
























































 
 

VYBRANÉ ČÁSTI DPS 

 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

 

A) ÚDAJE O STAVBĚ 

Název stavby:    Městský dům Jičín 

Místo stavby:   vilová čtvrť Čerotovka, Jičín 

Katastrální území:  Jičín  

Čísla dotčených parcel: č.p. 67, k. ú. Jičín 

Druh stavby:   rodinný dům 

Městský úřad:   Městský úřad Jičín 

Stavební úřad:    stavební úřad Jičín 

Okres:    Jičín 

Charakter stavby:   trvalá 

Projektant:   Jan Horký 

Generální dodavatel:  - 

 

 

 B) ÚDAJE O ŽADATELI (STAVEBNÍKOVI) 

Jméno investora:  - 

Adresa investora:  - 

Krajský úřad:   - 

  

 C) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

Jméno a příjmení: Jan Horký 

Firma:   - 

Adresa projektanta: - 

Krajský úřad:  - 

 

 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Není součástí bakalářské práce 

 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

 

A) ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Na řešené území byla vypracována studie územního plánu, na jejímž základu byla vypracována projektová 

dokumentace. Do dnešního data nevstoupil územní plán v platnost, údaje o parcele tedy vycházejí 

z provedené studie, nikoliv ze skutečného stavu. Rovněž není známo parcelní číslo ani název ulic, které bude 

pro potřeby této zprávy nahrazeno číslem, které je pro pozemek použito ve studii, tedy č. p. 67 k. ú. Jičín. 

 

 

 

B) DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ 

Území je využíváno pro zemědělské účely, není zastaveno. 

 

 

 C) ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Pro řešené území nejsou známy žádné další stupně ochrany. 

 

  

 

D) ÚDAJE O ODTOKOVÝCH POMĚRECH 

Odtokové poměry na území nejsou známé. 

 

 

 E) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ 

Navrhovaný objekt je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 

 

 

F) ÚDAJE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Návrh dodržuje obecné požadavky na využití území, tedy zastavěnost 35% a výšku dvou nadzemních 

podlažích. 

 

 

G) ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Není součástí bakalářské práce. 

 

 

H) SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 

Není součástí bakalářské práce. 

 

 

I) SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH A PODMIŇUJÍCÍCH INVESTIC 

Není součástí bakalářské práce. 

 

 

J) SEZNAM POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH UMÍSTĚNÍM STAVBY  

Dotčený pozemek p. č. 67, k.ú. Jičín 

 

 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

  

A) ÚČEL OBJEKTU 

Novostavba rodinného domu. 

 

 



 
 

B) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ 

VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI 

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 

Navrhovaná stavba rodinného domu je řešena jako solitérní trojpodlažní objekt o dvou nadzemních a 

jednom podzemním podlaží. V podzemním podlaží se nachází bytová jednotka 2+kk, se samostatným 

vstupem ze severní strany objektu. Vstupuje se do zádveří, na které navazuje WC a obývací pokoj 

s kuchyňským koutem, ze kterého je možné vstoupit na terasu do ložnice, na kterou navazuje koupelna. 

V podzemním podlaží se rovněž nachází dílna se samostatným vstupem ze, které je umožněn vstup do 

technické místnosti.  

V prvním a druhém nadzemním podlaží se nachází byt 6+kk. Se samostatným vstupem ze západní strany. 

Vstupuje se do haly, ze které je možné vstoupit do garáže, komory, WC a obývacího pokoje s kuchyňským 

koutem. S obývacího pokoje je možný přímý vstup na terasu a po schodech do druhého nadzemního podlaží, 

u kuchyňského kouta je řešena spíž. V druhém nadzemním podlaží se nachází knihovna, koupelna, dva 

pokoje se šatnami, a jeden pokoj se šantou a koupelnu. Z pokojů a koupelen v druhém nadzemním podlaží je 

umožněn vstup na terasu. 

 

Výrobní provoz se v objektu nenachází. 

 

Zahradní úpravy nejsou součástí tohoto projektu. 

 

Na rodinný dům se nevztahují požadavky na řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

 

 

C) NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY 

 

 

Počet podlaží:       3 

Obestavěný prostor domu:      1113,9 m3 

     

Užitná plocha:  1.PP     67,7 m² 

1.NP     102,6 m² 

Garáž     45,2 m²  

2.NP     102,6 m² 

   Celkem      318,1 m² 

     

Zpevněné plochy:  přístupový chodník, teras 109,1 m²  

 

  

Bilance ploch: 

Zastavěná plocha:     163,1m²  20,9% 

Zpevněné plochy (mimo  zastavěných ploch):   109,1m²  14,0% 

Zatravněný terén:      507,8m²  65,1% 

 

Celkem (plocha parcely)           780,0 m²  100% 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Není součástí bakalářské práce. 

 

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1 Popis území stavby 

 

A) CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 

Stavební pozemek je svažitý směrem k východu převýšení na pozemku činí 3,5m. Pozemek je dostupný 

inženýrským sítím. Uvažovaná výstavba objektu rodinného domu bude ve volném prostoru západní části 

parcely. 

 

 

B) VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ (GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, 

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM APOD.), STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A 

BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 

 

Na pozemku nebyly provedeny žádné průzkumy. Jediným zasahujícím ochranným pásmem je ochranné 

pásmo lesa, ve kterém se nachází celý pozemek.  

 

Pozemek se nenachází v záplavovém, ani jiném jinak postižením území. 

 

E) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ 

POMĚRY V ÚZEMÍ  

Stavba nijak neovlivňuje okolní pozemky ani odtokové poměry 

 

 

F) POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Není součástí bakalářské práce. 

 

 

G) POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ 

URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Před zahájením stavby bude provedena skrývka ornice o mocnosti 0,2m. Maximální zastavěna plocha určená 

územním plánem činí 35%, navrhovaný objekt má zastavěnou plochu 34,9% vyhovuje tak tomuto požadavku. 

 

 

H) ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A 

TECHNICKOU INFRASTRUKTURU) 

Pozemek je dostupný inženýrským sítím a dopravní infrastruktuře. 

 

 

I) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE. 

Není součástí bakalářské práce. 

 

 



 
 

B.2 celkový popis stavby 

 

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 

Navrhovaný objekt rodinného domu obsahuje dva byty o plochách 42,2m2 a 186,1m2 a nebytové prostory o 

celkové ploše 71m2.  

 

 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Řešený objet navazuje na urbanizmus dané lokality, respektuje uliční čáru měřítko a odstupy od pozemku 

charakteristické pro danou lokalitu. Objekt je navržen jako solitérní od dvou nadzemních a jednom podzemním 

podlaží, skládá se ze dvou hmot, které jsou doplněny o balkony a římsy. 

 

 

B.2.3 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

Navrhovaná stavba rodinného domu je řešena jako solitérní trojpodlažní objekt o dvou nadzemních a jednom 

podzemním podlaží. V podzemním podlaží se nachází bytová jednotka 2+kk, se samostatným vstupem ze 

severní strany objektu. Vstupuje se do zádveří, na které navazuje WC a obývací pokoj s kuchyňským koutem, 

ze kterého je možné vstoupit na terasu a do ložnice, na kterou navazuje koupelna.  

V podzemím podlaží se rovněž nachází dílna se samostatným vstupem ze, které je umožněn vstup do 

technické místnosti. V prvním a druhém nadzemním podlaží se nachází byt 6+kk. Se samostatným vstupem ze 

západní strany. Vstupuje se do haly, ze které je možné vstoupit do garáže, komory, WC a obývacího pokoje 

s kuchyňským koutem. S obývacího pokoje je možný přímý vstup na terasu a po schodech do druhého 

nadzemního podlaží, u kuchyňského kouta je řešena spíž. V druhém nadzemním podlaží se nachází knihovna, 

koupelna, dva pokoje se šatnami, a jeden pokoj se šantou a koupelnu. Z pokojů a koupelen v druhém 

nadzemním podlaží je možný vstup na terasu. 

 

 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY  

Rodinný dům nepodléhá předpisům pro bezbariérové užívání stavby. 

 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba je navržena podle platných vyhlášek a zákonů, taky aby uživatelé nebyli ohroženi na zdraví či životě. 

 

 

B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

 

Zemní práce: 

Z plochy staveniště bude sejmuta ornice v tl. cca 0,2m, která bude uložena na pozemku a bude 

zpětně využita ke konečným terénním úpravám. Po provedení strojních výkopových prací bude nutné 

posledních 0,2m zeminy odtěžit ručně tak aby nedošlo k nakypření půdy v místě základové spáry. Při 

dosažení hloubky základové spáry je nutné přizvat statika k posouzení základových poměrů podloží. 

 

Základy: 

Základové poměry jsou předpokládány jako jednouché. Je nutné je ověřit hydrogeologickým 

průzkumem. Staveniště musí mít předem připravený funkční drenážní systém, kterým bude odváděna 

srážková musí být připraven již v průběhu výstavby, aby nedošlo k rozbřednutím zemin v základové spáře. 

Objekt bude založen na pasech. Základové pasy budou provedeny na šířku dle schéma základů ve 

statickém výpočtu a výkresu základů ve stavební části PD. Minimální hloubka základů bude zvolena tak, aby 

základová spára byla v nezámrzné hloubce pod úrovní upraveného terénu a zároveň byla v celé ploše objektu 

situována ve stejném půdním horizontu, minimálně 900mm pod úrovní původního terénu. Základová spára 

musí být homogenní, v případě, že by se zde vyskytly méně únosné zeminy, budou odtěženy a nahrazeny 

např. hubeným betonem. Základové pasy z železobetonu budou betonovány do připraveného bednění do 

výkopu.  

Před započetím betonáže je nutné osadit zemnící pásek FeZn bleskosvodu. 

 

Hydroizolace spodní stavby: 

Spodní stavba bude izolována SBS modifikovanými asfaltovými pásy, které splní požadavek ochrany proti 

střednímu radonovému riziku. Hydroizolační pásy budou navařeny na podkladní železobetonovou desku. 

Asfaltové pásy budou plnit proti radonovou ochranu. 

 

Svislé nosné konstrukce: 

Svislé nosné konstrukce jsou z monolitického železobetonu o tloušťce 200mm. Stěny budou zevnitř 

omítnuty sádrovou omítkou v tloušťce 5mm. Stěny vytápěných prostor v kontaktu se vzduchem budou 

zatepleny 200mm izolace z minerálních vláken, stěny v kontaktu se zeminou budou zatepleny 160mm 

extrudovaného polystyrenu. Nevytápěné prostory budou z důvodů zlepšení tepelných podmínek zatepleny 

80mm izolace z minerálních vláken. Třída betonu a výztuž bude navržena statikem (není součástí zadání 

bakalářské práce).  

 

 

Svislé nenosné konstrukce: 

Nenosné konstrukce budou provedeny z pěnosilikátového kusového zdiva o tloušťkách 100mm a 

150mm. Budou omítnuty sádrovou omítkou o tloušťce 5mm vyztuženou perlinkou. 

 

Vodorovné nosné konstrukce: 

Vodorovné nosné konstrukce budou z monolitického železobetonu. Tloušťka železobetonových desek 

je 250mm, rozměry průvlaků budou 470x200mm, římsy a balkony budou různých rozměrů, z vodostavebního 

betonu s krystalizační příměsí. Tepelné mosty budou přerušeny ISO-nosníkem. 

 

Schodiště: 

Schodiště je z monolitického železobetonu. 

 

 

Střecha: 

Střecha objektu je plochá nepochozí s extenzivní zelení. Střecha nad vtápěným prostorem bude zateplená, 

detailní skladba je patrná z projektové dokumentace.  

 

Podhledy: 

V objektu nejsou podhledy. 

 

Fasády: 

Stěny boudou omítnuty hrubou cementovou omítkou, balkony a římsy budou z pohledového betonu. 

 



 
 

Výplně vnějších otvorů: 

Okna, vstupní dveře a balkonové dveře u teras budou provedeny z hliníkových profilů s přerušeným tepelným 

mostem. Velikost oken včetně způsobu otevírání viz výkresová dokumentace.  Zasklení trojsklo, barva rámu 

černá. 

 

Výplně vnitřních otvorů: 

 Vnitřní dveře jsou obložkové. Velikost, otevíravost a materiál dveří viz Výpis výrobků.  

 

Vnitřní povrchy: 

 Finální úprava povrchu stěn v interiéru je ovlivněna účelem místnosti. Výmalba je standardně bílá. 

V koupelnách budou provedeny obklady do výšky 2,6 m. Před provedením obkladu bude povrch stěn 

celoplošně opatřen stěrkovou hydroizolací.  

 

Podlahy: 

 Skladby jednotlivých podlah jsou specifikovány v projektové dokumentaci. Povrchová úprava je 

převážně olejovaný dub, v koupelnách a vstupních prostorách je keramická dlažba. 

 

Vnější komunikace: 

Podrobné skladby vnějších teras a cest jsou specifikovány v projektové dokumentaci. Jako povrch teras a 

balkonu je navržen sibiřksý modřín, povrchová úprava chodníků a cest bude kartáčovaný beton. Na vjezd do 

garáže budou použity zatravňovací dlaždice. 

 

Klempířské prvky: 

 Klempířské prvky jsou z materiálu dle výpisu prvků. Řešení prostupů střechou se bude řídit standardy 

výrobce střešní hydroizoalce. Dodavatel musí dodržet technologické předpisy pro zpracování dané výrobcem 

zvoleného plechu. 

Komín:  

V rámci stavby RD bude provedena výstavba vnitřního komínu s komínovou vložkou. 

Komín bude tvořen třísložkovým systémem s keramickou vložkou opatřenou tepelnou izolací. Komín bude 

založen na rozšířeném základu a vyzdíván přímo na betonovou podkladní desku. Vybírací dvířka komínového 

průduchu budou umístěna v interiéru ve spodní části komínového tělesa. Při instalaci komínu je nutno dodržet 

montážní návod výrobce. 

 

Oplocení: 

 Pozemek je v současné době neoplocen. Oplocení směrem do ulic bude provedeno z černého 

tahokovu, slupky budou z černého plechu. Oplocení na hranici sousedních pozemků bude z poplastovaného 

drátěného pletiva nataženého na ocelových sloupcích. 

Součástí oplocení bude branka,  posuvná vjezdová vrata a do oplocení bude začleněn i pilíř elektroměrového 

rozvaděče a HUP, případně tablo domovní komunikace s telefonní přípojkou u branky. 

 

 

Odvodnění:  

Odvodnění bude řešeno na každé střeše jednotlivě. Střecha na hlavním objektu bude vyspádována 

směrem do středu objektu, ve spádu 2%. Dešťové srážky odtud budou odvedeny střešní vpustí do dešťové 

kanalizace. Římsy a atiky jsou vyspádovány směrem od objektu ve spádu 2%. Dešťová voda z nich tak 

přirozeně odtéká na terén. Střecha garáže a balkony jsou vyspádovány ve spádu 2% směrem k chrličům, ze 

kterých voda odtéká na terén. 

 

 

B.2.7 TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ  

  

Vytápění: 

Objekt je vytápěn pomocí systému ústředního topení. Zdrojem tepla pro vytápění je plynový 

kondenzační kotel, který je umístěn v technické místnosti. Na tento kotel bude připojena akumulační nádrž na 

teplou vodu. Odvod spalin je zajištěn nerezovým kouřovodem do komína. 

K vytápění obytných místností budou použity teplovodní podlahové konvektory, pro vytápění koupelen 

bude použito podlahové vytápění. Rozvod ÚT je dvoutrubkový z měděných trubek. Potrubní ležatý rozvod je 

veden v podlaze. Potrubí je opatřeno vypouštěcími kohouty (vypouštění pomocí stlačeného vzduchu). 

Odvzdušnění je pomocí odvzdušňovacích ventilů umístěných na otopných tělesech resp. na kotli. Všechny 

otopné plochy jsou na potrubní rozvod napojeny přes termostatické ventily a regulační radiátorová šroubení 

pro měděné trubky. 

 

Větrání: 

Větrání je řešeno jako nucené rovnotlaké s rekuperací odpadního vzduchu. Rekuperace je umístěna 

v technické místnosti, čerstvý vzduch je nasáván mřížkou na stěně v 1PP, odpadní vzduch je odváděn svislým 

potrubím na střechu objektu. Přívod vzduchu do místnosti je zajištěn podlahovými mřížkami, které budou 

barevně a rozměrově sjednocené s mřížkami podlahových konvektorů. Odvod vzduchu je zajištěn nástěnnými 

mřížkami. Digestoře jsou řešeny s pomocným ventilátorem umístěným v šachtě pod střechou. Vodorovné 

rozvody větrání jsou vedeny v plastovém potrubí v podlaze, svislé rozvody jsou vedeny v plastovém potrubí 

v instalační šachtě.  

 

Rozvod pitné vody: 

RD je zásoben z přípojky pitné vody, která je napojena z veřejného uličního řadu. 

Je vedena v nezámrzné hloubce. Za hranicí pozemku 

bude vybudovaná vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou a hlavním uzávěrem. 

Připojovací potrubí je navrženo z PE DN 25. Je provedeno ve spádu 0,5%. Potrubí je vedeno v 

drážce ve zdi nebo v podlaze. Vodovodní trubky jsou obaleny tepelnou izolací.  

 

Kanalizace: 

Kanalizace objektu je řešena jako oddílná.  

 

Splašková kanalizace: 

Splašková kanalizace bude provedena z PVC potrubí. Potrubí bude vedeno v drážkách ve zdi, 

eventuelně v podlaze nebo předstěně. Připojovací potrubím musí mít min. spád 3% dimenze dle zařizovacích 

předmětů. U každého zařizovacího předmětu musí být osazena zápachová uzávěrka s výškou vodního 

sloupce alespoň 5cm. Odpadní svislé potrubí je navrženo z PVC s odvětráním na střechu. Potrubí je vedeno 

v instalační šachtě, 1m nad úrovní prvního podzemního podlaží je osazen čistící kus. Čistící kus musí být 

umístěn tak, aby byl přístupný. Přechod ze svislého odpadu na ležaté svodné potrubí zajišťuje pateční koleno, 

které musí být podbetonováno. Sklon svodného potrubí bude min 2%. V exteriéru bude umístěna revizní 

šachta její umístění je patrné z koordinační situace. V místě, kde potrubí prochází základovým pásem je 

vloženo do ocelové chráničky.  



 
 

 

Dešťová kanalizace: 

Dešťová kanalizace bude provedena z PVC potrubí. Dešťová voda bude svedena potrubím umístěným 

v instalační šachtě. 1m nad úrovní prvního podzemního podlaží je osazen čistící kus u stoupacího potrubí. 

Čistící kus musí být umístěn tak, aby byl přístupný. Přechod ze svislého odpadu na ležaté svodné potrubí 

zajišťuje pateční koleno, které musí být podbetonováno. Sklon svodného potrubí bude min 2%. Na pozemku 

bude zahloubena akumulační nádrž s přepadem do vsakovacích košů. 

 

Rozvod plynu: 

Dům je připojen na obecní rozvod plynu. Plynoměr s hlavním uzávěrem bude umístěn v sloupku oplocení. Na 

rozvod plynu bude napojen kotel. 

 

 

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Není součástí bakalářské práce. 

 

 

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

Konstrukce jsou navrženy, tak aby vyhovovaly doporučeným součinitelů prostupu tepla. Podrobné hodnocení 

objektu z hlediska energetické náročnosti nebylo součástí zadání bakalářské práce, jediným požadavkem je 

energetický štítek obálky budovy (viz energetický štítek obálky budovy). 

 

 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 

PROSTŘEDÍ 

Návrh je vypracován v souladu s normami na vnitřní prostředí. 

 

 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Návrh je vypracován v souladu s normami na ochranu budov.  

 

Protiradonová opatření: 

Radonové riziko pro danou parcelu není známe, proto je nutné provést revizi protiradonových opatření 

po zjištění radonového rizika. 

Nejsou známa další negativní vlivy prostředí. 

 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Objekt je připojen na technickou infrastrukturu, připojení je patrné z výkresu koordinační situace. 

 

 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Na parcelu je umožněn vjezd z přilehlé asfaltové komunikace. Napojení na komunikaci je zřejmé z koordinační 

situace.  

 

Doprava v klidu: 

Součástí objektu budou dvě garážová stání a jedno venkovní parkovací stání. 

 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Návrh počítá s elevací zeminy tak aby vznikly dvě rovné pobytové plochy se vzájemným výškovým rozdílem 

3,1m. Po obvodu parcely se počítá s výsadbou bylin a dřevin blíže nespecifikovaného druhu. 

 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

Stavba nemá většího negativního vlivu na životní prostředí. Odpadní splaškové vody jsou odváděny 

kanalizačním řadem obce. Vytápění bude zajištěno teplovodními konvektory napojenými na kondenzační kotel 

na zemní plyn. Vlastní provoz objektu neobsahuje větší zdroj hluku a škodlivin. Pro výstavbu jsou použity 

stavební materiály, které zvláštním způsobem neovlivňují životní prostředí. Obaly stavebních materiálů budou 

odváženy na řízené skládky.  

 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Není součástí bakalářské práce. 

 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Není součástí bakalářské práce. 

 

C Situační výkresy 

C.3 Koordinační situace   M1:200 

 

D Výkresová dokumentace 

D.1.1 Výkres 1NP    M1:100 

D.2.1 Řez A-A     M1:100 

 

E dokladová část 

E.4.1 Tepelný štítek obálky budovy 
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