




 ANOTACE 
 
Navrhovaný objekt se nachází v Praze 6, přesněji v části Hanspaulka. Tato 

oblast je převážně zastavěna rodinnými domy a je známa jako jedna z 
luxusnějších čtvrtí v Praze. Pozemek mírně stoupá směrem od silnice, v místě 
stavby je však rovinatý. Tvar domu vychází z orientace ke světovým stranám. 
Jeho zešikmená část se otáčí směrem k jihu ze dvou důvodů - slunce a 
výhled na Prahu. Vzhled a barvy fasády jsou voleny tak, aby dům zapadl 
mezi okolní zástavbu, ale zároveň je doplněn o dřevěné prvky, které 
dodávají domu jistý moderní nádech. Samostatný dům dělí pozemek na dvě 
zahrady - přední reprezentativní a zadní soukromou. 

 
 
 
ANOTATION 
 
The designed object is located in Prague 6, specifically in the Hanspaulka 

district. The area is mostly built up with family houses and is known as one of 
the more luxurious quarters in Prague. The plot rises slightly away from the 
road but the construction site is flat. The shape of the house is based on 
orientation to the cardinal points. Its angled part is rotated towards the south 
for two reasons - the sun and the view of the city. Appearance and color of 
the façade are chosen light, so the house fits between the neighboring 
buildings, but is complemented by wooden elements that give the house a 
certain modern feel. Detached house divides the plot into two gardens - 
front representative and rear private. 
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SSTAVEBNÍ PROGRAM 
 
 
GARÁŽ – 2 automobily 
PARKOVÁNÍ HOSTŮ – příjezdová cesta 
SKLAD ZAHRADNÍHO NÁČINÍ, DÍLNA – vstup z garáže i ze zahrady 
ZÁDVEŘÍ – vstup přes otevřenou garáž, odložení kabátů a bot, přístup i na zahradu 
OBYTNÝ PROSTOR – kuchyně propojená s jídelnou i obývacím pokojem, stůl pro 8 osob,  

kuchyňská linka s ostrůvkem, přístup na přední i zadní terasu a zahradu 
SPÍŽ – uskladnění potravin v chladu 
ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST – uložení vysavače, žehlicího prkna apod. 
PRACOVNA/POKOJ PRO HOSTY – klidná pracovna s možností návaznosti na obývací pokoj, 

zabudovaná postel ve skříni – jednoduchá remodelace 
pokoje na pokoj pro návštěvu, až dvě osoby, návaznost na 
koupelnu 

KOUPELNA – malá, plně vybavená, pračka, sušička, vstup z chodby – wc pro návštěvu 
LOŽNICE – šatna, vlastní koupelna se sprchovým koutem, přístup na terasu 
DĚTSKÉ POKOJE – jednolůžko, psací stůl, šatní skříň, místo na hračky a hraní, přístup na velkou 

terasu 
KOUPELNA – především bude sloužit dětem, vana 
PRACOVNA – šicí stroj, velký pracovní stůl, úložné prostory 
TERASA DO ZAHRADY – přístup z ložnice, sledování dětí v zahradě, večerní odpočinek 
TERASA DO ULICE – přístup z dětských pokojů, výhled na Prahu 
VINNÝ SKLEP – archivace vína 
SKLAD – uložení sezonního oblečení, sportovního vybavení 
TECHNICKÁ MÍSTNOST – kotel, tepelné čerpadlo, akumulační nádoba 
ZAHRADA SOUKROMÁ – vstup z kuchyně, zastřešen pergolou, pod ní posezení, možnost 

posezení u ohně ve vzdálenější části zahrady, ovocné stromy 
ZAHRADA REPREZENTATIVNÍ – vstup z obývacího pokoje, svažitá, okrasné dřeviny, solitérní 

bříza 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
1.  Identifikační údaje 

 
1.1.  Údaje o stavbě 

Název stavby:  Rodinný dům Hanspaulka 
Místo stavby:  Na Špitálce 2297, Praha 6 
Charakter stavby: Novostavba 
Účel stavby:  Bydlení 
 
Předmět dokumentace:  
Vydání stavebního povolení a územního rozhodnutí 

 
1.2.  Údaje o stavebníkovi 

ČVUT, Fakulta stavební, Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6 
 

1.3.  Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
Veronika Nejedlíková, Lázeňská 1484/3, 767 01 Kroměříž 

 
2.  Seznam vstupních podkladů  

a)  náhled z katastru nemovitostí 
b)  vedení sítí a výškopis z GIS 
 

3.  Údaje o území 
a)  rozsah řešeného území 

zastavěné území, stojí zde RD určený k demolici 
 
b)  údaje o ochraně území dle jiných právních předpisů 

území nepodléhá žádným ochranným pásmům 
 
c)  údaje o odtokových poměrech  

není předmětem dokumentace 
 

d)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
území spadá do čistě obytného charakteru, nedochází tedy do konfliktu 
s územním plánem 
 

e)  údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
navrhovaný objekt splňuje požadavky na umístění domu na pozemku, tj. 
vzdálenost min. 3 m od silniční komunikace, a min 7 m od sousedních objektů 

 
f)  seznam výjimek a úlevových řešení 

nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení 
 

g)  seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 
2964, 2965, 2966/1, 2966/2, 2961/1, 2961/2, 2958/1, 2958/2 

4.  Údaje o stavbě 
a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby 

navrhovaný objekt rodinného domu je novostavba 
 

b)  účel užívání stavby 
stavba pro bydlení 
 

c)  trvalá nebo dočasná stavba 
stavba trvalá 
 

d)  údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
stavba rodinného domu nepodléhá ochraně stavby podle jiných právních 
předpisů (nejedná se o kulturní památku) 
 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

stavba splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární 
bezpečnost, ochranu zdraví, bezpečnost a přístupnost při užívání, ochranu proti 
hluku, úsporu energie a udržitelné využívání přírodních zdrojů, stavba je z části 
bezbariérová 
 

f)  seznam výjimek a úlevových řešení 
nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení 

 
g)  navrhované kapacity stavby 

Rodinný dům: 
 Zastavěná plocha:   215 m2 
 Obestavěný prostor:  1305,7 m3 
 Plocha garáže:   45,6 m2 
 Užitná plocha:    257 m2 
 Počet uživatelů:   4 

 
h)  základní bilance stavby 

rodinný dům bude napojen na splaškovou kanalizaci, vodovod a elektrické 
vedení. Přípojky budou řešeny v koordinační situaci 

 
Energetická náročnost budovy: C - vyhovující 
 

i)  předpokládaná lhůta výstavby 
červenec 2016 – červen 2017 

 
j)  orientační náklady 

10 mil. Kč 
 

5.  Členění stavby 
Navrhovaný dům tvoří jeden stavební objekt včetně technických zařízení a 
nevyžaduje členění na jednotlivé objekty 



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1.  Popis území stavby 

a)  charakteristika stavebního pozemku 
projektem řešený pozemek leží v k.ú. Praha – Dejvice, v části Hanspaulka. 
Plocha pozemku je 1058 m2 a okolní zástavbu tvoří rodinné domy a vilky 

 
b)  Výčet a závěry provedených průzkumů 

na pozemku nebyl proveden radonový průzkum ani zaměření stávajícího stavu 
 

c)  Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
území nepodléhá žádným ochranným pásmům 
 

d)  Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 
lokalita se nenachází v záplavovém území ani v poddolované oblasti 
 

e)  Vliv stavby na okolní stavby, na odtokové poměry v území, ochrana okolí 
stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí. Stavbou 
nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území 
 

f)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
na pozemku bude nutné vykácet dva stávající vzrostlé stromy na hranici 
pozemku se silnicí a dále několik neudržovaných přerostlých keřů 

 
g)  Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
nejsou stanoveny požadavky na zábory 
 

h)  Územně technické podmínky – napojení na dopravní a techn. Infrastrukturu 
lokalita je obslužná po místní zpevněné komunikaci a stavba je připojena ke 
kanalizaci, k vodovodnímu řadu a elektrickému vedení 
 

i)  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
v době zpracování projektové dokumentace nejsou vyvolané žádné investice 

 
2.  Celkový popis stavby 

2.1.  Účel užívání stavby 
a)  funkční náplň stavby 

rodinný dům 
 

b)  základní kapacity funkčních jednotek 
 Zastavěná plocha:  215 m2 
 Obestavěný prostor:  1305,7 m3 
 Plocha garáže:   45,6 m2 
 Užitná plocha:  257 m2 
 Počet uživatelů:  4 

 
c)  Max. produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání  

druh a množství produkce odpadu nepřekračuje limity daného druhu 
stavby 

 
2.2.  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a)  urbanistické řešení 
pro řešené území není vydán žádný regulační plán, navrhovaný dům je na 
pozemku umístěn rovnoběžně s komunikací, mírně předstupuje stavební 
linii sousedních domů kvůli zvětšení prostoru pro soukromou zahradu 
v zadní části domu. Splňuje požadované odstupy od sousedních domů a 
doporučení o umístění domu na pozemek. 
 

b)  architektonické řešení 
tvar domu vychází z kvádru, ale jihovýchodní strana byla zešikmena tak, 
aby byla více natočená na jižní stranu. Toto uskočení se kopíruje i do 
druhého nadzemního podlaží, kde dům do kvádru opět srovnává terasa. 
Dům je částečně podsklepený a má plochou střechu. Konstrukční systém 
je stěnový, kdy nosné i výplňové stěny v 1NP a 2NP jsou tvořeny 
z keramického zdiva, v 1PP pak je to železobetonová monolitická stěna. 
Stropy jsou řešeny taktéž monoliticky, a to z důvodu nepravidelných délek 
stěn (problém s uložením stropních panelů a řešení terasy). Fasádu tvoří 
samočisticí omítka ve světlých tónech doplněna o dřevěné posuvné 
okenice s jak stínící funkcí, tak i funkcí vzhledovou. 

 
2.3.  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

ve vstupním podlaží je navržena i garáž, přes kterou se vstupuje jednak do 
objektu, tak i do skladu zahradního náčiní a dílny v jednom. Dům je dělen na 
dvě části, společenskou v prvním nadzemním podlaží a soukromou v druhém 
nadzemním podlaží. Společenská část se skládá ze zádveří, chodby, spíže, 
koupelny, úklidové komory, kuchyně s jídelnou a obývacím prostorem, který 
pak dále navazuje na multifunkční místnost – pracovnu, kterou lze jednoduše 
přeměnit na pokoj pro hosty. Uprostřed dispozice je umístěno schodiště, jež 
vede do 1PP a 2NP. V soukromé části se nachází ložnice rodičů spojená 
s šatnou a vlastní koupelnou, dva dětské pokoje, koupelna a pracovna pro 
ženu. Z dětských pokojů je přístup na jihovýchodní terasu, z ložnice pak na 
terasu západní, směřující do zahrady. Poslední část domu, sklep, slouží 
především jako sklad, dále je zde umístěna technická místnost a vinný sklípek. 
 

2.4.  Bezbariérové užívání stavby 
první podlaží bylo koncipováno tak, aby se i později dalo používat jako 
plnohodnotný dům. V důchodovém věku si rodiče mohou přesunout ložnici 
do nynější pracovny, z které je přímý vstup do koupelny. I v případě zranění se 
dá pracovna přeměnit na pokoj pro nemocného, prostor je dostatečně veliký 
pro manipulaci s invalidním vozíkem a do pokoje je přímý přístup z venkovní 
terasy, která je téměř ve stejné výšce jako podlaha pokoje. 

 



2.5.  Bezpečnost při užívání stavby 
stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím 
užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo 
poškození 

 
2.6.  Základní charakteristiky objektů 

a)  stavební řešení 
Rodinný dům je řešen jako zděný objekt z keramického zdiva HELUZ tl. 300 
mm s tepelnou izolací ISOVER tl. 100 mm. Stropy jsou monolitické tl. 250 mm 
nad 1PP a 1NP, a tl. 230 mm nad 2NP. Objekt je zastřešen plochou 
nepochozí střechou se spádem 2 – 9% kvůli odvodnění střechy. Stavba je 
založena na základových pasech 
 

b)  konstrukční a materiálové řešení 
 
Základy 
podrobné geologické poměry nebyly zjišťovány, návrh předpokládá 
dostatečnou soudržnost a únosnost zeminy a založení stavby standardním 
způsobem. Před začátkem výkopových prací se provede sejmutí ornice, 
která se uloží na zadní okraj pozemku, kde se nebude stavět. Pro 
provedení základových pasů bude potřeba vykopání stavební rýhy a 
vytěžená zemina se bude odvážet nákladními auty na odkladiště zemin. 
Hloubení rýhy bude provedeno patřičnými stroji, ale dotěžení a dočištění 
dna rýhy bude provedeno ručně. Základové pasy jsou vybetonované 
z prostého betonu a hloubka založení je v nezámrzné hloubce 900 mm. Po 
provedení pasů se bude realizovat podkladní železobetonová deska 
umístěná na štěrkopískovém podsypu. 
 
Svislé konstrukce 
obě dvě nadzemní podlaží mají obvodové a nosné stěny tvořeny 
z keramických cihel HELUZ 2v1 o tloušťce 300 mm. Vnitřní dělící příčky 
tloušťky 150 mm jsou sestaveny ze sádrokartonových desek, které umožňují 
jednoduché vedení veškerých instalací. Tyto příčky jsou vyplněny minerální 
izolací. Podzemní podlaží má obvodové stěny tvořené ze železobetonu a 
vnitřní nosné stěny opět z keramických cihel HELUZ 2v1 o tloušťce 300 mm. 
Příčky jsou stejné jako v ostatních podlažích. Konstrukční výška 1PP je 2,7 m 
a konstrukční výška 1NP a 2NP je 3,1 m. 
 
Vodorovné konstrukce 
stropní deska je železobetonová, jednosměrně pnutá dle konstrukčního 
systému a pečlivě nadimenzována. Největší rozpon je 7 m a uplatňuje se v 
1PP a 1NP, ve 2NP je největší rozměr 6,3 m a díky tomu může být stropní 
deska o menší tloušťce. Tloušťky byly výpočtem stanoveny na 250 mm nad 
1PP a 1NP, a 230 mm nad 2NP.  Konstrukce střechy je nepochozí, 
vyspárovaná pomocí EPS klínů vyrobenými na míru od firmy STYROTRADE. 
Minimální spád klínů jsou 2%. Svrchní povrch tvoří kačírek o tloušťce 50 mm, 
který má zároveň zátěžovou funkci pro hydroizolaci.  

 
Schodiště 
v objektu se nachází jedno schodiště procházející ze sklepa přes vstupní 
podlaží až do druhého nadzemního podlaží. Jelikož konstrukční výšky obou 
pater nejsou stejné, odráží se tato skutečnost ve schodišti jednak jiným 
počtem stupňů, ale i rozdílnými rozměry. Schodiště je dřevěné, samonosné, 
přichyceno pomocí boční schodnice k nosné zdi kolem prostoru schodiště. 
Zábradlí je taktéž dřevěné, umístěné ve formě sloupků spojených madlem 
po vnitřní straně schodiště. 
 
Podlahy 
většina podlah v domě je řešena jako podlahy s podlahovým vytápěním. 
Skladba takovéto podlahy se skládá z kročejové izolace, vlastního topení 
zalitého betonovou mazaninou a povrch tvoří marmoleum s OSB deskou, 
v koupelnách pak dlažba. Podlahy teras jsou podobné skladby, bez 
podlahového topení a se spádovou vrstvou betonu kvůli odtoku vody. 
Jsou také doplněny o nopovou fólii a hydroizolaci. Příjezdová cesta a 
podlaha v garáži je tvořena pojízdnou armovanou deskou pokrytou 
kamennou dlažbou. Tato dlažba je dále použita na terasu v 1NP směřující 
směrem k ulici pro zachování jednoty materiálu. 
 
Výplně otvorů 
okenní otvory jsou osazeny okny s hliníkovým profilem, a jelikož plochy 
jednotlivých oken jsou velké, bylo tudíž voleno izolační trojsklo se 
součinitelem prostupu tepla U = 0,7 W/m2K. V obývacím prostoru, kuchyni, 
ložnici i dětských pokojích se nacházejí francouzská okna, která umožňují 
vstup na jednotlivé terasy. Tato okna jsou posuvná před pevně osazená 
okolní okna. Dveřní otvory jsou v interiéru vyplněny různě širokými dveřmi, 
vždy o výšce 2,1 m. Dveře jsou jak klasicky otvíravé a se zárubněmi, tak i 
posuvné do pouzdra bez zárubní. Posuvné dveře u vnitřní nosné stěny jsou 
řešeny pomocí sádrokartonové předstěny, ve které je ukryto dveřní 
pouzdro. Exteriérové dveře v obvodové stěně jsou protipožární a šířky 1 m, 
pro případnou pohodlnou manipulaci s většími objekty.  

 
Vedlejší konstrukce 
Mezi tyto konstrukce se řadí zahradní pergola tvořená z dřevěných trámků. 
K domu je pergola připevněna pomocí nosného trámu přišroubovaného 
k obvodové stěně. Druhý nosný trám leží na třech sloupech připevněných 
v zemi pomocí ocelových patek a je o 35 cm níže kvůli sklonu střechy. 
Konstrukci střechy přístřešku tvoří čtyři úzké dřevěné fošny vzdálené od 
sebe 150 cm a upevněné na nosné trámy. Tyto fošny jsou překryty 
skleněnými dílci pro ochranu před deštěm. 

 
c)  mechanická odolnost a stabilita  

stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a 
užívání nemělo za následek zřícení stavby, její části nebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 



2.7.  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
řešení technických a technologických zařízení není předmětem projektové 
dokumentace 
 

2.8.  Požárně bezpečností řešení 
objekt tvoří jeden požární úsek – plocha požárního úseku do 600 m2 – vyhoví 
dle vyhlášky 23/2008 Sb. 
 

2.9.  Zásady hospodaření s energiemi 
a)  kritéria tepelně technického hodnocení 

stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a 
ochrany tepla. Splňuje požadavek normy ČSN 73 0540 a požadavky §7a 
zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č.406/2000 Sb. o 
hospodaření s energiemi 
 

b)  energetická náročnost stavby 
průkaz energetické náročnosti je přiložen v příloze, dům je ohodnocen 
známkou C - vyhovující 
 

c)  posouzení alternativních zdrojů energií 
k ohřevu vody je v domě teplené čerpadlo typu země – voda a dále 
elektrický kotel se zásobníkem teplé vody 
 

2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na prac. a komunální prostředí 
Požadavky nijak nevybočují ve vztahu k druhu a využití stavby 
 

2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a)  ochrana před pronikáním radonu z podloží 

předpokládá se, že na pozemku není radonové riziko 
 
b)  ochrana před bludnými proudy 

namáhání bludnými proudy se nepředpokládá 
 

c)  ochrana před technickou seizmicitou 
pro danou polohu pozemku se namáhání technickou seizmicitou 
nepředpokládá (v blízkosti domu se nenachází žádná rušná komunikace, 
železnice či průmyslová činnost) 

 
d)  ochrana před hlukem 

 v dané lokalitě není potřeba řešit ochranu proti hluku 
 
e)  protipovodňová opatření 

v dané lokalitě není potřeba řešit protipovodňovou ochranu 
 
f)  ostatní účinky 

vlivům zemní vlhkosti a podzemní vody bude stavba odolávat navrženým 
hydroizolačním souvrstvím 

3.  Připojení na technickou infrastrukturu 
a)  Napojovací místa technické infrastruktury 

objekt je připojen ke kanalizaci, vodovodu a elektrickému vedení, před hranicí 
pozemku je revizní šachta kanalizace, vodoměrná sestava, hlavní uzávěr vody 
a přípojková skříň na elektřinu 

 
b)  Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

není předmětem dokumentace 
 
4.  Dopravní řešení 

a)  Popis dopravního řešení 
pozemek je svou jihovýchodní stranou napojen na ulici Na Špitálce, ulice není 
nijak dopravně zatížená a proto nevyžaduje změny v dopravním značení 

 
b)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

příjezdová cesta ke garáži bude tvořena armovanou deskou pokrytou 
kamennou dlažbou. Napojení na ulici je kolmé a samotná příjezdová cesta je 
ve sklonu 10%. Nejsou nutné žádné úpravy silnice pro napojení příjezdové cesty 

 
c)  Doprava v klidu 

pro dům jsou navržena dvě parkovací stání v garáži, parkování pro návštěvy je 
možné na příjezdové cestě či v ulici, která je dostatečně široká i pro podélné 
stání 

 
d)  Pěší a cyklistické stezky 

pěší a cyklistické stezky nebudou navrhovanou stavbou dotčeny 
 

5.  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a)  Terénní úpravy 

pozemek od jihovýchodní strany směrem ke straně severozápadní stoupá, ale 
sklon se dotýká pouze části zahrady, která je směrem do ulice. Dům stojí na 
rovném terénu, který byl srovnán tak, aby rozdíl mezi ulicí a vstupním podlažím 
nebyl větší jak 1 m 

 
b)  Použité vegetační prvky 

v této fázi dokumentace ještě nejsou přesně specifikovány druhy vegetace, 
jenž bude na pozemku vysazena, bude se jednat především o okrasné dřeviny 
v jižní části pozemku a o vysokou zeleň, která najde své místo hlavně v zadní 
části zahrady podél plotu a doplní tak stávající vzrostlou zeleň 

 
c)  Biotechnická opatření 

není předmětem dokumentace 
 

6.  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 
a)  Vliv na životní prostředí 

stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí, 
v objektu se nenachází žádný zdroj znečišťující ovzduší 



b)  Vliv na přírodu a krajinu 
stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu 
 

c)  Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
není předmětem dokumentace 
 

d)  Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
není předmětem dokumentace 
 

e)  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

není předmětem dokumentace 
 

7.  Ochrana obyvatelstva 
Není potřeba, v místě se nevyskytuje žádné nebezpečí 

 
8.  Zásady organizace výstavby 

a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
energie a voda budou odebírány z odběrných míst pro budoucí objekt. Pro 
měření odběrů pro potřeby stavby bude zažádáno o provizorní elektroměr a 
vodoměr, skladování stavebních hmot bude zajištěno na pozemku 

 
b)  Odvodnění staveniště 

odvodnění bude řešeno tak, aby nedocházelo k odtoku povrchových vod na 
sousední pozemky ani na zpevněné komunikace 
 

c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
řešeno výjezdem do ulice Na Špitálce 
 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
stavba bude probíhat pouze na stavebním pozemku, kromě pracovního hluku 
nebude mít žádný vliv na okolí 

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

staveniště bude ohraničeno plotem a vyznačeno cedulemi s nápisem: 
Nepovolaným vstup zakázán, požadavky na související činnosti nejsou 
 

f)  Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
zábory nejsou požadovány 
 

g) Max. produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, likvidace není 
předmětem dokumentace 

 
h)  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

není předmětem dokumentace 
 
 

i)  Ochrana životního prostředí při výstavbě  
během výstavby bude vlivem stavebních prací v okolí stavby zvýšená prašnost 
a hlučnost. Na stavbu budou použity materiály a technologie, které svým 
skladováním, přípravou a užíváním nijak škodlivě neovlivňují životní prostředí. Při 
stavbě nedojde k překročení přípustných hladin hluku. Během výstavby nebude 
rušen noční klid. Budou dodrženy obecné podmínky pro ochranu životního 
prostředí 
 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s předpisy o 
bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády číslo 591/2006 Sb., požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích udává zákon číslo 
309/2006 Sb., pro rodinný dům není nutno zpracovávat plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi. 
Montážní práce budou provedeny dle technologie předepsané dodavatelem 
a smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou 
osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění.  
 

k)  Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  
výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové užívání 

 
l)  Zásady pro dopravní inženýrská opatření  

stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření 
 

m)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
nejsou stanoveny žádné speciální podmínky 

 
n)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

příprava území – zařízení staveniště, sejmutí ornice, výkopy a hloubení rýh, 
základy, osazení technických sítí a přípojek, hrubá stavba, instalace a rozvody, 
kompletační práce, sadové úpravy, oplocení, likvidace zařízení staveniště, 
dokončovací práce – revize, kolaudace  
 
 


































