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TEXTOVÁ ČÁST 



A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby: 
Novostavba zázemí SK Sokol Olbramice včetně zpevněných ploch, přípojek IS a venkovních rozvodů IS, zařízení 
pro odvod dešťových vod a zařízení pro čištění splaškových vod 
b) místo stavby: 
Olbramice 
kat.území Olbramice 
parc. č.602, 603, 606, 607, 608, 1267 
c) Předmět projektové dokumentace: 
Dokumentace pro výběr dodavatele stavby 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Obec Olbramice 
Prostorná 132 
Olbramice 
742 83 Klimkovice  

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) autor návrhu a koordinátor projektu: 

 Ing. arch. Lukáš Krekáň 
IČ: 731 809 80 
Hauerova 3, 746 01 Opava 
mobil: 606 82 75 47 
e-mail: lukas.krekan@keddesign.cz 
b) zodpovědný projektant stavební část: 
Ing. arch. Lukáš Krekáň 
ČKA 4194 
c) spolupráce: 
Ing.arch.Lukáš Krekáň - architektonické řešení, stavební část 
tel.: 606 82 745 47, lukas.krekan@keddesign.cz 

  
Ing. Robert Kocián – zdravotechnika, vytápění, větrání 
  
Ing. Pavel Kožaný – statika  
 
Ing. Pavel Kubný – elektroinstalace, hromosvod 
  
Petr Matějek -  požárně bezpečnostní řešení 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
- vlastní zaměření a fotodokumentace stávajícího stavu 
- požadavky investora 
- výškopisné a polohopisné zaměření 
- hydrogeologické posouzení 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) rozsah řešeného území: 
Řešené území se nachází výhradně na pozemcích parc.č. 607, 608 a 1267, kat. území Olbramice. 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, 

zvláště chráněné území, záplavové území apod.): 
Není. 
c) údaje o odtokových poměrech: 
Území není vhodné pro vsakování dešťových vod. 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací: 
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací pro obec Olbramice, která byla  schválena  dne 



28.4.2004 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím: 
Pro stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí městským úřadem Bílovec dne 26.2.2014 pod zn. V/33178-13/141-
2014/Star a projekt pro stavební povolení je v souladu s tímto rozhodnutím. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 
Projektová dokumentace byla zpracována tak, aby byly splněny požadavky na využití území dle vyhlášky č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
V souvislosti s PD byla vyžádána stanoviska těchto dotčených orgánů (viz dokladová část): 
 
- HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MSK  
- KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MSK 
 
jejichž požadavky byly doplněny do PD. 

 
h) seznam výjimek a úlevových řešení: 
V projektu nebyly využity výjimky ani jiné úlevové řešení. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: 
Nejsou. 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí): 
Dotčené parcely se nacházejí v katastrálním území Olbramice: 
kat. území Olbramice: 
  
Pozemky zasažené navrhovanou výstavbou: 
1267 (ostatní plocha) 
607 (zahrada) 
608 (zastavěná plocha a nádvoří) 
 
Pozemky sousedící: 
41 (ostatní plocha) 
601 (ostatní plocha) 
602 (ostatní plocha) 
603 (ostatní plocha) 
606 (zastavěná plocha a nádvoří) 
607 (zahrada) 
608 (zastavěná plocha a nádvoří) 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: 
Jedná se o novostavbu. 
b) účel užívání stavby: 
Novostavba zázemí bude sloužit pro potřeby sportovního klubu Sokol Olbramice a pro místní hasiče. A také bude 
zajištěn větší komfort diváků. 
c) trvalá nebo dočasná stavba: 
Stavba je trvalého charakteru. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.): 
Stavba není chráněná podle jiných právních předpisů. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 
PD je navržena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
V projektu byly dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č.268/2009 Sb. 
Jelikož objekt novostavby spadá dle vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb do kategorie staveb uvedených v §2 písm. b), je část objektu (sociální zařízení) 
řešena dle této vyhlášky. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů: 
Byla vyžádána stanoviska těchto dotčených orgánů, jejichž podmínky byly zpracovány do PD: 
- HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MSK  
- KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MSK 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení: 



Žádné výjimky ani úlevová řešení nebyla stanovena. 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 

jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.): 
zastavěná plocha objektu zázemí: cca 195m2 

obestavěný prostor objektu zázemí: cca 1400m3 

 

fotbalové aktivity místního klubu – tréninky:  max. 20 osob 
fotbalové aktivity místního klubu – mistrovské zápasy: 

poč. hráčů  max. 40 osob 
počet diváků  max. 50 osob 

akce v klubovně:  max. 30 osob 
 

i) 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.): 

Elektrická energie: 
Potřeba elektrické energie:  cca 10MW/rok 
Jistič před elektroměrem: 40A 

Pitná voda: 
 Potřeba vody pro max. denní zátěž:        
 65 osob(šatny)  x 40 l 2.600 l/den 
 Provoz +úklid 200 l/den 
 WC pro veřejnost 100 l/den  

celkem 2.900 l/den 
 max 250m3/rok 
 20E.O. 
nárazový odběr max 2,8 l/s 

Splašková voda: 
 max 2.900l/den (max 250m3/rok)...20 E.O. 
Dešťové  vody: 

   střechy: 233 (m2) x 0,015 (m3/s/ha) x 1 (koeficient vsaku) 3,5 l/s 
  zpevněné plochy: 1011 x 0,015 x 0,8    12l/s 

množství odváděných vod celkem 233 x 0,8+1011 x 0,8 x0,8 833m3/rok 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy): 
Stavba bude provedena v jedné etapě. 
předpokládané zahájení realizace:  .................................................................................. ..................... prosinec 2014 
předpokládaná doba realizace:  ............................................................................................. ..................... 13 měsíců 
k) orientační náklady stavby: 
Na základě odborného odhadu s ohledem na obestavěný prostor, navržené konstrukce a  charakter užívání stavby 
jsou předběžně odhadované náklady na stavební práce cca 6.000.000 Kč. 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Stavba bude tvořit tyto stavební objekty: 
SO01 – objekt šaten 
SO02 – zpevněné plochy a opěrné stěny 
SO03 – přípojka vody a venkovní vodoinstalace 
SO04 – venkovní splašková kanalizace včetně septiku a pískového filtru 
SO05 – dešťová kanalizace včetně retenční nádrže 
SO06 – venkovní plynoinstalace 
SO07 – venkovní elektroinstalace 
Nebudou instalována technická a technologická zařízení. 

 



B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) charakteristika stavebního pozemku: 
Areál fotbalového hřiště leží na samém jihovýchodním okraji obce Olbramice mezi dvojicí komunikací – 
Klimkovické a Josefovické. Uvedené komunikace vymezují pozemky pro hřiště ze severní strany a vytvářejí mezi 
sebou jakousi dolinu, ve které je toto hřiště umístěno (cca 3m pod jejich úrovní). Jelikož pozemek mírně klesá 
jižním směrem, je i stávající fotbalové hřiště směrem sever-jih sníženo od praporku k praporku cca o 2m. Tento 
rozdíl ovšem není až tak výrazný a v návrhu není počítáno s jeho narovnáním. Směrem jihovýchodním od hřiště 
leží rodinná zástavba a zemědělská půda. 
V současné době je zázemí fotbalového klubu Sokola Olbramice umístěn zcela mimo areál hřiště, což je 
nevyhovující. 

 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 

stavebně historický průzkum apod.): 
Dle hydrogeologického průzkumu není řešená lokalita vhodná pro vsakování dešťových vod ze střech a 
zpevněných ploch. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 
Ochranná pásma se vztahují pouze na běžná technická OP inženýrských sítí. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území: 
Stavba se nenachází v blízkosti záplavového ani poddolovaného území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území: 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Při provádění stavby nebudou používány těžké mechanismy, 
hlučnost při stavbě bude běžná. Před výjezdem ze stavby budou vozidla očištěna, pokud dojde ke znečištění 
komunikace vozidly ze stavby, bude komunikace ihned očištěna. Prašnost prací na stavbě bude minimalizována 
používáním uzavřených nádob a kontejnerů, případně zkrápěním vodou. Odpady ze stavby budou odváženy k 
likvidaci nebo na řízené skládky. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
Bude potřeba odstranit stávající ovocné stromy a další zeleň. 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa: 
Na pozemku kat.č. 607 bude provedno trvalé vynětí ze zemědělského půdního fondu v rozsahu 0,0888ha (viz 
vyjádření MMO OOŽP ze dne 10.6.2013 pod zn. SMO/110872/13/ÚHA/HOR). 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu): 
Přípojky IS a připojení na komunikaci je řešeno v územním rozhodnutí a není součástí této PD. 

Přímo v areálu na dotčených parcelách patřícím obci Olbramice jsou následující možnosti k napojení: 
• stávající kanalizační stroka DN 400 (v majetku obce Olbramice), která je napojena na zatrubněný potok DN 1200, 

který následně ústí do otevřeného koryta pro odvod dešťových vod a také pro odvod vyčištěných splaškových vod 
ze septiku s pískovým filtrem. 

• stávající plynovodní přípojka ukončena na parc. č. 608 ve skříni HUP (bude provedena nová venkovní 
plynoinstalace s připojením na stávající přípojku). 

• stávající sloup pro vzdušné vedení NN na parc. č. 1267, při kterém je umístěna stávající rozpojovací skříň a 
elektroměrový rozvaděč (bude provedena nová venkovní podzemní elektroinstalace od této přípojky). 
V komunikaci na parc.č. 41 je umístěn vodovodní řád (SMVaK Ostrava a.s.), ze kterého je možné zřídit vodovodní 
přípojku přes pozemky na parc. č. 601 a 69 na parc.č. 1267. Všechny tyto pozemky jsou ve vlastnictví obce 
Olbramice. 
Do areálu je umístěn stávající sjezd z komunikace na parc. č. 69. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:  
Současně (nebo v předstihu) se stavbou zázemí a zpevněných ploch bude probíhat výstavba splaškové a dešťové 
kanalizace (řešeno samostatnou PD) a přípojky IS (dle vydaného územního rozhodnutí). 



B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Novostavba zázemí bude sloužit pro potřeby sportovního klubu Sokol Olbramice a pro místní hasiče. A také bude 
zajištěn větší komfort diváků. 
fotbalové aktivity místního klubu – tréninky:  max. 20 osob 
fotbalové aktivity místního klubu – mistrovské zápasy: 

poč. hráčů  max. 40 osob 
počet diváků  max. 50 osob 

akce v klubovně:  max. 30 osob 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus: 
Do nově vzniklého areálu bude umístěn vjezd a vstup ze stávajícího nezpevněného vjezdu.  
Objekt zázemí pro sportoviště a pro návštěvníky areálu bude umístěn mírně excentricky vůči středu fotbalového 
hřiště tak, aby byla zachována návaznost na vjezd pro úpravu plochy samotného hřiště ve stávající poloze, která 
se díky terénní konfiguraci jeví jako optimální. 
Centrum nového sportovního areálu se tak ocitne v jihozápadní části pozemku mezi objektem zázemí a novými 
sportovišti, která budou tvořena beachvolejbalovým kurtem a multifunkčním hřištěm pro možnosti volejbalu, 
malého fotbalu, volejbalu, basketbalu, tenisu a dalších sportů. 
Vjezd na pozemek s přilehlou zpevněnou plochou bude sloužit pro příjezd techniky k úpravám hřiště a zároveň 
může sloužit jako odstavná plocha pro případný autobus s hostujícím týmem. Pro pěší pak povede chodník kolem 
objektu zázemí přes jakousi bránu do centrálního prostoru.  
Centrální prostor bude tvořit široká zpevněná plocha, na kterou budou navazovat 
- dvě nová sportoviště (beachvolejbal, multifunkční hřiště) – výhled -  není součástí této PD 
- dětské hřiště, které bude vymezeno ze severu stěnou oné vstupní brány, která může být využita třeba jako 
lezecká stěna nebo i pro jiné účely – není součástí této PD 
- plocha pro posezení s přímou vazbou na okénko bufetu umístěné v přízemí objektu zázemí 
- vstup na toalety pro veřejnost (muži, ženy, tělesně postižení) 
- vstup na schodiště na terasu a tribunu 
- vstup do volně řešeného posezení s ohništěm pro konání dalších nesportovních akcí – není součástí této PD. 
Dále na tomto prostoru budou umístěny stojany pro jízdní kola, případně stoly pro stolní tenis apod. 
 
Další aktivity mohou být rozvíjeny v jižní části pozemku (minigolf, pétanque, střelnice apod.) – není součástí této 
PD 
 
Areál bude doplněn zelení. A to zejména plocha mezi parkovištěm a objektem zázemí, který je v přímé návaznosti 
na dětské hřiště a může sloužit jako rozšíření tohoto hřiště s přírodními prvky. 
Celý areál je řešen tak, aby bylo využito dané terénní konfigurace bez nutnosti dramatických násypů a odkopávek 
zeminy.  
 
b) architektonické řešení: 
Objekt zázemí je řešen jako dvoupodlažní nepodsklepený objekt zastřešen pultovou střechou se sklonem 7°. 
Konstrukčně je řešen jako jednotrakt. 
Půdorysně je objekt řešen jako dva k sobě připojené obdélníky, které jsou svou delší stranou orientovány podélně 
vedle fotbalového hřiště. Tyto obdélníky jsou zastřešeny společnou střechou. Do prostoru který je tvořen v místě 
menšího z obdélníků je vloženo venkovní schodiště, které je tak také zastřešeno. 
Na objekt v přízemí navazuje jakási jednoduchá vstupní brána do areálu, která je tvořena solidní zdí se vstupním 
otvorem. 
V patře je nad menším z obdélníků umístěna zastřešená terasa. Ta je oproti přízemí cca o 1,5 m vykonzolovaná a 
ze strany fotbalového hřiště přechází v jakousi krytou tribunu. Na tuto terasu je přístup po lehkém ocelovém 
schodišti, které v přízemí navazuje na centrální prostor areálu. Z terasy je rozhled po celém areálu. 
Fasády jsou řešeny jednoduše. Přízemí je z vnějších stran opticky mírně vyvýšeno až po parapety oken v patře a 
je provedeno z bílé omítky. Z vnitřních stran (vzhledem vůči areálu) je fasáda přístupnější a je celá řešena jako 
mírně ustoupená a je provedena v červené barvě. Menší, přízemní obdélník je opatřen soklovou omítkou na celou 
výšku. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Objekt zázemí je provozně řešen na několik samostatně přístupných částí. V přízemí jsou to tyto jednotky: 



- šatny s příslušenstvím 
- sklad přístupný zvenku 
- toalety pro veřejnost přístupné zvenku 
- bufet přístupný zvenku 

V patře pak jsou tyto jednotky: 
- společenská část s toaletami 
- venkovní terasa s tribunou 

 
V přízemí je tedy v severní části s návaznosti na příjezd automobilů umístěn samostatný sklad pro údržbu hřiště a 
pro skladování prodejního sortimentu, který bude prodáván v bufetu. 
V centrální části je umístěna chodba přístupná od hřiště, ze které jsou vstupy do třech šaten a úklidové místnosti s 
pohotovostním WC. Součástí chodby je také nika pro umístění pračky. Z největší šatny je vstup do čistého skladu. 
Vždy mezi dvěma šatnami je umístěna umývárna se sprchovými stanovišti se třemi výtoky a umyvadly. Z velké 
umývárny je také umístěn přístup na toaletu. Šatny s umývárnami jsou propojeny a jejich využití lze operativně 
měnit dle aktuálních požadavků. 
V jižní části objektu jsou umístěny toalety pro veřejnost, které jsou přístupné zvenku. Jedna pánská se třemi 
pisoáry a kabinkou a jedna dámská, která slouží zároveň i pro tělesně hendikepované osoby. Vedle toalet je 
místnost bufetu, pro a výdej nápojů a balených pokrmů bez jejich přípravy.Z bufetu je přes předsíňku vstup na 
toaletu pro personál. 
 
V patře se z terasy vstupuje přes vstupní halu do klubovny. Součástí klubovny je i kuchyňský kout. Ze vstupní haly 
jsou dále přístupné toalety mužů s úklidovou komorou a toalety žen. Je zde také umístěna prostor pro instalaci 
otopného zařízení, který je přístupný ze dvou stran. 
Střešní terasa na straně fotbalového hřiště přechází v jakousi minitribunu s výhledem na fotbalové hřiště. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Bezbariérově je řešena přízemní toaleta přístupná zvenku, která je řešena dle vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Při užívání stavby budou dodržována běžná pravidla bezpečnosti. Jiná zvláštní bezpečnostní opatření projektová 
dokumentace neřeší. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení: 
Objekt je stavebně tvořen dvěmi jednotraktovými hmotami. Jedna z nich je dvoupodlažní. Jako celek jsou 
zastřešeny jednoduchou pultovou střechou. 
b) konstrukční a materiálové řešení: 
Pro stavu objektu zázemí i pro další stavební úpravy budou použity tradiční materiály. 
Základové konstrukce budou betonové. 
Nosné obvodové zdivo bude tvořeno keramickými tvárnicemi, které budou z vnější strany zatepleny kontaktním 
zateplovacím systémem. 
Strop bude tvořen předpjatými železobetonovými panely. 
Příčky budou keramické. 
Krov bude tvořen dřevěnými krokvemi na celý rozpon uloženými na obvodovém zdivu, v místě terasy na dřevěných 
sloupcích a vaznicích. 
Střešní krytina bude z měkčeného PVC. 
Oplechování a okapní systém bude proveden v titanzinku.  
Okna a vstupní dveře budou plastové, vnitřní dveře dřevěné. 
Nosná konstrukce vykonzolovaných částí terasy bude dřevěná. 
 
Zpevněné plochy budou tvořeny betonovou zámkovou dlažbou. 
Opěrné a parterové steny a zídky budou tvořeny gabionovým zdivem. 
 
Vytápění bude řešeno pomocí teplovodních radiátorů, které budou brát teplo z centrálního zdroje. Ten bude tvořen 
plynovým kotlem pro přípravu topné i užitkové vody s celkovým výkonem max 50kWh s turbo odkouřením nad 
střechu.  
TUV bude připravována centrálně pro všechna výtoková místa. 
c) mechanická odolnost a stabilita: 
Stavební objekt byl v rámci řešené projektové dokumentace navrhován na veškeré předpokládané budoucí 



zatížení po dobu životnosti stavby zadané investorem a ostatní zatížení dle současně platných norem a předpisů – 
tj. klimatické, užitné apod.  
Při návrhu konstrukcí z hlediska prostorového uspořádání, dimenzí jednotlivých prvků apod. bylo přihlédnuto jak k 
odezvě konstrukce proti ztrátě únosnosti (1.MS), tak proti přetvoření (2.MS). Návrh konstrukcí bezpečně vyhovuje 
zadanému zatížení. 
Podrobněji viz stavebně konstrukční řešení, které je součástí PD.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení: 
Vytápění bude řešeno pomocí teplovodních radiátorů, které budou brát teplo z centrálního zdroje. Ten bude tvořen 
plynovým kotlem pro přípravu topné i užitkové vody s celkovým výkonem max 50kWh s turbo odkouřením nad 
střechu, teplo bude přenášeno deskovými radiátory.  
b) výčet technických a technologických zařízení: 
Technologická zařízení a technologie ovlivňující funkčnost a bezpečnost zde nejsou navržena. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Objekt bude rozdělen na dva požární úseky – 1.NP a 2.NP. Více viz samostatná část PD -  D.1.3 Požárně 
bezpečnostní řešení 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení: 
Pro návrh obvodových konstrukcí objektu byla použita následovné kritéria: 
Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :  ..................................................................................................... -15.0 C 
Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m :  ........................................................................................... 8.2 C 
Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :  ........................................................................................................1.45 
Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :  ........................................................................................................... 19.5 C 
Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu :  ................................................................................................ 0.0 % 

  

Typ objektu: ................................................................................................................................ občanská vybavenost 
b) energetická náročnost stavby: 
Veškeré nové konstrukce byly navrženy tak, aby byly splněny a překročeny doporučené součinitele prostupu tepla. 
Objekt splňuje požadavek na nízkou energetickou náročnost. 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií: 
V PD se s využitím alternativních zdrojů energie nepočítá. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby ( větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále 
řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
Místnosti šaten a umýváren a klubovna budou osvětleny i větrány přirozeně okny. Umývárny budou navíc 
odvětrány nuceně ventilátory přes fasádu s výměnou vzduchu 100m3/hod/1 sprchu + 25m3/hod/1 umyvadlo. 
Toalety budou odvětrány nuceně ventilátory přes fasádu (v patře nad střechu) s výměnou vzduchu 50m3/hod/1 
klozet + 25m3/hod/1 umyvadlo + 25m3/hod/1 pisoár.  
Objekt bude napojen na obecní rozvod pitné vody. 
Splaškové vody budou předčištěny v septiku a dočištěny v zemním pískovém filtru a následně vypouštěny do 
stávající vodoteče. 
 
Objekt bude využíván pouze v denní době v dopoledních a odpoledních hodinách tedy mimo noční klid. Zařízení 
pro elektroakusticky zesilovanou řeč a reprodukovanou hudbu bude umístěno na fasádě objektu směrem do hřiště. 
Díky umístění objektu na okraji obce nebude tento zdroj hluku zásadně ovlivňovat životní prostředí v okolí. Toto 
zařízení nebude používáno pro hudební produkci. 
 
Prostor výčepu bude sloužit pouze pro výdej nápojů, pro prodej balených potravin a pro tepelnou úpravu a výdej 
uzenin. Konzumace nápojů a potravin bude výhradně z nevratného nádobí (např. plastové kelímky, papírové tácky 
apod.). Prostor bude splňovat obecné požadavky na potravinářské prostory vyplývající z kapitoly II článku 4 odst. 2 
ve spojení s přílohou II kapitolou I a II Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 o hygieně 
potravin. Z bufetu bude přes předsíňku vstup na WC pro personál. Předsíňka bude sloužit jako šatna a převlékárna 
personálu. 
Pro skladování nápojů a balených potravin bude využito místo pod pracovní deskou a místnost č. 1.10 (venkovní 
sklad), pro skladování chlazených nápojů bude sloužit lednice umístěna v místnosti bufetu. Uzeniny budou 
skladovány v menší lednici umístěné pod pracovní deskou. Sudy s pivem budou umístěny pod pracovní deskou. 



B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: 
V objektu nebude stálá přítomnost osob – ochrana proti pronikání radonu z podloží se neřeší. 
b) ochrana před bludnými proudy: 
Neřeší se. 
c) ochrana před technickou seizmicitou: 
Není potřeba řešit. 
d) ochrana před hlukem: 
Vzhledem k charakteru objektu není potřeba řešit. 
e) protipovodňová opatření: 
Stavba se nenachází v zátopové oblasti, protipovodňová opatření nejsou potřebná. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) napojovací místa technické infrastruktury: 
Připojení na síť NN bude provedeno nově ze stávajícího sloupu (tato PD neřeší). 
Připojení na plynovodní síť bude provedeno novou venkovní plynoinstalací ze stávajícípří pojky (tato PD neřeší). 
Připojení vodovodní řád bude provedeno nově (tato PD neřeší). 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

- venkovní plynoinstalace  PE 100 dn32, dl. 30m 
- vodovodní přípojka + venkovní vodoinstalace PE 100 RC DN 32, dl. 1+68m 
- NN 3×20A, vypínací charakteristika B 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) popis dopravního řešení: 
Do areálu bude umístěn vjez z komunikace na par. č. 69 (v místě stávajícího nezpevněného vjezdu). V areálu 
nebudou plochy pro odstavení osobních automobilů – parkování bude zajištěno parkovištěm naproti stávající 
restaurace, které je dostatečně kapacitní. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
Areál bude napojen na komunikaci na parc.č. 69 v místě stávajícího nezpevněného sjezdu.  
c) doprava v klidu: 
V areálu nebudou plochy pro odstavení osobních automobilů – parkování bude zajištěno parkovištěm naproti 
stávající restaurace, které je dostatečně kapacitní. 
d) pěší a cyklistické stezky: 
Neřeší se. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a) terénní úpravy: 
Terén bude vytvarován dle zpevněných ploch. Terénní zlomy budou opatřeny opěrnými stěnami z gabionového 
zdiva.  
b) použité vegetační prvky: 
Není součástí této PD. 
c) biotechnická opatření: 
Bez požadavků 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 
Z objektu přístavby nebudou vypouštěny žádné škodliviny. 
Dešťové vody budou zaústěny do stávající vodoteče.  
Splaškové vody budou čištěny v pískovém filtru a vypouštěny do stávající vodoteče. 
Komunální odpad bude tříděn a odvážen v rámci svozu komunálního odpadu. 
Případný nebezpečný odpad bude likvidován na sběrných místech a skládkách k tomu určených. 
Objekt nebude zdrojem hluku. 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Bez požadavků 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 
Bez požadavků 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska El A: 
Bez požadavků 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 



právních předpisů: 
Bez požadavků 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Zejména bude dbáno na dobrou přístupnost všech zařízení. Odpady budou shromažďovány na určených místech 
a po zaplnění se budou vyvážet. Veškerá elektrická zařízení a instalace musí odpovídat platným normám a 
předpisům a musí být řádně označena. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 
Voda bude brána z předem provedené vodovodní přípojky popřípadě z cisterny. 
El. energie bude brána z předem provedené přípojky NN. 
b) odvodnění staveniště: 
Staveniště bude odvodněno na terén. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu bude realizováno v místě stávajícího vjezdu 
na pozemek. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Při provádění stavby nebudou používány těžké mechanismy, 
hlučnost při stavbě bude běžná. Před výjezdem ze stavby budou vozidla očištěna, a pokud dojde ke znečištění 
komunikace vozidly ze stavby, bude komunikace ihned očištěna. Prašnost prací na stavbě bude minimalizována 
používáním uzavřených nádob a kontejnerů, případně zkrápěním vodou. Odpady ze stavby budou odváženy k 
likvidaci nebo na řízené skládky. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: 
Plocha staveniště bude oplocena. 
Bude provedeno kácení stávajících ovocných stromů a náletové zeleně. 
f) maximální zábory pro staveniště: 
Plocha staveniště v čase výstavby nepřesáhne plochu řešeného území, tedy pozemky na parc.č. 607, 608 a 1267. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace: 
Odpady vzniklé při výstavbě se budou likvidovat zákonným způsobem dle plánu likvidace odpadů zodpovědnou 
firmou s náležitým oprávněním. 
Vzhledem k rozsahu stavebních prací bude produkované množství odpadů v řádech stovek kg.  

 
 ODPADY ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI: 

č. odpadu název  zařazení způsob likvidace 

170504 zemina z výkopů O vlastní pozemek 
170405 železo a ocel  Kovošrot 
170201 dřevo  skládka inert. odp. 
170202 sklo, skelná vata O skládka inert. odp. 
170904 směsné stav. odpady O skládka inert. odp. 
170102 cihly  skládka inert. odp. 
170101 beton  skládka inert. odp. 
170203 plasty, izol. fólie O skládka pro tento sortiment 
200127 barvy, lepidla  skládka pro tento sortiment 

(Kategorizace odpadů dle Vyhl. č. 381/2001 Sb.) 
 
Zodpovědnou osobou za likvidaci odpadů ze stavby je investor, který ji může smluvně přenést na dodavatele 
stavby nebo jinou firmu, zabývající se touto činností. Ve smlouvě o likvidaci odpadů musí být výslovně uvedeny 
názvy a kódy likvidovaných odpadů. 
Vzniklé emise ze stavebních strojů budou vzhledem k rozsahu stavby zanedbatelné. 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 
Na pozemku na parc.č. 607 bude provedena skrývka ornice v mocnosti 0,3m (213m3) a podkornice v mocnosti 
0,1m (71m3). Budou uloženy na oddělených deponiích v prostoru stavby na parc. č. 1267. Podornice bude po 
zhotovení stavby využita pro terénní úpravy a ornice pro ozelenění pozemků na parc.č. 607, 608 a 1267. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě: 
Po dobu výstavby nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí. Zhoršení může způsobit hluk a prašnost při 
provádění některých stavebních činností. Dodavatel musí zajistit pravidelné čištění staveniště a příp. místní 
komunikace od nečistot způsobených staveništní dopravou. 
V době od 22,00 do 6,00 hodin musí být dodržován noční klid. 



Odpad při stavební činnosti budou tvořit především zbytky stavebních materiálů – dřevo, betonová drť, cihelný 
materiál, asfaltové lepenky, obaly od barev apod. Stavební odpad bude tříděn a odvážen na skládku. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 
Pro bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků platí Zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, Vyhl.č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, Nař.vlády č. 362/2005 Sb. o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Nař.vlády č.  
378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí, Zákon ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů s vyhl. MV č. 
246/2001 Sb., o požární prevenci, kterou se provádí zákon o PO. Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví, musí mít zajištěny všechny povinné ochranné pracovní pomůcky a prostředky 
a musí být seznámeni se zásadami práce s el. přístroji a zařízením, s požárními poplachovými směrnicemi (i 
s ostatní dokumentaci požární ochrany) a únikovými cestami z objektu. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 
Bez požadavků. 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření: 
Bez požadavků. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby: 
Bez požadavků. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
zahájení stavby: červen 2015 
ukončení stavby: prosinec 2016 
 
 
 
 
 

V Opavě, březen 2015                                  vypracoval: Ing. arch. Lukáš Krekáň 


