavby bude zajištno vyšším dodavatelem stavby pro všechny
úastníky výstavby za pedem dohodnutých podmínek s jednotlivými subdodavateli.
Pravidla bezpenosti práce stanoví vyhláška 324/90 Sb.

B.4 Dopravní ešení

Hygienická opatení - stavební ást
Použité pedpisy a technické normy:

d) pší a cyklistické stezky
Cyklistické stezky se v ešeném území nevyskytují, pší to neomezí.

x zákon . 258/2000 Sb. o ochran veejného zdraví a o zmn nkterých souvisejících zákon, ve znní
pozdjších pedpis
x naízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci
x naízení vlády . 148/2006 Sb. o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací
x smrnice MZd . 46/1978 Sb. a . 66/1985 o hygienických požadavcích na pracovní prostedí
x základní požadavky k zajištní bezpenosti práce a technických zaízení daných platnou vyhláškou ÚBP
x základní povinnosti zamstnavatel definované zákonem . 262/2006 Sb. (zákoník práce) v oblasti
bezpenosti práce, v pojetí starého a nového zákoníku v oblasti BOZP
x hlavní povinnosti stanovené zamstnavatelm zákonem . 309/2006 Sb. o zajištní dalších podmínek
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci
x naízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci
na staveništích
x naízení vlády . 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních
ochranných pracovních prostedk, mycích, istících a dezinfekních prostedk

a) popis dopravního ešení
Pozemek výstavby se nachází u pilehlé komunikace, ulice Široká, parkovací stání je zajištno na pozemku
investora.
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Beze zmn.
c) doprava v klidu
Parkovací stání je zajištno na pozemku investora.

B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy
netýká se.
b) použité vegetaní prvky
netýká se.
c) biotechnická opatení
Nejsou navrhována.

B.6 Popis vliv stavby na životní prostedí a jeho ochrana

B.2.11 Ochrana stavby ped negativními úinky vnjšího prostedí

a) vliv stavby na životní prostedí - ovzduší, hluk, voda, odpady a pda
- Ochrana ovzduší
Rekonstrukce a úprava podkroví stávajícího objektu nebude ovzduší doteno.

a) ochrana ped pronikáním radonu z podloží
netýká se.
b) ochrana ped bludnými proudy
Kovové konstrukce nebo výztuž železobetonových konstrukcí bude izolována od zdroj bludných proud
(zemí) a od jiných kovových konstrukcí, které mohou být ohroženy bludnými proudy, tak aby neexistoval
žádný neúmyslný pímý kontakt se zdroji bludných proud.

- Hluk
Stavební práce budou provádny v pracovních dnech od 7 do 21 hodin, run, nebo za použití runí
mechanizace. Pi stavební innosti se bude dbát, aby nebyl pekroen hygienický limit hluku ve vnitních
prostorách stavby, tj. LAeqT = 55 dB a ve venkovním prostoru 65 dB (dle naízení vlády . 148/2006 Sb.).

c) ochrana ped technickou seizmicitou
Stavba je navržena tak, aby odolala úinkm nebo úinkm seizmicity dané lokalitou.
d) ochrana ped hlukem
Ochrana proti hluku z vnjšího prostedí, zejména z dopravy, je zajištna použitím materiál s dostatenou
vzduchovou neprzvuností.
e) protipovodová opatení
Pozemek se nachází mimo záplavové území.

- Vodní hospodáství
Nebude doteno.
- Odpadové hospodáství
Jednotlivé odpady vzniklé pi stavb budou zatídny dle vyhlášky . 381/2001 Sb. katalog odpad a bude
s nimi nakládáno dle zákona . 185/2001 Sb. o odpadech a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších
pedpis. Jedná se o odpady skupiny 17 Stavební a demoliní odpady a odpady skupiny 20 Komunální
odpady, vetn složek z oddleného sbru.
Katalog. Název
íslo
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 02 01 Devo
17 02 02 Sklo
17 02 03 Plasty
17 04 01 M , bronz, mosaz
17 04 02 Hliník
17 04 04 Zinek
17 04 05 Železo a ocel

B.3 Pipojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury
netýká se.
b) pipojovací rozmry, výkonové kapacity a délky
netýká se.
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Kategorie
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Zpsob nakládání (likvidace)

Kovový kontejner, odvoz na skládku
Kovový kontejner, odvoz na skládku
Kovový kontejner, odvoz na skládku
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Recyklace
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17 04 07
17 04 11
17 05 04
17 06 04
17 08 02
20 01 ..
20 02 .
20 02 03

Smsné kovy
Kabely
Zemina a kamení
Izolaní materiály
Stavební materiály na bázi sádry
Složky z oddleného sbru
Odpady ze zahrad a park
Jiný biologický nerozložitelný odpad

O
O
O
O
O
O/N
O
O

Recyklace
Recyklace
Užití k terénním úpravám na pozemku
Kovový kontejner, odvoz na skládku
Kovový kontejner, odvoz na skládku
Odvoz k recyklaci
Vlastní kompost
Odvoz na skládku

20 03 ..

Ostatní komunální odpady

O

Kovové nádoby, odvoz na skládku

e) ochrana okolí staveništ a požadavky na související asanace, demolice, kácení devin
Rekonstrukce a úprava podkroví stávajícího objektu bude vyžadovat demolici. Asanace a kácení devin
vyžadovat nebude.
f) maximální zábory pro staveništ (doasné / trvalé)
Pro rekonstrukci a úpravu podkroví bude nutno zabírat i jiné plochy než plochy pilehlé pímo k objektu.
Zábory na komunikacích budou nutné po dobu rekonstrukce krovu smrem do ulice.
g) maximální produkovaná množství a druhy odpad a emisí pi výstavb, jejich likvidace
Jednotlivé odpady vzniklé pi stavb budou zatídny dle vyhlášky . 381/2001 Sb. katalog odpad a bude
s nimi nakládáno dle zákona . 185/2001 Sb. o odpadech a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších
pedpis. Jedná se o odpady skupiny 17 Stavební a demoliní odpady a odpady skupiny 20 Komunální
odpady, vetn složek z oddleného sbru.

- Ochrana pozemk urených k plnní funkcí lesa
Netýká se.
- Ochrana zemdlského pdního fondu
Netýká se.
b) vliv stavby na pírodu a krajinu (ochrana devin, ochrana památných strom, ochrana rostlin a
živoich apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin,
- Ochrana pírody a krajiny
Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Po dobu výstavby je nutné minimalizovat prašnost a
zajistit ádné dopravní znaení vjezdu na staveništ, jakož i ochranu stávajících komunikací a konstrukcí.
Veškeré materiály navrhované pro rekonstrukci nepedstavuji riziko z hlediska ochrany zdraví osob ani
životního prostedí.
c) vliv stavby na soustavu chránných území Natura 2000
Nebude doteno.
d) návrh zohlednní podmínek ze závru zjišovacího ízení nebo stanoviska EIA
Stavba nepodléhá posuzování vliv na životní prostedí dle zákona 216/2007 Sb., posuzování vlivu na
životní prostedí (EIA)
e) navrhovaná ochranná a bezpenostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných
právních pedpis
Žádná nová ochranná pásma nebudou vznikat.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnní základních požadavk z hlediska plnní úkol ochrany obyvatelstva:
Stavba bude provedena v souladu s „Požárn bezpenostním ešením“. Další požadavky z hlediska ochrany
obyvatelstva nejsou požadovány.

B.8 Zásady organizace výstavby

Katalog. Název
íslo
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 02 01 Devo
17 02 02 Sklo
17 02 03 Plasty
17 04 01 M , bronz, mosaz
17 04 02 Hliník
17 04 04 Zinek
17 04 05 Železo a ocel
17 04 07 Smsné kovy
17 04 11 Kabely
17 05 04 Zemina a kamení
17 06 04 Izolaní materiály
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry
20 01 .. Složky z oddleného sbru
20 02 . Odpady ze zahrad a park
20 02 03 Jiný biologický nerozložitelný odpad

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O/N
O
O

Kovový kontejner, odvoz na skládku
Kovový kontejner, odvoz na skládku
Kovový kontejner, odvoz na skládku
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Užití k terénním úpravám na pozemku
Kovový kontejner, odvoz na skládku
Kovový kontejner, odvoz na skládku
Odvoz k recyklaci
Vlastní kompost
Odvoz na skládku

20 03 ..

O

Kovové nádoby, odvoz na skládku

Ostatní komunální odpady

Kategorie

Zpsob nakládání (likvidace)

h) bilance zemních prací, požadavky na písun nebo deponie zemin
Není ešeno.
i) ochrana životního prostedí pi výstavb
Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Po dobu výstavby je nutné minimalizovat prašnost a
zajistit ádné dopravní znaení vjezdu na staveništ, jakož i ochranu stávajících komunikací a konstrukcí.
Veškeré materiály navrhované pro výstavbu nepedstavuji riziko z hlediska ochrany zdraví osob ani
životního prostedí. Stavba nemá negativní vliv na životní prostedí.

a) poteby a spoteby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištní,
Veškeré materiály nutné pro výstavbu budou zajišovány po pilehlé místní komunikaci.
b) odvodnní staveništ,
Odvodnní bude do stávající na terén. Bude likvidována v zahrad. Odtokové pomry v území nebudou
stavbou doteny.

d) vliv provádní stavby na okolní stavby a pozemky
Rekonstrukce a úprava podkroví stávajícího objektu nebude mít žádný vliv na okolní pozemky nebo stavby
na nich.

j) zásady bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi, posouzení poteby koordinátora
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci podle jiných právních pedpis
V rámci realizace stavby se vychází ze souasných platných zákonných norem a pedpis, vetn jejich
platných zmn, jež pesn definují základní požadavky a parametry pro zajištní bezpenosti a ochrany
zdraví pracovník na stavb.
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky naízení vlády .178/2001 Sb., kterým se
stanoví podmínky ochrany zdraví zamstnanc pi práci, jak vyplývá ze zmn provedených naízeními vlády
. 523/2002 Sb. a .441/2004 Sb.
Bhem výstavby budou beze zbytku dodržovány ustanovení vyhlášky . 48/1982 Sb., kterou se stanoví
základní požadavky k zajištní bezpenosti práce a technických zaízení, ve znní vyhlášek . 324/1990 Sb.,
. 207/1991 Sb. a .101/2005 Sb.

Strana 9

Strana 10

c) napojení staveništ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Pro stavbu budou využívány stávající pilehlé zpevnné plochy a komunikace. Stavba nebude mít potebu
zizovat nová napojení a ani neovlivní stávající dopravní a technické pomry.
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Veškeré innosti spojené s pípravou staveništ, dále provádním stavebních a montážních prací musí být
provedeny v souladu s naízením vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a
ochranu zdraví pi práci na staveništích, naízení vlády 101/2005 o podrobnjších požadavcích na pracovišt
a pracovní prostedí a zákona 309/2006, kterým se upravují další požadavky bezpenosti a ochrany zdraví
pi práci v pracovn právních vztazích a o zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi innosti nebo
poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy.
Zamstnanci stavebních a dodavatelských firem jsou povinni pi innostech používat OOPP, istící a mycí
prostedky v souladu s ustanovením naízení vlády 495/2001 Sb. Na veškerý materiál, konstrukní prvky,
instalované technologie jsou dodavatelské firmy povinny pedložit dokumentaci v souladu se zákonem
22/1997 Sb. ve znní pozdjších pedpis a vládních naízení na zákon navazujících jakož i oprávnní a
odbornou zpsobilost pro výkon daných inností dle zvláštních pedpis. Dodržení bezpenostních pedpis
pi pracovní innosti zajistí provozovatel.
Uživatelé prostor musí být prokazateln seznámeni s na n se vztahujícími bezpenostními pedpisy a jsou
povinni je bezpodmínen dodržovat.
Samotná konstrukce zateplení nevyžaduje speciální bezpenostní opatení pro ochranu zdraví nebo života
svých uživatel. Pokud budou stavební práce pln v souladu s platnými zákonnými pedpisy, budou
dodrženy stavebn technické požadavky a všechny materiály budou mít potebné atesty a certifikace,
nevzniká žádné nebezpeí z pohledu samotného užívání objektu. Stavba bude provedena tak, aby pi jejím
užívání nedocházelo k úrazm uklouznutím, pádem, nárazem, …….
Bhem užívání stavby je nutno dodržovat:
x

zákon . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpenosti a ochrany zdraví pi práci
v pracovnprávních vztazích a o zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi innosti nebo poskytování
služeb mimo pracovnprávní vztahy (zákon o zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví
pi práci)
x
naízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci
x
naízení vlády . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví
pi práci na staveništích
x
naízení vlády . 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na
pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky
x
zákon . 133/1985 Sb. o požární ochran a související pedpisy
x
na jednotlivé druhy prací a výrobk se vztahují píslušné SN a pedpisy, jejichž dodržování je
písnou podmínkou jak pi vlastní realizaci, tak i bhem užívání stavby
Pi všech úkonech souvisejících s bezpeností a ochranou zdraví pi práci je nutné postupovat v souladu
s výše uvedenými zákonnými pedpisy pedevším ve vytvoení správných podmínek pro dodržení
píslušných pedpis, tj. proškolení zamstnanc, dohled nad používáním bezpenostních a ochranných
prostedk a nad skuteností, aby píslušné práce vykonávaly osoby s odpovídající kvalifikací, dohled nad
dodržováním platných postup, jištním, zabezpeením apod.
Pi skladování stavebního materiálu nebude docházet k ohrožení bezpenost pracovník na staveništi,
budou dodrženy odpovídající bezpenostní pedpisy a výšky skládek a zajištn celkový poádek na
staveništi. Pi provádní stavby v návaznosti na provoz investora nebo oban ve vztahu k veejnému
prostranství je nutné dbát na zajištní bezpenosti tetích osob.
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotených staveb
Není ešeno.
l) zásady pro dopravn inženýrské opatení
Není nutno provádt.
m) stanovení speciálních podmínek pro provádní stavby (provádní stavby za provozu, opatení
proti úinkm vnjšího prostedí pi výstavb apod.)
Není nutno provádt.
n) postup výstavby, rozhodující dílí termíny
Pedpokládaná lhta výstavby:
Zahájení :
po obdržení stavebního povolení s nabytím právní moci
Ukonení :
12 msíc po nabytí právní moci stavebního povolení
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Obsah:
D.1.1.1. Technická zpráva
D.a)

architektonické a výtvarné ešení

D.b)

materiálové ešení

Dokumentace objekt a technických
a technologických zaízení

D.c)

dispoziní a provozní ešení

D.d)

bezbariérové užívání stavby

D.e)

konstrukní a stavebn technické ešení a technické vlastnosti stavby

D.1.

Dokumentace technického nebo
stavebního objektu

D.f)

stavební fyzika - tepelná technika, osvtlení, oslunní, akustika / hluk, vibrace - popis ešení, výpis
použitých norem

D.1.1.

Architektonicko-stavební ešení

D.

D.1.1.1. Technická zpráva

Akce:

Stavební úpravy podkroví, Široká, P. 116/10

Místo:
Investor:

eské Budjovice, Široká, P. 116/10, . parc. 132, k. ú. pro eské Budjovice 1
Michal Brom, Široká 116/10, 37000, . Budjovice

Stupe PD:
. zakázky:
Datum:

Dokumentace pro stavební povolení
24/2013
07/2013

Vypracoval:

Ing. Jan Kadlec

Paré:
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D.a)
architektonické a výtvarné ešení
Rekonstrukce a úprava podkroví domu, je ešena u típodlažního objektu s využitím parteru pro obchod, s
pavlaí ve nepravidelného tvaru pdorysu, se sedlovou a úžlabím napojenou pultovou stechou do tvaru „L“..
Omítka bude mít barvu dle souasného stavu lomená bílá-svtle šedá. Provedena bude tradiním zpsobem
dle historických omítek. Uliní fasáda bude opatena tenkou „asovou linkou“ s letopotem MMXIII
v provedení prostého zlatého nátru (vykrytí). Stešní rovina smrem do ulice bude doplnna stešními okny
v kompozici oken do ulice a to ve form titanzinkového vyvýšení (chambrany), osazeným dvojítým stešním
oknem. Celkem bude osazeno 3+1 dvojité stešní okno. Smrem do dvorní ásti objektu bude stešní rovina
zlomena vikýi, které kopírují tvar objektu „L“ a budou sladny do stávajícího tvaru stechy. Materiál vikýu
bude erný (neviditelný) titanzinek.
D.b)
materiálové ešení
Omítka bude mít barvu dle souasného stavu lomená bílá-svtle šedá ze systému weber – vápenný nátr.
Provedena bude tradiním zpsobem dle historických omítek. Uliní fasáda bude opatena tenkou „asovou
linkou“ s letopotem MMXIII v provedení prostého zlatého nátru (vykrytí). Stecha bude peložena a
doplnna titanzinkovým oplechováním v erné barv v míst viký. Veškeré devné prvky budou
restaurovány tradiními metodami! Podkroví domu bude rekonstruováno a upraveno ze sádrokartonového
systému RIGIPS, základové konstrukce se ponechá ze stávajícího stavu. Konstrukce sedlové a pultové
stechy bude devná, jako krytina bude použita pálená krytina bobrovka.
D.c)
dispoziní a provozní ešení
Dm rekonstruovaného podkroví se skládá ze tí podlaží. Rekonstrukcí a úpravou krovu stávající stavby,
vznikne rozšíená dispozice objektu o ti bytové jednotky.
D.d)
bezbariérové užívání stavby
Pro rekonstrukci a úpravy podkroví , bezbariérové užívání stavby není poteba uvažovat.

Vnitní úpravy povrch:
Stny omítnuty vápennou omítkou štukovou. Stny budou vybíleny.
ešení vnjších ploch :
netýká se.

D.f)

stavební fyzika - tepelná technika, osvtlení, oslunní, akustika / hluk, vibrace - popis ešení,
výpis použitých norem
Tepelná technika
Bytový dm je historický objekt, nebude se zateplovat z dvodu památkové ochrany budovy.
Požadavek na zabudované výpln otvor, dílce a sestavy je v souladu s SN EN ISO 13788, SN EN ISO
10211-1 a SN EN ISO 10211-2
Svtelné a akustické požadavky:
Požadavky na denní osvtlení budov se ídí následujícími eskými technickými normami:
SN 73 0580 - 1 Denní osvtlení budov ást 1: Základní požadavky
SN 73 0580 - 2 Denní osvtlení budov - ást 2: Denní osvtlení obytných budov
Stavební práce budou provádny v pracovních dnech od 7 do 21 hodin, run, nebo za použití runí
mechanizace. Pi stavební innosti se bude dbát, aby nebyl pekroen hygienický limit hluku ve vnitních
prostorách stavby, tj. LAeqT = 55 dB a ve venkovním prostoru 65 dB (dle naízení vlády . 148/2006 Sb.).
Oslunní
Pi návrhu byl brán zetel, na proslunní rekreaního domu.
SN 734301 Obytné budovy

D.e)
konstrukní a stavebn technické ešení a technické vlastnosti stavby
Základové konstrukce: netýká se
Vodorovné nosné konstrukce: netýká se

Vibrace:
U objektu nebyly shledány žádné požadavky na vibrace.

Svislé nosné konstrukce:
netýká se.

Ochrana objektu ped škodlivými vlivy vnjšího prostedí, protiradonová opatení
Netýká se.

Krov:
Krov bude rekonstruován a upraven podle projektové dokumentace.
Izolace:
Proti vod: netýká se.
Tepelná izolace :Minerální vata bude vložena mezi a pod krokve.
Fasáda:
Fasáda bude barevn dle souasného stavu (LOMENÁ BÍLÁ-jemn šedá), proužek na prelí budovy bude
zlatý, dle standartu WEBER (zlatá). Fasáda bude opravená a dlaná historickým zpsobem toskánského
štuku.
Devné prvky :
Devné prvky budou navrženy dle projektové dokumentace.
Stecha :
Stecha je sedlová a pultová. Stešní krytina bobrovka-pálená stešní taška.
Výpln otvor:
Okna a dvee v rekonstruovaném podkroví budou doplnny podle projektové dokumentace
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