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A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

Stavební úpravy 2.NP Diakonie ČCE - středisko Sobotín.

b) místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků

Místo stavby: Petrov nad Desnou
Okres: Šumperk
Země: Česká Republika
Katastrální území: Petrov nad Desnou (719790)
Parcelní číslo: 827

c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná
stavba, účel užívání stavby

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle přílohy č. 13 vyhlášky č.
499/2006 Sb..

Jedná se o změnu dokončené stavby, která je využívána jako Domov odpočinku ve stáří -
Diakonie Sobotín. Stavba je trvalá. Účelem stavebních úprav je doplnění stávajících pokojů klientů o
samostatné hygienické buňky, které budou vždy příslušné k danému pokoji. Vzhledem ke zmenšení
obytné plochy pokoje dojde ke snížení kapacity ubytovaných, ale k výraznému zkvalitnění
ubytovacího komfortu. Investor v této části budovy neuvažuje s ubytováním imobilních klientů, ti
budou ubytováni v jiných částech budovy a v rámci studie zpracované na celkovou rekonstrukci
objektu Diakonie z lednu 1997 se s jejich umístěním počítá v úrovni III.NP, které je přístupné výtahem
pro imobilní.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Diakonie Českobratrské církve evangelické
Belgická 374/22, Vinohrady
120 00 Praha 2

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická
osoba)

Ing. Jan Aberle
Smetanova 2645/72, Šternberk 78501
Tel.: 733 601 468, e-mail: aberlejan@gmail.com
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b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě
specializací jeho autorizace

Ing. Vlastimil Čepička
Lužice 36, 78501 Šternberk
IČO: 130 013 11, držitel autorizačního osvědčení ČKAIT 1201542 - autorizovaný inženýr v
oboru pozemní stavby
Tel.: 603 482 610, e-mail: cepicka@avant.cz

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Projektová dokumentace se zabývá změnou dokončené stavby Diakonie Sobotín v obci

Petrov nad Desnou na parcele č. 827. Stavba není členěna na objekty.

A.3 Seznam vstupních podkladů
Vstupní podklady pro projektovou dokumentaci byly následující:

● osobní prohlídka
● jednání s investorem
● návrh stavebních úprav 2.NP zpracovaný Ing. Milanem Šperlichem
● dokumentace rekonstrukce Domova odpočinku ve stáří Diakonie Sobotín z r. 2001

zpracovaná firmou PROMOS s.r.o.
● katastrální mapa
● informace vlastníků inženýrských sítí: ČEZ, ICT, TPS, GridServices, Cetin, T-mobile,

Vodafone

Vypracoval: Ing. Jan Aberle, 4/2021
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B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Stavba se nachází v západní části obce Sobotín na stavební parcele č. 827 a pozemkové
parcele č. 830 v k.ú. Petrov nad Desnou. Stavba se nachází při silnici I. třídy Šumperk - Ostrava u
vodního toku Merta. Návrh změny dokončené stavby je v souladu s charakterem území. Stavba je
využívána jako Domov odpočinku ve stáří - Diakonie Sobotín. Stavebními úpravy nedojde ke změně
účelu využití stavby.

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující a nebo územním souhlasem

Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem obce Petrov nad Desnou i s funkčními
regulativy.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav
podmiňujících změnu v užívání stavby

Stavba je využívána jako Domov odpočinku ve stáří - Diakonie Sobotín. Stavebními úpravy
nedojde ke změně účelu využití stavby. Stávající účel využití stavby je plně v souladu s hlavním a
přípustným využitím plochy dle ÚP.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání
území

Nebyla vydána žádná rozhodnutí a povolení, ani přiděleny výjimky z obecných podmínek
využití území.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů

Všechny podmínky ze stanovisek dotčených orgánů byly splněny a zpracovány do
dokumentace, zejména do části textové a dále do části výkresové. Vyjádření k existenci sítí
nalezneme v dokladové části dokumentace.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický
průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Vzhledem k charakteru stavby není nutné žádný z průzkumů provádět.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů

Objekt nespadá pod ochranu jiných právních předpisů. Neřeší se.
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h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Objekt se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v
území

Odtokové poměry území se touto stavbou nezmění. Stavba i jinak bude bez vlivu na okolní
pozemky či stavby a nebo tento vliv bude minimální a zanedbatelný.

k) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Vzhledem k charakteru stavby není nutné řešit.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo
pozemků určených k plnění funkce lesa

Vzhledem k charakteru stavby není nutné řešit.

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Stavba je napojena na stávající obslužnou komunikaci, která tvoří příjezd do areálu Diakonie
a která je dále napojena na státní silnici I. třídy Šumperk - Ostrava. Pěší přístup je rovněž zajištěn
veřejně přístupnou komunikací.

Zdrojem vody je stávající vlastní studna napojená na čerpací stanici v objektu (východní
křídlo). Stavební úpravy 2.NP se připojení na vodní zdroj netýkají. Spotřeba vody se úpravami
nezvýší.

Splaškové vody jsou odváděny do stávající veřejné kanalizace. Množství splaškových vod
zůstává stávající, nemění se.

Dešťové vody jsou odváděny do dešťové kanalizace. Množství dešťových vod zůstává
stávající, nemění se.

Napojení na elektřinu zůstává stávající a to z rozvaděče v 1.NP stávající budovy Diakonie.
Slaboproud je rovněž stávající a je napojen ze stávající budovy Diakonie.
Napojení na plyn zůstává stávající - nemění se.
Bezbariérový přístup ke stavbě je ze stávajícího parkoviště, které je umístěno při obslužné

komunikaci Sobotín - Vernířovice, k východnímu křídlu budovy, kde se nachází hydraulický výtah.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Věcné a časové vazby – stavba bude probíhat jedno-etapově, nenavazuje na žádné věcné
ani časové vazby. Podmiňující, vyvolané, související investice – nejsou.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

ŘEŠENÁ PARCELA:
Parcelní číslo: 827
Obec: Petrov nad Desnou (500020)
Katastrální území: Petrov nad Desnou (719790)
Číslo LV: 779
Výměra: 1707 m2
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Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
Vlastnické právo: Diakonie Českobratrské církve evangelické, Belgická
374/22, Vinohrady, 12000 Praha 2

SOUSEDNÍ PARCELY:
Parcelní číslo: 830
Katastrální území: Petrov nad Desnou (719790)
Výměra: 2818 m2
Druh pozemku: zahrada
Vlastnické právo: Česká republika
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov,
13000 Praha 3

Parcelní číslo: 831
Katastrální území: Petrov nad Desnou (719790)
Výměra: 382 m2
Druh pozemku: ostatní plocha
Vlastnické právo: Diakonie Českobratrské církve evangelické, Belgická
374/22, Vinohrady, 12000 Praha 2

Parcelní číslo: 1448
Katastrální území: Petrov nad Desnou (719790)
Výměra: 20702 m2
Druh pozemku: ostatní plocha
Vlastnické právo: Česká republika
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,
Nusle, 14000 Praha 4

Parcelní číslo: 1449
Katastrální území: Petrov nad Desnou (719790)
Výměra: 2878 m2
Druh pozemku: ostatní plocha
Vlastnické právo: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany,
77900 Olomouc
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková
organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc

Parcelní číslo: 1522/1
Katastrální území: Sobotín (752061)
Výměra: 9662 m2
Druh pozemku: vodní plocha
Vlastnické právo: Česká republika
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří,
60200 Brno

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo
bezpečnostní pásmo

V zájmové oblasti nevznikají žádné nové ochranné pásma.
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B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky
statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se změnu dokončené stavby.

b) účel užívání stavby

Stavba je využívána jako Domov odpočinku ve stáří - Diakonie Sobotín. Účelem stavebních
úprav je doplnění stávajících pokojů klientů o samostatné hygienické buňky, které budou vždy
příslušné k danému pokoji. Vzhledem ke zmenšení obytné plochy pokoje dojde ke snížení kapacity
ubytovaných, ale k výraznému zkvalitnění ubytovacího komfortu.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Stavba je trvalého charakteru.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o povolení výjimky.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů

Všechny podmínky ze stanovisek dotčených orgánů byly splněny a zpracovány do
dokumentace, zejména do části textové a dále do části výkresové. Vyjádření k existenci sítí
nalezneme v dokladové části dokumentace.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Pro uvažovanou stavbu nejsou žádná omezení ani podmínky ochrany podle jiných právních
předpisů.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet
funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Užitná plocha:
2.NP:

- 2.01 POKOJ 31,74 m2
- 2.02 KOUPELNA 6,65 m2
- 2.03 KOUPELNA 6,66 m2
- 2.04 POKOJ 14,36 m2
- 2.05 WC 1,79 m2
- 2.06 PŘEDSÍŇ 4,64 m2
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- 2.07 POKOJ 17,84 m2
- 2.08 WC 1,7 m2
- 2.09 PŘEDSÍŇ 4,27 m2
- 2.10 KOUPELNA 3,23 m2
- 2.11 POKOJ 17,4 m2
- 2.12 WC 1,7 m2
- 2.13 PŘEDSÍŇ 4,1 m2
- 2.14 POKOJ 14,23 m2
- 2.15 WC 1,78 m2
- 2.16 PŘEDSÍŇ 5,08 m2
- 2.17 KOUPELNA 3,69 m2
- 2.18 POKOJ 17,23 m2
- 2.19 KOUPELNA 4,13 m2
- 2.20 PŘEDSÍŇ 3,49 m2
- 2.21 KUCHYŇSKÝ KOUT 10,29 m2
- 2.22 JÍDELNA 42,62 m2
- 2.23 VÝDEJ JÍDEL 15,74 m2
- 2.24 CHODBA 110,5 m2
- 2.25 ÚKLID 1,62 m2
- 2.26 KANCELÁŘ 7,18 m2
- 2.27 SCHODIŠTĚ 20,39 m2
- 2.28 KANCELÁŘ 9,02 m2
- 2.29 PEČOVATELKY 20,71 m2
- 2.30 POKOJ 14,86 m2
- 2.31 POKOJ 17,75 m2
- 2.32 POKOJ 16 m2
- 2.33 POKOJ 15,13 m2
- 2.34 POKOJ 13,3 m2
- 2.35 PŘEDSÍŇ 4,21 m2
- 2.36 KOUPELNA 4,59 m2
- 2.37 SKLAD 4,32 m2
- 2.38 ÚKLID 4,9 m2
- 2.39 SKLAD 4,29 m2
- 2.40 CHODBA 24,82 m2
- 2.41 VÝTAH 6 m2
- 2.42 SKLAD 3,95 m2
- 2.43 KAPLE 30,8 m2
- 2.44 WC 1,7 m2
- 2.45 PŘEDSÍŇ 4,27 m2
- 2.46 KOUPELNA 3,23 m2
- 2.47 PŘEDSÍŇ 4,3 m2
- 2.48 WC 2,17 m2
- 2.49 WC 1,7 m2
- 2.50 PŘEDSÍŇ 4,22 m2
- 2.51 KOUPELNA 3,23 m2
- 2.52 PŘEDSÍŇ 4,31 m2
- 2.53 WC 1,7 m2

Celková užitná plocha 2.NP: 599,53 m2
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Počet ubytovaných osob v rámci 2.NP před rekonstrukcí: 32
Počet ubytovaných osob v rámci 2.NP po navrhované rekonstrukci: 21

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou,
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov
apod.

Bilance spotřeby pitné vody:
Vzhledem k charakteru stavby se bilance spotřeby pitné vody nemění a zůstává stávající.

Odhad množství splaškových vod:
Vzhledem k charakteru stavby se množství splaškových vod nemění a zůstává stávající.

Bilance spotřeby elektrické energie:
Vzhledem k charakteru stavby se celková spotřeba elektrické energie nemění a zůstává

stávající. Hodnota hlavního jističe pro celý objekt se nemění.

Odhad množství dešťových vod:
Vzhledem k charakteru stavby se celkové množství dešťových vod nemění a zůstává

stávající.

Bilance spotřeby zemního plynu:
Vzhledem k charakteru stavby se spotřeba zemního plynu nemění a zůstává stávající.

Třída energetické náročnosti budov:
Úspora energie a ochrana tepla je posouzena v souladu s ČSN 730540. Dle zákona č.

406/2000 Sb., není nutné dokládat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), jelikož se v
případě stavebních úprav objektu nejedná o větší změnu dokončené budovy (tzn. změna na více než
25 % celkové plochy obálky budovy).

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Předpokládá se výstavba v jedné etapě. Předpokládané zahájení stavby je 5/2021 a
dokončení stavby 5/2022.

j) orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby jsou cca 1 500 000 Kč.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stavba je v souladu s regulačním plánem lokality. Budova Diakonie vyhovuje urbanistické
studii dané lokality i územnímu plánu.
Stavba se nachází v západní části obce Sobotín na stavební parcele č. 827 a pozemkové parcele č.
830 v k.ú. Petrov nad Desnou. Stavba se nachází při silnici I. třídy Šumperk - Ostrava u vodního toku
Merta. Návrh změny dokončené stavby je v souladu s charakterem území. Stavba je využívána jako
Domov odpočinku ve stáří - Diakonie Sobotín. Stavebními úpravy nedojde ke změně účelu využití
stavby. V rámci rekonstrukce jsou navrženy pouze stavební úpravy v interiéru budovy.
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b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Řešení je dáno požadavkem investora. V rámci rekonstrukce jsou navrženy pouze stavební
úpravy v interiéru budovy.

Samotný objekt, s půdorysně symetricky uspořádanými dvěma křídly podle osy procházející
hlavním vstupem v průčelí, je dvoupodlažní, podsklepený, zastřešený mansardovou a sedlovou
střechou. Konstrukce budovy byla vytvořena z klasických materiálů - cihelné zdivo, stropy klenbové
(suterén) a dřevěné trámové se záklopy a násypy, vaznicová a mansardová konstrukce krovu.

V letech 1997-1999 byla provedena rekonstrukce suterénu a 1.NP východního křídla budovy
a přístavba výtahu k tomuto křídlu. V letech 2001-2002 byla provedena rekonstrukce 1.NP severního
křídla, konkrétně umístění zasedací místnosti se šatnou a kuchyňkou, kanceláře ředitelky, účetních,
vrchní sestry, pastorační pracovnice, sociální pracovnice, archiv, sociální zařízení zvlášť pro ženy a
muže, kuchyňka a úklidová komora.

Navrhovaný projekt řeší stavební úpravy 2.NP severního a z části i východního křídla budovy
Diakonie. Účelem stavebních úprav je doplnění stávajících pokojů klientů o samostatné hygienické
buňky, které budou vždy příslušné k danému pokoji. Vzhledem ke zmenšení obytné plochy pokoje
dojde ke snížení kapacity ubytovaných, ale k výraznému zkvalitnění ubytovacího komfortu.

V rámci stavebních úprav 2.NP severního křídla dojde v pokoji 2.01 zřízení přístupu k
samostatně oddělené koupelně 2.02, která bude přestavěna ze stávajícího společného hygienického
zařízení. Část tohoto zařízení 2.03 bude i nadále využíváno jako společné pro dané podlaží a bude
zrekonstruováno a vybaveno novým zařízením (wc, umyvadlo, vana). Pro pokoje 2.04 a 2.07 je
navržena společná koupelna 2.10. Součástí samotných pokojů je pak navrženo soukromé WC s
předsíní. Pokoje 2.11 a 2.14 jsou rovněž tak navrženy a to se společnou koupelnou 2.17 a se
soukromým WC a předsíni pro oba pokoje. V pokoji 2.18 je navržena předsíň 2.20 s koupelnou 2.19.
Místnost 2.21, která doposud sloužila jako pokoj pro klienty, bude po vybourání společné příčky s
jídelnou 2.22 sloužit jako kuchyňka. Ze stávající kanceláře, v místnosti 2.23, vznikne výdejna jídel.
Pro zajištění návaznosti výdejny jídel 2.23 na jídelnu 2.22 bude ve společné příčce zřízen stavební
otvor pro výdej. V místnost 2.26, která je nyní využívána jako kuchyň, vznikne po stavebních
úpravách kancelář.

V rámci stavebních úprav 2.NP východního křídla dojde v soukromém pokoji 2.34 k
vybudování předsíně 2.35 a koupelny 2.36. Místnost 2.38, která byla doposud využívána jako
koupelna, bude po rekonstrukci využívána jako úklidová místnost. V místnosti skladu 2.42, která se
nachází v přístavbě východního křídla, dojde k přemístění dveří.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Projekt řeší pouze stavební úpravy 2.NP. Severní i východní křídlo je využíváno pro klienty
Diakonie. Celkový počet ubytovaných je 21 osob. Na východní křídlo dále navazuje přístavba výtahu.
Centrální část podlaží je společně využívána pro stravování. Dále se zde nachází hlavní schodiště
budovy.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Investor v této části budovy neuvažuje s ubytováním imobilních klientů, ti budou ubytováni v
jiných částech budovy a v rámci studie zpracované na celkovou rekonstrukci objektu Diakonie z lednu
1997 se s jejich umístěním počítá v úrovni III.NP, které je přístupné výtahem pro imobilní. Imobilním
obyvatelům slouží k přístupu na jejich pokoje, k ordinaci lékaře, návštěvní místnosti apod. hydraulický
výtah situovaný ve východním křídle budovy. Bezbariérový přístup ke stavbě je ze stávajícího
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parkoviště, které je umístěno při obslužné komunikaci Sobotín - Vernířovice, k východnímu křídlu
budovy, kde se nachází hydraulický výtah.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena tak, že splňuje požadavky na bezpečnost při užívání staveb dle §26
Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecně technických požadavcích na výstavbu. Stavba po dokončení
umožňuje svým charakterem její bezpečné užívání.

Bezpečnost práce při výstavbě:
Při realizaci díla je nutno bezpodmínečně dodržovat příslušné zákonné ustanovení, platné normy a
předpisy, vztahující se k bezpečnosti práce na povrchu, zejména pak vyhlášku 601/2006, nařízení
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, zákon č.
309/2006, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další související
právní předpisy platné v době realizace stavby. Při výstavbě nesmí docházet k nadměrnému
zatěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Nesmí docházet k ohrožování bezpečnosti provozu
na pozemních komunikací, dále ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování
přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.

Bezpečnost práce při provozu:
Při výstavbě je nutno na pracovišti provést opatření, která vytvoří žádané podmínky na BOZP.
Zdraví pracovníků může být ohroženo:
- úrazem při neopatrné nebo neodborné manipulaci se strojním a elektrotechnickým vybavením
- úrazem při pádu

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

V rámci stavebních úprav bude provedeno vybourání několika stávajících příček a dveřních
otvorů v stávajících nosných stěnách a příčkách. V místě vybouraných příček budou osazeny
průvlaky z válcovaných I profilů. Překlady nových dveřních otvorů budou rovněž tvořeny válcovanými
profily. Dozdívky otvorů po zrušených dveřních otvorech budou dozděny z cihel plných CP na MC 5,0
MPa. Nové příčky budou z důvodu zamezení přitížení stropů 1.NP provedeny ze sádrokartonu Rigips.

Stávající podlahy budou částečně nebo úplně odstraněny. Nové podlahy budou dle účelů
místností opatřeny keramickou dlažbou (hygienické zařízení, úklidová místnost) a samonivelační
stěrkou + PVC na stávající stěrce (kancelář 2.26). Stávající podlahy budou v místě vybouraných
příček vyspraveny.

Část stávajících vnitřních dveří bude vybourána, zbývající budou repasovány (nátěr, nové
kování). Stávající dřevěná okna dvojitá okna ve fasádě budou pouze a v nezbytných případech
opravena. Nové vnitřní dveře jsou dřevěné jednokřídlové a dvoukřídlové, plné hladké a kazetové,
osazovány do ocelových zárubní i do dřevěných obložkových zárubní. V místnostech 2.02 a 2.03
bude použitý pevný koupelnový závěs. Dveře s požadavkem na požární odolnost jsou na výkresech
označeny a popsány ve výpisu prvků D.1.1.6.

Stávající vnitřní omítky budou vyspraveny (zejména po bourání a stržení stávajících obkladů -
tam, kde stěny nebudou obkládány) a provedeny nové vápenné štukové plstí hlazené.

Stávající obklady stěn budou vesměs strženy a v místnostech s mokrým provozem, v
hygienických zařízeních budou stěny obloženy keramickými obklady v. 1800 mm nebo 2100 mm dle
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přiložené výkresové dokumentace. Část stěn bude opatřena keramickým soklíkem (podlaha s
dlažbou), část PVC lištou (podlaha s PVC).

b) konstrukční a materiálové řešení

Zemní práce:
Stavebních úprav se netýká.

Základy:
Stavebních úprav se netýká.

Svislé konstrukce:
Stávající svislé nosné konstrukce domu jsou zděné z klasických materiálů - cihelné zdivo. V rámci
stavebních úprav bude provedeno vybourání několika stávajících příček a dveřních otvorů v
stávajících nosných stěnách a příčkách. V místě vybouraných příček budou osazeny průvlaky z
válcovaných I profilů. Překlady nových dveřních otvorů budou rovněž tvořeny válcovanými profily.
Dozdívky otvorů po zrušených dveřních otvorech budou dozděny z cihel plných CP na MC 5,0 MPa.
Nové příčky budou z důvodu zamezení přitížení stropů 1.NP provedeny ze sádrokartonu Rigips,
tloušťky 100 mm - Rigips CW 75/100, opláštění 2x GKB 12,5. Příčky v mokrých provozech budou
opláštěny 2x impregnovanými deskami RBI 12,5 mm.

Vodorovné konstrukce:
V místě vybouraných příček budou osazeny průvlaky z válcovaných I profilů. Překlady nových
dveřních otvorů budou rovněž tvořeny válcovanými profily. Výpis profilů viz D.1.2 statická část této
dokumentace.

Střešní konstrukce:
Stavebních úprav se netýká.

Schodiště:
Stavebních úprav se netýká.

Podlahy:
V místnostech 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15,
2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.24, 2.23, 2.26, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.38 se
provedou nové nášlapné vrstvy podlahy. V místnosti 2.21 bude nášlapná vrstva částečně vyspravena
po bourané příčce. Nové podlahy budou dle účelů místností opatřeny keramickou dlažbou (hygienické
zařízení, úklidová místnost) a samonivelační stěrkou + PVC na stávající stěrce (kancelář 2.26).
Podlahy s nášlapnou vrstvou z PVC budou opatřeny sokly z fabionů PVC. Podlahy z nášlapnou
vrstvou z keramické dlažby budou opatřeny keramickou soklovou lištou. Stávající podlahy budou v
místě vybouraných příček vyspraveny. Podlahy jsou podrobně vypsány ve výkresové části této
projektové dokumentace.

P1 Skladba podlahy P1:
- PVC
- Samonivelační stěrka (systém Schonox, popřípadě Uzin), tl. 4 mm
- Stávající stropní konstrukce, dřevěný trámový strop se záklopy a násypy
- Podhled ze sádrokartonových desek, tl. 15 mm

P2 Skladba podlahy P2:
- Keramická dlažba, tl. 9 mm
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- Tmel Botament M 22, tl. 6 mm
- Vodotěsná impregnace Botament DF 9
- Cementový potěr z B 20, tl. viz poznámka
- Stávající stropní konstrukce, dřevěný trámový strop se záklopy a násypy
- Podhled ze sádrokartonových desek, tl. 15 mm
Poznámka: Tloušťka cementového potěru v podlahách se skladbou P2 závisí na tloušťce stávající
podlahy, která nebyla v sobě zhotovení projektu známa. Tato tloušťka bude taková, aby nová podlaha
skladby P2 měla stejnou celkovou tloušťku jako stávající.

UPOZORNĚNÍ!
Před definitivní úpravou podlah je nutné mít položeny případné chráničky elektro, vody, kanalizace,
popřípadě rozvody UT.

Úpravy povrchů:
Stávající vnitřní omítky budou vyspraveny (zejména po bourání a stržení stávajících obkladů - tam,
kde stěny nebudou obkládány) a provedeny nové vápenné štukové plstí hlazené.

Stávající obklady stěn budou vesměs strženy a v místnostech s mokrým provozem, v hygienických
zařízeních budou stěny obloženy keramickými obklady v. 1800 mm nebo 2100 mm dle přiložené
výkresové dokumentace. Část stěn bude opatřena keramickým soklíkem (podlaha s dlažbou), část
PVC lištou (podlaha s PVC).

Povrchové úpravy: - okno - dřevěné - barva bílá
- vnitřní dveře - dřevěné - barva bílá
- klempířské prvky - měď - přírodní

Nátěry:
Zámečnické konstrukce budou opatřeny syntetickým nátěrem 1x základní a 1x email.

Malby:
Veškeré malby budou klihové bílé, nebo v odstínu dle investora.

Komíny:
Stavebních úprav se netýká.

Izolace:
Akustické izolace: Pro zvýšení indexu vzduchové neprůzvučnosti konstrukce je navržena akustická
izolace z minerální vlny v nových sádrokartonových příčkách.

Výplně otvorů:
Část stávajících vnitřních dveří bude vybourána, zbývající budou repasovány (nátěr, nové kování).
Stávající dřevěná dvojitá okna ve fasádě budou pouze a v nezbytných případech opravena. Nové
vnitřní dveře jsou dřevěné jednokřídlové a dvoukřídlové, plné hladké a kazetové, osazovány do
ocelových zárubní i do dřevěných obložkových zárubní. V místnostech 2.02 a 2.03 bude použitý
pevný koupelnový závěs. Dveře s požadavkem na požární odolnost jsou na výkresech označeny a
popsány ve výpisu prvků D.1.1.6.

Fasády:
Stavebních úprav se netýká.
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Zpevněné plochy:
Stavebních úprav se netýká.

Oplocení:
Stavebních úprav se netýká.

c) mechanická odolnost a stabilita

Je podrobně uvedena v samostatné příloze D.1.2. přiložené k projektové dokumentaci.
Objekt je navržen v souladu s ČSN 730035, nahrazená normou ČSN EN 1991-1 a ČSN 731701,
nahrazená ČSN EN 1995-1.

Veškeré použité stavební díly vyhovují v dané expozici a odpovídají hodnotám užitných, klimatických
a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce. Stavba je navržena tak, aby zatížení na
ni nemělo za následek:
-  zřícení stavby nebo její části (použití výše uvedených norem zajišťuje splnění podmínek únosnosti)
- větší stupeň nepřípustného přetvoření (použití výše uvedených norem zajišťuje splnění podmínek
přetvoření)
- poškození části stavby v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce (u stavby nedojde
k nepřípustnému přetvoření po dobu užívání objektu)
- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině (objekt je navržen pro podmínky
stanovené výše uvedenými normami)

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Kanalizace:
Přípojky:

Splaškové vody jsou odváděny do stávající veřejné kanalizace. Množství splaškových vod
zůstává stávající, nemění se.
Vnitřní instalace:

Vnitřní instalace splaškové kanalizace jsou navrženy pouze v rámci stavebních úprav 2.NP.
Vnitřní přípojky z nově navržených zařizovacích předmětů budou odvodněny do již připravených
kanalizačních stoupaček. Ty byly zrealizovány v roce 2001 při rekonstrukci 1.NP a byly vyvedeny do
2.NP a připojeny na odvětrací potrubí vyvedené nad střechu objektu. Materiál pro kanalizaci je
navržen z plastových trub systému HT. Bližší specifikace viz výkresová dokumentace.
Dešťová kanalizace:

Dešťové vody jsou odváděny do dešťové kanalizace. Množství dešťových vod zůstává
stávající, nemění se.

Vodovod:
Přípojky:

Zásobení vodou je ze stávajícího vlastního zdroje studny napojené na čerpací stanici v
objektu (východní křídlo). Stavební úpravy 2.NP se připojení na vodní zdroj netýkají. Spotřeba vody
se úpravami nezvýší.
Vnitřní instalace:

Stávající rozvody budou demontovány a nahrazeny novým plastovým potrubím dle nového
rozvržení zařizovacích předmětů. Přípojky k jednotlivým zařizovacím předmětům budou z již
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připravených stoupaček, které byly zrealizovány při rekonstrukci 1.NP v roce 2001. Materiál pro
vodovodní instalaci je navržen z plastových trub. Bližší specifikace viz výkresová dokumentace.
Příprava teplé vody:

Příprava teplé vody je ze stávající plynofikované kotelny stávajícím plynovým kotlem.
Požární vodovod:

Řešený objekt je vybaven vnitřním požárním vodovodem, na kterém jsou osazeny nástěnné
hydranty D25.

Vzduchotechnická zařízení:
Řešeno jako dílčí část této projektové dokumentace.

Vytápění:
Řešeno jako dílčí část této projektové dokumentace.

Elektroinstalace:
Řešeno jako dílčí část této projektové dokumentace.

Plyn:
Není v rámci navrhovaných stavebních úprav řešeno. Objekt je napojen na stávající síť

plynovodů s přípojkou ukončenou vně objektu HUP. V objektu je provedena plynofikace kotelny.
Spotřeba plynu se v objektu nemění.

b) výčet technických a technologických zařízení

Jednotlivá technická zařízení jsou zakreslena a blíže popsána v dílčích částech projektové
dokumentace.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Je řešeno v požárně bezpečnostním řešení stavby D.1.3, které je řešeno samostatnou
zprávou této projektové dokumentace.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Vzhledem k charakteru stavebních úprav, není nutné řešit.

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

Při zpracování projektové dokumentace byly zohledněny a dodrženy požadavky vyhl.č.
268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s nimi souvisejících platných norem.

Stavba je řešena tak, aby veškeré nepříznivé vlivy na zdraví uživatelů byly pod limitními hodnotami,
stanovenými příslušnými předpisy.

Objekt je napojen na pitnou vodu, plyn a elektřinu. Odpadní vody objektu jsou odváděny do stávající
veřejné kanalizace. Zdrojem přípravy teplé užitkové vody a vody pro vytápění je stávající plynový
kotel.
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Objekt bude větrán přirozeně okny a dveřmi. Odvětrání odsavače par z prostoru hygienických
zařízení a z prostoru kuchyněk je řešeno v rámci dílčí části této dokumentace - vzduchotechnika.

Denní osvětlení bude zajištěno přirozeně okny a bude doplněno vnitřním umělým osvětlením.
Všechny obytné místnosti jsou osvětleny a osluněny oknem. Veškeré prostory jsou navíc osvětleny
uměle svítidly zaručujícími dostatečnou intenzitu osvětlení v jednotlivých prostorech dle příslušných
ČSN. Stavba je vzhledem k počtu, velikosti a orientaci oken ke světovým stranám dostatečně
prosluněna. Objekt je prosluněn v 100% obytných místností. Osvětlení a oslunění obytných místností
splňuje požadavky norem a vyhlášky číslo 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby
(případně OTPP). Odstupy stínících objektů splňují požadavky vyhlášky číslo 269/2009, kterou se
mění vyhláška číslo 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Požadavky na denní osvětlení budov se řídí následujícími českými technickými normami:
ČSN 73 0580 – 1 (2007) Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky
ČSN 73 0580 – 2 (2007) Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov

Hluk ze stacionárních zařízení není uvažován. Veškerá instalovaná zařízení budou splňovat příslušné
předpisy, normy a vyhlášky. Mobilní zdroje hluku způsobené průjezdy osobních vozidel obslužné
dopravy na místní komunikaci k pozemku jsou zanedbatelné. Stavba se nenachází v hlukově
zatížené oblasti. Od případného vnějšího hluku jsou vnitřní prostory dostatečně chráněny obvodovými
konstrukcemi, okny a dveřmi. Jednotlivé místnosti jsou od sebe odděleny stěnami s dostatečnou
vzduchovou neprůzvučností. Vnější obvodové konstrukce splňují požadavky stanovené
vyhl.č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v návaznosti na nařízení vlády č.272/2011
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a jsou navrženy v souladu s
požadavky ČSN 73 0532.

Veškeré materiály navrhované pro výstavbu nepředstavují riziko z hlediska ochrany zdraví osob ani
životního prostředí.

Stavba splňuje podmínky hygienické ochrany po stránce hlukové, zdravotní na základě navržených
stavebních materiálů.

Komunální odpad vzniklý užíváním budovy bude likvidován v souladu s obecně závaznou vyhláškou
obce a to v rámci pravidelného svozu komunálního odpadu v obci. Odpad vzniklý stavební činností při
realizaci budovy bude likvidován způsobem viz. B.8.h.

Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky a nedojde ke zhoršení
pohody bydlení v okolní zástavbě.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Vzhledem k charakteru stavebních úprav 2.NP, není nutno řešit.

b) ochrana před bludnými proudy

V řešené oblasti se nenachází riziko bludných proudů. Novodobé materiály použité na
výstavbu nenesou rizika poškození z důvodu přítomnosti těchto proudů. Neřeší se.

Stránka 15 z 23



Stavební úpravy 2.NP Diakonie ČCE - středisko Sobotín
Investor: Diakonie Českobratrské církve evangelické

Belgická 374/22, Vinohrady, 12000 Praha 2

c) ochrana před technickou seizmicitou

V zájmové oblasti ani blízkém okolí se nenachází zdroj technické seizmicity. Neřeší se.

d) ochrana před hlukem

V blízkém okolí se nenachází žádné zdroje zvýšeného zatížení hlukem. Vnější hluk stavba
nebude produkovat a vnitřní řešení a použité stavební materiály splňují podmínky požadavků norem.
Obvodové konstrukce splňují požadavky ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a
posuzování akustických vlastností stavebních výrobků. Obvodové konstrukce splňují požadavky
stanovené vyhl.č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v návaznosti na nařízení vlády
č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

e) protipovodňová opatření

Jelikož se objekt nenachází v povodňové oblasti, není nutné řešit.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Řešená stavba se nenachází v poddolované lokalitě ani v lokalitě s výskytem metanu. Neřeší
se.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Stavba je napojena na stávající obslužnou komunikaci, která tvoří příjezd do areálu Diakonie
a která je dále napojena na státní silnici I. třídy Šumperk - Ostrava. Pěší přístup je rovněž zajištěn
veřejně přístupnou komunikací.

Zdrojem vody je stávající vlastní studna napojená na čerpací stanici v objektu (východní
křídlo). Stavební úpravy 2.NP se připojení na vodní zdroj netýkají. Spotřeba vody se úpravami
nezvýší.

Splaškové vody jsou odváděny do stávající veřejné kanalizace. Množství splaškových vod
zůstává stávající, nemění se.

Dešťové vody jsou odváděny do dešťové kanalizace. Množství dešťových vod zůstává
stávající, nemění se.

Napojení na elektřinu zůstává stávající a to z rozvaděče v 1.NP stávající budovy Diakonie.
Slaboproud je rovněž stávající a je napojen ze stávající budovy Diakonie.
Napojení na plyn zůstává stávající - nemění se.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Vzhledem k charakteru stavebních úprav zůstávají připojovací rozměry, výkonové kapacity i
délky stejné - nemění se.
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B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Stavba je napojena na stávající obslužnou komunikaci, která tvoří příjezd do areálu Diakonie
a která je dále napojena na státní silnici I. třídy Šumperk - Ostrava. Pěší přístup je rovněž zajištěn
veřejně přístupnou komunikací. Bezbariérový přístup ke stavbě je ze stávajícího parkoviště, které je
umístěno při obslužné komunikaci Sobotín - Vernířovice, k východnímu křídlu budovy, kde se nachází
hydraulický výtah.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stavba je napojena na stávající obslužnou komunikaci, která tvoří příjezd do areálu Diakonie
a která je dále napojena na státní silnici I. třídy Šumperk - Ostrava. Pěší přístup je rovněž zajištěn
veřejně přístupnou komunikací. Napojení na stávající dopravní infrastrukturu zůstává stávající -
nemění se.

c) doprava v klidu

Parkování je stávající a je umístěno při obslužné komunikaci Sobotín - Vernířovice. Vzhledem
k charakteru stavebních úprav a k tomu, že se kapacity ubytovaných nenavyšují - není nutné řešit -
nemění se.

d) pěší a cyklistické stezky

Vzhledem k charakteru stavebních úprav není nutné řešit.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Neřeší se.

b) použité vegetační prvky

Neřeší se.

c) biotechnická opatření

Neřeší se.
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

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

Stavba je navržena tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany životního prostředí.
Budoucí provoz stavby je navržen tím způsobem, že neznečišťuje a nepoškozuje životní prostředí,
jeho jednotlivé složky, organizmy a místní ekosystém. Navrhované stavební úpravy nemají negativní
vliv na ovzduší nebo hluk v okolních oblastech. Likvidace splaškových a dešťových vod je stávající -
nemění se.

Během užívání objektu bude vznikat pouze směsný komunální odpad. Doporučujeme dle
místních podmínek jeho třídění a nakládání s ním v souladu se zákonem o odpadech a s obecně
závaznou vyhláškou obce.

Odpad vzniklý provozem domu:
kód odpadu název kategorie způsob likvidace

20 03 01 směsný komunální odpad o (sběrná nádoba a odvoz smluvní
(odpad z domácnosti) organizací na skládku)

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Vzhledem k charakteru stavby není nutné řešit.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Vzhledem k charakteru stavby není nutné řešit.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní
prostředí, je-li podkladem

Stavba z hlediska svého charakteru nespadá pod zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí. Není nutné zhotovovat posudek EIA. Neřeší se.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení,
bylo-li vydáno

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. Neřeší se.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle
jiných právních předpisů

Vzhledem k charakteru stavby není nutné řešit.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Na řešených parcelách se nenavrhují žádné stavby plnící úkoly ochrany obyvatelstva. Neřeší

se.
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B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Zdrojem vody pro staveniště bude stávající vnitřní rozvod vody. Zdrojem elektrické energie
bude rovněž zajištěn ze stávajících vnitřních rozvodů elektřiny.

b) odvodnění staveniště

Vzhledem k charakteru stavby není nutné řešit.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba je napojena na stávající obslužnou komunikaci, která tvoří příjezd do areálu Diakonie
a která je dále napojena na státní silnici I. třídy Šumperk - Ostrava. Napojení na technickou
infrastrukturu je stávající.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Při provádění prací v blízkosti komunikací s pohybem osob budou provedeny bezpečnostní
opatření pro zamezení ohrožení osob. Veškeré práce budou probíhat dle platných předpisů
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Všichni pracovníci budou řádně proškoleni o jejich
zásadách. Vliv na okolní stavby bude mít zvýšený provoz nákladních automobilů, které budou
zajišťovat dodávku stavebního materiálu na staveniště. Realizační firma zajistí v případě znečištění
vozovky její vyčištění. Při veškerých stavebních pracích budou použita taková opatření, která v
největší možné míře eliminují prašnost a zamezí znečišťování sousedních pozemků a objektů.
Vhodné postupy a technická opatření zvolí vybraný dodavatel stavby a musí vždy respektovat
aktuální situaci při provádění. Při realizaci stavby budou dodržovány platné předpisy, týkající se
bezpečnosti práce, technologické předpisy a dále příslušné ČSN.

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

Výstavba bude prováděna lehkou stavební technikou, která nebude výrazně zatěžovat
negativními vlivy okolní prostředí a budovy. Okolní objekty a zelené plochy budou respektovány. Po
skončení stavebních prací budou pozemky dotčené stavebními pracemi uvedeny do původního stavu.
Záměr nevyžaduje žádné provedení asanací, demolice ani kácení dřevin.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Zábor veřejného prostranství není nutný, stavební činnost a ukládání materiálu bude probíhat
v objektu a z parcely č. 827 ve vlastnictví investora. Po dokončení stavby bude dotčená část pozemku
vyčištěna a uvedena do původního stavu.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Neřeší se.
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h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Veškerá činnost spojená s „nakládáním s odpady“, vzniklými při realizaci stavby, bude v
souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech a s prováděcími vyhláškami k zákonu o odpadech
(vyhlášky MŽP č. 381 až 384/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů – Vyhláška MŽP č. 294/2005
SB. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, změna vyhlášky
č. 83/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

S odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno dle výše uvedeného zákona takto:
-  recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci na recyklační zařízení
-  spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálnímu odpadu
-  nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce

Předpokládané odpady, které budou při výstavbě vznikat:
Zatřídění odpadů: Místo produkce:
080111 Odpadní barvy a laky obsahující rozpouštědla Nátěrové hmoty

nebo jiné nebezpečné látky
150110 Obaly obsahující zbytky rozpouštědel nebo Obaly nátěrových hmot

jiné nebezpečné látky
170101 Beton Betonové konstrukce
170102 Cihly, keramika Zděné konstrukce
170201 Dřevo Stavební řezivo
170203 Plastové obaly Obalové materiály
170411 Kabely Rozvody elektro
170604 Izolační materiály ze skelné vlny Tepelná izolace
170801 Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými

látkami Omítky
170802 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 170801 Omítky
170407 Směsné kovy Klempířské výrobky
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Na staveništi budou umístěny sběrné nádoby (např. kontejnery) pro shromažďování jednotlivých
druhů odpadů (kromě odpadů, které budou vyvezeny přímo z místa vzniku), a to dle způsobu dalšího
nakládání s nimi. Tyto kontejnery budou označeny druhem odpadů pro jejich shromažďování.

V případě vzniku nebezpečného odpadu v rámci stavby (např. obaly obsahující zbytky nebezpečných
látek nebo obaly těmito látkami znečištěné) je nutno mít „Souhlas k nakládání s nebezpečnými
odpady“ dle zákona o odpadech, který na základě písemné žádosti původce odpadů (zhotovitel díla)
vydá příslušný úřad. Souhlas musí být vyřízen před vznikem nebezpečného odpadu.

Nakládání s odpady, které vzniknou v rámci stavby, zabezpečuje a zodpovídá za ně zhotovitel stavby.
Původce (tj. ten, při jehož činnosti odpady vznikají) je povinen vést průběžnou evidenci
produkovaných odpadů s náležitostmi uvedenými v ustanovení §21 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů.
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V rámci závěrečné kontrolní prohlídky (nebo kolaudačního řízení) budou předloženy doklady o
způsobu využití či odstranění odpadů a způsob zajištění odstraňování odpadů.

Při provádění stavby budou vznikat odpady typické pro stavební a montážní činnosti tohoto druhu a
rozsahu. Vzhledem k charakteru místa stavby, typu stavby a předpokládanému technickému vybavení
se bude jednat o následující odpady – kategorie ostatní dle vyhlášky č. 381/2001 Sb.

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

Neřeší se.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Navrhované stavební úpravy nebudou mít větší negativní vliv na životní prostředí. Odpady ze
stavby budou shromažďovány a ukládány na staveništi, které bude zřízeno na parcele č. 827. Zde se
budou veškeré odpady shromažďovat, třídit a dále využívat v následných stavebních pracích. Přehled
odpadů podle zákona č.185/2001 Sb., vyhl.č.381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Odpady
vzniklé v souvislosti se stavbou. Objednatel se zavazuje, že při realizaci stavby - díla zajistí zařízení
staveniště, tj. kontejnery na úklid staveniště a po dokončení díla provede likvidaci odpadu a úklid
staveniště, pokud nebude stanoveno smluvně jinak. Běžný komunální odpad bude ukládán do k tomu
určené plastové nádoby na odpad, která bude pravidelně vyvážena sběrným automobilem na řízenou
skládku komunálního odpadu.

Výčet základních opatření:

Hluk stavebních strojů a dopravních prostředků:
Dle nařízení č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy účinky hluku, je nejvyšší
ekvivalentní hladina pro obytné bloky vnitřní městské zástavy během vykonávání povolených
stavebních činností následující: Podle hygienického posudku platí max. přípustná hodnota L
od 7:00 –21:00 hod. ………………………….. 65 dB (A)
od 21:00 –7:00 hod. ………………………….. 45 dB (A)
Uvedené maximální hodnoty platí pro měření hluku ve vzdálenosti 2 m před fasádou nejbližší obytné
budovy.

Znečišťování ovzduší prachem:
Ke snížení prašnosti a hlučnosti je nutné:
Zamezovat ukládání vybouraných stavebních materiálů v zastavěném prostoru a urychleně jej
odvážet a likvidovat, kolem zastavěného prostoru používat staveništních ohrazení, pro usměrňování
hlučnosti a prašnosti, umístit na lešení speciální fólie, pro svislou dopravu stavební sutě používat
vhodných plastikových shozů, vhodně zvolit prostor pro zásobníky sypkých hmot (vápno, cement,
apod.).

Znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu:
Omezit popojíždění a stání aut a stavebních strojů mimo zpevněné vozovky a plochy na nejmenší
míru nebo je vyloučit. Zřizovat staveništní vozovky i ostatní provozní plochy dobře odvodněné a
čistitelné. Zařídit u výjezdů ze staveniště na veřejné komunikace v zástavěném území očištění
mechanismů a dopravních prostředků (očištění kol a podvozků), toto dodržování namátkově
kontrolovat. V případě znečištění odstraňovat bláto nanesené na komunikacích vč. provozních a
odstavných ploch. Zamezit splachování bláta do kanalizace, seškrábané nebo spláchnuté bláto z
komunikací průběžně odvážet.
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Ochrana proti znečišťování pozemních a povrchových vod a kanalizací:
Zabezpečit vyhovující čistící zařízení pro výplachové a oplachové vody z betonárek,
autodomíchávačů a dopravních prostředků vč. stavebních strojů, aby vyčištěná voda mohla být
použita pro recyklaci, popř. vypouštěna přes „lapol“ (lapač tuků a olejů) a usazovací nádrže do
kanalizace. Pro zásobování strojů pohonnými hmotami zajistit plochu pro přečerpání z cisterny. Zcela
vyloučit přelévání ze sudů!

Ochrana vegetace před poškozením:
Vzhledem k charakteru stavby nebude žádná vegetace dotčena.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Za bezpečnost na staveništi zodpovídá dodavatel, za bezpečnost práce a provozu zodpovídá
i v době své nepřítomnosti, stavbu je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob. Ochrana
zdraví pracovníků bude zajištěna dodržováním předpisů a norem, zvláště pak vyhlášky Českého
úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu. Jedná se o vyhlášku o bezpečnosti práce a
technických zařízení při stavebních pracích č. 324/1990 Sb. Včetně doplňků, novel a vyhlášek
souvisejících. Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích (zákon
č. 309/2006 Sb.). Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích (č. 591/2006 Sb.). Nařízení vlády (č. 178/2001 Sb.), kterým se stanoví
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, včetně pozdějších úprav (NV č. 523/2002 Sb., NV č.
441/2004 Sb).

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Realizací stavby nedojde k dotčení žádných staveb ani jiných pozemků. Opatření k úpravě
bezbariérového užívání okolních pozemků či staveb v rámci realizace stavby samotné se neuplatňují.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Před zahájením stavební činnosti není třeba provádět žádné dopravní opatření.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu,
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Není třeba stanovovat speciální podmínky pro provádění staveb.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládá se výstavba v jedné etapě. Předpokládané zahájení stavby je 5/2021 a
dokončení stavby 5/2022.

Předpokládá se, že výstavba bude realizována podle tohoto postupu:
● bourání stávajících konstrukcí
● osazení nových nosných prvků do stávající konstrukce
● provedení vnitřních příček
● zhotovení vnitřních instalací
● osazení zařizovacích předmětů a povrchové úpravy stěn, stropů a podlah
● osazení dveří
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B.9 Celkové vodohospodářské řešení
Není požadováno.

Vypracoval: Ing. Jan Aberle, 4/2021
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