












































 

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 
A.1 Identifikačné údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbe 
 
Názov stavby:   Rodinný dom Lobendava 
 
Miesto stavby:    Lobendava, č.p. 925/8, k.ú. Lobendava 686217 
 
Predmet dokumentácie:  DSP pre novostavbu rodinného domu s tromi nadzemnými 

podlažiami 

 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
Fakulta stavebná ČVUT v Prahe 
Thákurova 7/2077 
166 29 Praha 6 Dejvice 
 
A.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 
 
Meno, priezvisko:   Pavlína Blažeková 
Miesto trvalého bydliska:  Černyševského 21, 85101, Bratislava 
 
A.2 Zoznam vstupných podkladov 
 
Zadánie bakalárskej práce ČVUT v Prahe, fakulta stavebná, LS 2015/2016 
Katastrálna mapa a dalšie mapové podklady 
Výškopisné a polohopisné zameranie pozemku 
Návštěva pozemku 
 
A.3 Údaje o území 
 
a) Rozsah riešeného územia 
Riešená oblasť sa nachádza v katastrálnom území obce Lobendava na nezastavanom 
pozemku parc. Č. 925/8. V terajšej podobe san a pozemku nachádza stavba drevenej 
chatky pre účely lesníkov. 
 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Stavba se nenachádza v pamiatkovej rezervácii, pamiatkovej zóne ani zvlášť chránenom 
území. Z toho dôvodu nie sú navrhnuté príslušné opatrenia. 

 
c) Údaje o odtokových poměrech: 
Tento bod bude riešený v dokumentácii osadenia stavby na pozemok. Ėažėové vody budú 
likvidované na pozemku investor pomocou vsakovacieho systému 
 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Návrh je v súlade s platnou územne plánovacou dokumentáciou. 
 
e) Údaje o súlade s územným rozhodnutím alebo verejnoprávnou zmluvou 

územné rozhodnutie nahradzujúce alebo územným súhlasom, poprípade s 
regulačným plánom v rozsahu, v ktorom nahradzuje územné rozhodnute, a v 
prípade stavebných úprav podmieňujúcich zmenu v užívání stavby údaje o 
jej súlade s územne plánovacou dokumentáciou: 
Územný súhlas je riešený v rámci stavebného povolenia stavby. 
 
f) Údaje o dodržaní všeobecných požiadavkov na využitie územia 
Všeobecné požiadavky na využitie územia jsou splneny v rámci regulačního plánu. 
 
g): Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov 
Vyjadrenie o splnení požiadavkov dotknutých orgánov bude doložená k stavebnému 
riadeniu. 
 
h): Zoznam výnimiek a úľavových opatrení 
V dobe spracovávania projektovej dokumentácie neboli známe žiadne výnimky a úľavové 
opatrenia na riešenú stavbu. 
 
i) Zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícií: 
Vznikajú súvisiace a podmieňujúce investície. Na pozemok bude potrebné priviesť el. Prúd, 
predpokladá sa doba výstavby 1 mesiac. Ėalej hrubé terénne a výkopové práce, 
spevňovanie svahu, prípadne ťažba kameňa pre osadenie domu do terénu. 
 
j) Zoznam pozemkov a stavieb dotknutých prevedením stavby 
Parcela susedí s jediným pozemkom, a to 1013/1. Majiteľom sú Lesy České republiky, s.p., 
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové. Pozemok je určený k plneniu funkcie lesa. 
 
A.4 Údaje o stavbě 
 
a) Nová stavba alebo zmena dokončenej stavby: 
Jedná sa o novostavbu rodinného domu. 
 
b) Účel používania stavby: 
Objekt bude využíváný pre bývanie. 
 
c) Trvalá alebo dočasná stavba: 
Jedná se o trvalú stavbu. 
 
d) Údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov  
Stavba nevyžaduje ochranu podľa iných právnych predpisov. 
 
e) Údaje o dodržaní technických požiadavkov na stavby a všeobecných 
technických požiadavkoch zabezpečujúcich bezbariérové užívánie staveb: 
Rodinný dom Lobendava je navrhnutý tak, aby bez problémov zabezpečil 
bezbariérové užívanie stavby pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 
 
f) Údaje o splnení požiadavkov dotknutých orgánov a požiadavkov vyplývajúcich 
z iných právnych predpisov: 
Projektová dokumentácia je v súlade s platnými normami a vyhláškami a s požiadavky 
dotknutých orgánov štátnej správy a prípadných účastníkov riadenia. 
 
g) Zoznam výnimiek a úľavových riešení: 



 

Neboli udelené žiadne výnimky ani úľavové riešenia. 
 
h) Navrhovaná kapacita stavby: 
Zastavaná plocha:    170,56 m2 
Obestavěný prostor:   2523 m3 

Počet uživatelů:   4 
Užitná plocha:    950 m2 
 
i) Základne bilancie stavby  
Voda:     4os, 160l/deň= 640l/4os 
      Qmax= 600x1,25= 800l/deň=0,8m3 /deň 
      Qrok= 0,8x365= 292 m3 /rok 
Spotreba elektrickej energie:   Nebola riešená v rámci tohto projektu 
Trieda energetickej náročnosti:  B 
 
j) Základné predpoklady výstavby (časové údaje o realizácii stavby, 
členenie na etapy): 
Stavba objektu potrvá približne 1rok 
 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zaįízení 
 
Stavba je členěna na objekty: 
Objekt rodinného domu 
Spevnené plochy 
Domovné prípojky 
Terénne a záhradné úpravy 
Oplotenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

B. SÚHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 Popis území stavby 
 
a) Charakteristika stavebného pozemku: 
Zámer sa nachádza v katastrálnom území obce Lobendava (686271) na pozemku parc. č. 
925/8. Na pozemku sa nachádza stavba menšieho zrubu, ktorá bude nebude ėalej 
zachovaná. 
 
b) Výčet a závery prevedených prieskumov a rozborov: 
Radonový prieskum- index radonového rizika stredný 
Výsledky prieskumu boli zohľadnené v návrhu. 
 
c) Stávajúce ochranné a bezpečnostné pásma: 
Stavba se nachádza v ochranom pásme lesa. (zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon - § 14 odst. 
2). Bude nutné predložiť k žiadosti o stavebné povolenie či k návrhu na vydánie územného 
rozhodnutia o umiestnenie stavby súhlas k vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby v 
ochrannom pásme lesa. V okolí objektu sa nenachádza žiadné ėalšie ochranné a 
bezpečnostné pásmo. 

d) Poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu apod.: 
Stavba sa nenachádza v záplavovom, ani na poddolovanom území. 
 
e) Vplyv stavby na okolné stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby 
na odtokové pomery v území: 
Objekt pri provoze nebude mať výraznejší negatívny vplyv voči svojmu okoliu. V blízkosti 
niekokoľko kilometrov sa nenachádza žiadna stavba. Obec Lobendava je vzdialená cca 
2km vzdušnou čiarou. Požiarne nebezpečný priestor navrhovanej stavby nepresahuje hranicu 
stavebného pozemku. Dažėové vody sú vsakované. 
 
f) Požiadavky na asanácie, demolíciee, stínanie drevín: 
Asanácia, ani demolícia nie je požadovaná. Stínanie drevín- parcela bude očistená od 
náletových drevín. Nie je potrebné stínať žiadne dreviny, ktoré by mali vo výške 130cm 
obvod kmeňa 80cm a väčšie. 
 
g) Požiadavky na maximálne zábory poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo 
pozemkov určených k plneniu funkcie lesa (dočasné / trvalé): 
Objekt se nenachází na poľnohospodárskej pôde. 
 
h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu): 
Možnosť napojenia na stávajúcu dopravnú a technickú infraštruktúru je umožnené zo 
stávajúcej komunikácie pri severozápadnej strane pozemku. Technická infraštruktúra sa v 
mieste nenachádza. Vedenie NN a telekomunikácií bude privedené na hranu pozemku. 
Siete na hranici pozemku nie sú, budú zriadené nové. 
 
i) Vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace 
investície: 
Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce. 
 



 

B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívánia stavby, základné kapacity funkčných jednotiek: 
 
Stavba slúži k bývaniu. Obsahuje 1 bytovú jednotku pre 4 osoby trvalo obývajúce dom a 2 
izby pre netrvalo ubytovaných ľudí. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus 
 Navrhnutá stavba rodinného domu je koncipovaná ako solitérny object, jeho umiestnenie 
vzchádza z okolitého terénu. Pre daný pozemok nie sú dané územné regulativy. 
 
b) architektonické riešenie 
Rodinný dom má tri nadzemné podlažia. Skladá sa z troch hmot, kvádrového tvaru, ktoré 
majú rôzne objemy, pretínajú sa. Každá z hmôt je od seba odlíšená materiálom. Strecha je 
plochá bez atiky. Jedna z hmôt je celosklenená, sú použité trojsklá od firmy AGC, s výbornými 
technickými vlastnosťami. Konštrukcia tohto podlažia je inšpirovaná stavbou Apple store, kde 
sú použité taktiež sklenené steny, strop, aj nosné rámy. Sklá od firmy AGS majú vysokoreflexné 
vlastnosti a slnečné lúče v prípade mínusových teplôt prepúšťajú a v prípade plusových 
odrážajú. Týmto sa predchádza prehrievaniu sklenenej konštrukcie, spolu s roletami  z 
materiálu PTFE fólie,absorbčnej a akustickej textílie z nanovlákien. Dve ostatné hmoty majú 
okna vždy cez celé poschodie, LOP je od firmy Jansen a sklá sú od firmy AGS, tentokrát iného 
odtieňu a s väčšou reflexiou. Materiálové riešenie prvého podlažia je cementová stierka, 
ktorá má výzor pohľadového betónu a v časti druhého a tretieho poschodia je použitý 
corten. 
 
B.2.3 Celkové provozné riešenie, technológia výroby: 
 
Dispozične je objekt navrhnutý ako trojposchodový. Hlavný vstup sa nachádza na juho-
západnej strane pozemku a vjazd do garáže na severo-západnej strane. V zádverí sa 
nachádzajú šatné skrine, priestor na sadnutie a z miestnosti sa vstupuje na WC a do 
priestranej vstupnej haly. V tej sa nachádzajú vertikálne komunikácie, a to trojramenné 
schodisko spolu s hydraulickou plošinou. Na prvom poschodí sa nachádza ešte hosťovská 
izba s kúpeľňou, dve izby pre personal so spoločnou kúpeľňou, práčovňa, dielňa, technická 
miestnosť a garáž. Na druhom nachádza spálňa, obývacia izba s kuchyňou a jedálňou, 
pracovňa, šatník, sauna a male fitness. Tretie poschodie je určené pre deti a v budúcnosti sa 
počíta s prerobením na samostatný byt. Nachádzajú sa tam dve izby s kúpeľňami a galéria s 
výhľadom do lomu, kde je umiestnené posedenie a piáno. 
 
B.2.4 Bezbariérové používanie stavby: 
 
V stavbe sa nachádza hydraulická plošina a horizontálne komunikácie sú riešené v správnej 
dimenzii. 
 
B.2.5 Bezpečnost pri používání stavby: 
Stavebné riešenie je navrhnuté tak, aby bolo zaručené bezpečné užívanie objektu. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) Stavební řešení: 

Väčšinu nosných konštrukcií tvoria monolitické železobetonové steny v jednej časti objektu sú 
potrebné ocelové stĺpy s ocelovým nosníkom. Stropné konštrukcie sú tiež z väčšinovej časti 
tvorené monolitickými železobetonovými doskami. Druhé poschodie má nosnú konštrukciu 
vyrobenú zo skla. Sklenené steny a strop su lepené k skleneným rámom. 
 
b) Konstrukční a materiálové řešení: 
Objekt je navrhnutý ako monolitická železobetonová konštrukcia s časťou navrhnutou zo skla. 
Základová konštrukcia je tvorená základovými pásmi a v jednej časti pilotami. Stropné 
konštrukcie sú monoliticke železobetónové so sádrokartónovým podhľadom, v jednej časti je 
stropná konštrukcia zo skla. 
 
 
c) Mechanická odolnosť a stabilita: 
Objekt splňuje požiadavky pre bezpečnost pri užívání stavby. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Kúrenie:   Tepelné čerpadlo voda-zem a elektrický kotol. Kúrenie je riešené 
pomocou podlahovźch konvektorov u sklenených plôch, pomocou podlahového kúrenia a 
vzduchotechnikou. 
Príprava teplej vody: Tepelné čerpadlo voda-zem a elektrický kotol 
Odvod splaškou:  Do jednotnej kanalizácie do ČOV umiestnenej v blízkosti objektu 
Likvidácia daždových vôd: Riešená vsakom 
Zdroj vody:   Hlbinný vrt na pozemku 
 
B.2.8 Požiarne bezpečnostné riešenie 
a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků: 

Rodinný dom je riešený ako jeden požiarny úsek 
b)-j) Nie je riešené pre tento projekt 
 
B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami 
 
a) Kritéria tepelne technického hodnotenia: 
Stavba splňuje kritéria tepelne technických požadavkov. Objekt je navrhnutý v energetické 
třídě B. 
 
b) Energetická náročnosť stavby, 
Riešené v energetickom štítku obálky budovy. 
 
c) Posúdenie využita alternatívnychch zdrojov energií: 
Objekt na vykurovanie využívá tepelné čerpadlo voda-zem. 
 
B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a komunálne prostredie 
 
Sú splnené požiadavky noriem, všeobecné technické požiadavky na výstavbu,  príslušné 
hygenické predpisy a ėalšie predpisy a normy vzťahujúce sa k projektovanej stavbe. 
 
B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 

 

a) ochrana pred prenikaním radónu z podložia 
Radonové riziko: stredné 

 



 

b) ochrana pred bludnými prúdy, 
Významné namáhanie bludnými prúdmi sa nepredpokladá 
 

c) ochrana pred technickou seizmicitou, 
Namáhanie technickou seizmicitou (napr. trhacími prácami, dopravou, priemyslovou činností 
apod.) sa v okolí stavby nepredpokladá, konkrétna ochrana nie je riešená. 

 
d) ochrana pred hlukom 
Vzhľadom k umiestneniu stavby nie je potrebné riešiť zvláštnu ochranu budúcich vnútorných 
priestorov objektu pred zdrojom vonkajšieho hluku a postačí útlm použitých konštrukcií.  
 

e) protipovodňové opatrenia 
Pozemok sa nenachádza v zátopovej oblasti, protipovodňové opatrenia sa nemusia 
vykonávať. 
 

B.3 Pįipojení na technickou infrastrukturu 

 

a) Napájacie miesta technickej infraštruktúry 
Novostavba RD bude pripojená na vlastný vrt pitnej vody. Vodomerná sústava sa nachádza 
na vonkajšej stene objektu. Splašková kanalizácia  ústí do domácej čističky odpadových 
vôd, ktorá je na pozemku, cca 20m od objektu. Dažėové vody zo striech sú odvádzané 
pomocou žľabou do jednotnej kanalizácie objektu. Objekt bude pripojený 
z elektromerového rozvádzača RE, ktorý je osadený na severo-západnej fasáde domu, pri 
vjazde do garáže. 
 
b)  Pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 
Voda:    PE100d400 
Kanalizácia:   DN250 
Elektro:   3x25A 
 

B.4 Dopravní įešení 
 

a) Popis dopravného riešenia 
Stávajúci vjazd na pozemok je z priľahlej spevnenej lesnej komunikácie prebiehajúcej pri 
severo-západnej hrane pozemku. 

 
b) Napojenie územia na jestvujúcu dopravnú infraštruktúru 
Priestor na odstavenie a zaparkovanie auta sa nachádza na severnej strane pozemku. 
 
c) Doprava v kľude 
Priestor na odstavenie a zaparkovanie auta sa nachádza na severo-západnej strane 
pozemku. 
 
d) Pešie a cyklistické trasy 
Pešie a cyklistické trasy nebudú navrhovanou stavbou dotknuté. 
 

B.5 Įešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) Terénne úpravy 
Výstavba RD vyžaduje výraznejšie terénne úpravy. Časť domu je vykonzolovaná a konzola je 
položená na skalnatom terénne a založená pilotami. 
 

b) Použité vegetační prvky 
Riešenie vegetácie nie je predmetom tejto dokumentácie 
 

c) Biotechnické opatrenia 
Nie je predmetom dokumentácie.   
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostįedí a jeho ochrana 

 

a) Vplyv na životné prostredie 
Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce 

 
b) Vplyv na prírodu a krajinu 
Stavby nebudú mať negatívny vplyv na prírodu a krajinu. 
 
c) Vplyv na sústavu chránených území Natura 2000 
V dosahu stavby sa nenachádza európsky významné lokality ani vtáčie oblasti pod 
ochranou Natura 2000. 
 
d) Návrh zohľadnenia podmienok z záveru zisťovacieho riadenia alebo stanoviska EIA 
Zisťovacie riadenie a stanovisko EIA sa na tento typ stavby nepožaduje. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzenie a podmienky 
Ochrany podľa iných právnych predpisov 
 
 
B.7 Ochrana obyvateľstva 
 
Na objekt nie sú kladené požiadavky z hľadiska ochrany obyvateľstva 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) Potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie 
Stavenisko bude zaistené dodávkou elektrickej energie a vody z novovytvorenej prípojky. 
Stavebné materiály a hmoty budú priebežne skladované na pozemku vlastníka 
 
b) Odvodnenie staveniska 
Riešené súbežne v náväznosti na zriadenie drenáži pri stavbe. 
 

c) Napojenie staveniska na jestvujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru 
Príjazd a prístup na stavenisko bude len zo severo-západnej strany pozemku z verejnej 
komunikácie p.p.č. 925/8. Odber elektriny bude zaistený zo stávajúcej prípojky. Odber vody 
zo zemného vrtu. 
 



 

d) Vplyv prevádenia stavby na okolnú zástavbu a pozemky 
V okolí zámeru nie sú žiadne priľahlé stavby. Z dôvodu ochranného pásma lesa však je 
kladený dôraz na hygienické limity- hluk a prašnosť. 
 

e) Ochrana okolí stavenisko a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie, rúbani drevín 
Pre ochranu okolia stavby z hľadiska hlukových pomerov je potreba dôsledne postupovať 
podľa nariadenia vlády zo dňe 21.1. 2004, ktorým sa menia nariadenia vlády č. 502/2000 
Sb. o ochrane zdravia pred nebezpečnými účinkami hluku a vibrácii, uverejnené v 
zbierke zákonov ČR č. 88/2004 Sb. a hlavne § 11 – Hluk v chránenom vonkajšom 
priestore, v chránených vnútorných priestoroch stavieb a v chránených vonkajších 
priestoroch stavieb a § 12 – Najvyššie prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom priestore. 
Vzhľadom k tomu, že bude obmedzená pracovná doba, pri realizácií stavby, tak budú 
požiadavky na najvyššiu prípustnú ekvivalentnú hladinu akustického tlaku podľa príslušného 
predpisu splnené. Skladovaný prašný materiál bude riadne zakrytý a pri manipulácii s ním 
bude pokiaľ možno zvlhčený vodou, aby sa zamedzilo nadmernej prašnosti. Dopravné 
prostriedky musia mať úložnú plochu zakrytú plachtou alebo musia byť uzatvorené. 
Zároveň budú pri odjazde na verejnú komunikáciu očistené. Odpady, ktoré vzniknú pri 
výstavbe, budú likvidované v súlade so zákonom č.154/2010 Sb. o odpadoch, jeho 
prevadecími predpismi a predpismi s ním súvisiacimi (vyhláška MŽP č. 381/2001, 383/2001). Pri 
všetkých prácach je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy, najmä vyhl.č. 591/2006 Sb. 
o bližších minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na 
staveniskách. Stavenisko sa musí zariadiť, usporiadať a vybaviť prístupovými cestami pre 
dopravu materiálu tak, aby sa stavba mohla riadne a bezpečne prevádzkovať. 
 
f) Maximálne zábory pre stavenisko (dočasné / trvalé) 
Nie je predmetom riešenia bakalárskej práce 
 
g) Maximálny produkované množstvo a druhy odpadov a emisií pri výstavbe, ich likvidácie 
Odpady, ktoré vzniknú pri stavbe, budú v súlade s zákonom č.154/2010 Sb. O odpadoch, 
jeho prevádecími predpismi a predpismi s ním súvisiacimi likvidované na stavbe, odvozom do 
zberných surovín alebo na skládku k tomu určenú. 

 
h) Bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo doplnenie zemín 
Zemné práce budú prevádené v potrebnom rozsahu pre zhotovenie základových konštrukcií 
a prípojok. Predbežne sa nepredpokladá nutnosť prísunu nebo doplnenie zeminy. Výkopky zo 
základov budú znova použité na terénne úpravy okolo stavieb. 
 
i) Ochrana životného prostredia pri výstavbe 
Pri realizácií stavby sa musí brať do úvahy okolité prostredie. Je nutné dodržiavať všetky 
predpisy a vyhlášky týkajúce sa realizácie stavieb a ochrany životného prostredia a ėalej 
predpisy o bezpečnosti práce. V priebehu realizácie budú vznikať bežné staveniskové 
odpady, ktoré budú odvážané na prevádzkované skládky k tomu určené. Realizačná firma 
alebo osoby angažované v realizácii stavby budú užívať mobilné WC. So všetkými odpadmi, 
ktoré vzniknú pri výstavbe a prevádzke objektu, bude nakladané v súlade so zákonom č. 
154/2010 Sb. O odpadoch, jeho prevádzkovými predpismi a predpisy súvisiacimi vyhláška 
MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. Stavebná suť a ėalšie odpady, ktoré je možno 
recyklovať budú recyklované u príslušnej odbornej firmy. Obaly stavebných materiálov budú 
odvážané na prevádzkované skládky k tomu určené. Dopravné prostriedky musia mať úložnú 
plochu zakrytú plachtou alebo musia byť uzatvorené. Zároveň budú dopravné prostriedky pri 
odjazde na verejnú komunikáciu očistené. Skladovaný prašný materiál bude riadne zakrytý a 

pri manipulácii s ním bude pokiaľ možno pokropený vodou, aby sa zamedzilo nadmernej 
prašnosti. 
 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, posúdenie potreby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa iných právnych predpisov 
Pri realizácií stavebných a montážnych prác musia byť dodržané všetky platné 
bezpečnostné predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov dodávateľa, 
hlavne vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a 
ochranu zdravia pri práci na staveniskách a ėalšie platné normy pre realizáciu stavieb. Táto 
podmienka sa vzťahuje rovnako na zmluvných partnerov dodávateľa, investora a ėalšie 
osoby, oprávnené zdržovať sa na stavbe. Ėalej musia byť dodržané obecne platné predpisy, 
normy pre použitie stavebných materiálov a realizovanie stavebných prác a ėalšie prípadné 
dohodnuté podmienky v zmluve o dodávanie stavebných prác tak, aby nedošlo k ohrozeniu 
práv a majetku a práce boli vykonávané účelne a hospodárne. Pri manipulácii so strojmi a 
vozidlami zaistí dodávateľ dohľad vyškolenej osoby. Výkop realizovaný v zastavenej časti a 
na verejných priestranstvách, musí byť zaistený proti pádu do výkopu zábradlím. Zvislé steny 
výkopu realizované ručne musia byť zaistené pažením, pokiaľ je hĺbka výkopu hlbšia než 1,5 
m. Ak vzniknú hlbšie výkopy mimo vlastného staveniska (napr. behom napojovania 
navrhovanej komunikácie alebo behom budovania prípojok), dodávateľ stavby musí 
zabezpečiť v súlade s príslušnými bezpečnostnými predpismi. Pri práci na svahu v sklone min 
1:1 a výške svahu 3 m, musí byť prevedené príslušné opatrenia k zamedzeniu skĺznutia 
materiálu a pracovníkov po svahu výkopu. Pracujúci musia byť vybavení ochrannými 
pomôckami (ochranné prilby, rukavice, respirátory apod.), potrebným náradím a preškolení z 
bezpečnostných predpisov. Zariadenie staveniska bude súčasťou uzatvoreného areálu, ktorý 
bude oplotený popr. inak zaistený. Verejnosť do bezprostrednej blízkosti stavby nebude mať 
prístup. Všetky vstupy na stavenisko musia byť označené bezpečnostnými tabuľkami a musia 
byť uzamykateľné. 

k) Úprava pre bezbariérové užívanie výstavby dotknutých stavieb 
Výstavbou nebudú dotknuté stavby určené pre bezbariérové užívanie. 

l) Zásady pre dopravné inžinierske opatrenia 
Nie sú požadované dopravne inžinierske opatrenia 

m) Stnovenie špeciálnych podmienok pre realizovanie stavby 
Nie je potrebné stanovovať žiadne špeciálne podmienky pre realizáciu stavieb 

n) Postup výstavby, rozhodujúce čiastkové termíny 
Navrhnutý dom predpokladá bežný postup výstavby: 
Hrubé terénne a výkopové práce 
Hrubá stavba domu 
Kompletácia strechy, fasád a vnútorná kompletácia 
Dokončovacie stavebné práce a definitívna úprava naväzujúceho terénu 
 

 

 

 

 


























