














































 

 

A. Průvodní zpráva 
1 Identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Rodinný dům Mníšek 
Novostavba rodinného domu na p.p.č. 1504/23, 1729/3 a 1389/6 v k.ú. Mníšek u Liberce (okr. Liberec) 
 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

P.p.č. 1504/23, 1729/3 a 1389/6v k.ú. Mníšek u Liberce (okr. Liberec) 
 

c) předmět projektové dokumentace 

Předmětem PD je novostavba rodinného domu 

1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu, popř. obchodní firma, IČ a adresa 

ČVUT Fakulta Stavební 

Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6 

1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) název, IČ, adresa sídla 

Vít Jurica 

ČVUT Fakulta Stavební 

Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6  

Seznam vstupních podkladů 
§ Zadání dle náplně předmětu 129BPA 

3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 

Stavební práce budou prováděny na p.p.č. 1504/23, 1729/3 a 1389/6  v k.ú. Mníšek u Liberce v současně nezastavěném území.< 
 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

V současné době není pozemek zastavěn. 
 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové 
území apod.) 

Záměr se nenachází v žádné z výše uvedených oblastí.  
 

d) údaje o odtokových poměrech 

Dešťové vody ze střech objektu jsou částečně svedeny samostatnou dešťovou kanalizací mimo pozemek a částečne do vsakovací jímky na 
pozemku investora. 

 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Daný záměr je v souladu s platným územním plánem obce. 
 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavební záměr je v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. Je dodržen zejména 
§23 odst. 2 a §25 odst. 5. 
 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů jsou projektovou dokumentací splněny a dodrženy. 
 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Záměr nevyžaduje žádnou výjimku ani úlevová řešení. 
 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Záměr nevyžaduje související a podmiňující investice. 
 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (dle katastru nemovitostí)  

Parcelní  

číslo 

Výměra 
(m2) 

Druh pozemku BPEJ Vlastník 

 

1504/23 

 

 

1201 

 

trvalý travní porost 

 

83521 
Mejstřík Jaroslav Ing., Zaječí Důl 55, Fojtka, 46331 
Mníšek 

1729/3 

 

1389/6 

126 

 

673 

ostatní komunikace 

 

trvalý travní porost 

     - 

 

83521 

Mejstřík Jaroslav Ing., Zaječí Důl 55, Fojtka, 46331 
Mníšek 

 

Mejstřík Jaroslav Ing., Zaječí Důl 55, Fojtka, 46331 
Mníšek 

4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 
 

b) účel užívání stavby 

Stavba bude sloužit k trvalému pobytu. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 
 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Stavba není chráněna podle jiného právního předpisu a není kulturní památkou. 
 

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

Při navrhovaných stavebních pracích a v projektové dokumentaci jsou dodrženy požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. – Obecné technické 
požadavky na stavby. Stavba je navržena tak, že je vhodná pro zamýšlený účel a splňuje základní požadavky. Stavba není navržena na 
bezbariérové užívání. 

 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 

Požadavky dotčených orgánů jsou projektovou dokumentací splněny a dodrženy. Projektová dokumentace je v souladu s požadavky 
vyplývajících z jiných právních předpisů. 
  
g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Záměr nevyžaduje žádnou výjimku ani úlevová řešení. 
 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet 
uživatelů / pracovníků apod.) 

Stávající plocha pozemku:                               2000,0 m2 
Obestavěný prostor RD:                                   1080,0 m3 

Zastavěná plocha RD + zpevněné plochy:         417,3 m2 



 

 

B. Souhrnná technická zpráva 

1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

P.p.č. 1504/23, 1729/3 a 1389/6  v k.ú. Mníšek u Liberce (okr. Liberec). Pozemek není v současné době zastavěn ani využíván. 
Příjezd na pozemek je situován ze severní strany. Terén je svažitý směrem na jih. Na severní straně pozemek sousedí s komunikací 
typu D, na straně západní a východní je ohraničen sousedními nezastavěnými parcelami určených k výstavbě rodinných domů (dle 
platného Územního plánu obce). Na jižní straně pozemku se nachází protékající potok, který je součástí pozemku.  
  
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 
apod.) 

Pro vypracování projektové dokumentace nebyly provedeny žádné průzkumy. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Záměr nezasahuje do žádných stávajících ochranných a bezpečnostních pásem. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Záměr nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky, odtokové poměry v území nejsou zásadně měněny. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na stávajícím pozemku se nenachází žádné stavby, které by bránili realizaci stavby. Stavba si nevyžádá kácení žádného stromu.  
 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Záměr nevyžaduje zábory žádného pozemku. 
 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 

Pozemek je napojen na místní účelovou komunikaci novým dopravním připojením. Tento vjezd bude sloužit také pro potřeby stavby.  
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Záměr nevyžaduje podmiňující, vyvolané ani související investice. 

2 Celkový popis stavby 

2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba bude sloužit k trvalému pobytu. Informační výměry jsou uvedeny v průvodní zprávě a výkresové dokumentaci.  

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Daný záměr je v souladu s regulativy danými platným územním plánem obce Mníšek.  
 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Rodinný dům je navržen jako dvoupodlažní s jedním nadzemním a jedním podzemním podlažím. Nadzemní podlažní tvoří 
obdélníková hmota se sedlovou střechou. Spodní podlaží je zapuštěné do terénu, ze severní strany je okolo podzemní úrovně 
vytvořeno atrium pro osvětlení obytného prostoru ze 2 směrů. Povrchová úprava objektu je rozdělena rovněž dle podlahových 

úrovní. Nadzemní část se sedlovou střechou má vnější plášť včetně střechy z modřínových prken. Podzemní podlaží má fasádu 
z předsazených gabionových košů a vegetační střechu. 
Výplně otvorů jsou řešeny z dřevohliníkových rámu s antracitovým odstínem rámů. 

2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Vstup do objektu je situován v 1.NP po lávce nad atriem. V 1.NP se nachází zádveří se šatnou, garáž s dílnou a knihovna v otevřené 
galerii do spodního podlaží. V 1.PP přístupném po dvouramenném schodišti se nachází obývací pokoj s kuchyňským koutem. Dále 
jsou zde 2 dětské pokoje s vlastní šatnou a koupelnou, ložnice rodičů s koupelnou a šatnou, hostovské WC a technická místnost. 
Ze všech obytných místností je výstup na jižní terasu. Z obývacího pokoje a technické místnosti rovněž také do atria. V objektu se 
nenachází žádná výrobní zařízení. 

2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Objekt není navržen pro účely bezbariérového využívání. 

2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena pro bezpečné užívání. 

2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Objekt je řešen běžně dostupnými technologiemi ve stavebnictví. Velikost prosklených ploch se navrhuje v technologicky 
dostupném standartu. Stavba nevyžaduje žádné speciální technologické ani technické nároky. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 

Objekt je řešen jako železobetonová monolitická stavba, stěnový systém s vzájemným propojením stěn a vodorovných konstrukcí. 
Založení objektu je provedeno na základových pasech. Stěny jsou nadimenzovány na 200 mm, stropní desky na 200 mm. 
Hydroizolace spodní stavby, tj. desky, stěn a plochých střech je tvořena povlakovou hydroizolací. Překlady nad otvory jsou řešeny 
formou průvlaků. Zastřešení sedlové střechy nad 1.NP je tvořeno hambálkovou střešní konstrukcí. Fasády jsou řešeny jako 
provětrávané s pohledovou částí z gabionových košů a dřeva. 

 
c) mechanická odolnost a stabilita 

Veškeré konstrukce jsou navrženy tak, aby zatížení na ně působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek zřícení celé 
stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření konstrukce, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení. 

2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

a) technické řešení 

V objektu budou provedeny rozvody vody, kanalizace, elektroinstalací, vytápění a nuceného větrání. 
 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Viz. Výkresová dokumentace 

2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Není součástí řešení BPA. 

2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

Viz. Energetický štítek budovy. 



 

 

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

a) zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby 
na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

 

Zásobování vodou: 

Objekt bude napojen na uliční vodovodní řád ze severní strany pozemku. Vodoměrná soustava je umístěna ze hranicí pozemku 
investora ve vodoměrné šachtě 

 
Kanalizace: 

Navrhuje se jako kanalizace oddílná. Splašková kanalizace je z objektu svedena gravitačně do čerpací šachty, odkud jsou splašky 
odvedeny tlakovou přípojkou do kanalizačního řádu. Dešťové vody jsou částečně svedeny gravitačně do stoky dešťové kanalizace 
a částečně přes akumulační nádrž do vsakovací jímky 

 
Vytápění: 

Řešení vytápění je patrné z výkresové dokumentace. Objekt bude částečně vytápěn vzduchem pomocí nuceného větrání. 
V obytných místnostech a v koupelnách domu bude vedeno podlahové vytápění, které bude v prostorách koupelen doplněno o 
topné žebříky. Navrhované topení je řešeno jako teplovodní. Zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo typ vzduch – voda. Vnější 
jednotka TČ bude umístěna v mezistřeším prostoru sedlové střechy. Vnitřní jednotka je umístěna v technické místnosti. 

 

Větrání: 

Větrání je navrženo jako nucené. Vzduchotechnická jednotka zajišťuje komplexní úpravu vzduchu vč. vytápění, chlazení, vlhčení a 
odvlhčení. Schematické trasování patrné z výkresové dokumentace.  

 

Osvětlení: 

Denní osvětlení v kombinaci s umělým. Rozmístění jednotlivých osvětlovacích těles je patrné z výkresové dokumentace. 
 

Elektroinstalace: 

Objekt připojen na veřejnou síť na severní hranici pozemnkuv elektroměrném pilíři na . V 1.NP se nachází hlavní rozvaděč, v 1.PP 
rozvaděč podružný. 
 
Stavba není zdrojem hluku, vibrací, prašnosti apod. 

2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Je spojena s funkcí izolace proti spodní vodě, tj. povlakové hydroizolace z SBS asfaltových modifikovaných pásů. 
 

b) ochrana před bludnými proudy 

Objekt se nenachází v prostředí s možným výskytem bludných proudů. 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba se nenachází v území, kde by bylo nutné konstrukce chránit před účinky technické seizmicity. 
 

d) ochrana před hlukem 

V bezprostřední blízkosti pozemku se v současné době nenachází žádný zdroj hluku.  
 

e) protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území. Protipovodňová opatření se nenavrhují. 

3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Napojovací místa technické infrastruktury jsou patrná z výkresu Koordinační situace.  

4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Dopravní připojení rodinného domu je nově navržené. Příjezd na pozemek je situován na severní straně pozemku. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Dopravní připojení rodinného domu je nově navržené. Šířka navrženého připojení je 6,5m 
 
c) doprava v klidu 

Na území pozemku se nachází 2 garážová stání stání, který je součástí RD a 2 parkovací stání pro návštěvníky na příjezdové cestě 
ke garážím (na pozemku investora). 
 
d) pěší a cyklistické stezky 

Nenavrhují se. 

5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Terénní úpravy jsou patrné z výkresové dokumentace. Objekt je částečně zapuštěny v zemi 
 

b) použité vegetační prvky 

Okolní terén bude pokryt trávníkem, který bude doplněn o keřové i stromové patro. Součástí návrhu je rovněž využití plochých 
střech jako střech zelených. 

 
c) biotechnická opatření 

Nenavrhují se. 

6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba nebude mít na obyvatelstvo negativní vliv. 

8 Zásady organizace výstavby 

Není předmětem této PD. 
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