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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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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 

Novostavba dílny na opravu a údržbu letadel a hangár je plánována na p.p.č. 2885/4 a 
p.p.č. 2886/4, k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, obec Hodkovice nad Mohelkou. 

Druh pozemků – ostatní plocha 

Celková výměra pozemků je 5000 m2.  

Pozemek je zatravněný, rovinatý. 

Nadmořská výška pozemku se pohybuje v rozmezí 442 až 445 m. n. m. Bpv. 

Pozemek se nachází na východní hraně letiště Hodkovice nad Mohelkou, v blízkosti 
Kostelního vrchu. 

V blízkosti jihovýchodní hrany pozemku se nachází vodovodní řad, elektrický kabel NN; 
podél východní hrany pozemku vede datový kabel. 

Srážkové vody ze střechy objektu budou vsakovány na pozemku investora. 

Zájmové území leží ve volné krajině na hraně letiště Hodkovice na Mohelkou. 

Pozemek je přístupný ze stávající místní komunikace (ppč. 2887, k.ú. Hodkovice na 
Mohelkou), která se nachází na jeho východní hraně.  

b/ Údaje souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Podle územního plánu je pozemek dle ÚPD součástí funkční plochy Plocha letiště. 

Návrh stavby je zpracována dle plané ÚPD. 

c/ Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

Využití stavebního pozemku, jakožto i stavba samotná je v souladu s územním plánem 
obce. Stavba je navržena tak, aby byly dodrženy obecné požadavky 

d/ Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Projektová dokumentace stavby je navržena v souladu s požadavky dotčených orgánů 
státní správy. 

e/ Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

 Podklady a požadavky stavebníka 



novostavba dílny na opravu a údržbu letadel a hangár na p.p.č. 2885/4 a p.p.č. 2886/4 
v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, obec Hodkovice nad Mohelkou 
investor: CerberFly s.r.o. – Velké Hamry 274, 468 45 
  

                             

  

                             

TFH dřevěné skeletové domy s.r.o. – projekce                                   www.tfh.cz 
adresa: Bohdalovice 84, Velké Hamry 468 45; IČO: 278 46 083, datová schránka: 7nd62kd      3 
 

 Místní šetření na pozemku a fotodokumentace 

 Výpis z KN a katastrální mapa 

 Územně plánovací dokumentace 

 Výškopis a polohopis z 03/2019, vypracoval: Geokart v.o.s., U soudu 536/6a, 
Liberec, 460 01 

 IGP a HGP 4/2019, vypracoval: RNDr. Lubomír Peták 

 Vyjádření existence sítí (CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ 
Distribuce a.s., TELCO Pro Services a.s., GridServices s.r.o., SČVK– 
Severočeské vodovody a kanalizace a.s. 

 

Před zpracováním projektu byla provedena zevrubná prohlídka stavebního místa. 
Pozemek je snadno dopravně přístupný. 

Byly opatřeny podklady k zjištění existence sítí, podklady odpovídají skutečnosti. 

f/ Ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy NATURA 2000, 
záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
apod. 

V dané lokalitě není žádná chráněná památka, která by vyžadovala speciální opatření. 

g/ Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

V místě stavby se nenachází žádný z vlivů: agresivní spodní vody, seismicita, 
poddolování apod. Stavba se nenachází v záplavovém území. 

h/ Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Stavba servisního střediska v průběhu realizace nebude mít zásadní negativní vliv na 
své okolí. Zvýšená občasná prašnost a hluk související s prováděním stavby budou 
průběžně minimalizovány vhodnými opatřeními. Pracovní činnosti budou prováděny po 
celou dobu realizace stavby kromě doby nočního klidu. Po dokončení stavby nebude 
mít její užívání ani provoz nadměrné negativní účinky na okolí.  

Přípojky, budou prováděny s dodržením potřebných bezpečnostních opatření. Jako 
sklad stavebního materiálu, stavebních strojů a mechanizmů bude použit stavební 
pozemek.  

Odpady z provozu stavby budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech 
způsobem v místě obvyklým. 

Realizací záměru se nezmění odtokové poměry v území. Srážkové vody ze střechy 
budou zasakovány do podloží.  Na lokalitě obecně jsou vhodné podmínky pro likvidaci 
srážkových vod ze střech a zpevněných ploch zasakováním do podloží. 



novostavba dílny na opravu a údržbu letadel a hangár na p.p.č. 2885/4 a p.p.č. 2886/4 
v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, obec Hodkovice nad Mohelkou 
investor: CerberFly s.r.o. – Velké Hamry 274, 468 45 
  

                             

  

                             

TFH dřevěné skeletové domy s.r.o. – projekce                                   www.tfh.cz 
adresa: Bohdalovice 84, Velké Hamry 468 45; IČO: 278 46 083, datová schránka: 7nd62kd      4 
 

i/ Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku se nenachází žádná stavba. 

Na pozemku se nenachází vzrostlá zeleň. 

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

Pozemek nemá dle KN evidované žádné způsoby ochrany. 

k/ Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

V blízkosti jihovýchodní hrany pozemku se nachází vodovodní řad, elektrický kabel 
NN; podél východní hrany pozemku vede datový kabel. Objekt bude napojen novými 
přípojkami na tyto sítě. K likvidaci splaškových vod bude na pozemek umístěna 
akumulační jímka. Jako zdroj pro vytápění a ohřev TUV bude sloužit plynový kotel. 
V dané lokalitě se plynové zařízení nevyskytuje, a proto bude na pozemek umístěn 
plynový zásobník. Jeho návrh bude v samostatné části této dokumentace.  

Pozemek je přístupný ze stávající místní komunikace (ppč. 2887, k.ú. Hodkovice na 
Mohelkou), která se nachází na jeho východní hraně.  

Stavba není svou koncepcí pojata jako bezbariérová. Osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace by se případně musely po objektu pohybovat s doprovodem další 
osoby. 

l/ Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nevyžaduje související ani podmiňující investice. 

m/ Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a 
provádí 

Novostavba servisního střediska, včetně přípojek, zpevněných ploch a veškeré 
související stavební práce proběhnou na pozemcích: 

PARC. Č. K. Ú. LV 
VÝMĚRA 
(m2) 

DRUH 
POZEMKU 

VLASTNÍK 

2885/4 
Hodkovice 
nad 
Mohelkou 

 4189 ost. plocha 
CerberFly s.r.o. – Velké 
Hamry 274, 468 45 

 

 

2886/4 
Hodkovice 
nad 
Mohelkou 

 811 orná půda 

CerberFly s.r.o. – 
Velké Hamry 274, 468 
45 
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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 

Projektová dokumentace řeší novostavbu dílny na opravu a údržbu letadel a hangár 

b/ Účel užívání stavby 

Objekt bude využíván jako dílna na opravu a údržbu letadel a hangár. Součástí objektu 
bude administrativní část se zázemím pro zaměstnance.  

c/ Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je navržena jako trvalá.  

d/ Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stavba je navržena v souladu s požadavky dotčených orgánů, a to hlavně z hlediska 
ochrany životního prostředí, hygienických požadavků na stavby a požárně 
bezpečnostních požadavků.   

e/ Ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod. 

Stavba není vedena v seznamu kulturních ani jiných památek a stavebně chráněných 
objektů. 

f/ Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Zastavěná plocha:  925 m2 

Užitná plocha:  1015 m2 

g/ 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. 

Připojení na pitnou vodu bude řešeno ze stávajícího vodovodního řadu. 

Odkanalizování bude řešeno na pozemku stavebníka, pomocí splaškové akumulační 
jímky.  
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Celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii), odborný odhad množství 
splaškových a dešťových vod: 

Uvažujeme s hodnotami-průměrné spotřeby dle ČSÚ – v roce 2017 byla průměrná 
spotřeba pitné vody v domácnosti 89 l/os/den. 

V = n * q * t (kde: n = počet osob, q = denní spotřeba vody v litrech/ osobu/ den = 89 l / 
osobu/ den, t = časový údaj ve dnech, v = objem splaškových vod) 

Objem splaškových vod za den (9 osoby) 

V = 9 * 89 * 1 = 801 l = 0,801 m3 

Dešťové vody budou likvidovány vsakem na pozemku. 

Elektrická energie bude získávána napojením na stávající vedení NN. 

Vytápění objektu zajistí  a tmavé plynové infrazářiče  

h/ Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy 

Předpokládaná lhůta výstavby je cca 2 roky.  

i/ Orientační náklady stavby 

Náklady stavby byly dle rozpočtu stanoveny přibližně na 10 mil Kč.   

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a/ Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Novostavba servisního střediska malých letadel je plánována na p.p.č. 2885/4 a p.p.č. 
2886/4 k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, obec Hodkovice nad Mohelkou. 

Návrh architektonického řešení stavby zohledňuje umístění stavby v daném prostředí a 
jeho architektonické začlenění do okolní zástavby. 

b/ Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

Hmota domu je obdélníkového tvaru vnějších rozměrů obvodových stěn 45,6m x 20,2. 
Objekt se skládá ze tří traktů (dílna, hangár, administrativa) zastřešení dílny a hangáru 
je sedlové o sklonu 12° kryté PVC krytinou Fatrafol 810 B Roof. Administrativa je 
zastřešena plochou střechou krytiny z PVC Fatrafol 810 B Roof.  Okna a vchodové 
dveře domu budou dřevěná typu Euro s trojskly.  
Severní část objektu tvoří dílna, střední část je určena dvoupatrové administrativně 
včetně zázemí pracovníků a skladovacích prostor, východní část objektu je tvořena 
hangárem. 
U východní hrany objektu je navržen chodník a odstav automobilů, který přiléhá ke 
stávající místní komunikaci. 
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Výška hlavního hřebene střechy je +7,1m, výška střechy plně respektuje ochranou 
hranici letiště. 

Objekt je umístěn cca13 m od východní hranice komunikace a 13m od jižní hranice 
pozemku.  

Konstrukce celého objektu je řešena ze dřevěných prvků (rostlé dřevo, KVH, BSH) 

Dílna:  

Svislá nosná konstrukce je řešena kombinací lehkého a těžkého skeletu. 
Lehký skelet je tvořen z KVH prvků 60/240mm a těžký skelet tvořen z BSH 
prvků 180/200mm s frezováním pro výplně otvorů.  

 Vodorovná nosná konstrukce střechy je z příhradových vazníků se 
styčníkovou deskou po osové vzdálenosti 1000mm (zpracované firmou 
KASPER) 

 Celkovou prostorovou tuhost zajišťuje konstrukční deska rigistabil 15 mm 
a deska OSB 3 PD 15 mm 

 

Administrativní část:  

Svislá nosná konstrukce je řešena kombinací lehkého a těžkého skeletu. 
Lehký skelet je tvořen z KVH prvků 60/200 a 60/120mm a těžký skelet 
tvořen z BSH prvků 180/180mm. Prostorová tuhost je zajištěna deskou 
rigistabil 1regen 

5 mm. 

 Vodorovnou  konstrukci stropu a střechy tvoří průvlak 180/280mm a 
stropní nosníky 180/220mm po osové vzdálenosti cca 800mm. Prostorová 
tuhost je zajištěna deskou OSB 3 tl. 15mm 

 

Hangár:  

Svislá nosná konstrukce je řešena jako těžký skelet tvořen z BSH prvků 
200/200mm. Prostorová tuhost je zajištěna dřevěnými táhly 120/120mm.  

 Vodorovná nosná konstrukce střechy je z příhradových vazníků 
s vloženou ocelovou deskou. 

  Prostorová tuhost je zajištěna deskou rigistabil 15mm a dřevěnými táhly 
120/120mm. 

 

Doprava v klidu je řešena ze stávající místní komunikace při východní hraně objektu.
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B.2.3 Celkové provozní řešení 

Hlavní vstup do objektu je situován do administrativní části, která tvoří střední sekci 
objektu. V 1.NP administrativní části kde se nachází chodba, kuchyňka, úklidová 
místnost, šatna, koupelna, WC a dva sklady; ve 2.NP administrativní části se nachází 2 
kanceláře a terasa. 

Z chodby administrativní části je vstup do dílny, která tvoří severní sekci objektu a je 
propojena dvěma vraty š. 4 m s letištní plochou.  

Jižní sekce objektu je tvořena hangárem, který je s letištní plochou propojen vraty š. 
15m a v. 4m, hangár slouží pro odstav malých letadel. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba není svou koncepcí pojata jako bezbariérová. Osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace by se případně musely po objektu pohybovat s doprovodem další 
osoby. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Objekt nevyžaduje žádnou mimořádnou bezpečnost při užívání. 

Pracovníci budou seznámeni s bezpečností práce na pracovišti, s místními poměry a 
případným nebezpečím. Za proškolení a pohyb pracovníků po staveništi zodpovídá 
stavební podnikatel. 

Seznam základních povinností (nejdůležitější body BOZP): 

 Prevence rizik 
 Školení BOZP 
 Pracovní úrazy 
 Nemoci z povolání 
 Provoz výrobních a pracovních prostředků a zařízení 
 Vedení dokumentace k zajištění BOZP 
 Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) 
 Zajištění pracoviště 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a/ Stavební řešení 

Objekt bude založen na betonových pasech v nezámrzné hloubce. 

Úroveň ±0,000=422,500 je vztažena k podlaze 1. NP. 



novostavba dílny na opravu a údržbu letadel a hangár na p.p.č. 2885/4 a p.p.č. 2886/4 
v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, obec Hodkovice nad Mohelkou 
investor: CerberFly s.r.o. – Velké Hamry 274, 468 45 
  

                             

  

                             

TFH dřevěné skeletové domy s.r.o. – projekce                                   www.tfh.cz 
adresa: Bohdalovice 84, Velké Hamry 468 45; IČO: 278 46 083, datová schránka: 7nd62kd      9 
 

b/ Konstrukční a materiálové řešení 

Jako hlavní nosný materiál je navrženo lepené smrkové dřevo standardu KVH, BSH. 
Ostatní konstrukční prvky budou tvořeny z desek na bázi dřeva.  

Výkopové práce: 

Výkopové práce budou prováděny za účelem založení objektu, vybudování přípojek.  

Bude sejmuta ornice v tloušťce cca 200 mm, která bude uložena na pozemku investora 
a využita při finálních úpravách terénu. 

Zemina vytěžená při výkopech základových pasů bude uložena na stavebním pozemku 
a poté se použije k zásypům kolem stavby při závěrečných terénních úpravách.   

Podzemní vody základové poměry neovlivňují. Při provádění výkopů za podmínek viz 
výše, musí být dodržovány základní bezpečnostní podmínky: 

 prohlídka svahů a okrajů výkopů na začátku směny a po každém přerušení práce 
 zákaz provozu strojů v blízkosti výkopu 
 zákaz přídavného zatížení v prostoru smykového klínu zeminy, tj. přitěžování 

horní hrany výkopů provozem strojů nebo skládkou materiálu 
 zhotovitel je povinen chránit všechny výkopy před zaplavením vodou a potřebná 

zařízení na čerpání a odvádění vody musí být k dispozici po celou dobu výstavby 

Základy: 

Základové pasy budou vytvořeny vylitím betonové směsi C20/25 do připraveného 
výkopu a nad zděny zdivem ze ztraceného bednění šířky 250mm s prolitím betonem 
C20/25. Základová deska bude tvořena vylitím betonu C20/25 s výztuží KARI sítí s oky 
150/150 pr.6mm. 

Svislé konstrukce: 

Objekt je navržen v systému lehkého a těžkého dřevěného skeletu. Obvodové nosné 
konstrukce bude tvořit dřevěný hranol KVH 60/240 (dílna), 60/200 (administrativní část) 
tj. lehký dřevěný skelet. Konstrukce hangáru je navržena z těžkého masivního skeletu 
se sloupky 200/200.   

Interiérové nosné a dělicí příčky jsou postaveny z dřevěných KVH hranolů 60x100mm, 
60/160mm á=625 mm opláštěných sádrokartonovou, resp. sádrovláknitou deskou. 

Vodorovné konstrukce: 

Skladba podlahy dílny: na základové desce je navržena na hydroizolačním asfaltovém 
pásu, tepelnou izolací z polystyrenu EPS 100 Z, betonová podlaha s litou epoxidovou 
stěrkou. 

Skladba podlahy hangáru: hutněné násypy s pískovým ložem a kladenou betonovou 
dlažbou. 

Skladba podlahy administrativní části: na základové desce je navržena na 
hydroizolačním asfaltovém pásu, tepelnou izolací z polystyrenu EPS 100 Z, betonovou 
podlahou s polymerovými vlákny, na kterou se dle povahy jednotlivých místností 
pokládá finální podlahová krytina. 



novostavba dílny na opravu a údržbu letadel a hangár na p.p.č. 2885/4 a p.p.č. 2886/4 
v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, obec Hodkovice nad Mohelkou 
investor: CerberFly s.r.o. – Velké Hamry 274, 468 45 
  

                             

  

                             

TFH dřevěné skeletové domy s.r.o. – projekce                                   www.tfh.cz 
adresa: Bohdalovice 84, Velké Hamry 468 45; IČO: 278 46 083, datová schránka: 7nd62kd      10 
 

Strop mezi 1.NP a 2.NP administrativní části je tvořen viditelnými stropními dřevěnými 
nosníky, zaklopenými podlahovou palubkou, OSB, 40 mm minerální vaty, betonové 
mazaniny, kročejové izolace a dřevěné podlahoviny. 

Schodiště: 

Schodiště bude dřevěné, samonosné. 

Střecha: 

Zastřešení v sekci dílny je řešeno sedlovou střechou z příhradových vazníků Kasper o 
sklonu střechy 12°. Zastřešení v sekci hangáru je řešeno sedlovou střechou 
z příhradových vazníků o sklonu střechy 12°. Zastřešení v administrativní části je 
řešeno plochou střechou. Výška hřebene střechy je + 7,1 m. 

Střešní krytinu tvoří PVC folie Fatrafol 810 B Roof t3. 

Podlahy: 

Podlahy v dílně je navržena litá, v hangáru betonová dlažba, v administrativná části 
převážně keramická vytápěná – více v seznamu skladeb konstrukcí. 

Hydroizolace: 

Hydroizolace proti zemní vlhkosti bude provedena natavením živičných pasů Glastek 
40 Mineral Special na penetrovanou základovou desku.  

Tepelné a zvukové izolace: 

Zateplení obvodových stěn bude provedeno např. z desek minerální izolace Isover Uni, 
popřípadě jiná alternativa stejných vlastností. 

Izolace příček bude provedena např. z izolace Isover Uni.  

Střecha v dílně bude zateplena mezi vazníky foukanou dřevovláknitou izolací a tepelná 
obálka vznikne v úrovni stropu. Střecha administrativní části je zateplena z EPS a 
XPS(terasa). Hangár zateplen není.   

Okna, dveře a vrata: 

Okna jsou navržená dřevěná typu EURO s izolačním trojsklem.  

Vnitřní povrchy stěn a stropů: 

Veškeré sádrokartonové, popř. sádrovláknité desky budou opatřeny nátěry typu 
Primalex. Odstín určí investor.  

Vnitřní obklady: 

Ve WC a koupelnách bude keramický obklad, výšky a provedení dle návrhu interiéru 
koupelen.  

Vnější povrchy stěn: 

Na fasádu domu bude použita provětrávaná fasáda s dřevěným obkladem (dílna), 
fasádní desky Cetris (hangár) a plech Rukki (administrativní část).  

Nátěry a malby: 

Malby v interiéru budou bílé barvy.  
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Klempířské výrobky: 

Veškeré klempířské výrobky na všech objektech a parapety oken budou provedeny 
z eloxovaného plechu.  

Zábradlí: 

Vnitřní schodiště bude opatřeno zábradlím ve výšce 900 mm. Konkrétní typ zábradlí určí 
stavebník. 

Oplocení: 

Pozemek nebude oplocen. 

Zpevněné plochy: 

Chodník bude skládán z betonové dlažby. 

c/ Mechanická odolnost a stabilita 

Statické výpočty jsou přiloženy v samostatné části projektové dokumentace – D.1.2 
Stavebně konstrukční řešení. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

V dílně bude umístěn elektro rozvaděč silnoproudu i slaboproudu. Rozvaděč obsahuje 
veškeré jistící, blokovací a ovládací prvky pro napojení elektroinstalace v objektu 
(podrobněji v technické zprávě D.1.4.2). 

V dílně bude umístěn domovní uzávěr vody, rozdělovače teplé a studené vody, od 
kterých budou vedeny jednotlivé větve v trubkách Alpex 20/2 k zařizovacím předmětům 
(podrobněji v technické zprávě D.1.4.1).  

Splaškové vody budou svedeny od zařizovacích předmětů ve stěnách potrubím HT a 
v základové desce potrubím KG nosníky pod základovou desku a odtud svedeny 
přípojkou do jímky splaškové kanalizace. 

Hlavním zdrojem vytápění dílny budou tmavé plynové infrazářiče, hlavním zdrojem 
vytápění administrativní části bude plynový kotel. Příprava TUV bude také zajištěna 
plynovým kotlem.  

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Požárně bezpečnostní řešení přiloženo v samostatné části projektové dokumentace – 
D.1.3. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Stavební konstrukce je navržena tak, aby vyhověla požadavkům na doporučený 
součinitel prostupu tepla a na minimalizaci tepelných ztrát. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod. 

Stavba při své realizaci ani následném užívání nebude mít nadměrný negativní vliv na 
zdraví osob, zdravé životní podmínky ani životní prostředí.  

Stavba je navržena převážně z přírodních materiálů, které budou opatřeny zdravotně a 
životnímu prostředí nezávadnými povrchovými úpravami. 

Denní osvětlení – pracovní plocha dílny, administrativy a servisních místností je 
prosvětlena okny. 

Umělé osvětlení – všechny prostory mají navrženy odpovídající umělé osvětlení. 

Zásobování vodou je zajištěno z veřejného vodovodního řadu. 

Běžný komunální odpad produkovaný při užívání stavby bude skladován v určených 
nádobách a pravidelně odvážen na skládku TKO. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a/ Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Nebezpečí výskytu radonu bude eliminováno vhodně navrženou protiradonovou izolací 
případně v kombinaci s odvětráním základů. 

b/ Ochrana před bludnými proudy 

V okolí pozemku se nenachází zdroj bludných proudů, proto ochrana proti nim není 
nutná. 

c/ Ochrana před technickou seizmicitou 

V okolí pozemku se nenachází zdroje technické seizmicity, proto ochrana proti nim není 
nutná. 

d/ Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

e/ Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

V místě stavby se nenachází žádný z vlivů: agresivní spodní vody, seismicita, 
poddolování, záplavové území apod. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Elektřina: Objekt bude napojen na stávající vedení elektřiny na p.p.č. 2887. 

Voda: Objekt bude napojen na stávající vodovodní řad na p.p.č. 1416. 

Kanalizace: Odkanalizování bude řešeno na pozemku stavebníka, pomocí splaškové 
akumulační jímky.  

Dešťové vody: Srážkové vody ze střechy jsou řešeny rozlitím po pozemku.  

B.4 Dopravní řešení 

a/ Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace 

Pozemek je přístupný z místní komunikace na jeho východní straně  
z pozemku p.p.č. 2887.  
Napojení terénních úprav pozemku na komunikaci bude provedeno tak, aby se 
zabránilo případnému znečištění komunikace a stékání srážkových vod ze sjezdu na 
komunikaci a obráceně. 

Stavba není svou koncepcí pojata jako bezbariérová. Osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace by se případně musely po objektu pohybovat s doprovodem další 
osoby. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Bude provedeno zatravnění obnažených ploch dle standardních metodik.  

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

a/ Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba provozovny nebude mít negativní vliv na své okolí ani na životní prostředí. 
Běžný komunální odpad produkovaný při užívání stavby bude skladován v určených 
nádobách a pravidelně odvážen na skládku TKO.  

Zvýšená prašnost a hluk související s prováděním stavby budou průběžně 
minimalizovány vhodnými opatřeními. Pokud by taková situace nastala, zajišťuje se 
zejména ustanoveními zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečisťujícími 
látkami, ve znění zákona č. 218/1992 Sb. a zákona č. 158/1994 Sb. a zákona č. 
71/2000 Sb., vyhlášky MŽP ČR č. 117/1997 Sb., kterou se stanovují emisní limity a 
další podmínky provozování zdrojů znečisťování a ochrany ovzduší, ve znění vyhlášky 
MŽP ČR č. 97/2000 Sb. a opatření FVŽP č. 84/2000 Sb. k zákonu č. 309/1991 Sb. 
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b/ Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Na pozemku se vyskytuje zvlášť chráněný druh živočicha. Sysel obecný. Termín 
zahájení stavby bude v kooperaci s Agenturou ochrany přírody a krajiny České 
Republiky. 
Na pozemku nejsou žádné památkově chráněné stromy, ani chráněné druhy rostliny. 

c/ Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Terénní úpravy nemají žádný vliv na soustavu chráněných území natura 2000. 
Oznámení pro zjišťovací řízení EIA nebylo vzhledem k druhu navrhovaného záměru 
zpracováváno.  

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavebním řešením objekt vyhovuje požadavkům na ochranu obyvatelstva ukrytím. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a/ Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Zařízení staveniště bude na pozemku investora a bude ho tvořit WC buňka a plocha 
pro skladování dřevěných prvků o rozměru 5 x 22 m. Před závěrečnou kontrolní 
prohlídkou stavby bude zařízení staveniště odstraněno. 

b/ Odvodnění staveniště 

Staveniště není třeba zvláštním způsobem odvodňovat. Na pojížděných plochách je 
potřeba vytvořit dostatečně únosný povrch pro pojezd nákladních automobilů 
položením geotextilie a vrstvou štěrku frakce 32/64 a vrchní vrstvy 0/32. Vhodným 
technickým opatřením je třeba zamezit přístupu povrchových vod do výkopů. Je 
zapotřebí chránit všechny výkopy před zaplavením vodou, potřebná zařízení na 
čerpání a odvádění vody musí být k dispozici po celou dobu výstavby. 

c/ Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Pozemek je přístupný sjezdem z místní komunikace. Na staveniště bude přivezeno 
mobilní WC. Stavba bude budována převážně suchým procesem, a tak není zapotřebí 
soustavných dodávek vody. Voda je na pozemku zajištěna novou vodovodní přípojkou. 
Elektřina je na pozemku zajištěna novou elektrickou přípojkou. 

d/ Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Staveniště bude zabezpečeno tak, aby nedocházelo k ohrožení a nadměrnému 
obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu 
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na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, 
k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického 
vybavení a požárním zařízením. 

Vzhledem k rozsahu stavebních prací nebude probíhat intenzivní návoz stavebního 
materiálu. Materiál bude skladován ve volné části pozemku, kde také budou probíhat 
veškeré přípravné stavební práce. Veřejné zájmy nejsou stavbou dotčeny. 

e/ Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin atd. 

Na pozemku se nenachází stavba. 

Na pozemku se nenachází vzrostlá zeleň ani náletové dřeviny.  

f/ Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Bez požadavku.  

g/ Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Bez požadavku.  

h/ Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

S odpady, které budou vznikat při provozu stavby, bude nakládáno v souladu se 
zákonem o odpadech a způsobem v místě obvyklým. Řešení likvidace odpadů bude 
provedeno v souladu s ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném 
znění a souvisejícími právními předpisy.  

i/ Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance zeminy je nevyrovnaná. Veškerá vytěžená zemina včetně ornice bude 
odvezena. Dojde tedy k odvozu zeminy z pozemku na skládku zeminy nebo jiný 
pozemek. Zemina bude dočasně uskladněna v jižní části pozemku. 

j/ Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavebních prací je nutno dbát na: ochranu proti hluku a vibracím, 
ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné hlučnosti, ochranu proti 
znečišťování ovzduší, ochranu proti znečisťování pozemních a povrchových vod.
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Ochrana proti hluku a vibracím a proti zhoršení životního prostředí 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje s mechanizmy v dobrém 
technickém stavu, jejichž hlučnost nepřesahuje hodnoty stanovené v technickém 
osvědčení. Při provozu strojů, kde nelze snížit hluk na hodnoty stanovené 
hygienickými předpisy, bude nutno zabezpečit ochranu pasivní.  

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna ručním mechanickým oklepem, 
případně oplachem vodou. Suť a jiné prašné materiály bude nutno vlhčit kropením. 
Výjezd ze stavby bude pod stálou kontrolou stavby a případné znečištění komunikací 
bude okamžitě odstraněno. 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny 

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků a stavebních strojů 
produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídající platným 
vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu motorových vozidel na pozemních 
komunikacích.  

Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod 

Po dobu výstavby bude nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení 
staveniště vhodným způsobem zabezpečit stavbu tak, aby nemohlo dojít ke znečištění 
podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod ze 
stavební jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště.  

Odpadové hospodářství 

S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech, a to v jeho platném 
znění v době nakládání s odpady. Vzniku odpadů bude předcházeno a bude dbáno na 
snižování jeho množství a nebezpečných vlastností. 

U odpadů, které vzniknou, bude zajištěno jejich přednostní využití (např. recyklace) 
před jejich likvidací (např. skládkování, před energetickým využitím ve spalovně). 
Stavební odpad bude maximálně recyklován v recyklačním zařízení oprávněné osoby, 
po vytřídění případných nebezpečných složek. Osoba, která bude předávat odpady k 
využití nebo odstranění nejprve zjistí, zda osoba, které odpady mají být předány, je k 
jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněna. 

S odpadem vzniklým při stavebních pracích dle předložené projektové dokumentace 
bude naloženo v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákona o odpadech) a jeho 
prováděcích předpisů. 

Životnímu prostředí škodlivé stavební materiály budou skladovány na příslušně 
označeném místě v nepropustných obalech. 
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k/ Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Staveniště není oplocené. Třetí osoby mají bez ohlášení stavbyvedoucímu na 
staveniště zákaz vstupu. Veškerá nebezpečná místa a volné prostory musí být 
zabezpečeny proti pádu osob a materiálu.  

Na pracoviště, kde budou prováděny stavební a montážní práce musí být zakázán 
vstup nepovolaným osobám. Tento zákaz je třeba na příslušných místech viditelně 
vyznačit a vyžadovat jeho dodržování. 

l/ Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Úpravy pro pohyb třetích osob s omezenou schopností pohybu a orientace nebudou 
provedeny, jelikož se na stavbě nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

m/ Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. 
Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření.  

n/ Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Při provádění stavebních a montážních prací je nezbytnou podmínkou bezpečnosti 
práce vypracování a dodržování bezpečnostních předpisů a správných pracovních 
postupů pro provádění prací samotných a zabezpečení okolních pracovišť a 
komunikačních prostor tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví pracovníků. 
Zejména je nutné dodržet příslušná ustanovení Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. včetně 
dalších požadavků ve Vyhlášce č. 309/2005 Sb. o zajišťování technické bezpečnosti 
vybraných zařízení. 

Při provádění prací ve výškách je třeba dodržovat NV 362/2005 Sb. 

Při provádění montážních prací je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, podmínky 
příslušné kvalifikace a oprávnění, zejména ČSN 050601, ČSN 050610, ČSN 050630, 
ČSN 343100, ČSN 343108, vyhlášku ČÚBP č. 50/1978 Sb., vyhlášku č. 48/1982 Sb., 
vyhlášku ČÚBP č.19 a 20/1979 Sb. v platném znění a v dalších předpisech příslušných 
jednotlivým druhům zařízení a vykonávaných činností. 

Stavba se seznámí s lokalizací umístění požárních nádrží, popř. jiných hasicích 
zařízení. Stavební dělníci i třetí osoby pohybující se po staveništi budou seznámeni a 
proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví na staveništi. Každý pracovník dostane 
přidělené pracoviště a jeho pohyb na jiných pracovištích je zakázán.  

Třetí osoby se po staveništi mohou pohybovat jen po proškolení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví na staveništi a o možných rizicích a pouze v doprovodu pověřené 
osoby. 
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Všechny osoby pohybující se na staveništi jsou povinni nosit ochranné přilby. 
Pracovníci na určených pracovištích jsou povinni používat ochranné pomůcky v míře 
odpovídající druhů prováděné práce. 

Místa určená jako ohrožující bezpečnost a zdraví budou řádně označena a 
zabezpečena.  

 

o/ postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Hrubé terénní úpravy 
 Výkopové práce a betonáž základů včetně přípravy pro budoucí napojení 

přípojek (voda, elektro a kanalizace) 
 Zhotovení hrubé stavby  
 Výkopové práce – přípojka splaškové kanalizace, vodovodní přípojka, 

přípojka elektřiny, napojení přípojek 
 Provedení konstrukce vazníků a střechy včetně klempířských prvků 
 Osazení výplní oken a osazení zárubní všech dveří 
 Dokončení fasády objektu včetně nátěru 
 Provedení vnitřních rozvodů inženýrských sítí (voda, NN, topení) 
 Provedení vnitřních povrchů stavby včetně zateplení konstrukce střechy a 

podhledů 
 Položení podlah a dlažeb 
 Položení dlažeb vnějších zpevněných ploch včetně příchodové cesty 
 Osazení zařizovacích předmětů a dveřních křídel 
 Dokončovací práce 
 Položení dlažeb vnějších zpevněných ploch včetně příjezdové cesty 

 

B. 9 Celkové vodohospodářské řešení 

Srážkové vody ze střechy novostavby budou vsakovány na pozemku investora. 

 

Plán kontrolních prohlídek (dle harmonogramu prací): 

 Hrubé terénní úpravy 
 Výkopové práce a betonáž základů včetně přípravy pro budoucí napojení 

přípojek (voda, elektro, plyn a kanalizace) 
1.kontrolní prohlídka 

 Zhotovení hrubé stavby  
 Výkopové práce-přípojka splaškové kanalizace, vodovodní přípojka, 

dešťové potrubí se vsakem, přípojka elektřiny a přípojka plynu 
 Provedení konstrukce vazníků a střechy včetně klempířských prvků 
 Napojení přípojek 
 Osazení výplní oken a osazení zárubní všech dveří 
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2.kontrolní prohlídka 
 Dokončení fasády objektu včetně nátěru 
 Provedení vnitřních rozvodů inženýrských sítí (voda, NN, topení) 
 Provedení vnitřních povrchů stavby včetně zateplení konstrukce střechy a 

podhledů 
 Položení podlah a dlažeb 
 Položení dlažeb vnějších zpevněných ploch včetně příchodové cesty 
 Osazení zařizovacích předmětů a dveřních křídel 
 Dokončovací práce 

3.kontrolní prohlídka 

 

Seznam použitých podkladů pro zpracování: 

[1] Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech 
[2] Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečisťujícími látkami 
[3] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) 
[4] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
[5] Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací 
[6] Vyhláška č. 499/2006, o dokumentaci staveb 
[7] ČSN 01 3107 Technické výkresy. Schémata. Druhy a typy. Společné 

požadavky na kreslení 
[8] ČSN 73 0532 Akustika – ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické 

vlastnosti stavebních výrobků – požadavky 
[9] ČSN 73 0802 a související normy 
[10] ČSN 73 0821 ed. 2 - Požární bezpečnost staveb – požární odolnost stavebních 

konstrukcí 
[11] ČSN 73 1702 Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních 

konstrukcí 
[12] ČSN 73 1901 Navrhování střech – základní ustanovení 
[13] ČSN 72 7221-1 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – část 1: 

Typy konstrukcí a kategorie použití atd. 
 
 
 
 


