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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
Stavební úprava stávajícího objektu výměníku tepla, který je umístěn v těsném sousedství
budovy Městského úřadu v Plané nad Lužnicí. Území tvoří centrum města, kde se
nacházejí veřejné budovy, jako je Městský úřad, Dům s pečovatelskou službou, Základní
škola nebo Mateřská škola.
Záměrem investora je rozšíření prostor Městského úřadu a Městské knihovny do pouze
částečně využitého objektu výměníkové stanice tepla. Rozšíření MěÚ bude využito pro
ukládání archivních spisů, rozšíření Městské knihovny bude využito pro čítárnu. V přízemí
objektu bude zřízeno veřejné WC s úpravou pro osoby s omezenou schopností pohybu a
orientace.
Součástí stavební úpravy bude napojení technické infrastruktury, úprava přístupových
ploch a umístění podzemní nádrže na zachytávání a využití dešťových vod. Tyto stavební
úpravy budou provedeny na pozemku, který je v majetku investora.
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci
Výřez ÚP Planá nad Lužnicí :

Legenda ÚP Planá nad Lužnicí :
OV – občanské vybavení, veřejná infrastruktura
Zahrnují plochy staveb pro občanského vybavení a veřejných prostranství a dále plochy související
dopravní a technické infrastruktury.
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Jde o plochy staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, např.
nerušící výroba a služby, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.
Přípustné jsou:
- zařízení obchodu, prodeje a služeb
- zařízení ubytování a stravování
- zařízení školská, zdravotnická, sociální péče, kulturní a církevní
- objekty doprovodné a zabezpečující provoz a potřeby území, klubovny, šatny a sociální zařízení
- odstavná místa a parkoviště
- zeleň plošná, liniová a ochranná
- zástavba ve stávajícím rozsahu
- odstavná místa s vazbou na dominantní funkci
- zeleň plošná, liniová a ochranná
Nepřípustné využití:
- umisťování aktivit, které jsou provázeny zvýšeným hlukem nebo dopravním provozem
Regulativy architektonické, stavebně technické, ochrany krajinného rázu
Objekty solitérní, max. výšky 8 m v hřebeni střechy, zastavěnost pozemků max. 50 %.
Navržený záměr je v souladu s Ú zemním plánem města Planá nad Lužnicí.
Bude splněna podmínka o hlavní činnosti a bude splněna podmínka prostorového
uspořádání.
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků
na využívání území
Navržená stavební úprava bude provedená v půdorysu původního objektu, objekt bude
napojen na stávající technickou infrastrukturu, která se nachází v bezprostřední blízkosti
stavby. Požárně nebezpečný prostor stavby nebude zasahovat na sousední pozemky
v majetku jiných vlastníků.
Stavba je navržená v souladu s platnou ÚPD. Z těchto důvodů nejsou známy žádné
výjimky z obecných požadavků na využívání území, potřebné pro povolení stavby.
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů
Podmínky závazných stanovisek všech dotčených orgánů byly zapracovány do všech
dotčených částí projektové dokumentace – zejména se jedná o část B. Souhrnná
technická zpráva, část C.3. Koordinační situační výkres a část D.1.1. Architektonickostavební řešení.
Samotná závazná stanoviska dotčených orgánů jsou obsažena v dokladové části, jež je
nedílnou částí projektové dokumentace.
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum,
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.
Na pozemku byl proveden základní stavebně technický průzkum a stavba byla zaměřena.
Pro zpracování PD byly využity projektové podklady budovy Městského úřadu a objektu
výměníku.
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f) ochrana území podle jiných právních předpisů
Ve stávajícím objektu výměníku se nacházejí rozvody tepla, TUV, EI a přívodní potrubí
studené vody, které obsluhují navazující a sousední objekty. Tato zařízení a rozvody
budou v předstihu upraveny a zajištěny, ostatní nefunkční zařízení budou demontována.
Tyto práce nejsou předmětem této PD.
V bezprostředním okolí stavby se nacházejí stávající inženýrské sítě, které budou
respektovány při připojení objektu na dešťovou a splaškovou kanalizaci.
Před výkopem pro napojení dešťové a splaškové kanalizace budou stávající inženýrské
sítě vytýčeny a výkop v jejich ochranném pásmu bude proveden ručně.
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Stavební pozemek se dle dostupných podkladů nenachází v záplavovém, poddolovaném
či jinak ohroženém území.
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h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové
poměry v území
Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Možný krátkodobý vliv bude mít
realizace stavby, která přinese určité zhoršení prostředí vlivem provozu mechanismů
dodavatele stavby a provádění montážních a stavebních prací. Omezit lze toto dočasné
zhoršení pouze důsledným dodržováním příslušných norem a předpisů a kázní dodavatele
stavby. V mimopracovní době budou stavební stroje odstaveny na určených zpevněných
plochách. Při přesunech strojů a materiálů je nutné zamezit znečišťování komunikací a
zvýšené prašnosti zejména v zastavěných částech lokality. Hluková zátěž bude po dobu
výstavby maximálně minimalizována a nepřesáhne přípustné denní limity. Veškeré vlivy
stavby na okolí viz. B.6.
Stavební úprava bude provedená na shodném půdorysu. Dešťové vody ze střechy a
terasy budou z 80% půdorysné plochy budovy převedeny do nádrže na dešťovou vodu
umístěnou v bezprostřední blízkosti objektu. Toto množství odpovídá technicky možnému
množství odvodnění střechy do nádrže. Dešťová voda z nádrže bude primárně využívána
k zalévání a údržbě zeleně umístěné v budově Rozšíření MěÚ, a dále bude také
využívána pro zalévání veřejné zeleně. Přebytek dešťové vody bude bezpečnostním
přepadem odveden do stávající dešťové kanalizace. Zbývající plocha střechy, cca 20%
plochy, bude odvodněná do stávajících svodů a převedená do stávající dešťové
kanalizace. Odtokové poměry v lokalitě se navrhovanou stavební úpravou nemění.
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Součástí navržené stavby je zbourání stávajícího komína původní kotelny.
Pro stavební úpravu je nutné snést střechu stávajícího objektu a vybourat část vnitřních
nosných stěn a příček.
Navržená stavební úprava nevyžaduje kácení dřevin.
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa
Stavba nevyžaduje dočasné nebo trvalé zábory ZPF.
Stavba se nenachází na pozemku plnícím funkci lesa ani v ochranném pásmu lesních
pozemků.
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě
Napojení stavby na stávající dopravní infrastrukturu:
Městský úřad v Plané nad Lužnicí, vč. stávajícího objektu výměníkové stanice je napojen
na komunikaci I/3 Tábor – České Budějovice. Vlastní výměníková stanice je dostupná po
místní komunikaci s živičným povrchem, která navazuje na parkoviště před Městským
úřadem a přístupové plochy k Základní škole a k Domu s pečovatelskou službou. Stavební
úpravou se nemění napojení na stávající dopravní infrastrukturu.
Napojení pozemku na stávající technickou infrastrukturu:
1) Napojení stavby na NN je ze stávající rozvodné sítě EoN do rozváděče Rv umístěného
na severní straně výměníku stávajícím kabelovým rozvodem v majetku E.GN.
2) Napojení stavby na požární vodu a na studenou vodu bude řešeno vnitřním rozvodem
z ponechané části výměníkové stanice, kde je umístěno připojovací potrubí pro Městský
úřad, Základní školu a Dům s pečovatelskou službou.
B. Souhrnná technická zpráva
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3) Dešťové vody ze střechy a terasy budou převedeny do nové nádrže na dešťovou vodu,
která bude umístěná v těsné blízkosti stavby, a bude opatřená bezpečnostním
přepadem do stávající dešťové kanalizace. Část dešťových vod, které nelze technicky
převést do nádrže na dešťovou vodu, bude převedená do stávajících dešťových svodů
objektu.
4) Stavba bude napojená na splaškovou kanalizaci novou přípojkou PVC DN150 mm
zaústěnou do stávajícího řadu při severní fasádě Městského úřadu.
5) Stavba bude napojená na stávající horkovodní předávací stanici, umístěnou
v ponechané části výměníku. Ve stanici bude umístěn sdružený rozdělovač, který je
součástí předešlého projektu vytápění Městského úřadu, a který má rezervní hrdla pro
napojení přístavby. Na rezervní hrdlo se osadí směšovací ventil, oběhové čerpadlo a
měřič tepla.
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Realizace stavby bude zahájena po řádném povolení stavebním úřadem.
Předpokládaný termín zahájení prací: 2021
Předpokládaný termín dokončení všech prací: 2022
Navržená stavba si nevyžádá žádných podmiňujících, vyvolaných nebo souvisejících
investic.
m) seznam
provádí
parc.
17/2
21/2
37/1

pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a
vlastnické právo
Město Planá nad Lužnicí
Město Planá nad Lužnicí
Město Planá nad Lužnicí

druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
ostatní plocha

výměra m2
180
1609
2711

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo
bezpečnostní pásmo
Navrženou stavební úpravou nedojde ke vzniku žádného ochranného nebo
bezpečnostního pásma.

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
Stavební úprava zahrnuje změnu dokončené stavby a její připojení na nové inženýrské
sítě.
Stávající stavbu tvoří průmyslový objekt výměníkové stanice o půdorysném rozměru
13,05x13,35 m, která byla postavená na konci 70. let jako kotelna na uhlí. Součástí
kotelny byla uhelna a samostatně stojící komín. V 90. letech byla uhelna zbourána a na
jejím místě byl postaven vícefunkční objekt Městského úřadu s poštovnou a dalšími
B. Souhrnná technická zpráva
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službami. Současně s touto úpravou byla původní kotelna na pevná paliva přestavěna na
plynovou kotelnu s výměníkem.
V současné době slouží objekt jako výměníková stanice centrálního zásobování teplem
pro sousední objekty Městského úřadu, Domu s pečovatelskou službou, Základní školy
apod. V budově je vestavba skladu se samostatným vstupem, původní hygienické zázemí
a kancelář. Objekt je v hlavním prostoru výměníku využit pouze z 25-30 %, ostatní
prostory slouží jako sklady.
Komín není využíván a slouží pouze pro umístění zařízení přenosových signálů. tato
zařízení budou po dohodě s jejich uživateli přemístěná na sousední objekty.
Vlastní objekt byl postaven jako kombinace montované železobetonové konstrukce,
montovaného keramického obvodového pláště a vyzdívané vestavby. Nosnou konstrukci
tvoří železobetonové sloupy v osové vzdálenosti 2x6,0 m a průvlaky na rozpon 12 m, na
kterých jsou osazené železobetonové kazetové střešní panely na rozpon 6 m. Obvodové
stěny jsou z keramických stěnových panelů tl. 300 mm. Sloupy jsou vetknuty do
betonových základových patek, obvodové stěny a vnitřní nosné stěny jsou založeny na
základových pasech. Podélnou a příčnou tuhost nosné konstrukce zajišťuje vetknutí
sloupů do základových patek a pospojování sloupů podélnými ztužidly. Vestavba je
vyzděná z keramických voštinových cihel a tvoří dvě podlaží. Na původní úrovni -1,80 m
jsou dvě technické místnosti, na úrovni +/-0,00 je sklad a na úrovni +0,40 je hygienické
zázemí a kancelář. Strop vestavby je ocelových válcovaných nosníků, do kterých jsou na
spodní příruby uloženy betonové stropní desky šířky 300 mm.
Při přestavbě z 90. let na plynovou kotelnu byla původní podlaha hlavního prostoru
zvednuta o cca 500 mm a byly zde provedeny úpravy otvorů. Současná úroveň podlahy
hlavního prostoru je cca -1,0 m pod úrovní upraveného okolního terénu. Při výstavbě
Městského úřadu byla mezi výměníkem a poštovnou zřízená zastřešená nakládací rampa.
Součástí původní kotelny na pevná paliva byl komín půdorysných rozměrů 3,10x2,12 m a
výšky 20 m. Komín je vyzděný ze šamotových cihel a je založený na základové desce.
Součástí komína je spalinová cesta, kterou tvoří zděný objekt výšky 3,9 m.
Objekt výměníkové stanice vykazuje drobné poruchy ve formě malých trhlin v montážních
spojích, rozsah a umístění poruch odpovídá konstrukčnímu a technickému řešení. Objekt
je stabilní a vyhovuje požadavku na stabilitu a prostorovou tuhost.
Objekt komína vykazuje drobné poruchy ve formě vlasových a malých trhlin, které však
nemají vliv na jeho stabilitu a prostorovou tuhost.
b) účel užívání stavby
Záměrem investora je rozšíření prostor Městského úřadu a Městské knihovny do pouze
částečně využitého objektu výměníkové stanice tepla. Rozšíření MěÚ bude využito pro
ukládání archivních spisů, rozšíření Městské knihovny bude využito pro čítárnu. V přízemí
objektu bude zřízeno veřejné WC s úpravou pro osoby s omezenou schopností pohybu a
orientace.
Součástí stavební úpravy bude napojení technické infrastruktury, úprava přístupových
ploch a umístění podzemní nádrže na zachytávání a využití dešťových vod. Tyto stavební
úpravy budou provedeny na pozemku, který je v majetku investora.
c) trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o trvalou stavbu.
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby
Na navrhované stavby nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání
stavby.
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů
Podmínky závazných stanovisek všech dotčených orgánů byly zapracovány do všech
dotčených částí projektové dokumentace – zejména se jedná o část B. Souhrnná
technická zpráva, část C.3. Koordinační situační výkres a část D.1.1. Architektonickostavební řešení.
Samotná závazná stanoviska dotčených orgánů jsou obsažena v dokladové části, jež je
nedílnou částí projektové dokumentace.
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů
Stávající výměník je napojen na NN z rozvodné sítě EoN do rozváděče Rv umístěného na
severní straně výměníku kabelovým rozvodem v majetku E.GN. Rozváděč Rv bude
zachován a bude z něj provedeno napojení ponechané části výměníkové stanice a
napojení rozšíření MěÚ na samostatný rozváděč s podružným měřením.
V ponechané části výměníku jsou umístěny rozdělovače tepla pro jednotlivé napojené
subjekty a ohřev TUV pro MěÚ. Tato zařízení budou ponechána a obdobně bude
upraveno a zachováno připojení UT a TUV pro MěÚ.
V bezprostředním okolí stavby se nachází stávající inženýrské sítě, jejichž trasy budou
respektovány při napojení objektu na splaškovou a dešťovou kanalizaci. Před výkopem
pro napojení inženýrských sítí budou stávající inženýrské sítě vytýčeny a výkop v jejich
ochranném pásmu bude proveden ručně.
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.
Zastavěná plocha
180 m2
Obestavěný prostor
1750 m3
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.
Zásobování vodou:
Napojení veřejného WC na vodovod bude provedeno ze stávající přípojky vyvedené do
ponechané části výměníku. Pro připojení bude využita rezervní příruba na stávajícím
potrubí, potrubí PE 25 mm bude vedeno na povrchu vnitřních stěn výměníku.
Bilance spotřeby pitné vody :
Průměrná denní potřeba pitné vody
30 osob * 20 l/den= 600 l/den
Maximální hodinová potřeba vody
nestanoveno
Roční potřeba vody
150 m3/rok
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Likvidace splaškových vod:
Bilance spotřeby splaškových vod :
Průměrná denní potřeba pitné vody
Maximální hodinová potřeba vody
Roční potřeba vody

30 osob * 20 l/den= 600 l/den
nestanoveno
150 m3/rok

Splaškové vody z veřejného WC budou zaústěny novou přípojkou PVC DN 150 mm do
stávající kanalizační šachty umístěné při severní fasádě MěÚ. Délka přípojky 25 bm.
Předpokládaná bilance likvidace splaškových vod 500 l/den.
Likvidace dešťových vod:
Dešťové vody ze střechy a terasy Rozšíření MěÚ budou převedeny do nové nádrže na
dešťovou vodu, která bude umístěná v těsné blízkosti stavby, a bude opatřená
bezpečnostním přepadem do stávající dešťové kanalizace. Část dešťových vod, které
nelze technicky převést do nádrže na dešťovou vodu, bude převedená do stávajícího
dešťového svodu na JZ nároží MěÚ.
Bilance odtokových poměrů se navrhovanou stavební úpravou nemění.
Bilance dešťových vod :
plocha
souč.C
Redukovaná plocha střechy
180 m2
1,00 střecha
180,0 m2
2
Intenzita
0,016 l/s.m
Odtok ze střechy (plocha střechy)
2,88 l/s
Celkový max. odtok dešťové vody
2,88 l/s
Roční srážka
579 mm
Roční odtok dešťové vody
104,22 m3/rok
Zásobování elektřinou:
Výkonová bilance :
hlavní zdroj
stupeň zajištění dodávky elektrické energie
instalovaný příkon přístavby:
soudobý příkon přístavby:
napěťová soustava
způsob měření spotřeby el.energie
místo rozdělení:

rozvodná síť E-oN
3
80,28 kW
48,01 kW
3 NPE AC 50 Hz 400/230 V TN-C-S
nový elektroměrový rozvaděč
rozváděč Rv – výměník

Vytápění, ohřev TUV
Budova rozšířeného Městského úřadu bude vytápěna teplovodním ústředním vytápěním.
Klimatické údaje:
venkovní výpočtová teplota Te = -15 °C
průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m = 7,3 °C
průměrná teplota venkovního vzduchu v topném období Te,m = 3,5 °C
Zdrojem tepla je stávající horkovodní předávací stanice, umístěná v objektu přístavby. Ve
stanici bude umístěn sdružený rozdělovač, který má rezervní hrdla pro napojení přístavby.
Na sdružený rozdělovač se osadí směšovací ventil, oběhové čerpadlo a měřič tepla.
Rozvod potrubí je navržen z měděných trubek. Hlavní rozvod je veden převážně pod
stropem a po stěně předávací stanice. Rozvody v archivech jsou v 1. a 2. N. P. vedené
B. Souhrnná technická zpráva
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nad podlahou po zdech, ve 3. N. P jsou přípojky k tělesům vedené částečně ve zdech,
částečně nad podlahou po stěnách.
Otopná plocha je navržena z ocelových deskových těles se středovým připojením.
Desková tělesa na WC a v úklidové místnosti jsou na přívodu opatřena ventilem
s termostatickou hlavicí, na zpátečce uzavíratelným šroubením. Ostatní tělesa budou na
přívodu opatřena termoelektrickou hlavicí. Regulace se nastaví na ventilové vložce.
Zdroj tepla bude provozován podle venkovní teploty s max. teplotním spádem 75°/55°C.
Regulaci teploty otopné vody a regulaci teploty jednotlivých místností pomocí
elektrotermických hlavic řeší samostatný projekt MaR. Pohon směšovacího ventilu a
termoelektrické hlavice budou dodávkou systému MaR.
Vnitřní požární vodovod
Nový rozvod požárního vodovodu bude napojen na stávající připojovací potrubí ve
výměníkové stanici. Rozvod z ocelových trubek bude veden po stěnách a bude ukončen
ve skříni s hydrantovým systémem D25/30 a tvarově stálou hadicí délky 30 m. Hydrantová
skříň bude umístěná poblíž vstupu do 1.NP a na stěně vnitřního schodiště ve 2.NP.
Odpady:
Komplexní odpadové hospodářství je řešeno smluvním vztahem se subjektem na svoz a
likvidaci komunálního a nebezpečného odpadu.
Kód

název odpadu

kategorie

150101
150102
150104
150105

papírové a lepenkové obaly
plastové obaly
kovové obaly
kompozitní obaly
obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek
čistící tkanina
beton
kovy, včetně jejich slitin
kabely neuvedené pod 170410
zemina a kamení neuvedené pod
170503
směsné stavební a demoliční odpady
neuvedené pod čísly 170901,
170902, 170903
směsný komunální odpad

O
O
O
O

150110
150202
170101
170400
170411
170504
170904
200301

N
N
O
O
O
O
O
O

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy
Realizace stavby bude zahájena po řádném povolení stavebním úřadem.
Členění stavby na stavební objekty :
- SO 01 – Demolice komína
- SO 02 – Přestavba objektu výměníku
- SO 03 – Venkovní úpravy, nádrž na dešťovou vodu, přípojka dešťové a splaškové
kanalizace
Předpokládaný termín zahájení prací: 2021
B. Souhrnná technická zpráva
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Předpokládaný termín dokončení všech prací: zima 2019
Stavba bude realizována v jedné etapě.
j) orientační náklady stavby
Pozemní objekty
15 mil Kč

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
Navržená stavba splňuje svým charakterem, tvarem a způsobem budoucího využití
podmínky platné územně plánovací dokumentace – viz B1.b).
Prostorové tvarové a materiálové řešení objektu navazuje na navazující stávající budovu
Městského úřadu.
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné
řešení
Prostorové tvarové a materiálové řešení objektu navazuje na stávající budovu Městského
úřadu. Původní přízemní objekt s plochou střechou se přestavbou změní na 3-podlažní
objekt s ustupující mansardovou střechou. Povrchy a barevné řešení stěn, výplně otvorů,
krytina a klempířské prvky budou ve shodném materiálu a barvě jako budova Městského
úřadu.
Fasáda objektu bude zateplená kontaktním zateplovacím systémem s izolantem
z minerální vaty a s tenkovrstvou omítkou v barvě lomené bílé. Výplně otvorů – oken a
dveří – budou dřevěné s členěním dle MěÚ a v barvě světle hnědé dle výplní na budově
MěÚ. Na mansardové střeše budou použity ploché tašky bez drážkování v barvě černé a
oplechování a klempířské výrobky z lakovaného plechu v barvě černé grafitové.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Přístavba Městského úřadu je navržená se třemi podlažími.
V 1.NP bude umístěn archiv MěÚ se samostatným vstupem ze stávající rampy poštovny a
výměníková stanice tepla se samostatným vstupem z venkovního prostoru. Původní sklad
v mezipatře bude mírně rozšířen a bude mít samostatný vstup z venkovního prostoru.
V nově vytvořeném mezipatře na severní straně vznikne veřejné WC s úklidovou
místností, které budou přístupné z venkovního prostoru. Veřejné WC bude přístupné přes
mincovní automat.
Ve 2.NP bude umístěn archiv MěÚ, který bude přístupný z prostoru 2.NP MěÚ a bude
vnitřním schodištěm propojen s archivem v 1.NP.
Ve 3.NP bude čítárna Městské knihovny, která bude propojená se stávajícím provozem
Městské knihovny ve 3.NP MěÚ. Část půdorysu 3.NP bude provedená jako venkovní
terasa přístupná z čítárny.
Podél jižní fasády objektu bude umístěno únikové požární schodiště, které umožní únik ze
3.NP a 2.NP Přístavby MěÚ.
Pro přístup k veřejnému WC bude u severní fasády upravená zpevněná plocha ze
zámkové dlažby, pro únik z požárního schodiště bude u jižní fasády upravená zpevněná
plocha navazující na stávající chodník.
B. Souhrnná technická zpráva
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Součástí likvidace dešťových vod bude zřízení podzemní nádrže na dešťovou vodu. Nádrž
bude umístěná na volném zatravněném pozemku před severní fasádou MěÚ, Dešťová
voda z nádrže bude primárně využívána k zalévání a údržbě zeleně umístěné v budově
Rozšíření MěÚ, a dále bude také využívána pro zalévání veřejné zeleně. Přebytek
dešťové vody bude bezpečnostním přepadem odveden do stávající dešťové kanalizace.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností
pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se
zdravotním postižením.
Objekt tvoří přístavbu stávající budovy Městského úřadu a stavební úprava svým
rozsahem a výškovým členěním neumožňuje bezbariérové provedení ve smyslu podmínek
stanovených ve vyhl. MMR 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Při dodržení předpisů BOZP, požárních předpisů, vyhlášky 510/2006 Sb. o obecných
technických požadavcích na využívání území, vyhlášky 268/2009 Sb. o technických
požadavcích na stavby se změnou vyhlášky č. 20/1012 Sb. a technických listů výrobců
jednotlivých materiálů je objekt bezpečný pro užívání k účelům daným v této dokumentaci.
Podlaha:
Podlahy v jednotlivých místnostech tvoří betonové mazaniny s nášlapnou vrstvou ve formě
nátěru, keramické dlažby nebo přírodního linolea. Zvolené nášlapné vrstvy odpovídají
způsobu pohybu osob a manipulace s ukládaným materiálem, resp. odpovídají zatížení
dle účelu.
Opatření proti požáru:
Požárně bezpečností řešení stavby je součástí projektové dokumentace. Objekt bude
vybaven PHP a hydrantem, resp. bude vybaven venkovním únikovým schodištěm dle
návrhu Požárně bezpečnostního řešení.
Elektroinstalace:
Elektroinstalace objektu bude provedena odborně způsobilou firmou. Ke kolaudaci stavby
budou doloženy potřebné revize a doklady. Jakékoliv následné neodborné zásahy do
elektroinstalace objektu jsou nepřípustné. Střecha objektu bude vybavena novou jímací
soustavou napojenou na stávající a na nové svody a uzemnění.
Opatření proti vloupání:
Objekt bude opatřen standardním zabezpečením obvyklým pro zabezpečení budovy
Městského úřadu.
Udržovací práce:
Po dokončení výstavby bude nutné konstrukce užívat tak, jak předpokládal projekt nebo
tak jak předpokládal výrobce materiálu nebo konstrukce. Konstrukce bude udržována v
bezchybném stavu a budou prováděny standardní udržovací práce vyplývající z povahy a
užívání konstrukce. Provádění odborných prací, pro které nemá vlastník potřebnou
kvalifikaci ani potřebnou techniku zadá odborným firmám.
B. Souhrnná technická zpráva
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B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení
b) konstrukční a materiálové řešení
SO 01 – Demolice komína
Součástí původní kotelny na pevná paliva je komín půdorysných rozměrů 3,10x2,12 m a
výšky 20 m, se třemi průduchy velikosti 500x500 mm, který není používán. Komín je
založený na základové desce, je vyzděný ze šamotových cihel a v koruně je uzavřený
betonovou hlavicí tl. 100 mm. Na severní straně komína jsou nad prohloubeným terénem
umístěny tři revizní otvory 600/600 mm s plechovými dvířky.
Součástí komína je spalinová cesta, kterou tvoří zděný objekt půdorysných rozměrů
1,20x2,85 m a výšky 3,9 m. Vstup do objektu spalinové cesty je plechovými dveřmi
1000/2000 mm ze strany rampy poštovny.
Na komíně jsou umístěná zařízení datové a informační přenosové techniky. Tato zařízení
budou po dohodě s jejími majiteli demontována a přemístěna v předstihu před bouráním
komína. Přemístění těchto zařízení není předmětem PD a bude zajištěno pověřenými
pracovníky MěÚ a Technických služeb.
Bourání komína bude provedeno malou ruční mechanizací z prostorového lešení,
vybouraný materiál bude vertikálně dopravován zdviží. Komín bude ubourán na úroveň
500 mm pod současný terén, základové konstrukce budou ponechány.
SO 02 – Přestavba objektu výměníku
Stávající stav - stávající stavbu tvoří průmyslový objekt o půdorysném rozměru
13,05x13,35 m, výšky 4,6 m nad terén, který původně sloužil jako kotelna na uhlí.
Součástí kotelny byla uhelna a samostatně stojící komín. V 90. letech byla v souvislosti
s výstavbou Městského úřadu původní kotelna na pevná paliva přestavěna na plynovou
kotelnu s výměníkem.
V současné době slouží objekt jako výměníková stanice centrálního zásobování teplem
pro okolní objekty. V budově je vestavba skladu se samostatným vstupem, původní
hygienické zázemí a kancelář.
Vlastní objekt byl postaven jako kombinace montované železobetonové konstrukce,
montovaného keramického obvodového pláště a vyzdívané vestavby. Nosnou konstrukci
tvoří železobetonové sloupy v osové vzdálenosti 2x6,0 m a průvlaky na rozpon 12 m, na
kterých jsou osazené železobetonové kazetové střešní panely na rozpon 6 m. Obvodové
stěny jsou z keramických stěnových panelů tl. 300 mm. Sloupy jsou vetknuty do
betonových základových patek, obvodové stěny a vnitřní nosné stěny jsou založeny na
základových pasech. Podélnou a příčnou tuhost nosné konstrukce zajišťuje vetknutí
sloupů do základových patek a pospojování sloupů podélnými ztužidly. Vestavba je
vyzděná z keramických voštinových cihel a tvoří dvě podlaží. Na původní úrovni -1,80 m
jsou dvě technické místnosti, na úrovni +/-0,00 je sklad a na úrovni +0,40 je hygienické
zázemí a kancelář. Strop vestavby je ocelových válcovaných nosníků, do kterých jsou na
spodní příruby uloženy betonové stropní desky šířky 300 mm.
Při přestavbě z 90. let na plynovou kotelnu byla původní podlaha hlavního prostoru
zvednuta o cca 500 mm a byly zde provedeny úpravy otvorů. Současná úroveň podlahy
hlavního prostoru je cca -1,0 m pod úrovní upraveného okolního terénu. Při výstavbě
Městského úřadu byla mezi výměníkem a poštovnou zřízená zastřešená nakládací rampa.
Bourací práce – stávající střešní konstrukce včetně souvrství střechy bude demontována.
Obvodové stěny budou ponechány, vnitřní příčky budou vybourány v celém rozsahu a
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vnitřní nosné stěny budou vybourány na úroveň budoucího stropu, tj cca 1,9 m nad
podlahu stávajícího skladu. Stávající strop u vyšší části vestavby bude vybourán, ocelové
nosníky budou zpětně využity pro budoucí úroveň stropu.
Ve vnitřní části výměníku budou pod nosnými stěnami vybourány podlahy pro budoucí
základové pasy.
V budově Městského úřadu budou v západní obvodové stěně na úrovni 2.NP a 3.NP
vybourány otvory pro propojení jednotlivých podlaží Rozšíření MěÚ.
Základy – stávající základy tvoří vyztužené základové patky pod sloupy a vyztužené
základové pasy pod nosnými stěnami. Pasy pod novými nosnými stěnami a patky pod
nové sloupy budou umístěny do rýh, resp. jam vybouraných ve stávající podlaze, úroveň
základové spáry bude na úrovni původní podlahy kotelny na uhlí. Pasy i patky budou
z betonu C25/30-XC1 vyztuženého vázanou výztuží 10505(R) a budou podporovány
vrtanými mikropilotami. Ve vnitřní části výměníku je umístěn základový pas pod původní
kotle, který bude využit jako základ pod novou nosnou stěnou.
Mimo vnitřní prostor výměníku se nachází nákladová rampa výšky 700 mm nad terén,
která slouží pro provoz poštovny. Část této rampy v šířce cca 750 mm bude ubourána a
její západní čelo bude dozděno na novém základovém pasu z prostého betonu C16/20XC1 šířky 300 mm. Základová spára pasu bude 800 mm pod upravený terén.
Další konstrukcí umístěnou mimo vnitřní prostor výměníku bude únikové požární
schodiště. Schodiště bude umístěno podél jižní fasády a v nástupu bude opatřeno
základovým pasem z betonu C16/20-XC1 šířky 400 mm, délky 1400, základová spára 800
mm pod úrovní upraveného terénu.
Nosné stěny – stávající obvodové stěny výměníku tvoří dle dostupné dokumentace
keramické stěnové panely kladené ve svislém směru. Stávající obvodové stěny budou
ponechány, dozdívka obvodových stěn bude provedená z keramických voštinových cihel
tl. 300 mm na celoplošnou maltu pro tenké spáry. Obvodové zdivo bude v několika
úrovních ztužené pozedním věncem výšky 250 mm, z betonu C16/20-XC1, výztuž vázaná
10505(R). Dále bude stávající obvodové zdivo ukotveno v rovině stropu +2,60 kotvami
přivařenými k ocelovým stropním nosníkům. Kotvy z betonářské výztuže R16 budou
opatřeny kotevními deskami PL. 200/200/10 mm a budou osazeny na jižní a severní
fasádě po cca 2 m.
Vnitřní nosné stěny budou vyzděny z keramických voštinových cihel na celoplošnou maltu
pro tenké spáry, pevnost cihel P15. Zdivo bude v jednotlivých podlažích a v koruně
ztuženo pozedními věnci z výšky 250 mm, beton C16/20-XC1, výztuž vázaná
z betonářské oceli 10505(R).
Zdivo příček – zdivo nenosných příček bude vyzděno z keramických voštinových cihel tl.
150 mm na celoplošnou maltu pro tenké spáry.
Stropní konstrukce – stávající stropní konstrukci tvoří strop nad sklepem v 1.NP v části
půdorysu pod skladem. Strop je z ocelových nosníků I 140 a I 160 po 1,50 m, do kterých
jsou na spodní příruby uloženy betonové desky tl. 70 mm a šířky 300 mm. Tento strop
bude pod původním skladem zachován a bude rozšířen o nový strop z ocelových nosníků,
trapézového plechu a nosné betonové desky tl. min. 80 mm.
Nové stropy nad 1.NP a nad 2.NP bude tvořit nosná konstrukce z ocelových nosníků,
průvlaků a sloupů, na které bude nosná podlaha vybetonovaná na ztracené bednění
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z trapézového plechu. Beton podlahy C25/30-XC1, tl. 80 mm nad vlnu trapézového
plechu, výztuž svařovanými sítěmi R8-100/100.
Podlahy – stávající betonová průmyslová podlaha v 1.NP bude přebetonovaná
vyrovnávací betonovou mazaninou v tl. 100-150 mm, beton C25/30-XC1, výztuž
svařovanými sítěmi R8-100/100 mm.
Nové podlahy v archivech budou tvořit samonivelační stěrka a nátěr na beton, podlaha
v čítárně knihovny bude z přírodního linolea celoplošně lepeného na vyrovnávací
samonivelační stěrku. Podlahy ve veřejném WC a v úklidové místnosti budou opatřeny
keramickou dlažbou.
Podlaha terasy ve 3.NP bude z velkoformátové keramické dlažby na distančních terčích.
Krov – nosnou konstrukci krovu budou tvořit příčné ocelové rámy uložené na ocelové
sloupy a na nosné obvodové stěny. Na ocelových rámech budou uloženy a ukotveny
dřevěné vaznice, na které budou osazeny krokve. Pozednice na obvodu střechy bude
kotvená do betonového pozedního věnce lepenými kotvami M12 po 2 m. Vaznice 180/240
mm, krokve 100/180 mm, pozednice 160/160 mm.
Stávající krov na budově MěÚ bude bez úprav, pouze je nutné vynést stávající konstrukci
uloženou v místě nového otvoru mezi knihovnou a čítárnou. V místě nového otvoru je
uložená ocelová vaznice z profilu U 200, která bude vynesená nosníkem U 200. Případné
posílení pozednice bude provedeno po odhalení konstrukce.
Střecha – střecha Rozšíření kopíruje tvar střechy MěÚ, která má tvar mansardové střechy.
Okraje ve spádu 43° budou kryty hladkými betonovými taškami bez profilace a s
povrchovou úpravou engobou, použity budou tašky dle MěÚ. Horní plochá část ve spádu
7% bude opatřená krytinou ze střešní fólie PVC tl. 1,5 mm na celoplošné bednění z desek
OSB tl. 25 mm.
Schodiště – vnitřní schodiště z 1.NP na rampu poštovny bude železobetonové monolitické.
Schodiště bude uloženo na původní podlaze a na bočních podezdívkách tl. 150 mm
z keramických voštinových cihel nebo plynosilikátových tvárnic. Schodišťová deska tl. 120
mm bude z betonu C25/30-XC1, výztuž ze svařované sítě R8-100/100 mm. Povrch
schodiště bude opatřen nátěrem na beton.
Nová schodiště z 1.NP do 2.NP a vyrovnávací schodiště ve 2.NP budou ocelová
schodnicová se stupni z rýhovaného plechu tl. 4 mm a budou opatřená zábradlím
z ocelových trubek. Schodiště ve 2.NP bude překrývat trasu ÚT z výměníku do budovy
MěÚ a bude obloženo deskami SDK.
Nové schodiště v čítárně ve 3.NP bude železobetonové monolitické na podezdívce tl. 150
mm z keramických voštinových cihel nebo plynosilikátových tvárnic. Schodišťová deska
bude vybetonovaná na ztraceném bednění z trapézového plechu, tl. 80 mm nad vlnu,
beton C25/30-XC1, výztuž ze svařované sítě R8-100/100 mm. Povrch schodiště bude
opatřen vyrovnávací stěrkou a povrchem z přírodního linolea. Zábradlí schodiště
z nerezové pásoviny a trubek.
Podél jižní fasády bude osazeno únikové požární schodiště. Schodiště bude tvořeno
schodnicemi z válcovaných profilů U 180 osazených na konzolové nosníky uložené ve
stropech nad 1.NP a nad 2.NP. Pata schodiště bude osazená na základovou patku.
Zábradlí bude opatřeno stupni z pozinkovaných pororoštů a zábradlím výšky 1 m. Celé
schodiště bude opatřeno stříškou z trapézového plechu na konstrukci z ocelových
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tenkostěnných profilů JÄ 50/50/3 mm. Schodiště bude s povrchovou úpravou žárovým
pozinkováním, konzolové nosníky budou opatřeny nátěrem, stříška bude z lakovaného
trapézového plechu.
Tepelné izolace – jednotlivé stropní konstrukce nad 1.NP a nad 2.NP budou opatřeny
tepelnou izolací z minerální vaty tl. vždy 200 mm. Střecha nad čítárnou bude zateplená
deskami z minerální vaty v celkové tloušťce 280 mm, desky tl. 140 mm budou kladeny na
vystřídání spár. Střecha terasy bude zateplená deskami XPS v tl. 2x100 mm s kladením
na vystřídání spár.
Stěny SDK kolem schodiště ve 2.NP budou v provedení PO 120 min. a budou opatřeny
opláštěním 3xRF 12,5 mm s izolací z minerální vaty tl. 60 mm.
Fasáda budovy bude opatřená kontaktním zateplovacím systémem s izolantem
z minerální vaty tl. 160 mm. Kotvení fasády zapuštěnými talířovými hmoždinkami v počtu 6
ks/m2.
Podhledy – prostory ve všech podlažích budou opatřeny podhledy ze SDK uchycenými na
typovou konstrukci z plechových montážních profilů. Požární odolnost v jednotlivých
místnostech viz výkresová část PD.
V čítárně ve 3.NP bude proveden profilovaný podhled se sníženými plochami, které budou
využity pro nepřímé osvětlení interiéru čítárny. Požární odolnost viz výkresová část PD.
Obklady – sloupy ocelové konstrukce budou obloženy deskami SDK 2x25 mm
s požadovanou požární odolností 120 min. Podrobně viz výkresová část PD.
Stěny veřejného WC budou opatřeny keramickým obkladem na celou výšku místnosti.
V čítárně ve 3.NP bude na sloupech proveden obklad SDK s požadovanou požární
odolností a interiérový obklad z nábytkových desek s povrchem z lakované dýhy. Obklad
bude využit pro osazení nepřímého osvětlení interiéru čítárny.
Výplně otvorů – v objektu budou osazena dřevěná okna s rámem z europrofilu, zasklení
izolačním dvojsklem, Uw=1,1 W/m2.K. Okna budou opatřená lazurou v barevném odstínu
dle oken na budově MěÚ.
Stávající okna v ponechané části výměníku budou vybouraná a nahrazená novými
dřevěnými okny s izolačním dvojsklem v provedení a členění dle budovy MěÚ.
V obvodových stěnách budou do ponechané části výměníku a do skladu osazeny
plechové průmyslové dveře do ocelové zárubně, zateplené, se zámkem s bezpečnostní
vložkou. Venkovní dveře z rampy poštovny do 1.NP archivu budou dřevěné plné
zateplené, s požární odolností dle PBŘ a se zámkem s bezpečnostní vložkou.
Vnitřní dveře ve 2.NP mezi Přístavbou a MěÚ budou dřevěné plné do ocelové zárubně,
s požární odolností dle PBŘ a se zámkem s bezpečnostní vložkou.
Vnitřní dveře ve 3.NP mezi čítárnou a knihovnou budou dřevěné prosklené do dřevěné
obložkové zárubně, s požární odolností dle PBŘ a se zámkem s bezpečnostní vložkou.
Elektroinstalace – napojení objektu stávající, z rozvodné sítě EoN do rozváděče Rv ve
výměníku.
Požadavky na osvětlení pro místnosti (prostory), úkoly a činnosti jsou dle tabulky 5.1 ČSN
EN 12464-1.
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Ovládání osvětlení místní stupňovité podle okamžitých potřeb provozu, svítidla v
místnostech rozdělena do skupin se samostatným spínáním spínači v ovládacích
rozváděčích Ro1, Ro2 a Ro3, propojení obvodů v rozváděčích Rs. Na WC ovládání
prostřednictvím pohybových čidel spolu s ventilátory vybavenými doběhem, podobně
ovládání svítidel na fasádě u vstupů do veřejných WC.
V prostoru přízemí a pater přisazená LED svítidla na stropě, v 3.NP počítáno s vestavnou
montáží v podhledu SDK a v obkladech sloupů. Vnitřní prostory a venkovní únikové
schodiště doplněny protipanickým osvětlením svítidly LED.
Přívodní vedení světelných obvodů 230V Cu kabely CYKY 3-J x 1,5 mm2, pro ventilátory s
doběhem kabely CYKY 5-J x 1,5 mm2, rozdělení do obvodů, je vyznačeno v realizační PD
instalace a rozváděčů.
V objektu instalovány podle dispozice vybavení zařizovacími předměty zásuvky 230V 16A
pro výpočetní techniku a úklidové přístroje na stěnách ve výšce 120 cm. Přívodní vedení
zásuvkových obvodů 230V Cu kabely CYKY 3-J x 2,5 mm2, rozdělení do obvodů je
vyznačeno v realizační PD instalace a rozváděče Rs1, Rs2 a Rs3.
Připojení v místě instalace prostřednictvím rozvodných krabic, případně z rozváděčů
dodávaných spolu se zařízením. Napojení ze samostatně jištěných okruhů. Ve veřejných
WC vývody pro osušovače rukou a vývod pro ventil splachovače pisoáru, přesnou polohu
určit při realizaci stavby s dodavateli těchto zařízení. U vstupů na veřejná WC osadit
mincovní automaty propojené s elektrickými zámky vstupních dveří. Pro případné použití
el. pohonu žaluzií jsou v Archivu II. 2.np a čítárně 3.np osazeny u nadpraží oken krabice a
pod nimi žaluziové ovladače. Pro připojení použít kabely CYKY n-* x 1,5 a 2,5 mm2 (viz
popis v rozváděčích).
Stávající uzemnění objektu bude doplněno instalací pásku FeZn 30/4 mm ve vyrovnávací
podlaze přízemí a zapojeno do hlavní ochranné přípojnice v krabici KO125E/EQ02
propojené s ochranným vodičem v rozváděči Rs1. Dispozice uložení je zapracována do
stavební části PD a na v.č. E17.
Na střechu přístavby instalovat jako hromosvod hřebenovou jímací soustavu drátem FeZn
8 mm na podpěrách doplněnou ve vyznačených místech pomocnými jímači z drátu FeZn 8
mm. Soustavu propojit se stávajícím hromosvodem na budově MěÚ, svod připojit na
stávající uzemnění výměníku pod terasou přístavby.
V 1.NP bude na vstupu z venkovního prostoru umístěno tlačítko TOTAL STOP.
Vytápění, MaR - přístavba MěÚ bude vytápěna teplovodním ústředním vytápěním.
Klimatické údaje:
venkovní výpočtová teplota Te = -15 °C
průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m = 7,3 °C
průměrná teplota venkovního vzduchu v topném období Te,m = 3,5 °C.
Zdrojem tepla je stávající horkovodní předávací stanice, umístěná v objektu přístavby. Ve
stanici bude umístěn sdružený rozdělovač, který má rezervní hrdla pro napojení přístavby.
Na sdružený rozdělovač se osadí směšovací ventil, oběhové čerpadlo a měřič tepla.
Rozvod potrubí je navržen z měděných trubek. Hlavní rozvod je veden převážně pod
stropem a po stěně předávací stanice. Rozvody v archivech jsou v 1. a 2. N. P. vedené
nad podlahou po zdech, ve 3. N. P jsou přípojky k tělesům vedené částečně ve zdech,
částečně nad podlahou po stěnách.
Otopná plocha je navržena z ocelových deskových těles se středovým připojením.
Desková tělesa na WC a v úklidové místnosti jsou na přívodu opatřena ventilem
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s termostatickou hlavicí, na zpátečce uzavíratelným šroubením. Ostatní tělesa budou na
přívodu opatřena termoelektrickou hlavicí. Regulace se nastaví na ventilové vložce.
Zdroj tepla bude provozován podle venkovní teploty s max. teplotním spádem 75°/55°C.
Regulaci teploty otopné vody a regulaci teploty jednotlivých místností pomocí
elektrotermických hlavic řeší samostatný projekt MaR. Pohon směšovacího ventilu a
termoelektrické hlavice budou dodávkou systému MaR.
VZT - vzduchotechnické zařízení řeší větrání veřejného WC a úklidové místnosti, které
jsou bez možnosti přirozeného větrání. Jednotlivé místnosti budou větrány podtlakově
(pouze odvod) a náhradní vzduch bude přiváděn přirozeným způsobem z prostoru archivu
v 1.NP. S ohledem na předpokládanou potřebu přiváděného vzduchu nebude teplotní stav
vnitřního prostředí archivu v 1.NP narušen.
Vzduchotechnické zařízení je navrženo v souladu s hygienickými předpisy s následujícími
vzduchovými výkony:
- prostor WC
25 m3/hod. na 1 pisoár
30 m3/hod. na 1 umyvadlo
- úklidové komory
80 m3/hod.
Jednotlivé místnosti budou podtlakově větrány axiálním ventilátorem a potrubním
rozvodem SPIRO z pozinkovaného plechu s talířovými ventily (KK 125). Potrubí v prostoru
výměníku bude opatřeno minerální tepelnou izolací tl. 40 mm a obloženo SDK
s požadovanou požární odolností dle PBŘ. Vyvedení potrubí na fasádu, ukončeno
mřížkou. Přívod náhradního vzduchu z prostoru archivu v 1.NP mřížkami u podlahy
v protipožárním provedení se zpěňováním.
Ovládání ventilátoru automatické, přes doběhové spínače společně se světlem z
jednotlivých větraných místností.
ZTI – v 1.NP bude zřízeno veřejné WC. Rozvody vodovodu budou provedeny od stávající
přípojky vodovodu v prostoru ponechané části výměníku k jednotlivým výtokům. Ohřev TV
se neuvažuje. Splaškové odpadní vody budou odvedeny soustavou vnitřní kanalizace,
která bude napojena do veřejné splaškové kanalizace.
Bilance spotřeby pitné vody/likvidace splaškových vod :
Průměrná denní potřeba pitné vody
30 osob * 20 l/den= 600 l/den
Maximální hodinová potřeba vody
nestanoveno
Roční potřeba vody/likvidace splašků 150 m3/rok
Bilance dešťových vod :
Redukovaná plocha střechy
Intenzita
Odtok ze střechy (plocha střechy)
Celkový max. odtok dešťové vody
Roční srážka
Roční odtok dešťové vody

plocha
souč.C
2
180 m
1,00 střecha
0,016 l/s.m2
2,88 l/s
2,88 l/s
579 mm
104,22 m3/rok

180,0 m2

Spotřebiče budou napojeny z rezervní příruby na přípojce vodovodu ve výměníkové
stanici. Na přívodním potrubí bude osazen podružný vodoměr a uzávěr. Rozvod bude
veden po stěnách výměníku a dále v podlaze a pod omítkou veřejného WC a úklidové
místnosti. Rozvod bude proveden potrubím PPR DN 20 mm s ochranou izolačními
trubicemi z pěnového polyetylenu s tl. stěny 9 mm.
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Splaškové vody od jednotlivých zařizovacích předmětů v budou vedeny připojovacím
potrubím do splaškového odpadního potrubí. Připojovací potrubí bude vedeno v drážkách
ve zdivu, resp. ve vyrovnávacím násypu pod podlahou. Splaškové odpadní potrubí bude
pod podlahou 1.NP napojeno na potrubí kanalizační přípojky zaústěné do veřejné
splaškové kanalizace. Vnitřní kanalizace bude provedená z plastových trub PP-HT DN 50
a 110 mm s pryžovými těsnícími kroužky.
Dešťové vody budou ze střechy odváděny pomocí venkovního a vnitřních dešťových
svodů. Vnitřní svody budou převedeny do podzemní nádrže o objemu 5 m3, která bude
umístěná na zatravněném pozemku při severní fasádě MěÚ a bude opatřená
bezpečnostním přepadem do stávající dešťové kanalizace. Venkovní svod z jižní strany
střechy bude napojen do stávajícího svodu na jižní straně MěÚ. Svodné potrubí dešťové
kanalizace bude provedeno z trub hrdlových PVC DN 150 mm třídy SN4, potrubí bude
vedeno pod střechou výměníku a dále na severní stěně ve výměníku jako vnitřní a bude
z objektu napojeno na přípojku dešťové kanalizace.
Požární vodovod – součástí vnitřního vodovodu bude rozvod požárního vodovodu pro
nové hydranty v 1.NP a 2.NP. Požární vodovod bude napojený na potrubí ve výměníku, za
napojením bude na potrubí osazen uzavírací kohout a zpětná klapka. Potrubí požárního
vodovodu bude z pozinkovaných ocelových trub hlavním rozvodem v 1.NP v souběhu se
studenou vodou a bude přivedeno ke stoupačce do 2.NP a k novému hydrantu v 1.NP.
Hydranty budou provedeny jako hydrantové systémy D25 s tvarově stálou hadicí délky 30
m a se skříní na stěnu. Střed hydrantové skříně bude umístěn 1,1-1,3 m nad podlahou.
Hydranty jsou v objektu rozmístěny tak, aby v každém místě požárního úseku byl zajištěn
dostřik.
SO 03 – Venkovní úpravy, nádrž na dešťovou vodu, přípojka dešťové a splaškové
kanalizace
Venkovní úpravy – zahrnují zpevněnou plochu ze zámkové dlažby, která bude při severní
fasádě na vstupu do veřejného WC, resp. při jižní fasádě na úniku z požárního schodiště.
Plocha při severní fasádě navazuje na stávající zpevněnou plochu ze zámkové dlažby a
bude také využívána pro parkování osobních automobilů. Plocha při jižní fasádě bude
sloužit jako chodník.
Nádrž na dešťovou vodu – nádrž bude umístěná na volném zatravněném pozemku při
severní fasádě MěÚ a budou do ní zaústěny dešťové vody ze střechy a z terasy. Nádrž
bude plastová s obetonováním stěn a přebetonováním stropu, bude mít atypický tvar,
který využije půdorys volné plochy. Nádrž bude opatřená přepadem do stávající dešťové
kanalizace a vlezem 600/600 mm s poklopem a odvětráním.
Přípojka dešťové kanalizace – dešťová kanalizace z vnitřních svodů bude převedená do
potrubí PVC DN 150 mm, které bude vedeno pod zpevněnou plochu ze zámkové dlažby,
která tvoří přístup k veřejnému WC, resp. zpevněnou plochou s živičným povrchem, která
tvoří příjezd k rampě poštovny. Potrubí bude uloženo v hloubce 800 m pod zpevněným
povrchem, bude obsypáno štěrkopískem a bude zaústěno do nádrže na dešťovou vodu.
Zpevněné plochy budou doplněny odpovídajícím povrchem.
Přípojka splaškové kanalizace – splašková kanalizace z veřejného WC bude převedená
do potrubí PVC DN 150 mm, které bude vedeno pod zpevněnou plochu ze zámkové
dlažby, která tvoří přístup k veřejnému WC, resp. zpevněnou plochou s živičným
povrchem, která tvoří příjezd k rampě poštovny. Potrubí bude uloženo v hloubce min. 800
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m pod zpevněným povrchem, bude obsypáno štěrkopískem a bude zaústěno do
stávajícího potrubí dešťové kanalizace. Zpevněné plochy budou doplněny odpovídajícím
povrchem.
c) mechanická odolnost a stabilita
Nosnou systém původní budovy tvořila železobetonová konstrukce ze sloupů, průvlaků a
střešních žebrových desek. Konstrukce střechy bude snesená a budou ponechány
obvodové a vnitřní nosné stěny, které budou doplněny o ocelové sloupy. Na takto
upravenou konstrukci se osadí stropy z ocelových nosníků a s betonovou deskou, resp.
krov. Základním záměrem je přenesení zatížení stavby na více nosných prvků tak, aby
nedošlo k vyčerpání únosnosti stávajících i nových základových konstrukcí.
Svislý nosný systém budovy bude tvořit kombinace nosných stěn a ocelových sloupů,
vodorovný nosný systém budou tvořit stropy z ocelových průvlaků a nosníků, které budou
podporovány nosnými stěnami a ocelovými sloupy. Na ocelovou stropní konstrukci se
osadí trapézové plechy a vybetonuje nosná stropní deska s únosností odpovídající účelu
místností. Konstrukci krovu budou tvořit tři ocelové průvlaky osazené na obvodové stěny a
na vnitřní ocelové sloupy, na kterých bude uložená dřevěná vaznicová soustava
s krokvemi mansardové střechy.
Užitné zatížení archivu ve 2.NP je 7,5 kN/m2, užitné zatížení čítárny a venkovní terasy je 3
kN/m2.
Příčná a podélná tuhost nosné konstrukce bude zajištěná podélným a příčným působením
nosných stěn a jejich ztužením pozedními věnci. Podélná a příčná tuhost konstrukce krovu
bude zajištěná uložením ocelové podpůrné konstrukce a její prostorovou tuhostí.
Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy a musí být provedeny v souladu s
normovými hodnotami tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly
požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí, a
to i předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout při
provádění i užívání stavby.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) technické řešení
b) výčet technických a technologických zařízení
V objektu nejsou uvažována technická a technologická zařízení. Technologie výměníku
není součástí této PD a je řešena samostatnou dokumentací.
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
Požárně bezpečnostní řešení stavby je samostatnou přílohou projektové dokumentace –
viz. část D.1.3.
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla.
Splňuje požadavek normy ČSN 73 0540 a požadavky §7a zákona č. 318/2012 Sb., kterým
se mění zákon č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů o hospodaření s energiemi.
Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou 78/2013 Sb. Skladby obvodových
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konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na doporučený součinitel
prostupu tepla.
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 zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost
apod
Větrání:
Místnosti v objektu budou větrány přirozeně okny. Místnosti, které jsou bez možnosti
přirozeného větrání okny, tj. veřejné WC a úklidová komora, budou větrány podtlakově a
náhradní vzduch bude přiváděn přirozeným způsobem podtlakem ze sousedního prostoru.
Vytápění
Objekt bude vytápěn teplovodním rozvodem a podokenními radiátory napojenými na
rozdělovač CZT ve výměníku.
Osvětlení:
Osvětlení jednotlivých prostor přirozeně okny a umělé, v místnostech bez oken umělé. V
prostoru přízemí a pater přisazená LED svítidla na stropě, v 3.NP počítáno s vestavnou
montáží v podhledu SDK a v obkladech sloupů. Vnitřní prostory a venkovní únikové
schodiště doplněny protipanickým osvětlením svítidly LED.
Zásobování vodou:
Zásobování pitnou vodou ze stávající přípojky ve výměníku.
Odpady:
Komplexní odpadové hospodářství závodu je řešeno smluvním vztahem s vybraným
subjektem na svoz a likvidaci komunálního a nebezpečného odpadu. Součástí smlouvy je
také zajištění likvidace stavebního odpadu v průběhu realizace stavby. Nakládání
s odpady během výstavby viz. bod B.6.
Vibrace, hluk:
V objektu jsou navrženy konstrukce z běžných stavebních materiálů, kterým jejich výrobci
deklarují vzduchovou neprůzvučnost, aby splňovaly požadavky ČSN 73 0532.
Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.):
Viz odstavec B.6.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Ochrana proti radonovému riziku není řešená s ohledem na provoz archivu, kde se
vyskytuje pouze občasná obsluha.
b) ochrana před bludnými proudy
Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden, jedná se o běžnou
nepodsklepenou stavbu. Významné namáhání bludnými proudy se nepředpokládá.
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c) ochrana před technickou seizmicitou
Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou
činností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní
ochrana není řešena.
d) ochrana před hlukem
Vzhledem k charakteru objektů není potřeba řešit zvláštní ochranu budoucích vnitřních
prostor objektu před zdrojem vnějšího hluku a postačí útlum užitých konstrukcí. V
navrhovaném objektu nebude instalován žádný zdroj vibrací a hluku.
e) protipovodňová opatření
Navrhovaná stavba se nenachází v záplavovém území. Protipovodňová opatření se
neřeší.
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
Dle dostupných údajů se nejedná o poddolované, či jinak ohrožené území.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Napojení pozemku na stávající technickou infrastrukturu:
Napojení pozemku na stávající technickou infrastrukturu:
1)
Napojení stavby na NN je ze stávající rozvodné sítě EoN do rozváděče Rv
umístěného na severní straně výměníku stávajícím kabelovým rozvodem v majetku E.GN.
2)
Napojení stavby na požární vodu a na pitnou vodu bude řešeno vnitřním rozvodem
z ponechané části výměníkové stanice, kde je umístěno připojovací potrubí pro Městský
úřad, Základní školu a Dům s pečovatelskou službou.
3)
Dešťové vody ze střechy a terasy budou převedeny do nové nádrže na dešťovou
vodu, která bude umístěná v těsné blízkosti stavby, a bude opatřená vstupním poklopem a
bezpečnostním přepadem do stávající dešťové kanalizace. Část dešťových vod, které
nelze technicky převést do nádrže na dešťovou vodu, bude převedená do stávajících
dešťových svodů objektu.
Přípojka z trub PVC DN 150 mm, délka přípojky 25 bm.
4)
Stavba bude napojená na splaškovou kanalizaci novou přípojkou zaústěnou do
stávajícího řadu při severní fasádě Městského úřadu.
Přípojka z trub PVC DN 150 mm, délka přípojky 25 bm.
5)
Stavba bude napojená na stávající horkovodní předávací stanici, umístěnou v
ponechané části výměníku. Ve stanici bude umístěn sdružený rozdělovač, který je
součástí předešlého projektu vytápění Městského úřadu, a který má rezervní hrdla pro
napojení přístavby. Na rezervní hrdlo se osadí směšovací ventil, oběhové čerpadlo a
měřič tepla.
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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
Napojení stavby je na stávající příjezdovou komunikaci a stávající zpevněné plochy
v bezprostředním okolí stavby, resp. MěÚ.
Objekt tvoří přístavbu stávající budovy Městského úřadu a stavební úprava svým
rozsahem a výškovým členěním neumožňuje bezbariérové provedení ve smyslu podmínek
stanovených ve vyhl. MMR 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Městský úřad v Plané nad Lužnicí, vč. stávajícího objektu výměníkové stanice je napojen
na komunikaci I/3 Tábor – České Budějovice. Vlastní výměníková stanice je dostupná po
místní komunikaci s živičným povrchem, která navazuje na parkoviště před Městským
úřadem a přístupové plochy k Základní škole a k Domu s pečovatelskou službou. Stavební
úpravou se nemění napojení na stávající dopravní infrastrukturu.
c) doprava v klidu
Doprava v klidu je stávající a přestavbou objektu se nemění. Stávající doprava v klidu je
řešena stávajícími zpevněnými a odstavnými plochami v areálu závodu.
d) pěší a cyklistické stezky
Objekt je přístupný po stávajících chodnících a cyklistických stezkách, neřeší se.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy
Neřeší se.
b) použité vegetační prvky
Neřeší se
c) biotechnická opatření
Neřeší se.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s
posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť
jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Vlivem provozu mechanismů dodavatele stavby a prováděním montážních a stavebních
prací při realizaci stavby je možné zvýšení prašnosti, hluku a vibrací v dané lokalitě. Tím
dojde k určitému zhoršení prostředí. Omezit lze toto dočasné krátkodobé zhoršení
důsledným dodržováním příslušných norem a předpisů a kázní dodavatele stavby. V
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mimopracovní době budou stavební stroje odstaveny na určených zpevněných plochách.
Při přesunech strojů a materiálů je nutné zamezit znečišťování komunikací a zvýšené
prašnosti zejména v zastavěných částech lokality a chránit tak okolí před znečišťováním
životního prostředí.
Během vlastní stavby je třeba respektovat podmínky odpovídající zájmům ochrany ŽP,
jedná se zejména o:
o omezení hlučnosti na stavbě, zabránění činnosti na stavbě v době nočního klidu a ve
dnech pracovního volna a klidu
o ochranu vod a zeminy před znečištěním ropnými látkami
o snížení prašnosti včasným a pravidelným čištěním vozovek
o zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů na stavbě
o odvoz a likvidaci odpadů ze stavby
Hluk:
Zhotovitel stavby bude provádět stavbu a zajistí ji tak, aby hluková zátěž v chráněném
venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č.
272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Po dobu
výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší
vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu.
Hluk ze stavební činnosti související s výstavbou objektu bude v chráněném venkovním
prostoru staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující současně platnému nařízení pro
časový úsek dne od 7 do 21 hodin, tzn. nebude překročen hygienický limit L= 65 dB ve
vzdálenosti 2 m před fasádou nejbližší obytné budovy. Je ovšem nutné dodržovat
následující zásady:
 Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné
neopotřebované mechanismy. V případě, že to umožňuje technologie, je třeba použít
menší mechanismy. Pokud bude používán kompresor, případně elektrocentrála musí
být tato zařízení v protihlukové kapotě.
 Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnost v době od 21 do 7
hodin, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku A u blízké obytné zástavby.
 Používat kompresory určené pro městskou zástavbu, které mají menší hlučnost.
 Stavební práce budou probíhat pouze v denních hodinách a hlučné práce budou
prováděny mimo dny pracovního klidu (neděle) a státní svátky.
Znečišťování ovzduší prachem:
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:
a) Ve vztahu k ochraně ovzduší je nutné v průběhu stavby eliminovat sekundární prašnost
pravidelným skrápěním prašných ploch
b) důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou
komunikaci tak, aby splňovala podmínky § 52 zákona č- 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, v platném znění
c) používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při
znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů
odstranit a uvést komunikaci do původního stavu
d) uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb.
e) v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště
Znečišťování ovzduší exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů:
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a) Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.
b) Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební
mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro
mobilní zdroje.
c) Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úniků olejů
či PHM do terénu.
d) Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy,
povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.
e) jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno
f) Motory mobilní stavební techniky udržovat v optimálním pracovním režimu a nezvyšovat
zbytečně otáčky, aby nedocházelo k nedokonalému spalování paliva a k vytváření
škodlivin ve výfukových plynech.
g) Nenechávat motory u mobilní techniky zbytečně běžet na prázdno
Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod:
Ochranu vod, jejich využívání a práva k nim upravuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon). Některá jeho paragrafová ustanovení jsou
upřesněna či rozvedena takzvanými podzákonnými předpisy, jako jsou nařízení vlády či
vyhlášky.
Je nutné dodržet:
 užívat výhradně povolené zdroje vody
 zdroje podzemní a povrchové vody využívat účelně a hospodárně
 zabezpečit plynulé odvádění povrchové vody ze staveniště
 v blízkosti vodních zdrojů neumisťovat chemické látky
 vyloučit riziko kontaminace vod při rozlití nebo rozsypání chemické látky (kontejnery,
záchytné vany apod.)
Odpady vzniklé při stavbě:
Zhotovitel stavby zajistí manipulaci s odpadem dle platných předpisů, zejména s odpadem
se zbytkovým obsahem škodlivin (N). GD zajistí kontrolu a údržbu stavebních
mechanismů tak, aby nedošlo k úniku ropných látek. V případě úniku zajistí okamžitou
likvidaci dekontaminované zeminy a její uložení do nepropustných nádob.
Likvidace odpadů vzniklých při stavbě bude provedena v souladu s platnými právními
předpisy v odpadovém hospodářství, kterými jsou Zákon č. 154/2010 Sb., kterým se mění
zákon 185/2001 Sb., o odpadech; a s ním související Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.,
kterou se stanoví Katalog odpadů, Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady a Vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky.
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.
Stavba na již zastavěném pozemku – neřeší se.
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Nemá vliv.
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na
životní prostředí, je-li podkladem
Závazné stanovisko není podkladem projektové dokumentace.
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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
Navržený záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky
ochrany podle jiných právních předpisů
V bezprostředním okolí stavby se nachází stávající inženýrské sítě, jejichž trasy budou
respektovány při provádění přípojek dešťové a splaškové kanalizace. Před výkopem pro
napojení inženýrských sítí budou stávající inženýrské sítě vytýčeny a výkop v jejich
ochranném pásmu bude proveden ručně.
Nová ochranná pásma se nevyskytují.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva
U navržené stavby se nestanovuje zóna havarijního plánování. Stavba neleží v zóně
havarijního plánování žádného jiného objektu a ani se v důsledku jeho výstavby nebude
zóna havarijního plánování stanovovat.
Zařízení není ohroženo zvláštní povodní pod vodním dílem.
Stavba není zahrnuta do systému staveb využívaných k plnění úkolů ochrany
obyvatelstva. Objekt je umístěn v zastavitelném území obce. Stavba nebude uvedená
v Havarijním plánu Jihočeského kraje.
Varování obyvatel je zajištěno stávající sirénou umístěnou na budově Domu
s pečovatelskou službou, který se nachází v bezprostřední blízkosti stavby.

B.8 Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Potřeba vody – napojení stavby bude řešeno ze stávajícího rozvodu v budově.
Elektřina – napojení stavby na nn bude řešeno napojením na stávající rozvaděč budově.
b) odvodnění staveniště
Neřeší se.
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Přístup na staveniště během výstavby bude řešen po stávajících zpevněných plochách a
komunikacích v okolí budovy.
Potřeba vody – napojení staveniště bude řešeno ze stávajícího rozvodu v budově.
Elektřina – napojení staveniště na nn bude řešeno napojením na stávající rozvaděč
v budově.
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Při realizaci stavby je nutné minimalizovat dopady realizace stavby na okolí staveniště
z hlediska hluku, vibrací a prašnosti (viz. odstavec B.6).
Provádění stavby nebude mít vliv po celou dobu realizace na přístup k okolním pozemkům
a stavbám. Zejména se jedná o přístup pro dopravní obsluhu, svoz domovního odpadu,
případný zásah integrovaného záchranného systému (Policie ČR, Hasičský záchranný
sbor a Zdravotnická záchranná služba) a v neposlední řadě také přístup k sítím a
ovládacím armaturám jednotlivých správců stávajících inženýrských sítí.
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení
dřevin
Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno v zastavěné lokalitě
souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a
byl oddělen prostor staveniště od okolí. Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových
poměrů je potřeba důsledně postupovat podle nařízení vlády ze dne 21.1. 2004, kterým se
mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a
vibrací, uveřejněné ve sbírce zákonů ČR č. 88/2004 Sb. a zejména § 11 – Hluk v
chráněném venkovním prostoru, v chráněných vnitřních prostorech staveb a v chráněných
venkovních prostorech staveb a § 12 – Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním
prostoru. Vzhledem k tomu, že se jedná o realizaci jednoduché stavby a při stavbě budou
použity běžné drobné stavební elektrické stroje a ruční nářadí, které splňují výše uvedené
akustické požadavky (např. míchačka, vrtačka, el. kompresor) a pracovní doba, při
provádění stavby, bude v časovém rozmezí dle výše uvedeného předpisu, budou
požadavky na nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku dle příslušného
předpisu splněny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci bude dle
potřeby zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky musí
mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu na
veřejnou komunikaci očištěny. Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v
souladu se zákonem č.154/2010 Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s
ním souvisejícími (vyhláška MŽP č. 381/2001, 383/2001). Při veškerých pracích je nutno
dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména vyhl.č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Staveniště se musí
zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba
mohla řádně a bezpečně provádět.
Na stavbě bude udržován pořádek a čistota, a to včetně přilehlých veřejných prostranství.
V rámci ochrany staveniště budou důsledně dodržována opatření na minimalizaci
negativních vlivů na životní prostředí během výstavby (viz. B.6).
Stavební práce budou probíhat na pozemku, kam je umožněn přístup třetích osob, okolí
stavby a zařízení staveniště bude oploceno. Úpravy pro osoby s omezenou schopností
pohybu a orientace se vzhledem k charakteru a umístění staveniště neuvažují. Bude
kladeno maximální úsilí pro omezení hlučnosti, zejména potom o víkendech, svátcích a
dobách pracovního klidu. Vstup na staveniště nepovolaným osobám bude zajištěn pomocí
výstražných tabulek „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“.
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště
Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku.
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g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Nejsou.
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich
likvidace
Kód

název odpadu

kategorie

150101
150102
150104
150105

papírové a lepenkové obaly
plastové obaly
kovové obaly
kompozitní obaly
obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek
čistící tkanina
beton
kovy, včetně jejich slitin
kabely neuvedené pod 170410
zemina a kamení neuvedené pod
170503
směsné stavební a demoliční odpady
neuvedené pod čísly 170901,
170902, 170903
směsný komunální odpad

O
O
O
O

150110
150202
170101
170400
170411
170504
170904
200301

N
N
O
O
O
O
O
O

S odpady bude naloženo podle odstavce B.6.
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
V zájmovém území stavby bude proveden výkop pro skladbu zpevněných ploch a zemních
rýh pro souběžnou splaškovou a dešťovou kanalizaci. Přebytek zeminy v objemu cca 10
m3 bude použit na zemní práce v rámci činností Technických služeb a Města Planá nad
Lužnicí.
j) ochrana životního prostředí při výstavbě
Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat všechny
předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a dále
předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní
odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Realizační firma nebo
osoby angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní WC. S veškerými odpady, které
vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v souladu se zákonem č.
154/2010 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími vyhláška
MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. Stavební suť a další odpady, které je možno
recyklovat, budou recyklovány u příslušné odborné firmy. Obaly stavebních materiálů
budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Dopravní prostředky musí mít ložnou
plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky při
odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt
a při manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné
prašnosti.
Budou důsledně dodržovány podmínky odpovídající zájmům ochrany ŽP (viz B.6).
B. Souhrnná technická zpráva

Strana 28

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými
předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. Při vlastní výstavbě budou
dodržována zejména ustanovení NV 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na
BOZP na staveništích, NV 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, NV 101/2005 Sb. o podrobnějších
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, zákon 309/2006 Sb. o BOZP, NV
378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,
technických zařízení, přístrojů a nářadí, apod.
Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních materiálů a
provádění stavebních prací a další případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce
stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení práv a majetku a práce byly prováděny
účelně a hospodárně. Při manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené
osoby. Výkop realizovaný v zastavěné části a na veřejných prostranstvích, musí být
zajištěn proti pádu do výkopu zábradlím. Svislé stěny výkopů prováděné ručně musí být
zajištěny pažením, pokud je hloubka výkopu hlubší než 1,5 m. Vzniknou-li hlubší výkopy
mimo vlastní staveniště (např. během napojování navrhované komunikace nebo během
budování přípojek), dodavatel stavby je musí zabezpečit v souladu s příslušnými
bezpečnostními předpisy. Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné
přilby, vesty, rukavice, respirátory apod.), potřebným nářadím a proškoleni z
bezpečnostních předpisů. Zařízení staveniště bude součástí uzavřeného areálu, který
bude oplocen popř. jinak zajištěn. Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít
přístup. Všechny vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a
musí být uzamykatelné.
Pro organizaci výstavby bude dodržena zásada regulace stavební činnosti s ohledem na
minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního
prostředí.
S ohledem na zákon 309/2006 Sb. § 14 se při stavebních pracích nepředpokládá více
zhotovitelů současně, v tomto případě není nutná účast koordinátora bezpečnosti stavby.
Vzhledem k podmínkám zákon 390/2006 Sb. §15 bude zadavatel stavby povinen doručit
oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.
Během výstavby nebudou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, proto nebude nutné, aby byl před
zahájením prací na staveništi zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví.
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Výstavbou objektu nebudou dotčeny žádné stávající bezbariérově užívané stavby. Úpravy
pro bezbariérové užívání dotčených staveb se proto neuvažují.
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření
Při zásobování staveniště budou respektována pravidla silničního provozu.
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.
Zařízení staveniště a vlastní staveniště bude oploceno. Během průběhu stavebních prací
budou ostatní zaměstnanci poučeni o zákazu vstupu na staveniště.
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o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Postup výstavby:
- demontáž stávající střešní konstrukce, bourací práce
- základové konstrukce
- zděné nosné konstrukce a montáž nosné ocelové konstrukce
- konstrukce krovu, zateplení střechy, střešní krytina
- výplně otvorů
- vnitřní rozvody EI, ÚT, ZTI, VZT, MaR
- úpravy vnitřních povrchů - finální vrstvy podlah, nátěry, malby
- ostatní dokončovací práce
- přípojky dešťové a splaškové kanalizace, podzemní nádrž na dešťovou vodu,
- zpevněné plochy
Předpokládané zahájení výstavby

podzim 2021

Předpokládané ukončení výstavby

léto 2022

B.9 Celkové vodohospodářské řešení
Bilance spotřeby pitné vody :
Průměrná denní potřeba pitné vody
30 osob * 20 l/den= 600 l/den
Maximální hodinová potřeba vody
nestanoveno
Roční potřeba pitné vody
150 m3/rok
Bilance likvidace splaškových vod :
Průměrná denní produkce splaškové vody
600 l/den
Maximální hodinová potřeba vody
nestanoveno
Roční bilance splaškových vod
150 m3/rok
Bilance dešťových vod :
Redukovaná plocha střechy
Intenzita
Odtok ze střechy (plocha střechy)
Celkový max. odtok dešťové vody
Roční srážka
Roční odtok dešťové vody

plocha
souč.C
180 m2
1,00 střecha
2
0,016 l/s.m
2,88 l/s
2,88 l/s
579 mm
104,22 m3/rok

180,0 m2

Stavební úprava bude provedená na shodném půdorysu a pro odvodnění střechy bude
využitá podzemní nádrž o objemu 5 m3, která bude využívaná pro zalévání městské
zeleně. Odtokové poměry v lokalitě se navrhovanou stavební úpravou nemění.
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