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Síanovtsko k projektové dokumentaci pro spojené územnía stavební řízení
Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183t2o06 Sb., ve znění účinném
prováděcích lyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technichých požadavcích
zabezpečujícíchbezbariérové užívánístaveb.

k 1. 1. 2O1B., a

Místo stavby:ívaražná

Stavebník: HV PROF|STAVEBNís, r. o. , Cacovická

Projektant: Atelier 101, s. r. o. Banskobystrická
Č.zakázky: neuvedeno

16t12,Brno

662/151, Brno
Datui^n: 1212a19

Fředmětem předloženédokumentace je výstavba 6 dvojdomků vóeině komunikací a inženýrských sítía jejich přípojek.
jeclná se o komunikaci pro příjezd k novým rodinným domům. Ceiková délka kornunikace je ,!00m, šířkakomunikace
5,5m, pěšíkomunixace šřky 1,5m. Navrhované kapacity objektů: Zastavěná plocha 6 x dvojdomů 6 x 165,6 m2, Užitná

piocha6xdvojdomúvČ.garážeaterasy6x259,4m2Obestarlěnýprostor6xdvojdomů6x1060m3Početbytů12
Počet parkovacích siánív garáži:12. Možnost parkování na volné ploše před RD i bezbariérově - uvedeno v odstavci

B,2.4. Chr:cjník na protlehlé straně RD.

Z hlediska plnění požadavkůvyhlášky č. 398i2009 Sb., ize stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a)
pozemní kornunikace a veřejné prostransiví

Textová část dokumentace doplněna na základě připomínek stanoviska 066,190054
:remáme připomínky.

-k

-

předloženédokumentaci

Závěr,. Předložená projekiová dokumentace má oředpokladil vl7horrět bezbariérovému přístupu při úoravách dle platné
iegislativy. Stavební detaily a vyba_vení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.
398/2009 Sb,, včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z,1 z února 2010),

Proti vyoání úzennníhoa stavebního povolení nemáme námitek. Požadujeme prověřit reaiizaci při závěrečné kontrolní
pnohiídce starrby,

Příloha: zména textu odstavce B,2,4
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Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů, které budou zajišiěny

před

nežádoucím znehodnocením nebo úniku odpadů.
Přednostně bude zajištěno využitíodpadůpřed jejich odstraněním, materiálové využitíbude mít přednost
před jiným využitímodpadů, Stavební odpady budou tříděny podle následujících položek: odpadní
zemina a kamení, kov, směsný stavebníodpad, dřevo, papír, plast.
Odpady budou předány pouze osobám, které jsou podle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.
Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu, aby
bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního
odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno.

Při kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti,
pokud jejich dalšívyužitínení možné,a evidence odpadů ze stavby (přehled druhů odpadů, vč, jejich
množstvíazpůsobu naloženís těmito odpady),
V objektu nebude docházet ke skladovánínebezpečných látek ani k manipulaci s nimi.
B.2.2 eelkové urbanistické a aičhitektonieké řešení

a}

Urbanismus

- územníregulace, kompozice prostorového řešení

Předmětem dokumentace je výstavba šesti rodinných dvojdomú včetně komunikace, inženýrských síiía
jejich přípojek, Rodinné domy jsou umísiěny na parc,č,805/2 v k.ú. Tvarožná v obci rvaražná. Rodinné
domy budou sloužit pro bydlení. Nová místníkomunikace včetně inženýrských sítía jejich přípojek je
umísiěna na parc,č, 803, 1158,

je

vybudovat na daném řešeném pozemku
Záměr^em investora
dvoupodlažních, nepodsklepených.
Objekty jsou zastřešeny plochou střechou s fóliovou krytinou,

b}

šest rodinných

dvojdomů,

Architektonické řešení- kompozice tvarového řešení,materiálové a barevné řešení
Hlavní vstup do rodinných domů jsou situovány z vlastní zpevněné plochy z čelníjižnístrany objektů,
Rodinné domy jsou přístupné ještě ze zadní strany objektu, z terasy, Z předsíně s šatnou je přístuoné
samostatné wc, garáž a hlavní obytná místnost se schodištěm, ve které je situován obývací pokoj,
kuchyňský a jídelníkout, orientovaný na sever, Z obývacího pokoje je přístupná venkovní terasa. Ve
2.NP se nachází čtyři pokoje, koupelna, samostatné wc a šatna.

Všechny obytné místnosti jsou přímo osvětleny a větrány, Objekty jsou zastřešeny plochou střechou
s fóliovou krytinou.

Fasádu rodinných domů budou tvořit omítky, barua bude dle výběru investora.
Při projektování bylo respektováno již zastavěné okolí objektu.
Projekt byl zpracován osobou způsobilou - autorizovaným architektem.
B,2,3 CeIkové provozní řešení, technolgqie vÝrobv
Viz. odst, B 2.2.

B.ž"4 Eezřlariérové užívánístavbv
Při řešenízpevněných ploch a ehodníkůje přihlédnuto k úpravárn ploch dle požadavkůvyhiášky
č.398/2009 Sb v užívánístarlebosobami s ůmezenou schopností pohybu nebo orientace, Na stávající
chooník v obci navazuje nově navržený chodník š, '1,50m. Chodník je osazen do betonových obrubníků
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chodníkových, z jedné stranyzvýšených 1ůcm nad úi"o,leň, Tenio obrubník bude sioužii tako vocjící|inie
p|"0 ůsoby nevidomé a slaOozraké, Na konci úseku buoe osazen zapuštěný betonový obr"ubník"
Cnodník;e navi,žen ve skladně z betcnoi,é zámkové dlažby, s povrchem protiskiuzným. Příčnýsk|on
chodníku je navržen 20/o, pcldélný sklon je max, 4,72c/l, spiňujícípodmínky pří|ohy 1l1,1.1 - i.1.2,
Parkovaní pro osoby s omezenou schopnosií pohybu neoo orientace je v případě potřeby zajištěno u
kažoéhorodinného domu s možnostívystoupenirovnou na zoevněnou plochu v šiři min" 120ůmm.
S ohledem na danou lokalitu, kde neize předpok|ádat jiné návštěvníky považujme za vyhovující.
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B,2.§ §ezpečnost při užívánístavby

\/secr,ny pi,ace musi pi"obínai v sculaii; s 0;atným] piávními oředpisy urči_;,ícich ochranu zdraví a
bezpeČrlosi pracovníku oři práci (ze.;ména rcpř. nařiz.en: ,liády 591i2006 Sb. o oližšíchminimálních
požaclavcích na bezpeČnosi a ochranu zcrav; přl prác na siaven štícna zákon 309i2006 Sb,. o zajištění
daišíchpodmínek bezpečnosll a ochrany zcravi při prácll,
Všechny práce musí probíhat ,; souiadu s platnýrni předpisy, vyhláškami a normami,
Všechny máteriály musibýtÉďnéáteštovány Pro dané užití,
Záklaaní požadavek na bezpečnost při užívánístaveb je soustředěn na riziko bezprostředního fyzického
poškození vznikajícíhoz rúzných důvodůpro osoby uvnitř nebo v blízkosti siavby, Realizací budou
zohledněna rizika týkajícíseuklouznutí, pádů, nárazů, popálení, zásahu elektrickým proudem, výbuchů.
B,2,6 Základn í charakteristika objektů

Boutacípráce
V mísiě novostaveb rodinných domů se nevyshlují žádnéstávající objekty, které by bylo potřeba před
samotnou výstavbou odstran

it.

Zemnípráce
Na pozemku bylo provedeno předběžnéinženýrsko-geologické a hydrogeologické posouzení, zpracované
firmou GEON, s.i,o, z listopadu 2019.
Vlastní lokalita se nachází v relativně rovinatém terénu stávajících zemědělských pozemků. V podloží
svrchního horizontu humózních hlín o mocnosti v rozmezí 0,4-0,5 m se vyskytují středně plastické jíly
charakteru sprašíasprašových hlín, převážně o tuhé až pevné konzistenci.
Mocnost daného kvartérního horizontu zemin eolického původu se pohybuje vrazmezí cca 5-10 m, kdy
tento přechází v subhorizont fluvio - deluviálních a deluviálních sedimentů charakteru jílovito-písčitých
hlín, místy pak v horizont jí|ovito-písčitýchštěrkůo mocnosti v rozmezí cca 0,2-0,4 m, kdy se ,jedná o
vodonasycený ažzvodnělý horizont, Nesouvisiá hladina podzemní,,,cdy se vyskytuje od hloubkové úlovně

cca6-10mp.t.
Flloubka založení
Vzhledem k charakteristice základových půd je nuino dodržet následně uvedené podmínky zakládání
jednotlivých objektů stavby. Z hlediska klimatického i z hlediska geologického a s přihlédnutím k
mechanicko-fyzikálním vlastnostem základových půd, je nutné základovou spáru situovat minimálně 1,2 m
pod upraveným terénem * vždy pod úrovnízastižených poloh navážek. Základovou spáru je třeba chránit
před povětrnostními vlivy, nadměrně vlhká jílovitá hlína v zákiadové spáře nemá dostatečnéparametry
pevnosti, aby bezpečně přenesla zatíženístavby a nedošlo k deformaci podzákladí.
zákiadotlé pasy jscu navrženy z prostého betonu a budcu prováděny do vykopové ryhy. vykopaná zemina
bude ukiádána na pozemku investora a bude sloužit pro terénníúpravy okolo rodinnéhc domu.

Výkooové práce budou prováděny ručně, v suchám období - vodní srážky by mohly způsobit
znehodnocení základové spáry. Je nutné převzetí čistézákladové spáry projektantem-statikem nebo
geo|ogem pro potvrzení navržené hloubky a šířky základu.
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