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B1.

Popis území stavby
a) Charakteristika území a stavebního pozemku

Předmětná bytová jednotka je situována v třetím nadzemním podlaží podsklepeného, pětipodlažního,
polyfunkčního objektu s obytným podkrovím, který je součástí blokové výstavby v ulici Liliová na Praze 1. V objektu se
nacházejí komerční prostory, v přízemí, i byty (s převahou bytů). Objekt je vystavěn na stavebním pozemku parc.č.127, k.ú.
Staré Město. Objekt je zasazen do stabilizovaného území historického centra města. Předmětný objekt je situován do území
Městské památkové rezervace, území se zákazem výškových staveb, území se schváleným regulačním plánem. Objekt se
nachází v záplavovém území určeném k ochraně městem.
Objekt č.p. 1069 je vystavěn na uliční katastrální hranici a je z této komunikace (ulice Liliové) přístupný hlavním
vstupem. Vjezd do objektu či na pozemek objektu není zřízen.
Objekt č.p.1069 je připojen na všechna hlavní média technické infrastruktury (EL,VODA,SPLAŠKOVÁ
KANALIZACE, PLYN) jejichž řady jsou vedeny pod úrovní komunikace Liliová.

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím
Navrhované stavební práce v předmětném bytě, které nerozšiřují zastavěnou plochu objektu ani nenavyšují úroveň
jejího hřebene střechy, nevyžadují územní rozhodnutí. Nebude měněn ani účel užívání objektu ani bytu. Jedná se pouze o
práce v interiéru bytové jednotky.

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací
Navrhované stavební práce jsou v souladu s územně plánovací dokumentací. Účel užívání bytu k bydlení nebude
měněn. Dle platného územního plánu hlavního města Prahy se objekt nachází v zóně SV – všeobecně smíšené. Současný
stav využití území BD – bytové domy, SLU - ubytování. Hlavním funkčním využitím této zóny je dle ÚP Plochy pro umístění
polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení,
sport a služby, při zachování polyfunkčnosti území.
Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy bytové jednotky č.5 v 3.NP. Návrh je tedy v souladu s územním
plánem hlavního města Prahy.

d) Informace o vydaných rozhodnutích
Ve stavebním archivu nebylo nalezeno žádné rozhodnutí, které by se týkalo předmětné bytové jednotky a jejím
úpravám dle současného dispozičního řešení.

e) Informace o podmínkách závazných stanovisek
Bude doplněno po získání stanovisek a vyjádření DOSS

f) Výčet a závěry provedených průzkumů
Pro navrhované stavební práce byla provedena prohlídka bytu a konzultace se stavebníkem. Byly provedeny tři
sondy do konstrukce podlahy, které potvrdili předpokládanou skladbu a současně možnost realizace koupelny dle dispoziční
studie předložené stavebníkovi. Žádné jiné průzkumy nebyly požadovány ani provedeny. Vizuální prohlídkou bylo
konstatováno, že byt vykazuje známky užívání, drobné trhliny ve zdivu v místech zazdívek původních stavebních otvorů a
známky zatečení z bytové jednotky o podlaží výše (jednalo se o ojedinělý případ), které však neohrožují statiku či funkci
bytu.

g) Ochrana území
Předmětný objekt se nachází v památkově chráněném území a budova i pozemek v městské památkové
rezervaci. Objekt není nemovitou kulturní památkou.

h) Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území
Předmětný objekt se nachází v záplavovém území. Kategorie záplavových území - Vltava a Berounka, Záplavová
území určená k ochraně městem
Objekt se nenachází v poddolovaném nebo jinak ohroženém území.

i) Vliv na okolní stavby a pozemky
Navrhované stavební práce v předmětném bytě budou provedeny pouze v interiéru samotného bytu, nemají tedy
žádný vliv na okolní stavby ani pozemky. Navrhovaný stavební záměr nemá žádný škodlivý vliv na stávající životní prostředí
v okolí, ani na okolní pozemky a stavby. Odtokové poměry se navrhovanou výstavbou nemění.

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
V rámci navržených stavebních prací nejsou požadavky na žádné asanace, demolice ani kácení žádných
vzrostlých dřevin.
4
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU, byt č.5, 3.NP, Liliová 1069/16, 110 00 Praha 1 Staré Město Praha 1

B.Souhrnná technická zpráva

k) Požadavky na zábory ZPF apod.
Netýká se projektu.

l) Územně technické podmínky
Stávající pozemek i stavba na něm jsou připojeny na stávající dopravní infrastrukturu vchodem pro pěší
z přilehlého chodníku v ulici Liliové.
Z hlediska technické infrastruktury je objekt připojen na rozvodnou síť elektroinstalace, plynu, vodovodu a kanalizace.
Přípojky těchto inženýrských sítí jsou přivedeny z veřejných sítí, umístěných pod povrchem ulice Liliová. Navržené stavební
práce v bytu č.5 nemění připojení objektu na stávající technickou infrastrukturu.

m) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice
Navrhované stavební práce v bytě č.5 nevyžadují žádné podmiňující, vyvolané nebo související investice. Věcné a
časové vazby nezávisí na žádných okolnostech.
n)

Seznam pozemků, na kterých se stavba provádí

Navržené stavební práce se budou provádět pouze v samotném bytě č.5 v 3.NP objektu, pro transport stavebního
materiálu musí být použito komunikační jádro objektu. Žádný jiný pozemek nebude výstavbou dotčen.

o) Seznam pozemků s novým ochranným nebo bezpečnostním pásmem
Netýká se projektu, žádná nová ochranná pásma nebyla stanovena.

B2.

Celkový popis stavby

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se o změnu dokončené stavby, konkrétně jedné bytové jednotky v pětipodlažním bytovém domě s obytným
podkrovím. Stavební konstrukce a materiály jsou v zachovalém a vyhovujícím technickém stavu. Před zpracováním
projektové dokumentace byla provedena prohlídka bytu, který v současné době není užíván, ale nevykazuje stavebně
technické nebo statické nedostatky.

b) Účel užívání
Předmětná jednotka byla užívána k bydlení a její účel užívání se nemění.

c) Trvalá nebo dočasná stavba
Navrhované stavební úpravy jsou stavbou trvalou.

d) Informace o vydaných rozhodnutích
Ve stavebním archivu m.č. Praha 1 nebylo nalezeno žádné rozhodnutí, které by se týkalo předmětné bytové
jednotky a jejím úpravám dle současného dispozičního řešení.

e) Informace o podmínkách závazných stanovisek
Bude doplněno po získání stanovisek a vyjádření DOSS

f) Ochrana stavby
Objekt bytového domu se nachází v památkově chráněném území, budova i pozemek v památkové rezervaci.

g) Navrhované parametry stavby
Byt č.5

Hrubá podlažní plocha
121,01 m2

Užitná plocha
101,96 m2

Navrhovanými stavebními pracemi se popsané hodnoty užitné plochy zmenší o 0,40 m2.

h) Základní bilance stavby
Předmětný objekt bytového domu je připojen na veškeré hlavní inženýrské sítě technické infrastruktury v lokalitě.
Potřeby a spotřeby médií ani hospodaření s dešťovou vodou se navrhovanými stavebními pracemi nemění.
Celkové produkované množství a druhy odpadů zůstanou stejné. Navrhovaným řešením nevznikají žádné emise užíváním
stavby.
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i) Základní předpoklady výstavby
Navrhované stavební práce budou prováděny v jediné etapě podle časových možností stavebníka v průběhu roku
2022. Výstavba nebude etapizována.

j) Orientační náklady
Orientační odhad nákladů na výstavbu (bez DPH)

900.000.,- Kč

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) Urbanismus
Z urbanistického hlediska se jedná o lokalitu dobových, historicky cenných řadových bytových domů v centru
hlavního města (stabilizované území). Navrhované stavební práce bytu č.5 nezmění kompozici prostorového řešení v území
ani nepřekračují územní regulaci v lokalitě.

b) architektonické řešení
Navrhované stavební práce v interiéru bytové jednotky nemění objemové ani půdorysné parametry stavby. Nemají
vliv na architektonický charakter objektu. Navrhovanými stavebními úpravami dojde k vrácení podoby původního
dispozičního řešení ve smyslu realizace dělící nenosné stěny, která byla odstraněna při poslední stavební úpravě (cca před
30ti lety) a sloučila původně dvě místnosti v jednu 03 šatnu.

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby
Netýká se projektu.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby
Z hlediska obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby dle Vyhl.č.398/2009 Sb.
v platném znění, není předmětem dokumentace řešení úprav pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Byt
není určen pro užívání osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby
Navržené stavební práce nemají žádné prvky, které by měly negativní vlivy z hlediska bezpečnosti při užívání.

B.2.6. Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení
Stavební řešení navrhovaných prací je přizpůsobeno konstrukčnímu řešení stávajícího objektu, který je zděný
z cihelných materiálů. Objekt je vystavěn v konstrukční systému stěnovém, s umístěním komunikačního jádra a centrálního
světlíku uprostřed dispozice půdorysu objektu. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny nad zasklepením cihelnými
klenbami, nad vyššími podlažími dřevěnými trámovými konstrukcemi. Objekt je zastřešen sedlovou střechou, s hřebenem
orientovaným sever-jih, konstrukcí krovu tradiční hambálkovou, s vestavěným obytným podkrovím.
Navrhované stavební práce se týkají pouze interiéru předmětného bytu. Stavební úpravy navrhují rozdělení
místnosti 03 šatna, dle původní dispozice bytu (rozdělení bylo odstraněno při provedených úpravách bytové jednotky
koncem minulého století), vestavbu sociálního zázemí (koupelny) do nově vymezené části původní místnosti 03 šatny. Dále
revitalizují interiér dle soudobích standardů bydlení (renovace povrchů podlah, stěn, stropů, výplní stavebních otvorů, atd).

b) konstrukční a materiálové řešení
Předmětný objekt č.p.1069 v Liliové ulici je vystavěn ze standardních stavebních materiálů, poplatných v době
výstavby. Jedná se o pětipodlažní objekt stěnového nosného systému s centrálním komunikačním jádrem při dvorní
fasádě. Objekt je podsklepen a zastřešen střešní rovinou ve spádu cca 40°. Objekt je zděný, stropní konstrukce
nadzemních podlaží jsou dřevěné trámové. Výplně stavebních fasádních otvorů (oken) jsou dřevěné, převážně
špaletové.
Stavební řešení navrhovaných stavebních prací je přizpůsobeno konstrukčnímu řešení stávajícího objektu, který je
zděný z cihelných materiálů. Navrhované stavební práce se týkají pouze interiéru předmětného bytu. Stavební úpravy
navrhují rozdělení místnosti 03 šatna, dle původní dispozice bytu (rozdělení bylo odstraněno při provedených úpravách
bytové jednotky koncem minulého století), vestavbu sociálního zázemí (koupelny) do nově vymezené části původní místnosti
03 šatny. Dále revitalizují interiér dle soudobích standardů bydlení (renovace povrchů podlah, stěn, stropů, výplní stavebních
otvorů, atd).
Stávající polyfunkční dům, situovaný v řadové zástavbě bytových domů v Liliové ulici na Starém Městě, je připojen
na hlavní veřejné inženýrské sítě technické infrastruktury. Samotný byt č.5 v 3.NP je elektrifikován, dále je vybaven
domovním vodovodem a kanalizací. V současné době je v bytové jednotce zřízeno ústřední vytápění, původně se
zdrojem v plynovém kotli, s odvodem spalin nad střechu objektu. Plynový kotel je demontovaný. Předkládaná
projektová dokumentace navrhuje instalaci nového zdroje vytápění (plynový kondenzační kotel, s využitím stávajících
rozvodů a těles UT, a současně s využitím trasy pro odvod spalin. Navrhovaný kotel bude sloužit současně i jako zdroj
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teplé užitkové vody. Vybavení je navrženo novými zařizovacími předměty (sprchový kout, umyvadlo, klozet, kuchyňská
linka). Nové připojovací potrubí navazuje na stávající instalace v bytové, případně páteřní instalace domovní.
a)

Bourané konstrukce
- Vybourání dveřního stavebního otvoru do nové místnosti 09 koupelny. Stavební otvor v přibližném
umístění původních dveří.
(Postup bourání stavebních otvorů v nosných a nenosných stěnách detailně popisuje technická zpráva
profese AS, kap.2a)
- Vybourání zděných konstrukcí zazdívky původního stavebního otvoru (mezi 02 pokoj a 03 šatna)
- Provedení drážek pro navrhované instalace (voda, kanalizace, elektro)
- Odstranění podlahové krytiny 06 koupelny a 07 WC (keramická dlažba), částečně 03 šatna (dřevěné
vlysy)
- Odstranění keramického obkladu (01 kuchyň, 06 koupelna, 07 WC)
- Demontáž zařizovacích předmětů, vč. kuchyňské linky
- Očištění degradovaných míst výmaleb, případně omítek

b)

Nové konstrukce
Stavební úpravy navrhují rozdělení místnosti 03 šatna, dle původní dispozice bytu (rozdělení bylo odstraněno při
provedených úpravách bytové jednotky koncem minulého století), vestavbu sociálního zázemí (koupelny) do nově
vymezené části původní místnosti 03 šatny. Dále revitalizují interiér dle soudobích standardů bydlení (renovace povrchů
podlah, stěn, stropů, výplní stavebních otvorů, atd).
Na hrubou konstrukci podlahy místnosti 03 šatna bude založena konstrukce lehké dělící stěny SDK, která rozdělí
citovanou místnost, dle původního stavebního řešení (dělící stěna byla odstraněna během posledních stavebních
úprav, které byly provedeny v bytové jednotce cca před 30 lety). Tato lehká dělící konstrukce vymezí místnost nové
koupelny přístupné z předsíně bytu a místnost pracovního koutu, který bude nově propojen s místností 02 pokoje. Toto
propojení místností bude realizováno v původní, zazděné (pravděpodobně opět během posledních stavebních úprav).
Místnost původní koupelny bude (po demontáži zařizovacích předmětů, odstranění keramického obkladu a zejména
zazdění nik oslabujících zděné konstrukce společní se sousední bytovou jednotkou na minimum) sloužit jako komora.
Stávající WC bude zachováno, pouze dojde k náhradě keramické klozetové mísy a keramického obkladu a dlažby za
nové. Podlahové krytiny, dřevěné vlysy v obou pokojích a pracovním koutu budou repasovány, dřevěné lišty budou
doplněny, v místnosti kuchyně a předsíně bude položena nová podlahová krytina laminátové lamely (namísto
stávajícího PVC). V místnosti nové koupelny bude provedena nová skladba podlahy (systémová skladba provedena
suchou cestou) na níž bude nalepena nová keramická dlažba. Stěny a strop jednotlivých místností budou opatřeny
novou výmalbou, degradovaná místa opatřeny novou omítkou a štukem.
Nové rozvody vody budou napojeny na stávající napojovací místa na páteřních instalacích za bytovými vodoměry,
v místnosti WC a původní koupelny. Ohřev teplé užitkové vody bude zajištěn novým plynovým kondenzačním kotlem,
který zajistí i vytápění bytové jednotky. Splaškové vody budou svedeny od jednotlivých nových zařizovacích předmětů
do stoupacího potrubí (původní koupelna a WC). Nové rozvody elektro budou napojeny na nový bytový rozvaděč.
Potřeby a spotřeby médií, hospodaření s dešťovou vodou (objektu), celkové produkované množství a druhy
odpadů a emisí se nemění oproti původnímu stavu.
Celková stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu užívání nemělo za následek:
zřícení stavby nebo její části
větší stupeň nepřípustného přetvoření
poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku
většího přetvoření nosné konstrukce
poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině
POZNÁMKA: Po odhalení stavebních konstrukcí v místech navržených ocelových překladů je nutné na místě
posoudit a odsouhlasit vhodnost návrhu odpovědnou osobou.
-

c) mechanická odolnost a stabilita
Navrhované stavební práce v interiéru bytu č.5 jsou navrženy na veškeré předpokládané budoucí zatížení po dobu
životnosti stavby dle současně platných norem a předpisů – tj. klimatické, užitné apod.
Celková stavba, je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu užívání nemělo za následek:
zřícení stavby nebo její části
větší stupeň nepřípustného přetvoření
poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku
většího přetvoření nosné konstrukce
poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině
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B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) technické řešení
Netýká se technického řešení objektu ani užívání stavby. V předmětné bytové jednotce bude instalováno nový
zdroj ústředního topení, plynový kondenzační kotel. Kotel bude zavěšen na stěnu v předsíni (původní umístění kotle). Odvod
spalin a přívod spalovacího vzduchu bude zajištěn koaxiálním potrubím vyvedeným nad střechu objektu, v trase stávajícího
kouřovodu. Před realizací díla je nutné ověřit možnost použití stávajícího kouřovodu do nějž bude vloženo nové koaxiální
potrubí. Rozvody UT v předmětné bytové jednotce jsou vedeny po stěně případně v konstrukci podlahy. V místnosti nové
koupelny a pracovního koutu bude doplněno otopné těleso. Plynový kondenzační kotel zajistí současně i ohřev TUV.

b) výčet technických a technologických zařízení
Netýká se projektu.

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení
Vzhledem k faktu, že se navrhované práce týkají pouze interiéru bytu č.5 (rozsah pouze v požárním úseku) a
nezasahují do společných prostor objektu, nemění se stávající podmínky požárně bezpečnostního řešení.

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana
Navrhovanými stavebními pracemi bytu č.5, které se týkají pouze vestavby sociálního zázemí (přemístění
koupelny) a úprav dispozičního řešení, se neřeší úspora energie a tepelná ochrana, které se tímto návrhem nemění oproti
stávajícímu stavu.

B.2.10. Hygienické požadavky
Předkládaná projektová dokumentace navrhuje zřízení nového sociálního zázemí, koupelny, v bytové jednotce č.5.
Místnost koupelny bude přístupná z centrální místnosti, předsíně. Prostor koupelny nebude mít přirozené osvětlení, větrán
bude nuceně elektrickým ventilátorem s odvodem vzduchu do světlíku. Místnost WC bude zachována, pouze dojde
k instalaci nové klozetové mísy a povrchů podlahy a stěn (keramická dlažba, keramický obklad). Místnost WC je přímo
odvětrána do citovaného světlíku, otevíravým oknem. Stěny sociálního zázemí budou obloženy keramickým obkladem.
Stěny a strop nad obkladem budou opatřeny novou výmalbou. V koupelně budou osazena dvě nová umyvadla včetně baterií
a sprchový kout se stěnovou baterií a skleněnou zástěnou. Na WC bude na konstrukci závěsného klozetu umístěna nová
keramická mísa.
Instalace bytového vodovodu budou napojeny na napojovací místa v původní koupelně a na WC, za bytové
vodoměry. Ohřev TUV bude zajištěn v novém plynovém kondenzačním kotli, který je současně zdrojem pro vytápění bytové
jednotky. Splaškové vody od jednotlivých nových zařizovacích předmětů budou svedeny a napojeny do stávajících
domovních stoupacích potrubí. Nové rozvody elektro budou napojeny na nový bytový rozvaděč. Přívod silnoproudé
elektroinstalace je veden od elektroměrové skříně, umístěné na mezipodestě společného schodiště a bude zachován (před
zahájením stavebních prací je nutné ověřit kapacitu přívodního bytového kabelu..
Vytápění předmětné bytové jednotky bude zajištěno stávajícím systémem ústředního vytápění se zdrojem
v plynovém kotli, který bude umístěn v předsíni. Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu bude zajištěn novým koaxiálním
potrubím vyvedeným nad střechu objektu v trase stávajícího kouřovodu ve světlíku.
Počet obyvatel:
4

B.2.11. Zásady ochrany stavby
Navrhované stavební práce se týkají pouze interiéru předmětného bytu č.5. Objekt se nachází v památkově
chráněném území, objekt je součástí památkové rezervace. Navržená výstavba se netýká žádných jiných ochranných
opatření podle jiných právních předpisů. Předmětný objekt se nachází v záplavovém území. Kategorie záplavových území Vltava a Berounka, Záplavová území určená k ochraně městem. Nenachází se ve zvláště chráněném či jinak chráněném
území.

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Žádné škodlivé vlivy, před kterými by bylo nutno výstavbu, respektive byt chránit, nebyly zjištěny. Navržené
stavební práce nemají vliv na stávající řešení proti pronikání radonových plynů z podloží, netýkají se spodní stavby. Objekt
se nachází v kategorii radonového rizika: nízká.

b) ochrana před bludnými proudy
Netýká se projektu.

c) ochrana před technickou seismicitou
Netýká se projektu.
8
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU, byt č.5, 3.NP, Liliová 1069/16, 110 00 Praha 1 Staré Město Praha 1

B.Souhrnná technická zpráva

d) ochrana před hlukem
Při provádění navrhovaných stavebních prací nebudou překročeny žádné limity hluku dané normou. Samotný
objekt a předmětný byt, určený pouze k bydlení, není zdrojem hluku při užívání.

e) protipovodňová opatření
Předmětný objekt se nachází v záplavovém území. Kategorie záplavových území - Vltava a Berounka, Záplavová
území určená k ochraně městem.

f) ostatní účinky
Žádné negativní účinky na stavbu nebyly zjištěny.

B.3.

Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury
Stávající objekt, situovaný v řadové zástavbě domů v Liliové ulici na Starém Městě je připojen na veškeré
veřejné inženýrské sítě technické infrastruktury. Samotný byt č.5, nacházející se v 3.NP objektu, je elektrifikován,
plynofikován a vybaven domovním vodovodem a kanalizací. Nově osazované zařizovací předměty v koupelně a na WC
budou napojeny na stávající připojovací instalace.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Navrhované stavební práce bytu č.5 v 3.NP objektu v Liliové ulici 1069/16 v Praze 1 se netýkají žádných
stávajících přípojek technické infrastruktury. Nemají vliv na jejich připojovací rozměry, výkonové kapacity ani délky.

B.4.

Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení
Předmětný objekt je situován v centru Prahy. K objektu přiléhá ze západní světové strany komunikace ulice Liliová.
Samotný bytový dům je přístupný pouze vstupními dveřmi z této ulice. Vjezd do objektu a sjezd na komunikaci není
zřízen. Objekt není stavebně uzpůsoben pro užívání osob se sníženou schopností pohybu a orientace.
Navrhovanými stavebními pracemi předmětné bytové jednotky č.5 v 3.NP objektu se tento stav nemění.

b) napojení území na dopravní infrastrukturu
Vjezd do objektu či pozemek na němž je objekt vystavěn a sjezd na komunikaci není zřízen. Tento stav navržené
stavební úpravy předmětné bytové jednotky nemění.

c) doprava v klidu
Doprava v klidu není v současné době pro objekt zajištěna. Vzhledem k navrhovanému charakteru stavebních
prací v bytové jednotce č.5 v 3.NP, kde se nemění ani počet obyvatel, ani způsob užívání, se výpočet dopravy v klidu
nemění oproti stávajícímu stavu.

d) pěší a cyklistické stezky
Netýká se projektu.

B.5.

Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy
Netýká se projektu.

b) použité vegetační prvky
Netýká se projektu.

c) biotechnická opatření
Netýká se projektu.

B.6.

Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí
Předmětný objekt ani řešený byt č.5 v 3.NP nemají žádný škodlivý vliv na stávající životní prostředí v okolí. Stavba
neprodukuje žádné škodliviny, není zdrojem hluku, neznečišťuje vodu ani neznehodnocuje půdu. Zdrojem ústředního
9
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teplovodního vytápění je navržen plynový kondenzační kotel, který bude umístěn v předsíni s odvodem spalin nad střechu
objektu.

b) Vliv na přírodu a krajinu
Navrhované stavební práce v bytě č.5 v předmětném polyfunkčním domě nemají žádný vliv na přírodu a krajinu.
Netýkají se ochrany dřevin, památných stromů, rostlin ani živočichů.

c) Vliv na soustavu Natura 2000
Netýká se projektu.

d) Způsob zohlednění podmínek posouzení vlivu záměru na životní prostředí
Žádné podmínky posouzení vlivu záměru na životní prostředí nebyly stanoveny.

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma
Žádná ochranná nebo bezpečnostní pásma nebyla v souvislosti s navrhovanými udržovacími pracemi bytu
vyžadována.

B.7.

Ochrana obyvatelstva
Stavebním záměrem nejsou dotčeny požadavky na ochranu obyvatelstva.

B.8.

Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
Energie a média budou zajištěna ze stávajících sítí zavedených do dotčených prostor bytové jednotky. Před
zahájením výstavby je nutné prověřit technický stav a kapacitní parametry domovních rozvodů elektro, zajistit osazení
elektroměru.
Stavební hmoty zajistí zhotovitel stavby od svých dodavatelů.
b) odvodnění staveniště,
Stavební úpravy budou probíhat pouze v interiéru bytové jednotky. Odvodnění staveniště není třeba řešit.
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
Stavební práce budou probíhat zejména v interiéru předmětného prostor bytové jednotky. Napojení staveniště na
dopravní infrastrukturu je tedy bezpředmětné. Stavební materiál bude z / do dotčených prostor distribuován z prostoru ulice
Liliová, kde nebude skladován.
Do bytové jednotky jsou zavedeny instalace vody, kanalizace a elektro – nn, které se využijí pro zařízení staveniště. Před
zahájením výstavby je nutno protokolárně potvrdit stav vodoměrů a (po osazení) elektroměru, pro jednoznačné zjištění
spotřeby během výstavby.
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,
Hluk vznikající stavební činností nepřesáhne povolené limity.
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
Stavební práce budou probíhat zejména v interiéru objektu. Nejsou požadavky na asanace, demolice či kácení dřevin.
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
Případný krátkodobý dočasný zábor obecní komunikace, jeho rozsah a doba trvání, je plně v kompetenci dodavatele stavby.
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Nevznikají požadavky na bezbariérové obchozí trasy.
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
Všeobecně
V průběhu stavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení uvedených zákonů a zákonných opatření:
Vyhláška ČBÚ č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních
prostorech ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č.111/1994, o silniční dopravě (část III- Přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě) ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č.541/2020 Sb., „o odpadech“ ve znění pozdějších předpisů; vč. prováděcích vyhlášek
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Vyhláška MŽP a Mzd č.376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů;
Vyhláška MŽP č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a
států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
(Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů;
Vyhláška MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů;
Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR
Metodický návod odboru odpadu pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadu a pro nakládání s nimi.
Stavba bude probíhat dodavatelsky, konkrétní firma bude vybrána na základě výběrového řízení.
Původcem odpadu z hlediska povinností při nakládání s odpady vzniklými z realizace stavby bude stavební firma provádějící
stavbu, na základě uzavřené smlouvy o původcovství odpadů.
Povinnosti původce odpadu:
Nakládání s odpady bude prováděno v souladu se Zákonem č. 541/2020 Sb. „o odpadech“.
Původce odpadu bude odpady:
- zařazovat podle druhů (Katalog odpadů) a kategorií (nebezpečné odpady)
- zajistit přednostní využití odpadů
- odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do
vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby,
- ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností
- shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií
- zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem
- zajistit písemný přehled o odpadech (v rozsahu průběžné evidence o odpadech), které vzniknou z realizace stavby
Odpady vzniklé během stavby
Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejich průběhu. Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště
bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních
strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních technologických kapalin.
Vybouraný materiál nebude skladován v dotčených prostorech objektu. Po vybourání bude ihned odvážen.
V průběhu stavby se předpokládá vznik následujících druhů a množství odpadů:
Katalogové číslo Kategorie
Název druhu odpadu podle Katalogu odpadů
odpadu
odpadů
O-ostatní
N-nebezpečný
170102
O
Cihly
170101

O

Beton

170107

O

Směsi betonu, cihel

200301

O

Směsný komunální odpad

170504

O

Zemina a kamení

200101

O

Papír a lepenka

170405

O

Železo a ocel

200140

O

Kovy

170411

O

Kabely

170203

O

Plasty
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170302

O

Asfaltové směsi

Množství odpadů:
Stavební suť………………………………………………………………………………………..………do 1,0t
1/ Odpady ze stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (vyhláška č.381/2001Sb., Katalog
odpadů).
2/ Bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady, tj.:
předcházení vzniku odpadů
příprava k opětovnému použití
recyklace odpadů
jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadů původcem)
3/ Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě
4/ Na závěr prací bude doloženo naložení s jednotlivými druhy a kategoriemi odpadů
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
Netýká se navrhovaného stavebního záměru.
j) ochrana životního prostředí při výstavbě,
Ovzduší
Při provádění stavby musí být dbáno na snižování prašnosti a čištění komunikačních prostor objektu. Stav znečištění
komunikačních prostor domu a přilehlé exteriérové zpevněné plochy bude pravidelně kontrolován.
Hluk
V období výstavby bude na okolí působit především hluk při provádění stavebních prací.
V souladu s metodickým opatřením pro hodnocení hluku ze stavební činnosti, vyhlášeným Hlavním hygienikem ČR musí být
dodržována maximální hladina hluku. Do stavebního procesu budou nasazovány stroje a ruční nástroje v řádném
technickém stavu a opatřeny předepsanými kryty pro snížení hlučnosti. Při stavbě nedojde k překročení přípustných hladin
hluku.
Odpady
Během výstavby vznikající odpady jako stavební suť, úlomky betonu a směsný stavební odpad budou vyváženy na skládku
inertních materiálů. Některé materiály budou nabídnuty k druhotnému využití (kovové předměty, železný šrot, odpadní
kabely, sběrový papír).
Vadné či poškozené stavební materiály, případně obalový materiál budou shromažďovány a nabídnuty k druhotnému využití,
popř. odvezeny na skládku nebo likvidaci. O nakládání s odpady povede stavba evidenci a doklady o skládkování nebo
likvidaci předloží při kolaudaci stavby. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího způsobu
likvidace, které vzniknou v průběhu výstavby, odpovídá generální dodavatel stavby. Tato povinnost bude zapracována do
smlouvy o provedení prací.
Běžný komunální odpad z provozu objektu bude likvidován a odvážen stávajícím smluvním partnerem působícím v oblasti.
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
Za zajištění bezpečnostních opatření odpovídá stavbyvedoucí.
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
Netýká se navrhovaného stavebního záměru.
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,
DIO bude vyřizovat generální dodavatel podle potřeb stavby.
Naprostá většina prací bude prováděna zevnitř staveniště.
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího
prostředí při výstavbě apod.,
Netýká se
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.
1. Zařízení staveniště,
2. Bourací práce
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3. Hrubá stavba – zděné a dělící konstrukce, technické instalace
4. Montáže TZB, vnitřní konstrukce, povrchové úpravy
5. Dokončovací práce
Časový překryv etap 3-4 a 4- 5. Předpokládaná lhůta výstavby 12 měsíců
B.9 Celkové vodohospodářské řešení
Pod konstrukcí stropu/podlahy suterénu objektu jsou jednotlivá stoupací potrubí sjednocena do horizontální instalace
napojené na přípojku jednotné kanalizace.
POZNÁMKA:
Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu dle přílohy č. 12 vyhlášky 499/2006 a nenahrazuje prováděcí,
dodavatelskou dokumentaci dílenskou či výrobní. V dalších stupních projektové dokumentace musejí být zpracovány
patřičné podrobnosti.
Při realizaci díla je nutné dodržet pracovní postup a materiálový návrh výrobce dodávaných konstrukcí (např.: konstrukce
podlahy, příček, SDK podhledu, hydroizolací apod…)
Typ koncových prvků a zařizovacích předmětů, materiál a barevnost povrchů podlah stěn a stropů, vzhled dveřních křídel
musí odsouhlasit investor stavebních prací.
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