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B.1  Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Rekonstrukce domu v ulici Václava Petrů v Pelhřimově 

b) Výčet a závěry provedených průzkum a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Byl proveden stavebně historický průzkum a stavebně technický průzkum (viz. 

textová část) 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Objekt se nachází v městské památkové rezervaci města Pelhřimov. Pod 

nezastavěnou částí pozemku vede kanalizační stoka. Tato část pozemku zůstané 

nezastavěná.  

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovaném území apod. 

Stavba se nachází v těsné blízkosti řeky Bělé. Úroveň podlahy v prvním 

nadzemním podlaží leží nad hranicí stoleté vody. 

e) Vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území 

Vliv objektu na okolní stavby se změní pouze vlivem zvýšení hřebene střechy nad 

přední částí objektu, která je však v souladu se studií, která byla Národním 

památkovým ústavem shledána jako přípustná 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na objektu budou provedeny bourací podle přiložené dokumentace k bouracím 

pracem. Na pozemku nebudou káceny žádné dřeviny. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Dočasné ani trvalé požadavky na zábory zemědělské půdy nejsou 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Pozemek je napojen na veřejnou komunikaci. Vjezd na pozemek bude umožněn 

pouze vozidlům pro zásobování prodejen v přízemí objektu. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Žádné věcné vazby, časové vazby, podmiňující, nebo vyvolané, související 

investice nejsou 
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B.2 Celkový  popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba bude využívána pro bydlení a zároveň bude sloužit jako prostor pro prodejny 

v přízemí objektu, v každá prodejna se zkládá ze dvou místností. V objektu se 

nachaází celkem 5 bytů, kde jeden z bytů je řešen jako mezonetový byt. 3 bytové 

jednotky jsou o velikosti 3+kk, jedna jednotka jako 2+kk a jedna jednotka jako 1+kk. 

B.2.2 Celkové urbanicstické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Prostorově je dům řešen v duchu stávajícího stavu objektu, dojde pouze ke zvýšení 

hřebene střechy nad přední části budovy. A dále střecha již nebude řešena jako 

pultová, nýbrž jako sedlová. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové řešení 

Objekt má přibližně obdélníhový tvar, přičemž jižní strana objektu je mírně 

zkosená. Zastřešení domu je sedlové s nesymetrickými stranami střechy v přední 

části se na východní strané objektu nachází štít. Krytina je z pálených tašek 

tmavého odstínu stejného jako okna . 

B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V první fázi rekonstrukce dojde k ubourání střechy a dalších konstrukcí určených 

k demolici. V další fázi dojde k provedení dostavby svislých nosných konstrukcí 

klasickou technologií pro zděné objekty a následně k vybudování nové konstrukce 

střechy s použitím, k tomuto účelu vhodných, demontovaných trámů původní 

konstrukce. Dojde také k odstranění poruch a to zejména odvlhčení stavby pomocí 

technologie provětrávané podlahy v přízemí a metodou injektážních clon. 

B. 2.4 Bezbarierové užívání stavby 

 Z technických důvodů rekonstrukce není možné objekt využívat jako bezbariérový. 
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B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Užívání stavby není podmíněno dodržováním zvláštních bezpečnostních opatření. 

Stavba musí být přiměřeně udržována. 

B. 2.6 Základní charakteristika objektu 

a) Stavební řešení 

Stávající objekt je zděný, z plných pálených cihel, respektive ze smíšeného 

,cihlokamenného zdiva. Nově realizovaný objekt bude třípodlažní se sedlovou 

konstrukcí střechy. S dozděnými svislými konstrukcemi z broušených, cihelných 

bloků.  

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Základy:  

Nově prováděné práce se netýkají stávajích základových konstrukcí. Základy 

zůstávají v nezměněném stavu. 

Svislé nosné konstrukce: 

Obvodové svislé nosné konstrukce jsou tvořeny z původních cihlokamenných, 

potažno pouze cihlových stěn o tloušťce od 700 mm až do 800 mm.  Vnitřní nosné 

stěny jsou také ze zdiva smíšeného a ze zdiva pouze cihelného o tloušťkách stěn od 

300 mm až do 800 mm. Dozdívané svislé nosné konstrukce budou tvořeny 

broušnými cihelnými bloky Porotherm 44 profi, respektive Porotherm 30 profi. 

Vodorovné nosné konstrukce: 

Vodorovné konstrukce stropů jsou tvořeny v prvním nadzemním podlaží, v zadní 

části objektu, cihelnými, valenými klenbami z plných, pálených cihel. Klenby jsou 

klenuty do ocelových „I“ nosníků, které mají mezi sebou osovou vzdálenost 1 metr 

a jsou uloženy na stěnách. Strop nad zadní místností přední prodejny je tvořen 

železobetonovou deskou tloušťky 90 mm pnutou do ocelových „IPE“ nosníků, 

které jsou uloženy na obvodových stěnách. Strop nad přední místností je řešen jako 

trámový s nosnými trámy o průřezové velikosti 150/260 mm s rákosníky rozteče 

trámu jsou 900 mm. Stropy nad druhým, nadzemním podlažím jsou řešeny také 

jako trámové s trámy o přůřezu 150/260 mm s roztečí trámů 625 mm, přičemž 
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trámy, které budou podpírat konstrukci krovu, budou vyměněny za ocelové nosníky 

„HEA 260“. Pod tyto nosníky bude nutné uložit betonové podkladky. 

Stropní konstrukce uvnitř mezonetového bytu je tvořena dřevěnými trámy o 

průřezu 150/260 mm s roztečí trámů 625 mm a jednotlivé trámy jsou uloženy na 

obvodové stěny na železobetonový věnec. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Při dostavbě nedojde k výraznému přitížení svislých nosných konstrukcí. Původní 

svislé nosné konstrukce jsou zároveň tak masivní, že není nutné ověřovat jejich 

stabilitu. Při přestavbě dojde k výstavbě nové konstrukce krovu, která zatíží 

trámový strop nad druhým nadzemním podlažím. Trámy do nichž by byla opřena 

konstrukce krovu prostřednictvím sloupků, budou vyměněny za ocelové „HEA“ 

nosníky. 

B. 2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

a) Technické řešení 

Celý objekt bude vytápěn plynovým kotlem nacházejícím se v přízemí objektu. 

Ohřev vody bude zajištěn zkrze zásobník v kotli. Větrání objektu bude u 

jednotlivých bytů podtlakové zkrze ventilátory v koupelnách a na WC. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

B. 2.8  Požárně bezpečnostní řešení  

Dělící konstrukce pro jednotlivé požární úseky budou provedeny v požadované 

požární odolnosti a to včetně prostupů. Další požárně bezpečností řešení nebylo náplní 

této práce. 

B. 2.9  Zásady hospodaření s energiemi  

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Veškeré nově navrhované i stávající obvodové konstrukce splňují normové 

požadavky na součinitel prostupu tepla. 

b) Posouzení alternativních zdrojů energií 

Řešení se nezabývá návrhem alternativních zdrojů energií. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

 Dokončená stavba nebude zdrojem vibrací, hluku a prachu. 

 B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Je řešeno zároveň s návrhem řešení proti vlhkosti, vyskytující se v přízemí objektu, 

a to návrhem provětrávané podlahy v prvním nadzemním podalží. Toto řešení 

zárověn se skladbou konstrukce nad provětrávanou vrstvou chrání budovu proti 

pronikání radonu z podloží. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Stavba bude mít instalaci bez hlavních stejnosměrných obvodů. Bludné proudy jsou 

tak vyloučené. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Konstrukce nebude zatížena seizmicitou. 

d) Ochrana před hlukem 

Stavba není po dokončení zdrojem hluku. 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba je navržena tak, aby úroveň podlahy v prvním, nadzemním podlaží byla nad 

úrovní stoleté vody. 

f) Ostatní účinky 

Žádné ostatní účinky nejsou známy. 

B.3   Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení stavby na elektrické vedení zůstane shodné se stávajícím stavem 

napojení. Elektroměrová skříň se nachází na fasádě na severovýchodním rohu 

objektu. 

Napojení na vodovodní vedení zůstané shodné se stávajícím stavem. Šachta 

s vodoměrnou sestavou je vyznačena v situaci. 
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Kanalizace bude napojena na kanalizační síť, kanalizační přípojkou. Umístění 

revizní šachty kanalizace a vedení kanalizační přípojky je patrné ze situace. 

Plynovodní přípojka bude nově zřízena. Stávající napojení je řešeno nadzemním 

vedením. Nová přípojka bude umístěná v zemi. Hlavní uzávěr plynu bude umístěn 

na fasádě objektu na severovýchodním rohu objektu. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stanovení připojovacích rozměrů výkonových kapacit a délek nebylo součástí 

řešení této práce. 

B.4   Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Pozemek je napojen a ulici Václava Petrů a na pozemek bude umožněn vzjezd 

pouze vozidlům poskytujícím zásobování prodejen. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Pozemek bude napojen na komunikaci v ulici Václava Petrů. Na pozemku budou 

položeny zatravňovací dlaždice pro umožení zásobování 

c) Doprava v klidu 

Žádná parkovací stání na pozemku nebudou zřizována. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Na pozemku podél stavby bude vytvořen chodník napojený na chodník v ulici 

Václava Petrů a také na pěší stezku, která vede podél levého břehu řeky Bělé. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejícíh teréních úprav 

a) Teréní úpravy 

Žádné zásadní úpravy nebudou prováděny. 

b) Použité vegetační prvky 

Na pozemku budou umístěny okrasné květiny a trávník. 

c) Biotechnická opatření 

Žádná biotechnická opatření nejsou prováděna. (Vyjma nátěru dřevěné konstrukce 

proti škůdcům a dřevokazným houbám.) 
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B. 6  Popis vlivů na stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, nebude znečišťovat ovzduší, 

nebude zdrojem hluku, splaškové a dešťové odpadní vody budou odváděny do 

veřejné kanalizace, nebude zdrojem odpadu, vyjma komunálního. 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin aživočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Na místě stavby nebude káceno žádných dřevin. V okolí stavby budou vysázeny 

okrasné rostliny. Stavba nemá vliv ekologické funkce a vazby v krajině. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba není v oblasti chráněného území Natura 2000 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Bude li stanovisko zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA vyžadováno a bude-li 

obsahovat nějaké podmínky, bude jejich splnění zapsáno v příloze této technické 

zprávy. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Žádná nová ochranná, ani bezpečnostní pásma nejsou potřeba. 

B. 7  Ochrana obyvatelstva 

Stavební práce budou prováděny v době od 7.00 – 19. 00 hod. Staveniště bude řádně 

zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob. Při provádění stavebních prací bude 

dodržováno všech technologických postupů a obecně platných norem a předpisů. 

Zhotovitel stavebních prací bude povinnen použít především stroje a mechanismy 

v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené 

v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost 

umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené 

hygienickými předpisy, bude nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické 

zástěny apod.). 
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B. 8  Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujích médií a hmot, jejich zajištění 

Voda:  

Pro stavbu bude odebírána ze stávajícího napojení objektu na vodovodní vedení. 

Z vodoměrné šachty před objektem. 

Elektrická energie: 

Elektrická energie bude odebírána ze stávajícího hlavního rozvaděče, který bude 

sloužit pro potřeby stavby. 

Kanalizace: 

Pro výstavbu není zapotřebí využívání kanalizační přípojky. 

b) Odvodnění staveniště 

Staveniště není třeba odvodňovat. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Pro stavbu bude umožněn vjezd na pozemek z ulice Václava Petrů. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na své okolí. Dojde pouze k záboru 

chodníku v ulici Václava Petrů. Při stavbě lešení a následných stavebních pracech 

v mezeře mezi řešeným objektem a sousedním domem, bude kladen důraz na 

opatrnost, proti jakémukoliv poškození sousedního objektu. 

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

dřevin 

Při demolici konstrukcí určených k bourání bude dbáno na ochranu okolí 

staveniště. Bourací práce budou probíhat postupným rozebíráním jednotlivých 

konstrukcí, od střechy níže. Na pozemku nedojde ke kácení žádných dřevin. 

f) Maximální zábory pro staveniště 

Při výstavbě dojde k záboru chodníku v ulici Václava Petrů. Jedná se o pozemek 

3327/2 a je ve vlastnictví města Pelhřimov.  

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

V průběhu demolice bude veškerý odpadní materiál, který bude moci být znovu 

použit ponechán na stavbě, ostatní materiály budou odvezeny na skládku. 

Při výstavbě budou odpady vznikat pouze minimálně, budou vznikat drobné 

odřezky z konstrukce krovu. Při výstavbě bude množství odpadů minimální. Bude 
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se jednat o obaly – papír, plastové obaly. Dle možnosti budou odpady recyklovány 

a opětovně používány na stavbě. Jinak budou vráceny prodejci stavebního 

materiálu. Při výstavbě bude v maximální míře opětovně použit stavební materiál, 

před jeho odvezením na skládku.  

 

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

Zemní práce budou probíhat pouze při hloubení drenážního potrubí. Tato vykopaná 

zemina bude použita při zasypávání drenáže a k úpravě povrchu pozemku. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Žádný negativní vliv při výstavbě se nepředpokládá. 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Zhotovitel stavebních prací bude povinnen použít především stroje a mechanismy 

v dobrém technickém stavu, a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené 

v technickém osvědčení. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, 

aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací. Případné znečištění 

veřejných komunikací bude pravidelně odstraňováno. Při výstavbě nebude nutné 

zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Po dobu provádění 

stavby bude třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve 

stavebnictví a nařízení. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Bezbariérový přístup není součástí řešení z technických možností stavby při 

rekonstrukci. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Žádná zvláštní opatření nejsou vyžadována, staveniště bude přístupné pouze přímo 

z hlavní ulice. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Žádné speciální podmínky nejsou předpokládány. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Rekonstrukce a dostavba proběhne bez rozhodujících dílčích termínů. 


