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A1. Identifikační údaje 

A1.1. Údaje o stavbě 

a) Název stavby:  Nízkoenergetický bytový dům v Klatovech 
 

b) Místo stavby:  Čechova ulice 894, st.p.č. 6527 v k. ú. Klatovy 
 
Předmět PD:   Dokumentace pro stavební řízení 

 

A1.2. Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:    Město Klatovy, Náměstí Míru 1, 339 01 Klatovy 
 

A1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatelka projektu: Bc. Petra Waldmannová 
Vedoucí práce:  prof. Ing. Petr Hájek, CSc. 

A2. Seznam vstupních podkladů 

Uvedeno v dokladové části PD: 

 Katastrální mapa 

 Situační poměry dotčených pozemků 

 Inženýrsko-geologické poměry 

 Dispozice jednotlivých podlaží 

A3. Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 
Zájmové území se nachází u severozápadního okraje města Klatovy. Stavební pozemky jsou 

ze dvou stran vymezeny stávajícími ulicemi – Čechovou a Cibulkovou. Severovýchodně od 

pozemku se nachází autobusové a železniční nádraží. 

 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Objekt se nenachází v ochranném pásmu, památkové zóně, ani v záplavovém území. 
 

c) Údaje o odtokových poměrech 
Předmětná parcela je jen mírně svažitá, bez větších nerovností. Dešťové vody ze 
střechy budou svedeny do kanalizace, která bude spojena se splaškovou kanalizací a 
následně svedena do stávajícího řadu obecní jednotné kanalizace. 
 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Dle platného územního plánu je pozemek st.p.č. 6527 v k.ú. Klatovy, na kterém bude 
bytový dům stát, určen jako plocha k bydlení. Regulativy pro tento typ území i využití 
byly v projektu dodrženy. 
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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 
Umístění a realizace navrhované stavby je v souladu s územním plánem města 
Klatovy i funkčními regulativy. 
 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Projektová dokumentace je v souladu s údaji o dodržení obecných požadavků na 
využití území. 
 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Projektová dokumentace splňuje všechny požadavky dotčených orgánů. 
 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Žádné výjimky ani úlevové opatření nebyly v rámci zjišťovacích podkladů a vyjádření 
k navrhované stavbě objektu bytového domu zjištěny. 
 

i) Seznam souvisejících a podmíněných investic 
Pro umístění a následnou realizaci stavby je nutné zajistit dopravní napojení úpravou 
stávajícího sjezdu řešeného ze stávající místní komunikace. Dalšími podmiňujícími 
investicemi je výstavba staveb zařízení technické infrastruktury. 

A4. Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu. 
 

b) Účel užívání stavby 
Bytový dům je učen k trvalému pobytu majitelů bytů či nájemníků. Bytový dům má 15 
bytových jednotek. 
 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba je navržena jako trvalá. 
 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Předmětná stavba nebude chráněna podle žádných právních předpisů, nebude se 
jednat o nemovitou kulturní památku. 
 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecně technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Dle vyhlášky č. 398/2009 sb., kterou se stanoví obecné požadavky zabezpečující 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se uvedená 
stavba posuzuje podle §1, odst. 1a) – bytové domy obsahující více než tři samostatné 
bytové jednotky.  
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Navrhovaná budova bude splňovat tyto požadavky:  

 bezbariérově jsou řešeny všechny vstupy do objektu  

 v objektu je navržen výtah, který spojuje 1. NP - 5. NP (splňuje podmínky pro 
užívání osobami ZTP), nosnost výtahu 630 kg  

 volná plocha před nástupními místy do výtahu je min. 1 500 x 1 500 mm  

 šířka dveří výtahu je 900 mm  

 kabina výtahu má šířku 1 100 mm a hloubku 1 400 mm  

 kabina výtahu bude vybavena obousměrným dorozumívacím zařízením 
umístěným nejvýše 1000 mm nad podlahou, sklopným sedátkem ve výši 
500 mm nad podlahou umístěným v dosahu ovládacích prvků  

 ovládací prvky výtahu budou umístěny ve výšce od 800 mm do 1 200 mm a ve 
vzdálenosti nejméně 400 mm od čelní nebo zadní stěny klece  

 je navržen dostatečný počet parkovacích stání pro TPO šířky 3 500 mm se 
sklonem nejvýše 1:20 (5,0 %) v každém z prostoru s parkovacími místy (vnitřní 
i venkovní parkovací prostory)  

 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 
Nejsou žádné požadavky vyplývající z jiných právních předpisů. 
 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Nepředpokládá se nutnost výjimek ani úlevových řešení. 
 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů/ pracovníků apod.) 
Celková užitná plocha BD:  1682,5 m2 
Zastavěná plocha BD:   351,7 m2 

 
Osazení do terénu:   ± 0,000 = 393,670 m n. m. 
Výška budovy (k atice):  + 16,970 m 
Obestavěný prostor:   cca 5698 m3 
 
1. NP – obchody a jejich zázemí, sklení kóje, kotelna, tech. místnost, kočárkárna, 
kolárna, úklidová místnost, sušárna 
2. NP – 4. NP: 4 bytové jednotky  
5. NP – 3 bytové jednotky  
Počet osob: cca 40 
 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.) 
Odhad množství splaškových vod: 
Qd  = 100 l/den/os  . 40 osob = 4000 l/den = 4 m3/den  
Qměs  = 4 m3/den . 30 dní = 120 m3/měsíc 
Qrok  = 4 m3/den . 365 dní = 1460 m3/rok 
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Odhad množství dešťových vod: 
Plocha střechy BD    A = 366,3 m2 
Předpoklad dešťové vody v lokalitě  i = 0,03 l/s/m2 
Součinitel odtoku    c = 0,8 
 

 𝑄𝑟 = 𝑖 ∙  𝐴 ∙ 𝑐 = 0,03 ∙ 366,3 ∙ 0,8 = 8,79  𝑙/𝑠 
 

Nakládání s odpady: 
Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o 
odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na 
stavbě, odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou. Likvidace 
domovního odpadu při užívání dokončených staveb bude zabezpečena v souladu s 
místním systémem komunálního odpadového hospodářství.  

 
 
 
 
V Praze dne 7. 1. 2017        Bc. Petra Waldmannová 
 

 


