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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY  

a) charakteristika stavebního pozemku 

Zájmové území se nachází v městské části Praha 4 v ulici Na Dlouhé mezi, v klidné vilové 

oblasti poblíž Zátišského potoka.  

Budova se nachází na parcele č. 756 zapsána v katastrální území Praha-Hodkovičky, výměra 

pozemku je 1 300 m2.  

Budova je samostatně stojící.  

Pozemek je zastavěný původní budovou z 19. století, přístavbou letní zahrady a samostatně 

stojícím altánem. Zbylá plocha je udržována jako zahrada.  

Objekt je v současnosti napojený na stávajícími přípojkami na venkovní rozvod el. Energie 

220/ 380 V, na vodovodní, plynovodní a kanalizační řád.  

Stávající vnitřní rozvody umožní stavební napojení objektu v době provádění stavebních prací.  

Okolí stavby je v současnosti stabilizováno. V okolí objektu neprobíhají žádné stavební práce, 

které by ovlivnily průběh stavebních prací v objektu.  

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Vzhledem k rozsahu navržených prací byl proveden stavebně historický průzkum. Po 

vyhodnocení nálezů se přistoupilo k vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci 

objektu. Rozsah rekonstrukce je výměna střešního pláště, rekonstrukce hurdiskových stropů 

v 2. a 3. podlaží. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Pod konkrétním pozemkem se nenacházejí žádné sítě, není nutné řešit ochranné pásmo 

veřejných sítí s výjimkou již provedených přípojek vody, kanalizace a elektrické energie. 

Projekt nepředpokládá zásah do stávajících přípojek.  

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Pozemek není poddolován a neleží v záplavové oblasti. 

 

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

v území 

Pro potřeby stavby není nutní koordinovat vlastní stavební činnost s jinou činností 

v okolí stavby. 

Stavba svými rozměry ani charakterem nezasahuje na okolní pozemky a okolní stavby nebudou 

realizací dotčeny.  

Po dobu realizace stavby bude příjezdová ulice zatížena staveništní dopravou. Dodavatel stavby 

zajistí, aby vozidla vyjíždějící ze staveniště byla očištěna. Dále dodavatel zajistí maximální 

tonáž (v souladu s dopravním značením v dané oblasti) nákladních aut zásobujících stavbu. 
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Doprava na stavbu bude před vlastním zahájením stavby koordinována s příslušným místním 

úřadem.  

Po dokončení prací bude okolí upraveno do původního stavu.  

Odtokové poměry pro konkrétní pozemek se návrhem rekonstrukce nemění. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Navržený rozsah prací nepředpokládá žádnou demolici ani kácení dřevin. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 

plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa nejsou 

požadovány. 

 

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

infrastrukturu) 

Objekt zůstane napojen stávajícím vjezdem na přilehnou komunikaci v ulici Na Dlouhé 

mezi beze změn.  

Napojení na inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn, el. Energie) bude ze stávajících přípojek. 

Projektem se nemění.  

 

i) věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice 

Pro potřeby výstavby není nutní koordinovat vlastní stavební činnost s jinou činností v okolí 

stavby. Navržené stavební úpravy nevyvolají žádnou související investici. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Záměrem investora (stavebníka) a obsahem předkládané projektové dokumentace 

ke stavebnímu povolení je rekonstrukce rodinného domu s jednou bytovou jednotkou. 

S ohledem na stávající stav je navržena výměna skladba střešního pláště a stavební úpravy 

konstrukcí stropů. 

Navržené úpravy jsou projektovány tak, aby nenarušil klidný ráz okolí a aby byl v souladu s již 

realizovanou zástavbou v okolí. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanismus se nemění.  
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b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Rekonstrukce vzhledem k použitým materiálům nijak zásadně nezmění vnější vzhled 

budovy. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se o projekt rekonstrukce rodinného domu. Provozní řešení a technologie výroby není 

součástí projektové dokumentace.  

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Předložený projekt rekonstrukce rodinného domu není určen k užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace a není navržen jako bezbariérový.  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Rekonstrukce bude provedena z certifikovaných materiálů a výrobků. V projektu jsou 

dodrženy veškeré předepsané předpisy a normy.  

Péče o bezpečnost práce zajistí dodržení podmínek vyhlášky ČÚBP č. 324/90Sb. Při provádění 

stavby je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a související normy, směrnice, 

vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, které svým smyslem odpovídají charakteru 

prováděných prací dle projektu. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího objektu.  

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukční systém vlastního rodinného domu je stěnový zděný.  

Svislé nosné konstrukce jsou zděné z cihel plných pálených.  

Stropní desky nad 1.NP a 2. NP jsou provedeny z hurdiskových stropních desek uložených na 

ocelových válcovaných profilech I výšky 160 mm. I profily jsou uloženy na zdivu ve hloubce 

200 mm a zalité betonem.   

Schodiště je dřevěné původní a zůstává beze změn.  

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Projekt rekonstrukce je navržen tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a  

užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného  
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přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení  

nebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,  

poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

Stabilita a prostorová tuhost je zajištěna spolupůsobením stěn a stropních desek.  

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Řešení technických a technologických zařízení není předmětem projektové  

dokumentace. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Jako zdroj tepla jsou navrženy plynové kotle umístěné v 1. PP 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Není řešeno. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Jedná se o stávající objekt. 

 

b) energetická náročnost stavby 

Navržené stavební úpravy a změna využití nemění energetickou náročnost stavby. 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Neposuzovalo se, jedná se o stávající objekt. 

 

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

prostředí, Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

Větrání 

Budova má přirozené větrání okny doplněné o nucené větrání kuchyně a koupelen 

s odvodem na střechu. 

 

Vytápění 

Budova bude vytápěna pomocí plynového kotle.  
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Osvětlení 

Osvětlení je zajištěno okny. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Pro projekt rekonstrukce objektu nebylo provedeno měření pronikání radonu z podloží do 

stávajícího objektu. Předpokládáme střední index radonového rizika.  

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Není řešeno. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba není navržena pro lokality s technickou seizmicitou.  

 

d) ochrana před hlukem 

Neřeší se. Stávající stav. 

 

e) protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území.   

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

a) místa napojení na technické infrastruktury 

Navržené stavební úpravy nezasahují do stávajícího napojení domu na technickou 

infrastrukturu.  

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Neřeší se. 

 

B.4 OPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení 

Nemění se. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Dům zůstává napojen na přilehlou komunikaci beze změny. 

 

c) doprava v klidu 
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Rekonstrukce nenavyšuje potřeby parkovacích stání. Parkování je řešeno vjezdem do garáže 

v 1. NP se dvěma parkovacími místy.  

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Projekt neřeší. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH ETRÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

Projekt řeší pouze vnitřní úpravy. Do terénu nezasahuje.  

 

b) použité vegetační prvky 

Projekt neřeší.   

 

c) biotechnická opatření 

Nejsou navržena. 

 

B.6 POPIS VLUVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Rekonstrukce nebude obtěžovat okolí zvýšeným hlukem ani prašností nebo exhalacemi. Provoz 

stavby taktéž nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  

Stavba bude prováděna tradičními technologiemi s použitím běžných stavebních materiálů za 

pomoci tradičních mechanizací, které neohrozí okolí stavby. Dodavatel bude dbát při výstavbě 

takových opatření, aby nedocházelo k zatěžování stavby hlukem a prašností. 

 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 

a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nemá negativní vliv na pozemek a jeho okolí. Na dotčené části pozemku se nenachází 

vzrostlá zeleň, která by musela být v důsledku stavby pokácena. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv. 

 

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

Neřeší se.  
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e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

Dotčený pozemek se nenachází v žádném ochranném pásmu. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Projekt rekonstrukce splňuje požadavky. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění, 

Pro potřeby stavby budou použity stávající rozvody vody a elektrické energie. 

 

b) odvodnění staveniště 

Veškeré dešťové vody bude nutné po dobu stavby likvidovat vsakem na pozemku.  

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stávající vjezd na pozemek bude využitý po dobu stavby jako napojení staveniště na stávající 

komunikaci.  

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Pro realizaci a skladování stavebních materiálů bude využitý pouze pozemek ve vlastnictví 

investora. Zázemí pro stavební zaměstnance bude v provizorních objektech (staveništní buňka).  

 

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

Staveniště bude oploceno. Tím bude zamezeno možnosti zranění a ohrožení zdraví nepovolané 

veřejnosti.  

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Nejsou nutné. 

 

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

Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na veřejné 

komunikace. Dodavatel musí provádět každodenní úklid staveniště. 

V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů: zemina, kameny, 

papírové obaly, dřevo, zbytky řeziva, zbytky suti, úlomky betonu, odpad ze železa a oceli, 

igelitové obaly. Veškeré odpady budou náležitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení zákona č. 

185/2001 Sb., O odpadech, vyhlášky č. 381/2001 Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. a předpisů 

souvisejících s odvozem na legální skládky a úložiště. 
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Skládku, režim dopravy a dopravní trasu na skládku projedná dodavatel přípravných prací na 

DI policie ČR a na příslušném odboru dopravy.  

 

 

 

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

Neřeší se. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Během výstavby bude vlivem stavebních prací v okolí stavby zvýšená prašnost a hlučnost. 

Dodavatel bude v případě sucha skrápět staveniště tak, aby snížil prašnost v okolí stavby.  

Při stavbě nedojde k překročení přípustných hladin hluku před stávajícími obytnými a jinými 

chráněnými objekty. Dodavatel bude používat mechanizaci v dobrém technickém stavu. 

Stavební práce budou prováděny v pracovní dny od 8.00 do 18.00, v sobotu od 9.00 do 17.00. 

V neděli a ve dny pracovního klidu nebudou probíhat stavební práce. 

Během výstavby nebude rušen noční klid.  

Budou dodrženy obecné podmínky pro ochranu životního prostředí. Odpad ze stavby bude 

likvidován v souladu se zákonem o odpadech. Ochrana stávající zeleně bude zabezpečena dle 

ČSN 83 9011 Práce s půdou a ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 

stavebních pracích. 

 

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném 

venkovním prostoru stavby vyhověla požadavkům stanovených v nařízení vlády č. 272/2011 

Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po dobu výstavby bude 

zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, 

které jsou v náležitém technickém stavu.  

Hluk ze stavební činnosti související s výstavbou objektu bude v chráněném venkovním 

prostoru staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující současně platnému nařízení pro časový 

úsek dne od 7 do 21 hodin, tzn., nebude překročen hygienický limit LAeq = 65 dB.  

 

Ochrana před prachem 

Důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci 

tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích v platném znění. 

Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění 

komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odstavce 1 zákona číslo 13/1997 Sb., o 
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pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci 

do původního stavu. 

 Uložení sypkého materiálu musí být zakryto plachtami dle §52 zákona číslo 361/2000 Sb., 

V případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště.  

 

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů 

Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku. 

Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanizmy, 

které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje. 

Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředkem k zachycení případných úniků olejů 

či PHM do terénu. 

Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a 

podzemních vod cizorodými látkami. 

Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno.  

 

Likvidace odpadů ze stavby 

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona číslo 185/2001 Sb., 

o odpadech, vyhlášky číslo 383/2001 Sb., a předpisů souvisejících. Původce odpadů je povinen 

odpady zařazovat podle druhu a kategorie podle §5 a §6 a zajistit přednostní využití odpadů v 

souladu s §11.  Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem 

(č.185/2001 Sb.) a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě 

oprávněné k jejich převzetí podle §112 odstavce 3 a to buďto přímo, nebo prostřednictvím 

k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým 

provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro 

ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah 

škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz § 20 zákona číslo 185/2001 Sb. 

 

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle katalogu odpadů z vyhlášky 

číslo 381/2001 Sb.: 

Kód: Název: Původ: 

17 01  tašky a keramika Stavební činnost 

17 02 Dřevo, sklo a plasty  Stavební činnost 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z asfaltu Stavební činnost 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) Stavební činnost 

17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina Výkopové práce 

17 08 Stavební materiály na bázi sádry Stavební činnost 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady Stavební činnost 
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20 03 Ostatní komunální odpady  Provoz zařízení staveniště 

 

Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku na staveništi.  

 

 

 

Požární zabezpečení stavby 

Z hlediska požární ochrany musí být stavba a zařízení staveniště zajištěny podle vyhlášky číslo 

246/2001 Sb., a podle vyhlášky číslo 23/2008 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o 

požární ochraně. 

 

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

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů) 

Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných 

ochranných pásmech.  

Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti 

práce, jmenovitě nařízením vlády číslo 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích a zákonem číslo 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního 

řešení projektové dokumentace. 

Pro rodinný dům není nutno zpracovávat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Montážní práce budou provedeny dle technologie předepsané dodavatelem a smí být zahájeny 

pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení 

montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se 

vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště 

umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a 

splňovalo požadavky stanovené v příloze číslo 1 nařízení vlády 591/2006 Sb. 

Stavba bude provedena v souladu s ustanovením ČSN 73 6005, zákona číslo 17/1992 Sb., 

zákona číslo 388/1991 Sb., nařízení vlády číslo 61/2003 Sb., zákona číslo 185/2001 Sb., zákona 

číslo 201/2012 Sb., zákona číslo 86/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení, jakož 

předpisů souvisejících. 

Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády číslo 361/2007 Sb., a zákona číslo 

262/2006 Sb., Zákoník práce v úplném znění.  

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Projekt neřeší bezbariérové užívání stavby 
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l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Projekt neřeší dopravně inženýrské opatření. 

 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Projekt neřeší speciální podmínky provádění stavby. 

 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude prováděna oprávněnou stavební firmou. Stavební firma (stavební podnikatel) bude 

vybrána na základě výběrového řízení investora akce. Název a adresa odborné firmy 

(stavebního podnikatele), která bude realizovat stavbu, včetně jména a adresy osoby, která bude 

vykonávat odborný dozor nad prováděním prací, bude sdělena písemně příslušnému 

stavebnímu úřadu – odboru výstavby 2 týdny před započetím prací. Výstavba bude probíhat v 

jednom časovém úseku bez přerušení. 

 

Postup výstavby: 

1.   Příprava– zařízení staveniště 

2.   Likvidace stávající střešní krytiny 

3.  Výměna skladby střešního pláště 

4.  Zajištění stropní konstrukce, podkroví 

5.   Bourání stropní konstrukce, 2. NP 

6.  Vyhotovení nové stropní konstrukce, 2. NP 

7.  Bourání stropní konstrukce, 1. NP 

8.   Vyhotovení stropní konstrukce, 2. NP 

9.  Povrchové úpravy 

10.  Likvidace zařízení staveniště 

11.  Dokončení práce 

 

Rozhodující termíny výstavby: 

Zahájení stavby:  ihned po souhlasu se změnou stavby před dokončením 

Ukončení stavby:  do 12 měsíců od zahájení 

 

 

 


