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B.

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.

Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

B.1.1. Zhodnocení staveniště
Jako staveništ jsou zde pouze dv dot ené bytové jednotky, ve kterých budou probíhat stavební úpravy. Oba byty jsou
p ístupné ze spole né chodby a hlavního domovního schodišt . Spole né komunikace budou stavbou zasa eny jen
v minimální mí e a pouze na nezbytn nutnou dobu (manipulace s materiály a sutinami ze staveništ a do staveništ ).
B.1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby
Jde o stavební úpravy jedné bytové jednotky a místností knihovny a promítací kabiny ve 2NP polyfunk ního domu v Mezn .
Vyu itím p vodní bytové jednotky a dvou výše zmín ných místností, v etn zabrání cca 3,7m2 ve ejné chodby, vzniknou dv
nové bytové jednotky spl ující podmínky na sou asné standardy v bydlení. Oba nové byty jsou jednopodla ní, kategorie 1+kk
a 2+kk)
Nový návrh bytových jednotek:
byt A - 2+kk – OÚ Mezno – 63,07m²
byt B - 1+kk - OÚ Mezno – 35,19m²
Oba byty jsou p ístupné ze spole né chodby a hlavního domovního schodišt .
B.1.3. Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch
Plánované stavební úpravy jsou pova ovány za nenáro né.
Zemní práce
Stavební úpravy se netýkají zemních prací.
Základy
Stavební úpravy se netýkají základových konstrukcí objektu.
Svislé nosné konstrukce
Stavební úpravy se netýkají nosných konstrukcí.
Vodorovné nosné konstrukce
Stavební úpravy se netýkají vodorovných konstrukcí.

	
  

	
  

	
  

Vnitřní stěny
Stávající p í ky budou n které vybourány i upraveny. Nové vnit ní p í ky z p í kovek Ytong tl. 75, 100 a 125mm.
D lící mezibytovou st nu vytvo í stávající konstrukce tl. 100-150mm s bezpe nostní st nou DURAGIPS SK 14H B3, která
vyhoví všem po adavk m i sama bez spolup sobení se stávajícím zdivem. (takto je mezi byty také v ásti vyu ita).
Povrchy podlah a stěn
Povrchy podlah jsou ešeny ú elov podle funkcí místností s ohledem na ešení interiéru. St ny vnit ní budou štukové omítky,
opat eny malí ským nát rem. Barva bude up esn na dle po adavk investora. St ny koupelny a WC budou opat eny
keramickým obkladem. Konkrétní typ nášlapné vrstvy bude up esn n dle po adavk investora. Všechny rohy budou opat eny
kovovými hranami do omítky. Styk omítky se spodní hranou parapetních desek bude ošet ena plastovými systémovými pod
omítkovými lištami APU.
Skladby p vodních podlah budou odhaleny a p ekontrolovány, p ípadn jejich skladba upravena do vyhovujícího stavu.

Datum: 06/2013
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Výplně otvorů
Veškeré vn jší výpln budou nová plastová okna. Vnit ní dve e dle výb ru investora. Vstupní dve e do byt budou osazeny
jako bezpe nostní s po ární odolností.
Dilatace
Je nutno dbát p íslušných technologických p edpis a SN.
B.1.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu
Stavební úpravy nijak nezm ní stávající pom ry napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
B.1.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených
pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území
Dopravní řešení
Stavební úpravy nijak nezm ní stávající podobu dopravního ešení.
Technická infrastruktura
Vzhledem k „rozsahu“ stavebních úprav byl proveden odborný pr zkum objektu (dot ených bytových jednotek).
Veškeré in enýrské sít napojeny na stávající rozvody (vodovod, vytáp ní, kanalizace, elektro). Odv trání na fasádu sm rem
do dvora nebo do odv trávacích nad st ešní rovinu.
Na pozemku nejsou umíst ny nové p ípojky a sít .
B.1.6. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany
Z hlediska ivotního prost edí nedojde realizací stavebních úprav k jeho zhoršení, navrhované úpravy nebudou mít negativní
vliv na ivotní prost edí. Provoz v objektu nemá charakter výrobního provozu, tak e nebude mít vliv na okolní zástavbu z
hlediska zvýšení hluku a vzniku odpadních produkt , neprodukuje škodlivé látky ani emise.
Technologie a materiály pou ité p i stavb nemají škodlivý vliv na ivotní prost edí, nejsou pou ity výrobky na bázi azbestu,
výrobky s obsahem formaldehyd a jiné mající škodlivý vliv na zdraví lidí.
Komunální odpad bude ešen stávajícím zp sobem.
B.1.7. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací
Jeliko se jedná o stavební úpravy p vodních bytových jednotek, není stavba ešena v souladu s po adavky vyhlášky .
369/2001 Sb.,“Bezbariérové ešení staveb“.
B.1.8. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace
Vzhledem k „rozsahu“ stavebních úprav byl proveden odborný pr zkum objektu (dot ených bytových jednotek).
B.1.9. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém
Jde pouze o stavební úpravy.
B.1.10. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory
-

Stavební úpravy – dv bytové jednotky

B.1.11. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po
jejím dokončení, resp. jejich minimalizace
B hem výstavby musí být z hlediska pé e o ivotní prost edí zabrán no nadm rné prašnosti a zne iš ování komunikací. Je
t eba zabezpe it provád ní prací v souladu s po adavky na ízení vlády . 148/2006 Sb., o ochran zdraví p ed nep íznivými
ú inky hluku a vibrací, kde jsou stanoveny normativní limity hlu nosti ve volném prostoru. Veškeré technologie a asový
harmonogram prací budou voleny s ohledem na tuto skute nost.
S odpady vzniklými v pr b hu stavby bude nalo eno v souladu se zákonem .185/2001 Sb., o odpadech.
Datum: 06/2013
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Jedná se o objekt ( ást objektu ur ená k bydlení, 1.np vyu ito jako ob . vybavenost a pohostinství) ur ený k trvalému bydlení,
jeho provoz nebude mít výrazn negativní vliv v i svému okolí.
B.1.12. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F
P i provád ní stavebních a montá ních prací musí být dodr eny veškeré platné bezpe nostní p edpisy v oblasti bezpe nosti a
ochrany zdraví pracovník dodavatele, zejména základní vyhláška . 324/ 90 Sb. UBP, ze dne 31. ervence 1990, o
bezpe nosti práce a technických za ízení p i stavebních pracích a další platné normy pro provád ní staveb. Tato podmínka se
vztahuje rovn na smluvní partnery dodavatele, investora a další osoby, oprávn né zdr ovat se na stavb .
Dále musí být dodr eny obecn platné p edpisy, normy pro pou ití stavebních materiál a provád ní stavebních prací a další
p ípadné dohodnuté podmínky ve smlouv o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo k ohro ení práv a majetku a práce
byly provád ny ú eln a hospodárn .
Veškeré odchylky od projektu a nov zjišt né skute nosti p i provád ní stavby, je t eba bez odkladu konzultovat s
projektantem, aby bylo mo né odborn správn rozhodnout o dalším postupu stavby.
B.2.

Mechanická odolnost a stabilita

Statika objektu nebude stavebními úpravami nijak p ití ena.
Statika je v souladu s normovými hodnotami tak, aby ú inky zatí ení a nep íznivé vlivy prost edí, kterým je vystavena b hem
výstavby a u ívání p i ádn provád né b né údr b , nemohly zp sobit
a) náhlé nebo postupné z ícení, pop ípad jiné destruktivní poškození kterékoliv její ásti nebo p ilehlé stavby,
b) nep ípustné p etvo ení nebo kmitání konstrukce, které m e narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a funk ní
zp sobilost stavby nebo její ásti, nebo které vede ke sní ení trvanlivosti stavby,
c) poškození nebo ohro ení provozuschopnosti p ipojených technických za ízení v d sledku deformace nosné konstrukce,
d) ohro ení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu stavby a ohro ení bezpe nosti a plynulosti provozu na
komunikaci p iléhající ke staveništi,
e) ohro ení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby,
f) porušení staveb v mí e nep im ené p vodní p í in , zejména výbuchem, nárazem, p etí ením nebo následkem selhání
lidského initele, kterému by bylo mo no p edejít bez nep im ených potí í nebo náklad , nebo jej alespo omezit,
g) poškození staveb vlivem nep íznivých ú ink podzemních vod vyvolaných zvýšením nebo poklesem hladiny p ilehlého
vodního toku nebo dynamickými ú inky povod ových pr tok , p ípadn hydrostatickým vztlakem p i zaplavení,
h) ohro ení pr to nosti koryt vodních tok , p ípadn údolních profil , most a propustk .
B.3.

Požární bezpečnost

Po ární bezpe nost je podrobn ešena v samostatné ásti PO ÁRN BEZPE NOSTNÍ EŠENÍ dokumentace ohlášení stavby.
B.4.

Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Stavba nemá v tšího negativního vlivu na ivotní prost edí. Vytáp ní bude zajišt no centráln stávajícím zp sobem. Odpadní
vody budou svedeny do stávajícího stoupacího potrubí. Vlastní provoz objektu neobsahuje v tší zdroj hluku a škodlivin, k
zajišt ní pot ebné akustické a vnitroklimatické pohody prost edí posta í b né konstrukce a prost edky. Pro výstavbu budou
pou ity stavební materiály, které zvláštním zp sobem neovliv ují ivotní prost edí. Obaly stavebních materiál budou odvá eny
na ízené skládky.
B.5.

Bezpečnost při užívání

P i u íváni stavby nevznikají ádné zvláštní nároky na bezpe nost. Provoz je nenáro ný a vy aduje pouze b né po adavky.
Návrh stavby je v souladu s obecnými po adavky na výstavbu.
Stavba v etn svých sou ástí a instala ních za ízení bude provedena podle p íslušných závazných p edpis a norem.
Zapojení spot ebi a uvedení do provozu bude provedeno odborn zp sobilou osobou (firmou) a bude podrobeno kontrole
revizního technika. P i p edání stavby u ivateli bude u ivatel ádn pou en o u ívání a obsluze všech ástí a za ízení stavby,
U ivatel následn zajistí v souladu s SN a po adavky výrobc v asné revize, kontroly, zna ení a další bezpe nostní a udr ovací
opat ení.

B.6.

Datum: 06/2013
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Nejvyšší p ípustná hodnota akustického hluku ve venkovním prostoru je dána na ízením vlády . 148/2006 Sb., O ochran
zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací. A vzhledem k místu stavby v ist obytném a klidném území není t eba ešit
ochranu vnit ních prostor p ed zdrojem vn jšího hluku a posta í útlum b n u itými konstrukcemi. Objekt nebude obsahovat
zdroj hluku, který by mohl být zdrojem obt ování okolních objekt .
B.7.

Úspora energie a ochrana tepla

Stavební úpravy nem ní tepelnou obálku budovy - obvodové st ny z stávají v p vodním stavu.
B.8.

Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Viz. kapitola 2.1.7. U ívání stavby osobami se sní enou schopností pohybu a orientace.
B.9.

Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Stavební úpravy nem ní pom ry v objektu.
B.10.

Ochrana obyvatelstva

Z ízení za ízení civilní obrany není uva ováno.
B.11.

Inženýrské stavby (objekty)

B.11.1. Odvodn ní území v etn zneškod ování odpadních vod
Napojení bytových jednotek na stávající stoupací potrubí vnit ní kanalizace.
B.11.2. Zásobování vodou
Napojení bytových jednotek na stávající stoupací potrubí vnit ního vodovodu.
B.11.3. Zásobování energiemi
Napojení bytových jednotek bude ve stávajícím stavu.
B.11.4. Hromosvod
B.11.5. Vytáp ní
Napojeno na stávající centrální zdroj vytáp ní a jeho rozvody
B.11.6. V trání
Místnosti v objektu budou v trány p irozen pomocí okenních otvor. WC, koupelny s digesto e odv trány pomocí ventilátoru na
fasádu, p ípadn nad st ešní rovinu.
B.11.7. ešení dopravy
Stavební úpravy nem ní stávající pom ry v daném území.

V Praze dne 21. 06. 2013

Datum: 06/2013

zpracoval : Ing. arch. Michal Dohnal
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