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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Vypracoval: Andreas Dominik
Vedoucí: doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc.

Projekt stavby pro stavební povolení

POLYFUNKČNÍ CENTRUM A RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Datum: 05/2016



POLYFUNKČNÍ CENTRUM A RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 1.1. Údaje o stavbě

a) Název stavby: POLYFUNKČNÍ CENTRUM A RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10
b) Místo stavby: parc.č. 855/1, 980/2, 4474/22, 4474/23, 4474/24, 847, 4474/12 ,852/2,  
                                   4474/13, 1014/2, 3, 1/1, 1/2, 4

Katastrální území: Strašnice [731943] ( Okres hlavní město Praha)

c) Předmět PD: Novostavba radnice a polyfunkčního centra pro Prahu 10

 1.2. Údaje o stavebníkovi

a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu:
Městská část Praha 10 

                                    Vršovická 68
                                    101 38 Praha 10 
                                
 1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání:
Dominik Andreas
IČ: 6840 7700 
Fakulta stavební  ČVUT v Praze, 

                                   Thákurova 7/2077
                                   166 29 Praha 6
b) Jméno a příjmení hlavního projektanta:

Dominik Andreas

 2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ
      

– podklady z architektonické studie
– stávající projektová dokumentace objektů v zajmovém území
– fotodokumentace stávajícího stavu objektů v zájmovém území
– stavebně technický průzkum objektu provedený projektantem
– vyjádření k existenci sítí jednotlivých správců těchto inženýrských sítí v dotčeném území

 3. ÚDAJE O ÚZEMÍ

a) Rozsah řešeného území: Katastrální území: Strašnice [693456]
parc.č. 855/1 –  novostavba objektu s funkcí služeb infocentra a kavárny městské části Praha 10,
nově nazvržené travnaté a zpevněné plochy
parc.č. 847, 852/2 – novostavba vestibulu metra A stanice Strašnická, zpevněná plocha
parc.č. - 3, 4, 1/1, 1/2 - dva samostatné nové objekty sloužící jako radnice městské části Praha 10, v
suterénu veřejné  podzemní parkoviště, travnaté plochy, zpevněné plochy
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parc.č.  852/2,  855/1,  3,  1/1 –  Navrhované  přípojky  inženýrských  sítí  (kanalizace  splašková,
kanalizace dešťová, plynovod NTL, vodovod, sdělovací KABEL O2).
parc.č. 279 – Navrhované přípojky inženýrských sítí (napájecí vedení NN).
b)  Údaje  o  ochraně  území  podle  jiných  právních  předpisů: Řešené  území  se  nenachází  v
památkové rezervaci nebo památkové zóně, nejedná se o zvláštně chráněné území ani o záplavové
území.
c) Údaje o odtokových poměrech: Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného
území.
d) Údaje o souladu s územně  plánovací dokumentací: Navrhované objekty a realizace jsou v
souladu s územně plánovací dokumentací platnou pro toto území.
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí
nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém
nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání
stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací: Na území není vydán regulační
plán. Prováděna stavba nevyžaduje územní rozhodnutí, uzemní řízení ani územní souhlas. 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: Jsou dodrženy obecné požadavky na
využití území.
g)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: Požadavky dotčených orgánů, které byly při
zpracovávání projektové dokumentace vzneseny, jsou zapracovány do projektové dokumentace.
h) Seznam vyjímek a úlevových řešení: Nejsou známy žádné vyjímky ani úlevová řešení.
i)  Seznam souvisejících a podmiňujících investic: Realizací stavebních úprav nevzniká potřeba
souvisejících ani podmiňujících investic.
j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (dle katastru nemovitostí):

Stavební pozemek parcelní číslo 855/1
Výměra: 1976 m2

Katastrální území: Strašnice [731943] 
Vlastnické právo: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000         
                                    Praha 1

Stavební pozemek parcelní číslo 980/2
Výměra: 4 m2

Katastrální území: Strašnice [731943] 
Vlastnické právo: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000         
                                    Praha 1

Stavební pozemek parcelní číslo 4474/22
Výměra: 491 m2

Katastrální území: Strašnice [731943] 
Vlastnické právo: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000         
                                    Praha 1

Stavební pozemek parcelní číslo 4474/23
Výměra: 703 m2

Katastrální území: Strašnice [731943] 
Vlastnické právo: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000         
                                    Praha 1
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Stavební pozemek parcelní číslo 4474/24
Výměra: 650 m2

Katastrální území: Strašnice [731943] 
Vlastnické právo: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000         
                                    Praha 1

Stavební pozemek parcelní číslo 847
Výměra: 1002 m2

Katastrální území: Strašnice [731943] 
Vlastnické právo: Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost, Sokolovská 42/217, 
                                    Vysočany, 19000 Praha 9

Stavební pozemek parcelní číslo 4474/12
Výměra: 3 m2

Katastrální území: Strašnice [731943] 
Vlastnické právo: Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost, Sokolovská 42/217, 
                                    Vysočany, 19000 Praha 9

Stavební pozemek parcelní číslo 852/2
Výměra: 2280 m2

Katastrální území: Strašnice [731943] 
Vlastnické právo: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000         
                                    Praha 1

Stavební pozemek parcelní číslo 1014/2
Výměra: 5 m2

Katastrální území: Strašnice [731943] 
Vlastnické právo: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000         
                                    Praha 1

Stavební pozemek parcelní číslo 3
Výměra: 1473 m2

Katastrální území: Strašnice [731943] 
Vlastnické právo: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000         
                                    Praha 1

Stavební pozemek parcelní číslo 4
Výměra: 730 m2

Katastrální území: Strašnice [731943] 
Vlastnické právo: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000         
                                    Praha 1

Stavební pozemek parcelní číslo 1/1
Výměra: 3007 m2

Katastrální území: Strašnice [731943] 
Vlastnické právo: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000         
                                    Praha 1
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Stavební pozemek parcelní číslo 1/2
Výměra: 92 m2

Katastrální území: Strašnice [731943] 
Vlastnické právo: PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Smíchov, 15000 Praha 5

Sousední  pozemek parcelní číslo 1014/1
Výměra: 1640 m2

Katastrální území: Strašnice [731943] 
Vlastnické právo: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000         
                                    Praha 1

Sousední  pozemek parcelní číslo 980/1
Výměra: 1856 m2

Katastrální území: Strašnice [731943] 
Vlastnické právo: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000         
                                    Praha 1

Sousední  pozemek parcelní číslo 4474/2
Výměra: 8577 m2

Katastrální území: Strašnice [731943] 
Vlastnické právo: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000         
                                    Praha 1

Sousední  pozemek parcelní číslo 855/2
Výměra: 313 m2

Katastrální území: Strašnice [731943] 
Vlastnické právo: SJM Beneš Pavel Ing. a Benešová Eva Ing., Příční 1122, 28163 Kostelec nad 
                                    Černými lesy
                                    SJM Jirásek Jan MUDr. a Jirásková Markéta MUDr., Vilová 280/10,  
                                    Strašnice, 10000 Praha 10
                                    SJM Kohout Petr a Kohoutová Ivana, Petrklíčová 2268/16, Záběhlice, 10600 
                                    Praha 10
                                    SJM Lukeš Martin Ing. a Lukešová Markéta Mgr., Nad olšinami 409/6, 
                                    Strašnice, 10000 Praha 10
                                    Mervart Leoš Prof.Dr.Ing., DrSc., Umělecká 1005/5, Holešovice, 17000 
                                    Praha 7
                                    Vitoušová Martina, Loděnická 299, 78314 Bohuňovice

Sousední  pozemek parcelní číslo 852/1
Výměra: 30 m2

Katastrální území: Strašnice [731943] 
Vlastnické právo: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000         
                                    Praha 1
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Sousední pozemek parcelní číslo 4522/1
Výměra: 24755 m2

Katastrální území: Strašnice [731943] 
Vlastnické právo: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000         
                                    Praha 1

Sousední  pozemek parcelní číslo 4490/12
Výměra: 771 m2

Katastrální území: Strašnice [731943] 
Vlastnické právo: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000         
                                    Praha 1

 4. ÚDAJE O STAVBĚ

a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby: Jedná se  o  nové stavební  objekty.  Realizace
nových  zemních  vedení  inženýrských  sítí  (kanalizace  splašková,  kanalizace  dešťová,  vodovod,
napájecí vedení NN, plynovod NTL, sdělovací KABEL O2) a navrhované přípojky inženýrských
sítí  (kanalizace  splašková,  kanalizace  dešťová,  vodovod,  napájecí  vedení  NN,  plynovod  NTL,
sdělovací KABEL O2).
b) Účel užívání stavby: Radnice, komerce v parteru. Vestibul metra Strašnická.
c) Trvalá nebo dočasná stavba: Jedná se o stavbu trvalou.  
d) Údaje o ochranně stavby podle jiných právních předpisů: Nejsou známy.
e) Údaje o dodržení technických požadavků  na stavby a obecných technických požadavků
zabezpečujících  bezbariérové  užívání  staveb:  Projektová  dokumentace  byla  zpracována
v souladu s platnými právními a normativními předpisy. Zejména pak se zákonem č. 183/2006 Sb.
ve znění pozdějších změn a doplňků o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a
Nařízením vlády č. 268/2009 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavby.

Řešení  požadavků  pro  bezbariérové  užívání  staveb  je  zapracováno  v  projektové
dokumentaci navrhované objekty splňuji požadavky pro bezbariérové užívání staveb.
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních
předpisů:  Požadavky  dotčených  orgánů,  které  byly  při  zpracovávání  projektové  dokumentace
vzneseny, jsou zapracovány do projektové dokumentace.
g) Seznam vyjímek a úlevových řešení: Nejsou známy žádné vyjímky ani úlevová řešení.
h) Navrhované kapacity stavby:
Zastavěná plocha:

– řešená část objektu radnice: 1181 m2

Obestavěný prostor:

– řešená část objektu radnice: 35122,5 m3
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Užitná plocha:
- 2 podzemní podlaží:           2x951 m2

- Vstupní podlaží:   548 m2

- 4 typická podlaží:             4x 976 m2

______________________________________
- celkem užitná plocha: 6354m2

i) Základní bilance stavby:

Bilance spotřeby vody:
- neznámé

Bilance dešťových vod (doba trvání deště 15min., intenzita 0,016l/s/m2):
- řešená část objektu radnice:  14,227 m3  (A= 988 m2)  

Třída energetické náročnosti budovy:
- není hodnoceno

j) Základní předpoklady výstavby:
Časové údaje o realizaci stavby:
- zahájení výstavby: neznámé
- ukončení výstavby: neznámé

k) Orientační náklady na výstavbu:
- neznámé
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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) Charakteristika stavebního pozemku:  Navrhované objekty budou umístěné na parc.č.  855/1,
980/2, 4474/22, 4474/23, 4474/24, 847, 4474/12 ,852/2,  4474/13, 1014/2, 3, 1/1, 1/2, 4. Nyní se na
parcelách  nachází  objekt  vestibulu  metra  Strašnická,  budova  nové  strašnické  školy  (  kulturní
památka) a další drobné objekty, které budou zbourány a nahrazeny novou zástavbou. Na parcelách
se nacházejí stávající zpevněné plochy a vzrostlá zeleň, které budou odstraněny a nahrazeny novými
zpevněnými plochami a zelení. Celý pozemek je v mírném svahu směrem ze severu k jihu.
b) Výčet  a  závěry  provedených  průzkumů  a  rozborů: Vzhledem  k  rozsahu  projektové
dokumentace  nebyl prováděn geologický ani hydrogeologický průzkum dotčeného území. Veškeré
geologicke a hydrogeologické údaje použité v projektové dokumentaci  bude třeba prověřit  výše
zmíněnými průzkumy. Byl proveden stavebně technický průzkum stávajícího rodinného domu. Byla
provedena fotodokumentace stávajícího stavu objektu. 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: V dotčeném území se nenachází žádná ochranná ani
bezpečnostní pásma. Pouze v přilehlé místní komunikaci jsou stávající inženýrské sítě. Při práci v
jejich blízkosti (ochranném pásmu) je nutno dodržovat podmínky stanovené správci jednotlivých
sítí. 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: Dotčené území není
situováno v záplavovém území ani na poddolovaném území.
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v
území: Výstavbou objektů  a zpevněných ploch se zelení ani jeho užíváním nedojde ke zhoršení
vlivu na životní prostředí. V případě  znečištění zatravněných ploch, chodníků  či  komunikací  při
výstavbě je nutno tyto okamžitě očistit. Stavba bude zdrojem běžného hluku vznikajícího provozem
stavebních mechanismů  při  stavebních pracích.  Jejich účinky budou omezeny úpravou pracovní
doby na stavbě. Noční klid bude zachován minimálně v době od 22 do 6 hodin. Stavba se nachází v
zastavěném území obce.

Splaškové a dešťové vody ze staveniště  budou svedeny do kanalizace,  která se  nachází
v místě stavby a to pouze v případě vzniku této potřeby. Během stavby bude likvidace odpadů ze
stavební činnosti prováděna pomocí mobilních kontejnerů, které zajistí prováděcí firma a v rámci
svého odpadového hospodářství je bude likvidovat.
f)  Požadavky  na  asanace,  demolice,  kácení  dřevin: Bourací  práce  nejsou  předmětem  této
projektové dokumentace. V zájmovém území se nachází budova nové strašnické školy ( kulturní
památka ), stávající vestibul metra Strašnická a další drobné objekty a zpevněné plochy, které budou
odstraněny a nahrazeny novými.
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k
plnění funkce lesa: Není řešeno v rámci projektové dokumentace.
h)  Územně  technické  podmínky  (zejména  možnost  napojení  na  stávající  dopravní  a
technickou infrastrukturu): 
Vodovod
Vodovodní  přípojka –  Zdrojem  vody  pro  objekt  radnice  bude  nová  vodovodní  přípojka  ze
stávajícího  řadu  vedeného  v  přiléhající  místní  komunikaci.  Podrobnějí  není  řešeno  v  rámci
projektové dokumentace.
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Bilance spotřeby vody
a/. průměrná denní spotřeba Qp: není stanoveno
b/. max. denní spotřeba Qm:  není stanoveno
c/. max. hodinová spotřeba Qh: není stanoveno
d/. roční spotřeba: není stanoveno

Kanalizace splašková
Přípojka  splaškové  kanalizace –  Ze  stávajícího  řadu  splaškové  kanalizace  bude  zhotovena
přípojka splaškové kanalizace. Dešťové vody ze střechy objektu budou svedeny vnitřními vpustěmi
do  stávající  dešťové  kanalizace,  která  se  nachází  v  území.  Podrobnějí  není  řešeno  v  rámci
projektové dokumentace.
Kanalizace dešťová
Dešťové  vody  ze  střechy  objektu  budou  svedeny  vnitřními  vpustěmi  do  stávající  dešťové
kanalizace, která se nachází v území. Podrobnějí není řešeno v rámci projektové dokumentace.
Bilance dešťových vod -  intenzita 15-ti minutového deště byla uvažována 160 l/s/ha resp. 0,016
l/s/m2.  Odtokový součinitel  pro  zastavěné  plochy  (střechy)  je  1.  Celková  plocha  řešené  cásto
objektu je 988 m2.

Plocha střechy  988 m2

Intenzita deště při n=1 i = 160l/s.ha (0,0160 l/s/m2)
Doba trvání deště 15 min.
Součinitel povrchu odtoku, střecha ψ = 1
Hladina podzemní vody -5,0m
Množství srážkových vod
Qc = ψ x S1 x i
Qc =15,8 l/s

Elektrická energie

Přípojka elektro - Objekt bude napojen novým napájecím vedením a přípojkou elektro na stávající
vedení v přilehlé komunikaci. Elektroměrový rozvaděč RE na hranici pozemku bude připojen na
novou přípojkovou kabel.  skříň  RIS distribučního rozvodu NN. Přípojková kabelová skříń  bude
napojena  přípojkou  na  stávající  zemní  vedení.  Podrobnějí  není  řešeno  v  rámci  projektové
dokumentace.

Hromosvod  -  Objekt  se  opatří  hromosvodovým  zařízením.   Podrobnějí  není  řešeno  v  rámci
projektové dokumentace.

Plynovod

lynovodní  přípojka  bude  napojena  na  stávající  plynovod  v  přilehlé  komunikaci.  Hlavní
uzávěr plynu (HUP) bude umístěn na fasádě objektu. Podrobnějí není řešeno v rámci projektové
dokumentace.

Sdělovací vedení (telefonní přípojka)

Je navržena kabelová přípojka domovního sdělovacího vedení (O2). Sdělovací kabel bude
zakončen v nové přípojkové telefonní skříni, která bude osazena na venkovni fasádě. Podrobnějí
není řešeno v rámci projektové dokumentace.
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Před zahájením výkopových prací je nutno, aby si investor zajistil přesné vyměření a
vytýčení stávajících inženýrských sítí. Při souběhu a křížení vedení s ostatními sítěmi je nutno
dodržet  minimální  vzdálenosti  potrubí  podle  ČSN  736005.  Po  provedení  nových  vedení
inženýrských sítí je nutno provést revizní zkoušky potrubí a realizaci doložit revizní správou
oprávněné osoby.

Doprava

Objekt  bude  osloužen  ze  severní  strany  objektu  ze  stávající  komunikace  typu  C  ulice
Mrštíkova.  Nově  bude prodloužena z východní  strany objektu i  ulice Saratovská typu C až ke
komunikaci typu B ulice V olšinách. Z této nově vzniklé části komunikace bude zřízen vjezd do
podzemních garáží. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:

Časové údaje o realizaci stavby:
- zahájení výstavby: není známo
- ukončení výstavby: není známo
Vzhledem  k  navrhovaným  stavebním  prácím,  není  potřeba  podmiňujících,  vyvolaných  nebo
souvisejících investic.

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY

 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

V rámci rozsahu bakalářské práce je řešena pouze jedna část z objektů, která je patrná z
výkresu  koordinační  situace.  Tento  objekt  má  5  nadzemních  podlaží  a  dvě  podlaží  podzemní.
Střecha  je  navržena  jako  plochá.  V prvním patře  je  navržena  posilovna  se  cvičebnímy sály  a
kompletním zázemím.  V parteru  prvního  nadzemního  podlaží  jsou  navržené  dva  průchody.  Ve
druhém až pátem nadzemních podlaží bude objekt sloužit jako radnice pro městskou část Prahy 10.
Radnice se skládá především z kancelářských ploch s nezbytným zázemím. Ve dvou podzemních
podlažích se budou nacházet archivy, sklady radnice a technické místnosti. Přes podzemní podlaží
je umožněn vstup ze sousedního objektu podzemních garáží do objektu radnice v obou podzemních
podlažích. Objekt je situován na mírně svažitém pozemku směrem od severu k jihu. Užitná plocha
části objektu je 6354 m2.

 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: Objekt radnice má tvar L a 5
nadzemních podlaží  s  plochou střechou.  Ze severní  a  východní  strany kopíruje stávající  ulici  a
směrem k jihu a západu uzavírá parter sloužící jako veřejný prostor. Objekt se nachází v centrální
části  městské  části  Praha  10  –  Strašnice.  Okolní  zástavba  je  tvořená  především  samostanými
bytovými domy a bytovými domy v blocích z přelomu 19/20. století. Objekt svým tvarem výškou
ani objemem nepřevyšuje ani výrazně nepřebíjí okolní zástavbu. Objekt je dobře dostupný nachází
se u významné městské komunikace a je přímo dostupný ze zastávek MHD ( Metro, tram, autobus).
Objekt bude dobře dostupný automobilovou dopravou a je zde vyřešená doprava v klidu pomocí
podzemních garáží.
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b)  Architektonické  řešení  –  kompozice  tvarového  řešení,  materiálové  a  barevné  řešení:
Architekturu  objektu tvoří  především jeho  opláštění  lehkým obvodovým pláštěm v hliníkovém
rámu s neprůhlednými částmi, které tvoří  rastr  objektu.  Hlavním architektonickým prvkem jsou
vláknobetonové  tvarovky které  jsou  kotvené  do  lehkého  obvodového  pláště  a  navozují  dojem
jednoduché  a  elegantní  konstrukce  objektu,  která  se  zdá  být  tvořena  pouze  z  desek  a  sloupů.
Barevnost  objektu je  daná jednak prosklenou plochou fasády a bílou barvou vláknobetonových
tvarovek doplněnou o barvu hliníkového rámu lehkého obvodového pláště.

 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

 Objekt je řešený jako trojtrakt, kde prostřední trakt tvoří  hlavní komunikaci objektu a v
krajních trakt z jižní strany a západní strany směrem k parteru má pouze administrativní funkci.
Trakt ze severu a východu směrem k okolní zastavbě má funkci jak administrativní, tak i funkci
hygienického zázemí a vertikálních komunikací. Vstup do objektu radnice je přes hlavní budovu
radnice v řešené části objektu jsou pouze únikové východy. V suterénu se budou nacházet archivy a
sklady  s  technickými  místnostmi.  Skrz  podzemní  podlazí  objektu  je  možné  se  dostat  do
navazujicího objektu podzemních garáží.

 2.4 Bezbariérové užívaní stavby

Vstupy do objektu jsou navrženy jako bezbariérové přes hlavní vstup do objektu radnice.
Vstup  do  posilovny z  parteru  zpevněné plochy je  bezbariérový.  Vstup na  zpevněnou plochu v
parteru  radnice  je  přístupný přes  několik  ramp,  které  se  napojují  na  terén  v  nejvyšším  místě.
Místnosti  jsou  řešené  v  jedné  úrovni.  Je  zřízeno  hygienické  zázemí  pro  osoby  se  sníženou
schopností pohybu. 

 2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Není řešeno v rámci projektové dokumentace.

 2.6 Základní charakteristika objektů
a) Stavební řešení:  Objekt je navržen jako monolitická železobetonová skeletová konstrukce se
ztužujicími  jádry  a  stěnami.  Základy  a  suterén  jsou  tvořeny  bílou  vanou.  Objekt  je  opláštěn
provětrávanou  fasádou  a  lehkým  obvodovým  pláštěm.  Střecha  je  jednoplášťová  s  klasickým
pořadím  vrstev  a  s  obráceným  pořadím  vrstev  nad  suterénem.  Objekt  je  dilatován  zdvojením
konstrukce stěny. Schodiště jsou železobetonová monolitická.
b) Konstrukční a materiálové řešení: Jednotlivé materiály, jejich bližsí specifikace a skladby jsou
patrné ze samostatného výkresu D.1.9 Konstrukční skladby a D.1.10 Výpis oken a dveří. Fasáda je
zateplená  izolací  z  minerálních  desek  s  provětrávanou  vzduchovou  mezerou.  Střecha  je
jednoplášťová  s  klasickým  pořadím  vrstev  zateplená  spádovou  vertvou  tepelné  izolace  z
minerálních desek. Objekt je opláštěn lehkým obvodovým modulovým pláštěm Schuco USC 65.
Suterén  je  zateplen  tepelnou  izolací  z  desek  XPS.  Střecha  na  terénu  v  průchodu  objektem je
jednoplášťová s obráceným pořadím vrstev zateplená deskami z XPS. V objektu jsou navrženy
sádrokartonové příčky Rigips a keramické zdivo Heluz. Navržen je akustický podhled.  Konstrukční
schéma objektu je železobetonový monolitický skelet se ztužujícími jádry a stěnami. Stropní desky
jsou jednosměrně pnuté. Objekt je trojtraktový. Schodiště jsou monolitická železobetonová. Objekt
je založen na bílé vaně. 
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c) Mechanická odolnost a stabilita: Návrh nosných konstrukcí splňuje požadavky na stabilitu a
únosnost jednotlivých nosných konstrukčních prvků i požadavky na stabilitu a únosnost konstrukce
jako celku a splňuje platné předpisy pro navrhování nosných konstrukcí.

Všechny  stavební  konstrukce  jsou  navrženy  tak,  aby  zatížení  na  ně  působící  nemělo  za
následek: 

a) zřícení stavby nebo její části,
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,
c) poškození jiných částí  stavby nebo technických zařízení  anebo instalovaného vybavení

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a)  Technické  řešení: Větrání  v  objektu  je  především  nucené,  možné  je  větrání  přirozené  v
kancelářských prostorech otevíravými částmi lehkého obvodového pláště. V hygienickém zázemí je
navrženo nucené větrání pomocí el. ventilátoru s odvodem nad střešní rovinu. Schodišťový prostor
bude větrán přirozeně světlíkem umístěným ve střeše nad schodištěm elektricky ovládaným.

Objekt  bude vytápěn stacionárním kondenzačním plynovým kotlem,  který bude zároveň
zajišťovat i přípravu teplé vody ohřevem v akumulačním zásobníku. Objekt bude vytápěn pomocí
vzduchotechniky vířivými anemostaty.

Kancelářské plochy  mají zajištěno dostatečné přirozené osvětlení prosklennou částí lehkého
obvodového pláště. Hygienické zázemí , sklady a technické místnosti s chodbami budou osvětleny
uměle.

Okna budou stíněna vnitřními stínícími prvky.
Objekt  bude  zásobován  vodou z  místního veřejného  vodovodního  řadu,  na  který bude

napojen vodovodní přípojkou.
Užíváním objektu  bude  vznikat  pouze  běžný komunální  odpad,  který  bude  ukládán  do

sběrné nádoby umístěné na hranici pozemku s místní komunikací.  Odpad bude likvidován v rámci
odpadového hospodářství města.
b) Výčet technických a technologických zařízení: Není řešeno v rámci projektové dokumentace.

 2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Není řešeno v rámci projektové dokumentace. Pro správné vypracování projektu z hlediska
požární  bezpečnosti  je  nutné  doplnit  projekt  o  část  projektové  dokumentace  s  požárně
bezpečnostním  řešením objektu.  Projektová  dokumentace  nyní  nezaručuje  správnost  projektu  z
hlediska požární bezpečnosti.
 

 2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) Kritéria tepelně technického hodnocení: Objekt je navržen z hlediska úspor energie a ochrany
tepla v souladu s platnými normami ČSN a obecně technickými podmínkami na výstavbu v platném
znění.  Navrhované  konstrukce  obálky  objektu  (konstrukce  podlahy,  obvodové  stěny,  stropní  a
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střešní  konstrukce,  výplně  okenních  a  dveřních  otvorů)  splňují  požadované  nebo  doporučené
hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 (W/m2.K) dle ČSN 730540-2:2011 Tepelná ochrana budov
– Část 2: Požadavky. 
b) Energetická náročnost stavby:  Není řešeno v rámci projektové dokumentace.
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií: Není řešeno v rámci projektové dokumentace.

 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Větrání  v  objektu  je  především  nucené,  možné  je  větrání  přirozené  v  kancelářských
prostorech  otevíravými  částmi  lehkého  obvodového pláště.  V hygienickém zázemí  je  navrženo
nucené větrání  pomocí  el.  ventilátoru s odvodem nad střešní rovinu.  Schodišťový prostor  bude
větrán přirozeně světlíkem umístěným nad schodištěm elektricky ovládaným. Objekt je dostatečně
osvětlen  stávajícími  okenními  a  dveřními  otvory.  Objekt  bude  zásobován  vodou  z  místního
veřejného vodovodního řadu, na který bude napojen vodovodní přípojkou. 

Stavbou  objektu  nedojde  ke  zhoršení  vlivu  na  životní  prostředí.  V případě  znečištění
zatravněných ploch, chodníků  či komunikací při  výstavbě  je nutno tyto okamžitě očistit. Stavba
bude  zdrojem  běžného  hluku  vznikajícího  provozem  stavebních  mechanismů  při  stavebních
pracích. Jejich účinky budou omezeny úpravou pracovní doby na stavbě. Noční klid bude zachován
minimálně v době od 22 do 6 hodin. Stavba se nachází v zastavěném území obce.

Splaškové a dešťové vody ze staveniště  budou svedeny do kanalizace,  která se  nachází
v místě stavby a to pouze v případě vzniku této potřeby.Během stavby bude likvidace odpadů ze
stavební činnosti prováděna pomocí mobilních kontejnerů, které zajistí prováděcí firma a v rámci
svého odpadového hospodářství je bude likvidovat.

 2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: Není řešeno v rámci projektové dokumentace.
b) Ochrana před bludnými proudy: Není řešeno v rámci projektové dokumentace.
c) Ochrana před technickou seizmicitou: Není řešeno v rámci projektové dokumentace.
d) Ochrana před hlukem: Není řešeno v rámci projektové dokumentace.
b) Protipovodňová opatření: Není řešeno v rámci projektové dokumentace. Objekt se nenachází v
záplavovém území.

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a)  Napojovací  místa  technické  infrastruktury: Zdrojem  vody pro  objekt  radnice  bude  nová
vodovodní přípojka ze stávajícího řadu vedeného v přiléhající místní komunikaci. 

Ze  stávajícího řadu splaškové kanalizace bude zhotovena přípojka splaškové kanalizace.
Dešťové  vody  ze  střechy  objektu  budou  svedeny  vnitřními  vpustěmi  do  stávající  dešťové
kanalizace, která se nachází v území. 

Objekt bude napojen novým napájecím vedením a přípojkou elektro na stávající vedení v
přilehlé  komunikaci.  Elektroměrový rozvaděč  RE na  hranici  pozemku bude připojen  na  novou
přípojkovou kabel. skříň RIS distribučního rozvodu NN. Přípojková kabelová skříń bude napojena
přípojkou na stávající zemní vedení. Plynovodní přípojka bude napojena na stávající plynovod v
přilehlé komunikaci. Hlavní uzávěr plynu (HUP) bude umístěn na fasádě objektu.  

Je navržena nová kabelová přípojka domovního sdělovacího vedení (O2). Sdělovací kabel
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bude zakončen v nové přípojkové telefonní skříni, která bude osazena na venkovni fasádě.

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) Popis dopravního řešení:  Objekt bude napojen na stávající  komunikace ( ulice Mrštíkova).
Vznikne prodloužení stávající komunikace ( ulice Saratovská) až k úrovni ulice v Olšinách.
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: Radnice se nachází v obytné zástavbě
města, která je vybavena stávající dopravní infrastrukturou.
c)  Doprava v klidu: Navržená budou podélná stání podél přilehlé komunikace objektu. Zřízeny
budou veřejné podzemní garáže s vjezdem v nově vzniklého prodloužení ulice Saratovské. 
d) Pěší a cyklistické stezky: Objekt se nachází v obytné zástavbě města, která je vybavena stávající
dopravní infrastrukturou.

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) Terénní úpravy: Na pozemcích budou prováděny výkopové práce spojené se stavbou a realizací
nových vedení inženýrských sítí.  Takto vytěžená zemina bude uložena na pozemku investora a
následně bude využita k zásypům a vyrovnání terénních nerovností či bude odvezena na skládku.
b) Použité vegetační prvky: Na pozemku se nachází stávající vzrostlá zeleň (křoviny a stromy).
Navrhovanými  pracemi  dojde  k  nahrazení  stávající  zeleně  novou  výsadbou  stromu  a  zelených
ploch.
c) Biotechnická opatření: Není řešeno v rámci projektové dokumentace.

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a)  Vliv stavby na životní  prostředí: Stavebními pracemi nedojde ke zhoršení vlivu stavby na
okolní pozemky ani stavby. 

V případě znečištění zatravněných ploch, chodníků či komunikací při výstavbě je nutno tyto
okamžitě  očistit.  Stavba  bude  zdrojem  běžného  hluku  vznikajícího  provozem  stavebních
mechanismů  při  stavebních  pracích.  Jejich  účinky  budou  omezeny  úpravou  pracovní  doby na
stavbě.  Noční klid bude zachován minimálně  v době  od 22 do 6 hodin. Stavba se nachází na v
centrální části města. Splaškové a dešťové vody ze staveniště budou svedeny do kanalizace, která se
nachází  v místě  stavby a to pouze v případě  vzniku této potřeby.  Během stavby bude likvidace
odpadů ze stavební činnosti prováděna pomocí mobilních kontejnerů, které zajistí prováděcí firma a
v rámci svého odpadového hospodářství je bude likvidovat.
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu: Není řešeno v rámci projektové dokumentace.
c)  Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: Není řešeno v rámci projektové
dokumentace.
d)  Návrh  zohlednění  podmínek  ze  závěru  zjišťovacího  řízení  nebo  stanoviska  EIA:  Není
řešeno v rámci projektové dokumentace.

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle
jiných právních předpisů: Není řešeno v rámci projektové dokumentace.
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7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Není řešeno v rámci projektové dokumentace.

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: Není řešeno v projektové
dokumentaci.
b) Odvodnění staveniště:  Splaškové a dešťové vody ze staveniště budou svedeny do kanalizace,
která se nachází v místě stavby a to pouze v případě vzniku této potřeby.
c) Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu: Stavba bude zásobena vodou z
veřejného vodovodu. Podrobněji není v rámci projektové dokumentace řešeno.
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: Stavebními pracemi nedojde ke zhoršení
vlivu na životní prostředí. V případě  znečištění zatravněných ploch, chodníků  či  komunikací  při
výstavbě je nutno tyto okamžitě očistit. Stavba bude zdrojem běžného hluku vznikajícího provozem
stavebních mechanismů  při  stavebních pracích.  Jejich účinky budou omezeny úpravou pracovní
doby na stavbě. Noční klid bude zachován minimálně v době od 22 do 6 hodin. Stavba se nachází
v zastavěném území města.  

Během stavby bude likvidace  odpadů  ze stavební  činnosti  prováděna pomocí  mobilních
kontejnerů,  které  zajistí  prováděcí  firma  a  v rámci  svého  odpadového  hospodářství  je  bude
likvidovat. Stavba nebude zdrojem záření ani jiných emisí. V místě stavby nebudou zřizována nová
ochranná pásma.
e)  Ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky na  související  asanace,  demolice,  kácení  dřevin:
Realizace stavebních úprav nevyžaduje zvláštní ochranu okolí staveniště. Jsou vyvolány požadavky
na asanaci  stávajících  budov,  zpevněných ploch a  stromů  nacházejících se na míste budoucího
staveniště.
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné nebo trvalé): Zařízení staveniště bude situováno
výhradně  na  pozemku  investora.  Není  proto  vyžadován  žádný  trvalý  zábor  na  sousedních
pozemcích po dobu výstavby.

V  průběhu  realizace  přípojek  jednotlivých  inženýrských  sítí  bude  vyžadováno  zřízení
dočasných záborů na parc č.1014/1 a 980/1, pod kterým se nachází stávající vedení inženýrských
sítí. Dočasný zábor bude zřízen pouze na dobu nezbytně nutnou a po skončení relizace přípojek
bude povrch uveden do původního stavu.  
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace:
Stavba bude zdrojem běžného hluku vznikajícího provozem stavebních mechanismů při stavebních
pracích. V případě znečištění veřejných zatravněných ploch, chodníků či komunikací je nutno tyto
okamžitě  očistit.  Zvýšenou pozornost  je třeba věnovat  úklidu vždy na konci  pracovního týdne.
Běžný  odpad  z provozu  stavby  bude  likvidován  v rámci  odpadového  hospodářství  dodavatele
stavby. Stavba nebude zdrojem záření ani jiných emisí.
h)  Bilance  zemních  prací,  požadavky  na  přísun  nebo  deponie  zemin:  Na pozemku  budou
prováděny výkopové práce spojené s realizací stavby a nových vedení inženýrských sítí. Vytěžená
zemina  bude  uložena  na  pozemku  investora  a  následně  bude  využita  k  zásypům a  vyrovnání
terénních nerovností či bude odvezena na skládku.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě: Stavba bude zdrojem běžného hluku vznikajícího
provozem stavebních mechanismů při stavebních pracích. Jejich účinky budou omezeny úpravou
pracovní doby na stavbě. Noční klid bude zachován minimálně v době od 22 do 6 hodin. Stavba se
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nachází na okraji zastavěného území obce. Splaškové a dešťové vody ze staveniště budou svedeny
do kanalizace, která se nachází v místě  stavby a to pouze v případě  vzniku této potřeby. Během
stavby bude likvidace odpadů ze stavební činnosti prováděna pomocí mobilních kontejnerů, které
zajistí prováděcí firma a v rámci svého odpadového hospodářství je bude likvidovat.
j)  Zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na  staveništi,  posouzení  potřeby
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci podle jiných právních předpisů: Celá
stavba včetně  přípravy bude probíhat  ve smyslu zákona č.  309/2006 Sb. Rizikové vlivy budou
omezeny  dodržením  předepsaných  postupů  práce,  technologických  postupů,  používáním
ochranných pomůcek a dodržením příslušných ČSN. Tato stavba nevyvolává vyznačení nových
bezpečnostních pásem. Stávající bezpečnostní pásma nejsou investorovi ani projektantovi známa.
Na  stavbě  by se  neměly  vyskytovat  žádné  škodliviny ohrožující  lidské  zdraví.  Skladování  ani
manipulaci  s  nebezpečnými látkami projekt  nepředpokládá.  Dodavatelské firma bude dle svého
plánu likvidace odpadů likvidovat odpady vzniklé na stavbě včetně jejich evidence, kategorizace,
třídění a ukládání. Majitel i nájemci objektu budou prokazatelně poučeni o době a způsobu stavby,
využití vnitřních prostor stavbou, zákazech vstupu na lešení, případně o dalších omezeních.

Zhotovitel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až
po opuštění pracoviště. Je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště, osobními
ochrannými prostředky odpovídajících ohrožení, které pro tyto osoby z prováděných prací vyplývá.

Zhotovitel  stavebních  prací  musí  v  rámci  zhotovitelské  dokumentace  vytvořit  podmínky k
zajištění bezpečnosti práce.  Součástí  zhotovitelské dokumentace je technologický nebo pracovní
postup,  který  musí  být  po  dobu  stavebních  prací  na  stavbě  k  dispozici.  Pracovníci  musí  být
seznámeni se zhotovitelskou dokumentací v rozsahu, který se jich týká.

Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, nebo
způsobit  provozní  nehodu,  případně  i  příznaky takového nebezpečí  je  povinen,  pokud nemůže
nebezpečí odstranit sám, přerušit práci a oznámit to odpovědnému pracovníkovi a podle možnosti
upozornit  všechny osoby,  které by mohly být  tímto nebezpečím ohroženi.  O přerušení  práce  v
daném úseku rozhodne odpovědný pracovník zhotovitele po posouzení důvodů.

Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a
pokyny. Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci
určeny, dodržovat bezpečnostní označení a signály pověřených pracovníků dozorem na pracovišti.

Všechny  otvory  a  jámy  na  staveništi,  kde  hrozí  nebezpečí  pádu,  musí  být  zakryty  nebo
ohrazeny.

Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení
pracovníků a zájmu jiných osob.

Před započetím bouracích a rekonstrukčních prací musí být vymezen ohrožený prostor podle
technologie  prováděných  prací  a  zajištěn  proti  vstupu  nepovolaných  osob.  Musí  být  zajištěn
průzkum objektu a inženýrských sítí.

Stroje  může  samostatně  obsluhovat  pouze pracovník,  který má pro tuto činnost  příslušnou
odbornou způsobilost. Stroje a technická zařízení mohou být uvedena do provozu jen odpovídají-li
příslušným předpisům technického stavu.

Elektrická vedení musí být uložena tak, aby byla přehledná a co nejkratší. Elektrická zařízení
musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena.

Pracoviště,  stroje  a  technická  zařízení  s  nebezpečím  ohrožení  osob  musí  být  opatřeny
bezpečnostním označením.

Při provádění stavebních prací musí zhotovitel věnovat pozornost všem platným předpisům a
vyhláškám, které se vztahují na navrhované stavební práce. 

Při přepravě materiálu je nutno dodržovat platné předpisy o bezpečnosti při práci a provozu
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silničních motorových vozidel.
Plán BOZP je dokument, který je ve stanovených případech součástí projektové dokumentace

stavby a jehož účelem je zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na staveništi, eliminovat rizika
ohrožení  zdraví  a  majetku,  zajistit  ochranu  životního  prostředí  a  předejít  vzniku  mimořádných
událostí, havárií a požárů.

Případy, kdy je nutné zpracovávat Plán BOZP stanovuje § 15 zákona č. 309/2006 Sb a příloha
č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Případy, kdy je nutné zpracovávat Plán BOZP stanovuje § 15
zákona č. 309/2006 Sb a příloha č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Realizace  Objektu  radnice  v  Praze  10  k.ú.  Strašnice  svým rozsahem nepřekračuje
objem prací stanovený § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a na staveništi nebudou prováděny práce
dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
k)  Úpravy  pro  bezbariérové  užívání  výstavbou  dotčených  staveb: Není  řešeno  v  rámco
projektové dokumentace.
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření: Není řešeno v rámci projektové dokumentace.

m)  Stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby  (provádění  stavby  za  provozu,
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.): Projektová dokumentace toto
neřeší.
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
Časové údaje o realizaci stavby:
- zahájení výstavby: není známé
- ukončení výstavby: není známé
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