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A.1.1 Údaje o stavbě

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

A.2 Seznam vstupních údajů

A.3 Údaje o území

A.3.1 Rozsah řešeného území
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A.4.2 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpis 

A.4.3 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických  požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

A.4.4 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

A.4.5 Seznam výjimek a úlevových řešení

A.4.6 Navrhované kapacity stavby

A.4.7 Základní bilance stavby

A.4.8 Základní předpoklady výstavby

A.4.9 Orientační náklady stavby

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavbě

název stavby: RODINNÝ DŮM V MNÍŠKU U LIBERCE

místo stavby: MNÍŠEK U LIBERCE (okres Liberec)

katastrální území: Mníšek u Liberce (okres Liberec);697605

číslo parcely : 1318/11, 1318/34, 1318/35, 1318/36

předmět dokumentace: Novostavba rodinného domu

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

ČVUT Fakulta Stavební

Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6

A.1.3 Údaje o zpracovateli 

Romana Hadačová

Zahradní 419 , 373 61 Hrdějovice

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH ÚDAJŮ

Výchozími podklady ke zpracování projektu byly následující dokumenty a činnosti:

  stavební program investora

  soutisk digitálních map z katastru nemovitostí

  zastavovací studie území

 prohlídka místa +  pořízené fotografie

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ

A.3.1 Rozsah řešeného území, 

Pozemek pro výstavbu rodinného domu se nachází v Mníšku u Liberce. Je součástí zastavovací studie, která

byla pro dané území zpracována. Parcela č.  1.08 se nachází ve spodní části  zastavovaného území a je v mírném

východním svahu. Celková plocha pozemku je 2002 m ². 

A.3.2 Dosavadní využití zastavěného území

V současné době není pozemek zastavěn.

A.3.3 Údaje o ochrané území podle právních předpisů

Dotčena  parcela  se  nenachází  v  chráněném ani  záplavovém  území.  Na  pozemku  nejsou  umístěna  žádná

současná ani navrhovaná plošná zařízení nebo liniová vedení nadřazených systémů technického vybavení. Přes parcelu

nevedou žádná vedení inženýrských sítí.

A.3.4 Údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry se stavebními úpravami výrazně nezmění. Dešťové vody ze střechy rodinného domu budou

svedeny do retenční nádrže a dále do vsakovacího zařízení  umístěného na pozeku. Dešťová voda muže být využita na

zalévání zahrady.

A.3.5 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Objekt je navržen v souladu s územně plánovací dokumentací.



A.3.6 Údaje o využití všeobecných požadavků na využití území

Stavba dodržuje obecné požadavky na využití území.

A.3.7 Údaje o splnění udělených požadavků na využití území

Projekt je zpracován v souladu s požadavky dotčených orgánů.

A.3.8 Seznamy vyjímek a úlevových řešení

Dotčené území nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení.

A.3.9 Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou známi žádné podmiňující investice.

A.3.10 Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby

p.č. 1318/11 

vlastník:Will Roman, Na Americe 484, 46331 Mníšek

p.č. 1318/34

vlastník:Will Roman, Na Americe 484, 46331 Mníšek

p.č. 1318/35

vlastník:Will Roman, Na Americe 484, 46331 Mníšek

p.č. 1318/36

vlastník:Will Roman, Na Americe 484, 46331 Mníšek

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ

A.4.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu RD včetně přípojek, zpevněných ploch, oplocení a vjezdu.

A.4.2 Účel užívání stavby 

RD bude sloužit k bydlení jedné rodiny.

A.4.3 Trvalá nebo dočasná stavba

Rodinný dům bude trvalou stavbou.

A.4.4 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Jedná se o novostavbu, která nevyžaduje žádnou ochranu podle jiných právních předpisů.

A.4.5 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečující bezbarierové užívání staveb

Stavba rodinného domu není určena k používání osobami s omezenou schopností orientace a

pohybu. Není navržena jako bezbariérová, což je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

A.4.6 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z právních 

předpisů

Stavba splňuje všechny požadavky dotčených orgánů.

A.4.7 Seznam vyjímek a úlevových řešení 

Novostavba rodinného domu nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení.

A.4.8 Navrhované kapacity stavby 

Zastavěná plocha: 302,09m²

Plocha pozemku: 2002 m²

Zpevněné plochy 132,57m²

Zelené plochy 1869,43m²

Obestavěný prostor: 1741,21m³

Hrubá podlažní plocha: 299,37m²

Užitná plocha: 244,9 m²

Počet parkovacích stání: 2 garážová 

Počet uživatelů: 4členná rodina

A.4.9 Základní bilance stavby

Stavba bude napojena na veřejnou splaškovou kanalizaci, veřejný vodovod a elektrickou energii.

VODOVOD

denní potřeba vody 120 l/os x den

počet osob 4 osoby

průměrná denní potřeba vody Qp = 0,480 m3/den

maximální hodinová potřeba vody Qh = 20,0 l/hod = 0,006 l/s

roční potřeba vody Qrok = 175,2 m3/rok

KANALIZACE

Stejné množství vody bude odváděno do veřejné splaškové kanalizace.

DEŠŤOVÁ VODA

Odvodnění ploché střechy nad 1 PP 88,92m² a nad 1 NP 241,07m² = celkem 329,99 m²

Dešťové vody ze střechy rodinného domu budou svedeny do retenční nádrže a dále do vsakovacího zařízení  

umístěného na pozeku. Dešťová voda muže být využita na zalévání zahrady.

Energetická náročnost budovy: B – úsporná (posouzení je pouze předpokladem, nikoli konečné a

přesné hodnocení).

Provoz domácnosti bude produkovat směsný odpad, který bude přechodně umístěn v popelnici umístěné na  

pozemku. . 

A.4.10 Základní předpoklady výstavby

Dané informace nejsou součástí řešení projektu.

A.4.11 Orientační náklad stavby 

Orientační náklady na stavbu RD odhadnuty na 7 000 000 Kč.

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba není členěna na stavební objekty a neobsahuje technologická zařízení. 



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

B.1.1 Charakteristika stavebního pozemku

B.1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

B.1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

B.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod.

B.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v

území

B.1.6 Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

B.1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených

k plnění funkce lesa

B.1.8 Územně technické podmínky

B.1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 Základní charakteristika objektů

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

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

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

B.3.1 Napojovací místa technické infrastruktury

B.3.2. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

B.4 Dopravní řešení

B.4.1 Popis dopravního řešení

B.4.2 Doprava v klidu

B.4.3 Pěší a cyklistické stezky

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.5.1 Terénní úpravy

B.5.2 Sadové úpravy

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.7 Ochrana obyvatelstva

B.8 Zásady organizace výstavby

B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

B.8.2 Odvodnění staveniště

B.8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

B.8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

B.8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení

B.8.6 Maximální zábory pro staveniště

B.8.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

B.8.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

B.8.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě

B.8.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

B.8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

B.8.12 Zásady pro dopravně inženýrské opatření

B.8.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

B.8.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny



B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

B.1.1 Charakteristika stavebního pozemku

Stavební pozemek pro výstavbu rodinného domu leží na území Mníšku u Liberce. Je součástí zastavovací studie,

která byla vypracována na dosud nezastavěné lokalitě. Parcela senachází v mírném východním svahu. Celková plocha

pozemku  je  2002  m². Pozemek  není  zastavěn  a  nejsou  zde  vedeny  žádné  stávající  inženýrské  sítě.  Obslužná

komunikace přiléhá k pozemku ze západní strany, dále je ze severní strany veřejný chodník. Z jižní strany přiléhá další

parcela určená pro RD.Nadmořská výška ±0,000 = 423,630 m n. m. je vztažena ke kótě čisté podlahy 1. NP. V rámci

výstavby obslužné komunikace budou vybudovány i rozvody hlavních inženýrských sítí a pilířek na hranici pozemku v

budoucím oplocení  s  přípojkou  elektřiny.  Do  vlastního  řešeného  území  nezasahuje  žádný prvek  vyžadující  zvláštní

ochranu přírody dle zákona,ani žádný významný krajinný prvek. V blízkém okolí stavby se nenachází architektonická či

historickápamátka, jež by mohla být v průběhu stavby dotčena.

B.1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů

Pro vypracování projektové dokumentace nebyly provedeny žádné průzkumy.

B.1.3 Stávající ochrana a bezpečnostní pásma

Objekt nezasahuje do žádných bezpečnostních ani ochranných másem.

B.1.4 Poloha k záplavovému území, poddolovanému území a podob.

Dotčený pozemek se nenachází v záplavovém, poddolovaném území ani v území se zvýšenou

seismicitou.

B.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba izolovaného rodinného domu svým provozem negativně neovlivní okolní pozemky ani stavby

na nich.  Dešťové vody ze střechy rodinného domu budou svedeny do retenční nádrže a dále do vsakovacího zařízení

umístěného na pozeku.Odtokové poměry se stavebními úpravami výrazně nezmění. Kvalita ovzduší nebude ovlivněna

realizací ani provozem posuzované stavby.

B.1.6 Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Pozemek určený pro stavbu je nezastavěný, nebude potřeba provádět bourací práce ani kácení

stromů.

B.1.7 Požadavky na maximální záběry zemědělského půdního fondu nebo pozemků

Dočasné ani trvalé zábory nezasahují do zemědělského půdního fondu ani lesa.

B.1.8 Územně technické podmínky

Objekt bude napojen na místní účelovou komunikaci. Tento vjezd bude sloužit i pro účely stavby.

B.1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Žádné neexistují.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacita funkčních jednotek

Jedná se o novostavbu určenou k bydlení. V objektu bude jedna bytová jednotka určená pro 4 člennou rodinu.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

URBANISMUS – ÚZEMNÍ REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ

Urbanistické  řešení  vychází  z  urbanistické  studie  území  a  požadavků  územního  plánu.  Objekt  je  vybaven  hlavním

vchodem  (vjezdem)  z  místní  účelové  komunikace  a  jedním  bočním  vchodem  z  chodníku  na  severní  straně

pozemku.Vstup na pozemek tvoří zpevněné plochy. Vstup do domu bude zajištěn betonovými dlaždicemi. Vjezd do

domu zatravňovací dlažbou.

ARCHITEKTONICKÉ  ŘEŠENÍ  –  KOMPOZICE  TVAROVÉHO  ŘEŠENÍ,  MATERIÁLOVÉ  A BAREVNÉ

ŘEŠENÍ Rodinný dům je rozdělen do dvou objemů. Ve vstupním podlaží se nachází společné prostory a technické

zázemí domu. V 1 PP je soukromá část objektu a sklad zahradního nábytku (nářadí). 1 PP je částečně zapuštěno

do terénu. Fasáda je členěná jak materiálově, tak okny a stínícími prvky. Povrchová úprava fasády je v 1 NP

převážně řešena jako provětrávaná fasáda s modřínovým obkladem (mimo severní strany) a v 1 PP jako kontaktní

zataplovací systém. Zemina je zajičtěna opěrnými stěnami, které budou ozeleněny.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Rodinný dům bude sloužit k bydlení. V objektu nebude umístěna žádná výrobní technologie.

Vstup do objektu je umožněn ze západní strany objektu.  Dále je možný vstup na terasy z obývacího pokoje,

kuchyně, pokojů, pracovny (pokoje pro hosty) a ložnice. Z koupelny a domácích prací v 1 PP je možný přístup do

atria,  které  je  propojené venkovním schodištěm s terasou  v 1  NP.  V  1 np se nachází  zádveří,  sklad,  garáž,

technická místnost, spíž kuchyně a obývací pokoj. S 1 PP je propojeno schodištěm. Tam jsou umístěny dětské

pokoje, koupelna, domácí práce, pracovna a zázemí rodičů – ložnice, šatna, koupelna. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba rodinného domu není určena k používání osobami s omezenou schopností orientace a pohybu.

Není  navržena  jako  bezbariérová,  což  je  v  souladu  s  vyhláškou  č.  398/2009  Sb.  o  obecných  technických

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

B.2.5 Bezpečnost při užíváni stavby 

Stavba je navržena pro bezpečné užívání, v souladu s platnými předpisy a normami.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

STAVEBNÍ, KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Objekt má celkem 1 NP a 1 PP. Podlaží jsou na sebe kolmá a proto vznikají na střeše 1 PP obytné

terasy. Objekt je zastřešen plochou střechou, je založen na základových pasech a nosné stěny jsou převážně ze

železobetonu.

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

Nosné  obvodové  zdibudou  založeny  na  betonových  základových  pasech  z  betonu  C  25/30,

odstupňovaných  kvůli  vyrovnání  výškového  rozdílu  částí  objektu.  Základová  spára  pasů  saháminimálně  do

nezámrzné hloubky.Nesmí se zapomenout na prostupy inženýrských sítí.

IZOLACE PROTI VODĚ

Ochranu proti zemní vlhkosti zajišťují asfaltové pásy SBS ve dvou vrstvách. Jsou mezi podkladním

betonem a skladbou podlahy.

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Svislé nosné konstrukce jsou převážně tvořeny ze železobetonu tl. 220 mm.Nosná stěna oddělující

garáž je z tvárnic Porotherm s minerální izolací tl. 300 mm pro dosažení dostatečných tepelných požadavků.

SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE

Dělící konstrukce budou z keramického broušeného zdiva Porotherm 14,5 , tl. 145 mm. Nad

dveřními otvory budou nenosné překlady Porotherm.



PŘEDSTĚNY

V koupelnách a na WC budou předstěny z impregnovaného sádrokartonu vhodného do vlhkého prostředí

v tl. 100 a 150 mm. Výška předstěn je dána potřebnými rozměry pro instalaci rozvodů a prvků TZB a architektonickým

řešením.

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Vodorovné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými deskami tl. 250mm. Deska stropu 1 PP je zalomená.

SCHODIŠTĚ

Z 1.NP do 2.PP vede železobetonové schodiště.

STŘECHA

Střechy budou provedeny bezatikovým řešením a budou odvodněny do vpustí (kromě části střechy na

severní  straně  nad  1  PP,  která  bude  vsakována  ).  Povrch  střechy  nad  1  NP je  proveden  z  kačírku  (viz  skladba

S1).Střechy nad 1 PP bude opatřena intenzivní zelení (viz skladba S2).

PODHLEDY

Sádrokartonové  podhledy  jsou  navrženy  v  koupelnách,  WC,  obytných  místnostech  a  chodbách  pro

umístění odvodních prvků nuceného větrání a rekuperace.

VÝPLNĚ OTVORŮ

Jsou navržena hliníková okna Schueco s izolačním trojsklem (max. U = 0,9 W/m2K). Vnitřní dveře budou

dřevěné do dřevěných obložkových zárubní. Provedení vstupních dveří a dveří na terasu bude shodné s provedením

oken.

PODLAHY

Skladby podlah viz výkres Řez A-A.

VENKOVNÍ ÚPRAVY

Zpevněná plocha vjezdu bude provedena z betonové zatravňovací dlažby. Zpevněná plocha chodníku a

terasy bude provedena z betonových dlaždic. Ostatní venkovní úpravy jsou výsadba vysoké zeleně, položení travního

koberce.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

V objektu  budou  rozvody  pitné  a  užitkové  vody,  dešťové  a  splaškové  kanalizace,  elektroinstalací.  Součástí

projektu je pouze generel a základní trasování rozvodů bez dimenze jednotlivých rozvodů a prvků.

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Splašková kanalizace bude napojena na veřejnou splaškovou kanalizační síť samospádem. Na okraji

pozemku je umístěna revizní šachta kanalizace.

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Dešťové vody ze střechy rodinného domu budou svedeny do retenční nádrže a dále do vsakovacího

zařízení umístěného na pozeku. 

VODOVOD

Vodovod bude připojen přes vodoměrnou sestavu umístěnou v šachtě na hranici pozemku. Potrubíbude

vedeno v nezámrzné hloubce do technické místnosti a odtud rozvedeno po domě v instalačních jádrech a předstěnách k

zařizovacím předmětům.

TEPLÁ VODA

Teplá voda je připravována centrálně v zásobníku teplé vody ohřívaném převážně tepelným čerpadlem. K zařizovacím

předmětům je rozvedena po domě v instalačních jádrech a předstěnách.

VYTÁPĚNÍ

Vytápění  je  navrženo  teplovodní  podlahové  s  možnou  regulací  pro  jednotlivé  místnosti  díky

rozvaděči. Zdrojem teplaje tepelné čerpadlo země-voda (vrt).

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Není součástí projektu.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Součástí řešení projektu bylo přibližné posouzení obálky budovy. Energetický štítek je přiložen. Pro rozsah projektu

byl  zvolen obecný zdroj  tepla  a  není  známo více  činitelů,  tudíž  za  předpokladu přesnějšího návrhu se  může

energetické hodnocení obálky budovy výrazně zlepšit.

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

HLUK

Z hlediska hluku provoz rodinného domu negativně neovlivní chráněný venkovní prostor staveb

bytové zástavby v nejbližším okolí. V prostorách nebudou umístěny žádné přístroje překračující přípustné limity

hluku ani žádná technologická zařízení.

VĚTRÁNÍ

Ve všech vnitřních prostorách bude zajištěno dostatečné větrání místností rekuperací s

možností  využití  přirozeného větrání  okny.  V koupelnách a kuchyni  je  doplněno o nucené větrání  s

výstupem nad střechu.

OSVĚTLENÍ

Bude dodržena norma na denní osvětlení budov ČSN 730580-1 pro trvalý pobyt lidí ve

vnitřním prostoru.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU

Není součástí řešení projektu.

OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY

Není součástí řešení projektu.

OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEISMICITOU

Není součástí řešení projektu.

OCHRANA PŘED HLUKEM

Stavba je dostatečně chráněna obvodovými konstrukcemi před pronikáním hluku z vnějšího 

prostředí.

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Objekt se nenachází v záplavovém území.



B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.1 Napojovací místa technické infrastruktury

Hlavní přístup na stavební pozemek bude z místní účelové komunikace. Zásobování vodou bude zajištěno z veřejného

vodovodního řadu vedeného v přilehlé komunikaci. Vodovodní přípojka bude ukončena ve vodoměrné šachtě umístěné

na stavebním pozemku. Ve veřejném chodníku vede veřejná splašková kanalizace, na kterou bude objekt napojen novou

kanalizační přípojkou ukončenou v revizní šachtě umístěné na stavebním pozemku.Na hranici řešeného pozemku bude

vybudována přípojková skříň, která bude umístěna v pilířku v oplocení.

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

B.4.1 Popis dopravního řešení

Pozemek rodinného domu bude dopravně napojen na místní komunikaci vjezdem a vjezdovými vraty.

B.4.2 Doprava v klidu

Uvnitř rodinného domu je umístěna garáž s kapacitou dvou parkovacích stání. Jako další parkovací

plochu lze uvažovat příjezdovou cestu ke garáží.

B.4.3 Pěší a cyklistické stezky

Není součástí řešení projektu.

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

B.5.1 Terénní úpravy

Terénní úpravy budou souviset s osazením domu do terénu a budou respektovat stávající konfiguraci 

terénu.Terén bude na jižní a severní straně mírně navýšen (viz výkresová dokumentace) Kolem RD bude vybudována 

zpevněná plocha. Terénní úpravy budou respektovat tyto zpevněné plochy a budou se k nim vztahovat. Toto plocha bude 

odvodněna vsakem do podloží.

B.5.2 Sadové úpravy

Terén mimo zpevněné plochy bude travnatý doplněný a solitérní nízkou a vysokou zeleň.

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

ŘEŠENÍ LIKVIDACE DOMOVNÍCH ODPADŮ

Dům bude produkovat pouze komunální odpad, nebude zde žádná výroba, která by mohla produkovat odpady zvláštního

charakteru. Nádoba na domovní odpad o objemu 120 l bude umístěná u vjezdu na pozemek, za plotem. Tříděný odpad

bude odvážen na veřejné stanoviště tříděného odpadu v obci.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Objekt neohrožuje zdraví lidí uvnitř ani vně objektu.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Zásobování bude realizováno z přípojek se samostatným měřením.

B.8.2 Odvodnění staveniště

Staveniště bude napojeno na veřejnou splaškovou kanalizaci staveništní přípojkou.

B.8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu

Hlavní přístup na stavební pozemek bude z místní komunikace

B.8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba bude prováděna tak, aby vliv stavební činnosti na okolní stavby byl co nejmenší. Budou dodržovány

veškeré bezpečnostní a hygienické předpisy pro stavební činnost a nakládání s odpady.

B.8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související, asanace , demolice...

Pozemek pro stavbu není oplocen. Nebude potřeba provádět bourací práce ani kácení. Staveniště bude

oploceno a řádně zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob.

B.8.6 Maximální zábory pro staveniště

Zvláštní zábor pro staveniště není nutný. Staveniště bude tvořeno dotčeným stavebním pozemkem, který

bude provizorně oplocen v rámci výstavby a kde se bude skladovat stavební materiál pro danou stavbu. Dočasný

zábor nebude nutný. Přípojky budou předem hotovy před započetím stavby domu, maximálně bude jejich výstavba

probíhat souběžně s výstavbou domu.

B.8.7 Maximální produkovaná množství odpadů a emisí při výstavbě, likvidace

Produkovaný odpad ze stavební činnosti bude řádně likvidován.

B.8.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Není součástí řešení projektu.

B.8.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Výstavbou nebude docházet k narušení přírody a krajiny. Bude dodržen zákon 114/1992 Sb. O ochraně

přírody a krajiny. 

B.8.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při všech pracích na této stavbě budou dodržovány platné právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci. Bližší specifikace zásad na pracovišti není součástí projektu.

B.8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání stavbou dotčených staveb

Žádné bezbariérové stavby nebudou výstavbou dotčeny.

B.8.12 Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Není součástí řešení projektu.

B.8.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Není součástí řešení projektu.

B.8.14 Postup stavby pro rozhodující dílčí termíny

Není součástí řešení projektu.




































