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1.1. Předaná projektová dokumentace 

1.1.1. Základní údaje o stavbě 

Název stavby: Bytový dům Řípská I B, v k.ú. Slatina 

Druh stavby: novostavba 

Místo stavby: Ulice Kigginsova, Brno – Slatina, Jihomoravský kraj 

Účel stavby: Objekt pro bydlení 

Termín realizace: 5.3.2018 – 15.7.2019 

1.1.2. Základní popis objektu 

Jedná se o novostavbu bytového domu s jedním podzemním a šesti 

nadzemními podlažími. V 1.PP se nachází parkovací stání a sklepní kóje, v 1. 

až 6.NP se nachází celkem 78 bytových jednotek. 

Objekt IB je součástí multifunkčního souboru Řípská. Celková zastavěná 

plocha je 1 640 m2, obestavěný prostor 27 561 m3. 

Konstrukce domu bude tvořena v podzemním podlaží železobetonovým 

monolitickým skeletem (C30/37-XC2) s monolitickým stropem, v nadzemních 

podlažích nosnými příčnými stěnami z cihel (Porotherm 30AKU – P15/M10), 

betonovými stropy z předpjatých dutinových panelů (Spiroll) doplněných 

monolitickými železobetonovými stropy. Osová vzdálenost příčných nosných 

stěn je 6 m. Konstrukce venkovního schodište bude v nadzemní cásti 

prefabrikovaná. Dům bude rozdělen v nadzákladové části na dva samostatné 

dilatační celky. Základy budou tvořeny monolitickými železobetonovými pásy. 

Střechy objektu budou ploché, parotěsná zábrana z modifikovaných 

asfaltových pásů, telená izolace z EPS včetně spádových klínů. Střešní folie 

Sikaplan 15G bude kotvena teleskopickými kotvami do stropní konstrukce. 

Nad přízemními objekty se zahrádkami a na terase v 5.NP bude zelená 

střecha. Zde bde použita speciální hydroizolační folie na bázi měkčeného PVC-

P. 

 Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ve standardu 

ETICS. Bude použit tepelný izolant Orsil TF tl. 120–150 mm. 
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1.1.3. Seznam předané projektové dokumentace 

- Realizační standard 

- Souhrnná technická zpráva 

- Koordinační situace 

- Situace stavby 

- Souhrnný výkaz výměr 

- Stavební část: 

▪ Půdorysy – 1.PP, 1.NP, 2.-5.NP, 6.NP, střecha 

▪ Řezy – podélný A-A´, příčné B-B´, C-C´, koordinační řez 

▪ Pohledy – SV, J, JV, SZ 

▪ Vizualizace 

▪ Detaily 

▪ Tabulky PSV a skladby konstrukcí 

▪ Posudky – oslunění, akustika, energetická náročnost budovy 

▪ Požárně bezpečnostní řešení 

- Statika 

▪ Technická zpráva 

▪ Základy 

▪ Tvar stropu – 1.PP, 1.NP, 2.-5.NP, 6.NP 

▪ Statický výpočet 

- Půdorysy, technická zpráva a specifikace pro: ústřední topení, 

zdravotechnika, silnoproud, slaboproud, vzduchotechnika 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

1.2. Posouzení předané projektové dokumentace 

1.2.1. Posouzení úplnosti a správnosti projektové dokumentace 

Formální posouzení obsahu předané projektové dokumentace podle vyhlášky č. 

499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb.: 

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a 

obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu 

umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní 

prostředí a době trvání stavby. 

A Průvodní zpráva 

- Nepředána 

- Většina údajů je obsažena v souhrnné technické zprávě 

B Souhrnná technická zpráva 

- Předána 

- Chybí:  Požadavky na zpracování plánu BOZP na staveništi 

Ochrana životního prostředí při výstavbě 

C Situační výkresy 

- Nepředán situační výkres širších vztahů 

▪ Všechny náležitosti obsahuje koordinační situace 

- Nepředán katastrální situační výkres 

- Chybí okótované odstupy staveb v koordinační situaci, výškopis a 

technická infrastruktura na výkresu situace stavby 

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

- Předána 

- Obsahuje všechny náležitosti. Dokumentace obsahuje 13 dopřesnění, 

která řeší chyby a nejasnosti projektu. 

E Dokladová část 

- Předána 

- Obsahuje všechna potřebná vyjádření dotčených orgánů, doklady a 

posudky 

 

 



6 

 

 

1.2.2. Hodnocení předané projektové dokumentace 

Projektová dokumentace pro stavbu bytového domu se nachází se ve stupni pro 

výběr zhotovitele, ale obsahově se sama odkazuje na Přílohu č. 6 k vyhlášce č. 

499/2006 Sb., Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby.  

Bytový dům IB je součástí komplexu téměř identických bytových domů na nové ulici 

Kigginsova v k.ú. Slatina v Brně v rámci multifunkčního souboru Řípská. Většina 

nedostatků projektové dokumentace byla opravena na základě dříve realizovaného 

objektu I A. 

Největším nedostatkem předané projektové dokumentace je chybějící průvodní 

zpráva. Dále chybí podklady k plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi a k ochraně životního prostředí při výstavbě. 

Kvůli velkému počtu dopřesnění je dokumentace méně přehledná. Celkově je 

předaná projektová dokumentace v dobrém stavu, nezaznamenal jsem žádné větší 

chyby. V projektové dokumntaci je několik drobných chyb v kótování a několik 

nepřesností v určení skladeb a materiálů, například záměna malty pro omítky s maltou 

pro zdění u zděných příček, nebo nedostatečná vrstva anhydritu. 

Část předané projektové dokumentace je v příloze 1. 

 


