
































































Příloha č. 2

Počet jednotek Jednotková cena Celkové výdaje

4 234 912,84

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 977 904,00

1,00 3 808 504,00 3 808 504,00

1,00 60 500,00 60 500,00

1,00 108 900,00 108 900,00

1,00 249 748,84 249 748,84

0,00 0,00 0,00

1,00 7 260,00 7 260,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

296 450,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1,00 199 650,00 199 650,00

1,00 48 400,00 48 400,00

0,00 0,00 0,00

1,00 48 400,00 48 400,00

0,00

30 550,08

0,00 0,00 0,00

30 550,08

1,00 30 550,08 30 550,08

4 531 362,84

1,00 4 531 362,84 4 531 362,84

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

30 550,08

4 561 912,92

Jméno a funkce statutárního zástupce: Jaroslav Prkno, starosta obce

Místo a datum vyhotovení: Doubravčice, dne: 13.5.2014
…………………………………

  podpis a razítko

5.2 Z toho neinvestiční výdaje 0,00

5.3 Z toho křížové financování 0,00

6 Nezpůsobilé výdaje celkem 0,00

5.1 Z toho investiční výdaje 0,00

7 Celkové výdaje projektu 0,00

4.2.1 Pořízení SMV 0,00

5 Způsobilé výdaje celkem 0,00

4.1 DPH (vyčíslete, pokud příjemce má nárok na odpočet na vstupu) 0,00

4.2 Ostatní nezpůsobilé výdaje (blíže specifikujte) 0,00

3 Křížové financování 0,00

4 Nezpůsobilé výdaje 0,00

2.5 Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu 0,00

2.6
Výdaje na odborné a znalecké posudky, na studie související s přípravou dokumentace 
k žádosti a jejích příloh

0,00

2.3 Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství 0,00

2.4 Výdaje spojené se zajištěním výběrového řízení dle pravidel ROP 0,00

2.1
Výdaje na hrubé mzdy či platy zaměstnanců pracujících na přípravě a řízení projektu, 
vč. zákonných odvodů

0,00

2.2 Cest. náhrady zaměstnanců pracujících na přípravě a řízení projektu 0,00

1.8 Bank. poplatky za zřízení a vedení zvl. účtu a za finanční transakce na něm 0,00

2
Vedlejší způsobilé výdaje (úhrada celkových vedlejších způsobilých výdajů je blíže 
popsána v příloze č. XI - PPŽP - "Nastavení limitů vedlejších způsobilých výdajů 
projektové žádosti")

0,00

1.6 Výdaje na publicitu dle podmínek ROP 0,00

1.7 Výdaje na účetní audit 0,00

1.4 Pořízení samostaných movitých věcí 0,00

1.5
Pořízení nehmotného majetku - nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv (práva 
duševního vlastnictví)

0,00

1.3.2 Projektová dokumentace 0,00

1.3.3 Technický dozor investora 0,00

1.3
Pořízení staveb formou výstavby, vč. výdajů na PD (PD do 5% CZV na pořízení staveb 
formou výstavby), průzkum staveniště, výdaje na autorský a stavební dozor a další odb. 
práci při realizaci smlouvy, na přípravu staveniště a stavební práce a zápis do KN

0,00

1.3.1 Stavební práce 0,00

1.1
Pořízení pozemků, vč. nákupu pozemku, výdajů na uzavření sml., poplatků za návrh na 
vklad do KN, poplatku za vyjmutí ze zem. půdního fondu a za odnětí pozemků plnění 
funkcí lesa, znal. posudků (do výše 10% CZV)

0,00

1.2
Pořízení staveb formou nákupu, vč. nákupu stávajících objektů, výdajů na uzavření 
smlouvy, poplatků za návrh na vklad do KN, znaleckých posudků

0,00

Kód Typ výdaje Z toho neinvestiční

1 Hlavní způsobilé výdaje 0,00

Rozpočet projektu
Registrační číslo projektu: CZ.1.15/3.3.00/77.01780
Název projektu: Zvýšení kapacity MŠ Doubravčice
Typ rozpočtu: Smlouva



 
 

Obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01, Český Brod 
IČ:00235369 

 

Dopis o oznámení vyhodnocení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: 

„Zvýšení kapacity MŠ Doubravčice“ 

 

Jako zadavatel veřejné zakázky na stavební práce: “Zvýšení kapacity MŠ Doubravčice“ Vám tímto sděluji 
výsledek výběrového řízení. 

Nabídky byly vyhodnoceny dle ekonomicko-komplexní výhodnosti nabídky, jako nejvýhodnější nabídku komise 
vyhodnotila nabídku uchazeče: 

Obchodní firma nebo název: MIBRA, s.r.o. 
Sídlo:    Náměstí 14, Praha 5, 150 00 
IČO:    274 24 341 
 
Údaje a zdůvodnění výsledku hodnocení: 

     Ve výzvě k podání nabídky na shora uvedenou dodávku stanovila obec Doubravčice, jako zadavatel této 
veřejné zakázky, hodnotící kritéria cenu a záruku na kvalitu díla. Vítězná firma předložila nabídku v celkové 
hodnotě  

3.820.784,- Kč  bez DPH, záruku 60 měsíců. 

Pořadí hodnocených uchazečů v sestupném pořadí dle hodnocení ekonomicko-komplexní výhodnosti nabídek: 

1. MIBRA,  s.r.o.   nabídková cena bez DPH 3.820.784,- Kč, záruka 60 měsíců 
2. SWIETELSKY stavební s.r.o.   nabídková cena bez DPH 3.951.280,- Kč, záruka 36 měsíců 

 
 
Komise doporučila zastupitelstvu, aby uzavřela smlouvu s firmou:   
MIBRA,  s.r.o.  - nabídková cena 3.820.784,- Kč bez DPH,  záruka 60 měsíců.  
 

V obci Doubravčice,  dne 31. července  2014 

 

Jaroslav Prkno 
                                                                                                                starosta obce Doubravčice 
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TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO 
UMÍSTĚNÍ STAVBY

Stavba:
Název stavby: Mateřská škola – DOUBRAVČICE
Druh stavby: stavba trvalá-novostavba
Účel stavby: školské zařízení, veřejné služby
Místo stavby: Pozemky č. 269/11, 269/12

v katastrálním území Doubravčice, 631205  

Investor:
Jméno: Obec Doubravčice
Sídlo: Doubravčice 94

282 01 Český Brod 

Zpracovatel:
Název: Ing. Miloslav Kvasnička - CAD-PROJECT, Praha 
Sídlo: Doubravčice 123, 282 01 Český Brod

TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ OBSAHUJE ČÁSTI:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
 
E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
 
F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ
    1. POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY
    1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
    1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
    1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

    2. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY - SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
     - VIZ. SAMOSTATNÉ ČÁSTI PROJEKTU
 
    3. PROVOZNÍ SOUBORY STAVBY
     - VIZ. SAMOSTATNÉ ČÁSTI PROJEKTU
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A. Průvodní zpráva

 a ) IDENTIFIKACE

 a.1 ) KLIENT

 a.1.1 ) KLIENT A OBJEDNATEL

Jméno: Obec Doubravčice
Sídlo: Doubravčice 94

282 01 Český Brod 

 a.2 ) ZPRACOVATEL DOKUMENTACE

 a.2.1 ) OBCHODNÍ ÚDAJE

Název: Ing. Miloslav Kvasnička - CAD-PROJECT, Praha 
Sídlo: Doubravčice 123, 282 01 Český Brod
Pracoviště: Račiněveská 2444, Újezd nad Lesy - Praha 21
IČO: 64905110
Statutární zástupce: Ing. Miloslav Kvasnička 
Spojení: tel.: 603457437

e-mail: kvasnicka@cad-project.cz
Hlavní inženýr projektu: Ing. Miloslav Kvasnička 
Architekt: Ing. Miloslav Kvasnička
Stavební část: Ing. Miloslav Kvasnička - CAD-PROJECT, Praha
Zdravotechnika: Petr Kvasnička
Vytápění: Ing. Karel Němeček
Vzduchotechnika: Ing. Karel Němeček
Elektroinstalace: Fr. Bouma
Statika: Ing. Cedrych
Zeleň: Ing. Miloslav Kvasnička 
Požární bezpečnost staveb: Jan Rampas

 a.2.2 )OPRÁVNĚNÍ PROJEKTANTA
Ing. Miloslav Kvasnička – číslo autorizace 0007567 -ČKAIT

 a.3 )NÁZEV STAVBY, OBSAH, CHARAKTERISTIKA

Název stavby: Mateřská škola – DOUBRAVČICE
Druh stavby: novostavba
Účel stavby: školské zařízení, veřejné služby
Místo stavby: KÚ Doubravčice,  pozemek p.č  269/11, 12
Plocha pozemků: 2967m2 

Zastavěná plocha : 665m2

Koeficient zastavěné plochy: KZP = 0,22
Obestavěný prostor RD-S: 3400m3

Míra využití území: KPP = 0,22
Zpevněné plochy celkem: 277 m2 

Plocha zeleně celkem: 2025 m2

Koeficient zeleně: KZ = 0,69
Počet žáků celkem po dokončení stavby : 64 
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 a.3.1 )TYP STAVBY A JEJÍ FUNKCE DLE § 139b STAVEBNÍHO ZÁKONA

stavba trvalá

 a.3.2 )ZAŘAZENÍ STAVBY PODLE PŮSOBNOSTI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ

stavba, pro niž je příslušný stavební úřad obecný – odbor výstavby úřadu MČ Český Brod

 b )  Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích

 b.1 ) SOUPIS NEMOVITOSTÍ DOTČENÝCH STAVBOU
Pozemky s vlastnickým právem klienta: KÚ Doubravčice  pozemek p.č  269/11, 12
Pozemky dotčené budovanými inženýrskými sítěmi, komunikacemi: - 

Základním podkladem pro návrh plošného využití je Územní plán obce. Dle tohoto územním plánu se 
pozemek nalézá v území určeném pro zástavbu rodinnými domy.

 b.2 ) POZEMKY PŘÍMO SOUSEDÍCÍ
katastrální území Doubravčice, parcely č.  991/1, 264, 260, 259,258, 256, 254,  269/10, 
269/8, 

 b.3 )EXISTUJÍCÍ STAVBY NA POZEMKU
na pozemku se nenacházejí žádné stavby

 b.4 )ZVLÁŠTNĚ CHRÁNĚNÉ ZÁJMY K POZEMKŮM

• Pozemek není v zátopovém území.
• Pozemek není v ochranném pásmu vodního zdroje.
• Pozemek nespadá do území ochrany přírody a krajiny ani do jejich ochranných pásem.
• Pozemek nespadá do území ochrany pozemků určených k plnění funkce lesa.
• Pozemek spadá do území ochrany zemědělského půdního fondu.
• Pozemek nespadá do ochranných pásem k ochraně veřejného zdraví.
• Pozemek se nenalézá v ochranné památkové zóně.
• Pozemek se nenalézá v ochranném pásmu infrastruktury.
• Pozemek se nenalézá ve zvláštně chráněném pásmu požární ochrany.
• Na pozemku není stavební uzávěra ani jiná omezení využití území.

 c ) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu,

 c.1 ) Voda: Objekt bude zásoben pitnou vodou z veřejného řadu.

 c.2 ) Kanalizace: Splaškové vody kanalizace, vedené z objektu školky, budou svedeny do přečerpávací 
šachty ( jímky) a dále napojeny na veřejný řad spl. kanalizace.

 c.3 ) Elektro: silnoproud: Objekt je napojen na přípojnou skříň a RIS v stávajícím kiosku.

 c.4 ) Plyn: Objekt není napojen 

 c.5 ) Telekomunikace:  Objekt bude napojen na síť Telefonica O2 CZ

 c.6 )provedené předběžné průzkumy a měření
Předběžný stavebně technický průzkum
Průzkumy stávajících sítí a jednání se správci jednotlivých sítí, podklady od nich obdržené.

 d ) informace o splnění požadavků dotčených orgánů,
všechny požadavky dotčených orgánů byly zapracovány, nebo budou splněny v dalších stupních 
dokumentace

 
 e )informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu
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Stavba RD dodržuje všechny normy a vyhlášky, zejména č. 264/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích na výstavbu 

 f )údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,
Stavba RD dodržuje podmínky regulačního plánu území.

 g )věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v 
dotčeném území,
- nejsou, nebo určí stavební úřad

 h )předpokládaná lhůta výstavby
 h.1 )Zahájení výstavby ETAPY-I :  07/2011
 h.2 )Dokončení stavby ETAPY-I :  08/2012
 h.3 )Dodavatel stavby bude vybrán na základě výběrového řízení investora.

 i )statistické údaje o orientační hodnotě stavby ,údaje o podlahové ploše budovy  a 
o počtu bytů

 i.1 ) Předběžný odhad nákladů ETAPY-I: 10 mil. Kč
 i.2 ) podlahová plocha CELKEM : 567 m2
 i.3 ) Počet žáků celkem po dokončení stavby : 64 
 

 j )Plán kontrolních prohlídek
 -prohlídka po vytyčení stavby - základových pasů a desky (kontrola umístění stavby na pozemku)
-prohlídka po dokončení krovu , střechy a příček ( kontrola výšky stavby a dispozičního řešení)
-závěrečná prohlídka po dokončení stavby (kolaudace)
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B. Souhrnná technická zpráva
 

 1.  Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení
 a) zhodnocení staveniště

•  na pozemku se nenacházejí žádné stavby

 b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících,
Cílem projektu novostavby je vytvořit jednopodlažní, nepodsklepený objekt nové mateřské školy, 
který bude možné provést ve třech samostatných etapách.
Podmínky navrhovaného řešení  jsou:
-ETAPA-I: stavba zázemí – centrální části školky a třídy-1.
-ETAPA-II: připojení  2 třídy – jihovýchodní křídlo.
-ETAPA-III: připojení  3 třídy – severovýchodní křídlo.
Celý objekt je svým  průčelím situován na jižní stranu.
Hlavní vstup je ze strany severozápadní. 
Zastřešení  je řešeno plochou střechou s výrazným převisem a římsou. Část střechy nad 1.NP lze 
využít jako tzv. „zelená střecha“ s extenzivní zelení. 

 c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch,
• Nové konstrukce budou navrženy podle norem ČSN.
• Objekty  je možné založit na základových pasech. 
• Objekty nemají suterén.
• Horní stavba objektů je navržena jako stěnový vyzdívaný systém z  cihelných tvárnic s dodatečným 

zateplením kontaktním zateplovacím systémem, vnitřní příčky budou také zděné. Střecha objektu je 
plochá s nosnou ŽB konstrukcí.

• Strop bude železobetonový.
• Vnější zpevněné plochy jsou upraveny kamennou dlažbou, příjezdové plochy budou upraveny 

vápencovým štěrkem,  terasa bude dřevěná.

 d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
• stavba je dopravně nepojena na přilehlou místní komunikaci
• Voda: Objekt bude zásoben pitnou vodou z veřejného řadu v ulici před pozemkem stavby.
• Kanalizace: Splaškové vody kanalizace, vedené z objektu školky, budou svedeny do přečerpávací 

šachty ( jímky) a dále napojeny na veřejný řad tlakové spl. kanalizace.
•  Elektro: silnoproud: Objekt je napojen na novou přípojnou skříň a RIS v novém kiosku.
•  Plyn: Objekt není napojen
•  Telekomunikace:  Objekt je napojen na síť Telefonica O2 CZ

 e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek 
stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území,

• Dopravní napojení  a vnitřní dopravní režim  
Hlavní vjezd na pozemek je navržen  z komunikace – pozemek č.p. 991/1
Umístění kontejneru na odpadky bude v oplocení – roh pozemku. 
Popelnice budou umístěny v krytém přístřešku. 

• Doprava v klidu  
dle vyhlášky č. 137/1998 – Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu . 

Tabulka potřebného počtu stání dle vyhlášky o OTP na výstavbu.

• Doporučené ukazatele:
• Druh stavby:  Mateřská škola
• Počet stání: 1 stání na 5 žáků
• Počet žáků: 44 

• Požadovaný počet stání: 9

 f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany,
• Po dobu výstavby nedojde k většímu vlivu staveniště na nejbližší okolí. Po uvedení stavby do 

provozu nebude tato stavba zatěžovat životní prostředí. Při stavbě je nutno dodržet všechna 
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ustanovení ČSN a vyhlášek.

 g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací,
• Novostavba domu je navržena v souladu s požadavky vyhl.č.369/2001 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace,

• Předběžný stavebně technický průzkum
• výškové zaměření pozemku
• Průzkumy stávajících sítí a jednání se správci jednotlivých sítí, podklady od nich obdržené.

 i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém,
• výškový systém  + místní

 j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory,
• SO – 01 Mateřská škola
• SO – 02 zahradní úpravy

 k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace,

• Po dobu výstavby nedojde k většímu vlivu staveniště na nejbližší okolí. Po uvedení stavby do 
provozu nebude tato stavba zatěžovat životní prostředí. Při stavbě je nutno dodržet všechna 
ustanovení ČSN a vyhlášek.

 l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků.
• Při stavbě musí být dodrženy veškeré dotčené zákony, vyhlášky, normy a předpisy týkající se 

bezpečnosti práce.  Jedná se např. o: 
• zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákonů č. 

575/1990, 159/1992, 396/1992 a 47/1994 Sb.
• vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanovují  se 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky ČÚBP č. 97/1982 Sb. a vyhl. ČÚBP a ČBÚ 
č. 551/1990 Sb.
• vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví 
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti , ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.552/1990 Sb.
• vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.533/1990 Sb.,
• vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.21/1979 Sb., kterou se určují vybraná plynová zařízení a stanoví 

podmínky k jejich bezpečnosti, ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.554/1979 Sb.,
• vyhláška ČÚBP  č.48/1982 Sb., kterou se stanovují základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízeních, ve smyslu vyhlášky ČÚBP č.324/1990 Sb., a ČÚBP č. 207/ 1991 Sb.
• vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při 

stavebních pracích
• vyhláška ČÚBP č.91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
• ČSN 27 01 43 Zdvihací zařízení, provoz, údržba, opravy
• ČSN 27 01 44 Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen
• ČSN 05 06 10 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem
• ČSN 69 00 10 Tlakové nádoby stabilní
• ČSN 69 00 12 Tlakové nádoby stabilní - provozní požadavky
• požární bezpečnost dle ČSN 73 08 02, 73 08 38, 73 08 33, 73 08 72, 73 61 10 a další
• pro el. zařízení ČSN  33 03 00, 38 17 95, 33 20 50, 34 10 10 a další.

Před započetím prací musí být provedeno zaškolení pracovníků. Při stavbě nutno dbát na koordinaci 
různých profesí na stavbě. Za proškolenost a koordinaci bude zodpovídat odpovědná osoba stavební 
firmy. 
Před započetím stavby budou stanoveny možné zdroje ohrožení zdraví a přijmou se opatření které je 
budou eliminovat, nebo minimalizovat. Zodpovědný pracovník vyznačí bezpečnostní pásma a únikové 
cesty.
Podle druhu prováděné práce musí pracovníci používat ochranné pomůcky. Veškerá strojní zařízení 
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budou obsluhovat pouze proškolená obsluha s platným oprávněním a tyto stroje musí být schváleny k 
provozu.
Odborné úkony musí provádět pouze pracovníci s potřebnou kvalifikací.
Nebezpečná místa musí být chráněna proti pádu osob, jedná se hlavně o výtahové šachty, atria a 
schodiště v době před namontováním definitivních zařízení či zábradlí.
Při montáži a demontáži vysutých částí staveb, bednění nutno dbát na  řádné zajištění osob.
Demontáž bednění provádět až po docílení požadovaných hodnot pevnosti betonu.
Prováděcí firma provede podrobný plán organizace výstavby, v němž bude stať o zajištění 
bezpečnosti práce při výstavbě.
Další upřesnění podmínek bezpečnosti práce, jakož i upřesnění strojů a zařízení použitých v 
navrhovaném objektu bude  v projektu pro provedení stavby, bez kterého nelze stavbu realizovat.

 1. Mechanická odolnost a stabilita
• Objekty jsou navrženu tak, že nesmí dojít ke zřícení stavby nebo její části, nesmí dojít k jejímu 

nepřípustnému přetvoření, nesmí dojít k poškození instalovaného vybavení stavby v důsledku 
většího přetvoření nosné konstrukce.

 2. Požární bezpečnost
Výstavba objektů bude posuzována podle následujících norem a předpisů : 
ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.
ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování. 
ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty. Garáže.
ČSN 73 0818 - Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektu osobami.
ČSN 73 0821 - Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí.
ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou.
ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost  stavebních konstrukcí
ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením 
Vyhl. č. 26/1999 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu
Vyhl. MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci.

 a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu,

• podrobný popis viz zpráva PO

 b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě,

• podrobný popis viz zpráva PO

 c) omezení šíření požáru na sousední stavbu,

• Objekt svým nebezpečným prostorem leží v dostatečné vzdálenosti od ostatní stávající zástavby.

 d) umožnění evakuace osob a zvířat,

• podrobný popis viz zpráva PO

 e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany.

Příjezd pro požární vozidla

• podrobný popis viz zpráva PO 

 3. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
• Při výstavbě budou dodržována příslušná ustanovení zák.262/2006 Zákoník práce Stavba, použitá 

zařízení a navržená opatření budou v plné míře respektovat Zákon č. 17/1992 Sb. o životním 
prostředí a dotčené hygienické normy. Během výstavby bude zajištěno dodržení hygienických limitů 
ekvivalentních hlukových hladin v okolí výstavby ve smyslu N.V. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací.
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 4. Bezpečnost při užívání
• Stavba bude navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 

uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v 
blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. Při provádění a užívání stavby 
nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemní komunikaci.

 5. Ochrana proti hluku
• Nové i stávající obvodové konstrukce stavby splňují požadované hodnoty vzduchové neprůzvučnosti 

stanovené ČSN 73 0532/2000 „Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické 
vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky“. Stavební práce budou probíhat pouze ve všedních 
dnech v době od 7:00 do 21:00 hod. Při provádění stavby nesmějí být překročeny nejvyšší přípustné 
hodnoty hluku pro chráněný vnitřní prostor staveb stanovené nařízením vlády č. 148/2006

 6. Úspora energie a ochrana tepla
 a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov 

• Navržená stavba splňuje požadavky dle ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov.

 b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby.

• Tepelná ztráta objektu ………………………………… cca 23 kW

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

• Novostavba domu je navržena v souladu s požadavky vyhl.č.369/2001 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

 8. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí radon, agresivní 
spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod.

Radonový riziko je podle provedeného průzkumu vysoký, je nutné důsledně provést
radonovou ventilaci v základech domu a ochrannou protiradonovou izolaci ve skladbě 
podlah.

• Nová podlaha bude  izolována  2 x hydroizolační fólií se skleněnou  vložkou typu GLASBIT 
(Glastek)  tl. 4mm apod. 
Tato folie bude plnit i hydroizolační funkci. 

 9. Ochrana obyvatelstva
• navržená stavba splňuje požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 

obyvatelstva.

 10. Inženýrské stavby (objekty)
 a) zásobování pitnou vodou,

Zdrojem pitné vody pro objekt MŠ bude novou přípojkou vody napojenou na veřejný vodovodní řad 
vedený v ulici před pozemkem stavby. Zásobování objektu pitnou vodou bude provedeno pomocí 
jedné nové samostatné vodovodní přípojky PE 100 SDR 11 Ø 50x4,6 (dále DN40) vedené z řadu do 
šachty s osazenou kompletní vodoměrnou sestavou a zatravňovacím poklopem. Navržena je šachta 
o rozměrech 900x1200x v1700 s poklopem min 600x600. V šachtě bude osazen hlavní fakturační 
vodoměr (provedení dle provozovatele).

Vodovodní potrubí vedené v zemi bude opatřeno pískovým ložem, obsypem v tl. min. 20 cm a 
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výstražnou fólií. Součástí vodovodního potrubí PE 100+ je sign. vodič pro vytyčení polohy.

 b) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod,

• Kanalizace :Objekt bude napojen jednou tlakovou přípojkou splaškové kanalizace PE DN 40 
napojenou na veřejnou tlakovou kanalizaci v ulici před pozemkem stavby. 

•  Dešťové vody ze střechy objektu budou odvedeny vnitřními dešťovými odpadydo uzavřené jímky na 
dešťovou vodu. Ta bude využívána jako požární nádrž. Z nádrže bude přepad do  zasakovacích 
jímek, umístěných též na pozemku stavby.

• Dno vsakovací jímky musí být min. 1,0 m nad hladinou spodní vody!

 c) zásobování energiemi,

•  Elektro: silnoproud: Objekt je napojen na stávající přípojnou skříň a RIS v stávajícím kiosku.
napěťová soustava: 3+NPE, 230/400V, 50Hz, TN-C-S (rozděleno v podružných rozvaděčích)
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:
Základní ochrana je provedena dle ČSN 33 2000-4-41: samočinným odpojením od zdroje
Zvýšená ochrana je provedena dle ČSN 33 2000-4-41: pospojováním a proudovým chrániče

•  Plyn: Objekt není napojen 

 d) řešení dopravy,

• stavba je dopravně napojena na přilehlou místní komunikaci

 e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav,

• pochozí a pojezdové plochy budou zpevněny zámkovou dlažbou.
• Ostatní plochy budou upraveny sadovými úpravami

• Příprava půdy: Na ploše sadových úprav bude rozprostřena ornice ve vrstvě 20 cm. Provede se 
plošná úprava terénu a mechanické obdělání půdy do drobtovité struktury. Půda bude ošetřena 
herbicidem před založením zeleně. 

• Trávníky: Budou založeny výsevem v kvalitě hřištního trávníku. 

• Stromy: Budou vysazeny do jamek odpovídající velikosti s 50% výměnou půdy směsí kvalitní ornice 
a zahradní zeminy v poměru 3:1. Použity budou  výpěstky s obvodem kmene 16 - 18 cm a výškou 
kmene 250 cm. Stromy budou ukotveny kůly. 

 f) elektronické komunikace.

• Telekomunikace:  Objekt je napojen na síť Telefonica O2 CZ
• V domě jsou navrženy rozvody státního a domácího telefonu a televizní antény. Vše v PVC trubkách 

pod omítkou, popřípadě v podlaze. Vně domu ve chráničce v zemi.

 11. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
• GASTROPROVOZ – ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

 TECHNOLOGICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
Cílem zpracovaného dispozičního řešení je zajištění ekologicko – hygienicky nezávadného a moderního 
provozu pro zpracování a výdej jídel. Celkově dispoziční řešení je navrženo dle moderních poznatků 
gastronomie a vyhovuje jak hygienickým, tak i bezpečnostním  předpisům stanoveným pro úpravu jídel.
Uspořádáním jednotlivých provozních částí, komunikací i technologického vybavení se podařilo zajistit 
plynulý průběh a návaznost pracovních postupů v jednotlivých pracovních úsecích, vzájemné pracovní 
propojení, úspornost, hygienu práce a vyloučení křížení čistého a nečistého provozu. Popis provozu 
odpovídá postupu surovin od příjmu, uskladnění, přípravy, tepelného zpracování, následné expedici a 
mytí použitého nádobí.
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Poznámka: 
V souvislost se zákonem č. 174/2003 je nutné, aby si budoucí provozovatel v gastroprovozu  zajistil  
systém kontrolních a kritických bodů (HACCP).

Zásobování, sklady:

 Velikost skladů a přípravny je přímo úměrná množství připravovaných jídel denně a možnosti průběžného 
zásobování  téměř bez omezení.  Zásobování  kuchyně je  uskutečňováno zvláštními  dveřmi,  prostor  před 
zásobovacím vchodem do  objektu  musí  být  zastřešen  z  důvodu nutnosti  vykládky  materiálu  v  suchém 
prostředí.  
 Zároveň při skládání zboží je nutné brát ohled na to, aby se vždy suroviny skládaly na manipulační vozíky,  
bez toho, aby se dotkly země. Dále jsou potraviny expedovány do prostorů skladů. Systém zavážení zboží  
do skladů bude pevně zakotven v provozním řádu.

  Potraviny nepodléhající zkáze jsou ukládány do regálů v samostatné místnosti - tvořící suchý sklad a 
potraviny podléhající zkáze se  skladují v chladících a mrazících skříních.
Skladové hospodářství doplňují skladové skříně v prostoru chodby na uložení DKP a špinavého a čistého 
prádla. 

Veškeré skladovací prostory a přípravny jsou odvětrány VZT dle platných norem a řešení je součástí  
projektu VZT.

Odpadkové hospodářství:

Odpadkové hospodářství je rozděleno do dvou kategorií: 
skladování organických odpadků z kuchyně  a gastronomických provozů
skladování komunálního odpadu z gastroprovozu

1. Skladování organického odpadu  z kuchyně  a ostatních gastronomických provozů: 
  Skladování  organického  odpadu  z  kuchyně je   řešeno  formou uzavřené  bionádoby,  odpad  je  dále 

expedován do místnosti ve které je chladící skříň, dále do kontejnerů, je smluvně zajištěn odvoz odpadků. 

2. Skladování komunálního odpadu: 

  Komunální odpad z gastro provozu bude skladován ve dvoře v popelnicích.

Provoz kuchyně:

  Vlastní  kuchyně je  přizpůsobena ke konečnému tepelnému zpracování surovin  a jejich  následnému 
výdeji. Kapacitně by měla vyhovovat výrobě jídel, jejichž sortiment je popsán v úvodu. Každý z provozních 
úseků je vybaven dostatečně výkonnou technologií pro uvažovaný počet jídel. Detailnější pohled na provoz 
kuchyně je lépe patrný z výkresové dokumentace a ze soupisu strojů a zařízení.

Kuchyně jako celek se skládá z těchto pracovních úseků:

 Úsek hrubé přípravny zeleniny:

  Zde se budou připravovat a čistit zelenina pro další zpracování. Úsek je vybaven pracovním 
stolem s dřezem  a chladící skříní a policí. 

 Kuchyň – úsek čisté přípravny zeleniny:

  Zde se budou připravovat zeleninové saláty, nebo zelenina sloužící k okamžitému tepelnému 
opracování. Úsek je vybaven pracovním stolem s dřezem  a chladící skříní a policí. Pro zpracování 
zeleniny je k dispozici krouhač zeleniny se základní sadou krouhacích disků.  

 Kuchyň – úsek čisté přípravny masa :

  Pracovní úsek přípravny syrového masa je navržen poblíž úseku přípravy teplých jídel z důvodu 
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přímé  návaznosti  dalšího  zpracování  a  slouží  k  čistému  opracování  masa  těsně  před  jeho 
zpracováním. 

  Z důvodu stejné rizikové skupiny je přípravna masa spojena s vytloukárnou vajec. Úsek je 
vybaven pracovním stolem s dřezem, pod tímto stolem bude příruční  chladnička pro umístění 
vajec.  Pro zpracování  masa je k dispozici  bukový špalek,  přípravna dále pokračuje pracovním 
stolem  a policí pro umístění náčiní. Jako denní sklad masa je užívána příruční chladící skříň.  Nad 
pracovním stolem je nástěnná polička s kořenkami.

 Přípravna těsta:

  Přípravna je vybavena stolem s bukovou deskou, zásuvkami pod pracovní desku a policí pro 
uložení přídavného zařízení k robotu. Pro úpravu těsta slouží i univerzální robot, užití robotu a jeho 
přídavných zařízení bude zakotveno v provozním řádu.
 
 Kuchyň – úsek přípravy teplých jídel:

  Zde  je  ve  varném  bloku  soustředěna  varná  technologie,  která  by  měla  splňovat  již  výše 
uvedená kriteria výkonnosti, kvality a bezpečnosti práce. Nad varným centrem je použit odsávací 
zákryt s tukovými filtry a osvětlením pro docílení lepší viditelnosti.  Indukčním  sporákem , součástí 
sporáku je trouba pro 3 GN 1/1, která bude sloužit jako záložní pro pečení, v případě nefunkčnosti  
konvektomatu.  Pro  přípravu  příloh,  vaření,   pečení  a  regeneraci  je  k  dispozici  elektrický 
konvektomat, vedle sporáku je   odkládací plocha. Pro přípravu polévky, eventuálně omáčky slouží 
též el. stolička. Pro lepší manipulaci jsou navrženy i pracovní stůl se 3-mi zásuvkami pod pracovní 
deskou a policí (v čele varny), dále pojízdný pracovní stůl a vozíky se vsuny na GN. U sklopné 
pánve a kotle je podlahový rošt se vpustí.

 Kuchyň – porcování:

  Porcování je umístěno v blízkosti varny, probíhá na pracovním stole se zásuvkovým blokem a 
policí.

 Kuchyň – výdej:

  V návaznosti na porcování je úsek pro výdej, součástí je pracovní stůl s policí, nad ním je 
mikrovlnná trouba a nástěnná  skříňka s posuvnými dvířky. Pro udržení předepsaných teplot slouží 
pojízdná vodní lázeň se 3-mi dělenými vanami. Přímý výdej je zakotven v provozním řádu.

 Kuchyň – studená kuchyně:

  V tomto úseku by se měly připravovat pomazánky a pokrmy studené kuchyně. Předhotovené 
pomazánky a  další  pokrmy jsou uloženy v  chladící  skříni,  součástí  úseku je  pracovní  stůl  se 
zásuvkovým  blokem  a  uzavřeným  prostorem  (skříňkou)  pro  uložení  pečiva.  Úsek  pokračuje 
pracovním stolem s dřezem a policí.
 

Kuchyň – mytí bílého nádobí: 

  Tento úsek je vybaven pracovním stolem, mycím stolem, tlakovou sprchou, myčkou nádobí a 
dalším nerezovým nábytkem. 

Organický a komunální odpad zde bude tříděn a vhazován do pojezdných uzavíratelných nádob

Kuchyň – mytí černého nádobí: 

  Tento úsek je vybaven dvoudřezem pro předoplach a mytí. Pro uložení nádobí je k dispozici 
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roštový regál.

Sklad obalů, odpadků:

  Pro přepravní obaly je k dispozici samostatná místnost, s chladící skříní pro organický odpad. 
Tato místnost bude odvětraná.

Jídelna :

  Hotová jídla budou do jídelny v 2.NP posílána malým jídelní výtahem s oddělenou částí pro 
návrat špinavého nádobí (boční nebo patrové uspořádání výtahu.).

Tato jídelna je vybavena úsekem s možností mytí rukou  Pro výdej je k dispozici  výdejní stůl.

Suchý sklad:

  Součástí tohoto odvětrávaného skladu jsou skladové regály a chladící skříně.

Zázemí zaměstnanců:

  Sociální zázemí zaměstnanců je navrženo v místě vstupu zaměstnanců do gastroprovozu v 
1.NP. Jedná se o šatnu spojenou s koupelnou. Podrobnosti jsou uvedeny ve výkresové části.

Úklid:

  Je  vybaven  stavební  výlevkou  a  policemi  na  úklidové  prostředky.  Výlevka  je  navržena  v 
prostoru úklidové místnosti. V této místnosti je prostor pro úklidový vozík. V místnosti je odvětraná 
skříň sloužící jako sklad úklidových prostředků.

Úklidová  místnost  v  prostoru  chodby  poskytuje  prostor  pro  skladování  mycích  prostředků  a 
úklidových pomůcek pro úklid šaten.  Je vybavena stavební výlevkou.

Skladování mycích prostředků a úklidových pomůcek pro prostory provozu kuchyně a 
šaten s WC bude oddělené.

Skladové hospodářství doplňují skladové skříně v prostoru chodby na uložení DKP a špinavého 
a čistého prádla. 

Veškeré skladovací  prostory a přípravny jsou odvětrány VZT dle platných norem a řešení  je 
součástí projektu VZT.

Poznámka:
Nad veškerými pracovními plochami, kde se zpracovávají  suroviny je nutná svítivost 500Ix pro 
dobrou rozlišovací schopnost oka.
Navrhované technologické zařízení  kuchyně je vyhovující  hygienickým a bezpečnostním  
normám.
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TYPICKÝ PROVOZNÍ ŘÁD  ŠKOLKY
I. údaje o zařízení: 

Typ školy: celodenní s pravidelným provozem
Kapacita školy: 64 dětí - 3 třídy
Provozní doby školy: 7.30 - 17.30 hodin 

II. Režimové požadavky: 
Celková kapacita  školky  po dokončení všech tříd bude 64 dětí, která je rozdělena do 3 
tříd.

Řízené činnosti, spontánní hra: 
Činnosti dětí řízené pedagogem jsou v programu hlavně od 8.00 do 10.00 hodin a od 15.00 
do 17.30. Didakticky cílené činnosti ( činnosti řízené pedagogem ) probíhají v průběhu 
celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z 
potřeb a zájmů dětí. Třídy jsou věkově smíšené. Zvýšená péče v didakticky cílených 
činnostech je věnována předškolním dětem, a to jak v kolektivu, tak i v individuálních 
činnostech. Předškolní děti mají místo spánku v odpoledních hodinách zařazenou 3x týdně 
předškolní výchovu a 2x týdně výuku flétny.
Činnosti jsou pružně upravovány dle momentálně vzniklých nahodilých situací. 

Spontánní hra je zařazována podle potřeb dětí v průběhu celého dne. Probíhají celý den a 
prolínají se s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na 
individuální potřeby dětí.

Pohybové aktivity: 
Pohybové aktivity jsou provozovány v prostoru třídy, školní zahrady a nedalekého lesa. 
Jedná se hlavně o volně pohybovou aktivitu, relaxační cvičení, cvičení na správné držení 
těla, zdravotně zaměřená cvičení ( vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, 
relaxační ), Pohybové hry a hudebně pohybové činnosti jsou uskutečňovány v ranních 
hodinách přes svačinou. 

Hygiena: 
Děti si pravidelně čistí zuby po obědě. Každé dítě má vlastní kartáček, pastu a kelímek. 

Pobyt venku: 
Minimálně 2 hodiny denně ( dle počasí ). V letních měsících se činnosti přesouvají co 
nejvíce ven.U dětí jsou velmi oblíbené vycházky do okolí. Pro pobyt venku je také 
využívána školní zahrada s pískovištěm, průlezkami, houpačkami, koloběžkami. Převážná 
část zahrady je zatravněna. Využití pro míčové hry. Venku probíhají volné hry i řízené 
činnosti. V letních měsících je možné využívat i terasu na svačinky a může zde i probíhat 
hlavní výchovná činnost.
Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod -10 st., při silném větru, dešti a při inverzích.

údržba pískoviště a zahrady: 
Kontrola obsahu pískoviště před každým použitím a přikrytí pískoviště plachtou provádí 
školnice. 1x ročně se provádí výměna písku - součástí je doklad o výměně písku a 
zdravotní nezávadnosti písku - zajišťuje školnice. Za úklid zahrady, sečení trávy, 
zavlažování je zodpovědná školnice, případně zřizovatel určí odpovědnou osobu.
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III. Odpočinek, spánek: 
Spánek i odpočinek se řídí individuálními potřebami dětí. Děti každé třídy odpočívají 
samostatně na připravovaných lehátkách (spec. palandách). K odpočinku dětí jsou 
připravena lehátka (palandy) do prostoru  samostatné místnosti pro odpočinek. Zároveň 
připravuje lůžkoviny, uložené v jednotlivých skříňkách, označených značkami dětí. Před 
uložením lůžkovin zpět do skříněk se provětrají. Děti se převlékají do pyžam, oděv si 
ukládají na židličky, obuv u lehátka.  Předškolní děti odpočívají v jiné třídě (herně) na 
připravených lehátkách bez lůžkovin pouze 30 min.

IV. Stravování: 
Ve škole nesmí mezi jednotlivými jídly přesáhnout časový odstup 3 hodiny. Děti se stravují 
3x denně. 
Dopolední svačinka ( 9.00 ) 
Oběd (12.00 ) 
Odpolední svačina (14.30 )
Jídlo je připravováno ve vlastní jídelně. Provádí se každodenní měření teploty pokrmu 
těsně před podáním. Teplota nesmí klesnout pod 60 st. C. Strava je plnohodnotná a 
vyvážená dle příslušných předpisů. Je zachována vhodná skladby jídelníčku. Svačiny jsou 
připravovány v kuchyni, která splňuje veškeré hygienické požadavky. Jídlo je pestré, 
obsahuje celozrnné výrobky, mléčné výrobky a dostatek ovoce a zeleniny. 

V. Pitný režim: 
Nápoje připravuje v kuchyni kuchařka do nerezových termosů s kohoutkem a do 
skleněných konvic. Během dne se děti mohou kdykoliv napít. Obsluhuje je pedagog a 
používají skleničky. Děti od 2 do 3 let používají nerozbitné kelímky. Střídají se čaje 
bylinkové, čaje ovocné, ovocné šťávy, minerální vody a pramenité neperlivé vody. Použité 
skleničky jsou vždy během dne na tácech vyměňovány. 
V letních měsících mají děti termosy s pitím na zahradě venku. 

VI. Otužování: 
Otužování je zajištěno několika způsoby. Pravidelné větrání tříd, zejména při pohybových 
aktivitách. Využívání příznivého počasí k co nejdelšímu pobytu venku. Školnice sleduje 
přiměřenou teplotu ve třídách. V každé třídě je nástěnný teploměr a denní teplota by se 
měla pohybovat mezi 20 - 22 st. C. Pedagogové také kontrolují vhodné oblečení dětí ve 
školce a mimo školku. Děti navštěvují 1x týdně - 45 minut plavecký výcvik bez rozdílu věku 
a 45 minut saunu. 

VII. Způsob nakládání s prádlem: 
Způsob praní - smluvní prádelna. 

Čisté prádlo je skladováno v uzavřených boxech a ty ve skříních v místnostech 
příručních skladů u jednotlivých tříd.

Použité prádlo je skladováno samostatně v boxech ve skladu prádla

Výměna prádla
- ručníky 1x týdně, v případě potřeby ihned 
- lůžkoviny 1x za 14 dnů, v případě potřeby ihned 
- pyžama 1x týdně ( perou je rodiče )  
Způsob praní - vlastní prádelna. Čisté prádlo je skladováno v dezinfikovaných uzavřených 
boxech. 
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VIII. Požadavky na hygienicko - protiepidemický režim: 
Způsob a četnost úklidu: 
Denní úklid - setření všech podlah, nábytku, okenních parapetů, klik, splachovadel, 
vynášení odpadků včetně koše na pleny., vyčištění koberců vysavačem. 

Za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel, záchodových mís, 
sedátek na záchodech, nočníků. 
Týdenní, celkový úklid - 1x týdně omytí omyvatelných stěn na záchodech a dezinfikování 
umýváren a záchodů. 2x ročně dezinfekce hraček. 2x ročně celkový úklid všech prostor 
školky včetně oken. 1x za 2 roky malování stěn. 

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace: 
Pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob a jednorázových plastových obalů. 
školnice každý den vynáší odpadky. Tekuté odpadky jsou likvidovány ve výlevce, která je 
následně dezinfikována. Pleny jsou likvidovány firmou ASA.  
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E. Zásady organizace výstavby

 1. Technická zpráva
 a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé 

deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště,

• Veškeré zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavitele . 

• Pro nájezd na pozemek je vymezeno pole budoucího vjezdu na pozemek (šířka 4,0 m). 

 b) významné sítě technické infrastruktury,

-

 b) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.,

• Staveniště bude vybaveno provizorní elektrickou přípojkou a staveništním rozvaděčem a 
elektroměrem umístěným v budoucím kiosku. Počítá se s pohonem míchačky, okružní pily, el. vrátku, 
svářecího agregátu a ručních přístrojů (vrtačka, rozbrušovačka atd.). 
Odběr vody bude zajištěn napojením na vod. přípojku s měřením spotřeby, která bude také 
provedena v předstihu hlavních stavebních prací. 
Pro potřeby stavby bude do doby napojení stavby na kanalizaci používán mobilní chemický záchod

 c)  úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, 

•

 d)  uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů,

• Před zahájením výstavby bude sejmut zbytek ornice mimo původní stavbu v půdorysu budoucí 
stavby a zpevněných ploch a bude uložen na mezideponii. Vedle bude uložena zemina z výkopku 
základových pasů, který se  použije k zásypům kolem stavby při závěrečných terénních úpravách.  

 e) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů,

• Na pozemku budou volně uskladněny stavební hmoty, které mohou být volně uloženy. Materiály 
vyžadující ochranu před atmosférickými vlivy budou uskladněny v provizorním skladu v rámci 
zařízení staveniště.  

 f) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení,

•

 g) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 

• Během výstavby je dodavatel povinen dodržovat ustanovení vyhl.č.324/90 Sb. o bezpečnosti práce a 
technických zařízení.

 h) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě,

• Opatření pro ochranu životního prostředí při výstavbě, proti prašnosti a hluku bude řešit 
technologický předpis dodavatele stavby.

 i) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů.

• Zahájení výstavby 6/2011

• Dokončení stavby 7/2012
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F. Dokumentace stavby
 1 . Pozemní (stavební) objekty 

společná zpráva pro objekty:

Objekt SO 01 – Mateřská škola
Objekt SO 02 – zahradní úpravy

 1.1 . Architektonické a stavebně technické řešení

 1.1.1 .Technická zpráva

 a ) účel objektu,
- Základním cílem tohoto projektu je stavba  mateřské školky.

 b ) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních 
úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace,
Cílem projektu novostavby je vytvořit jednopodlažní, nepodsklepený objekt nové mateřské školy, 
který bude možné provést ve třech samostatných etapách.
Podmínky navrhovaného řešení  jsou:
-ETAPA-I: stavba zázemí – centrální části školky a třídy-1.
Počet žáků: 22 
-ETAPA-II: připojení  2 třídy – jihovýchodní křídlo.
Počet žáků: 22
-ETAPA-III: připojení  3 třídy – severovýchodní křídlo.
Počet žáků: 20

Počet žáků celkem po dokončení stavby : 64 
Celý objekt je svým  průčelím situován na jižní stranu.
Hlavní vstup je ze strany severozápadní. 
Zastřešení  je řešeno plochou střechou s výrazným převisem a římsou. Část střechy nad 1.NP lze 
využít jako tzv. „zelená střecha“ s extenzivní zelení. 

 c ) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 
oslunění,

 I . ETAPA
 Plocha užitná: 347,8m2 

 Zastavěná plocha : 403m2

 Obestavěný prostor : 2060m3

 II . ETAPA
 Plocha užitná: 104,6m2 

 Zastavěná plocha : 125m2

 Obestavěný prostor : 640m3

 III .ETAPA
 Plocha užitná: 114,4m2 

 Zastavěná plocha : 136m2

 Obestavěný prostor : 700m3

- Celý objekt je svým průčelím situován na jižní stranu. Vstup do objektu je navržen ze strany 
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jihozápadní. 

 a ) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 
požadovanou životnost,

 I . ZEMNÍ  PRÁCE,  ZÁKLADY
Před začátkem terénních prací bude sejmuta zemina pod budoucím násypem do hloubky 0,30m – 
0,5m  pod  úroveň terénu. Sejmutá zemina (ornice) bude skladována na místě pro další využití při 
závěrečných terénních úpravách.
Vytěžená zemina bude využita při terénních úpravách a část bude vyvezena na skládku. 
Monolitické základové pasy jsou uloženy v nezámrzné hloubce. Pasy jsou výšky 500 mm. Nad 
pasy je provedena vyzdívka z betonových prolévacích tvárnic. Použitý beton C12/15. Šířka 
základových pasů je navržena pro únosnost základové spáry Rd = 175 kPa. V průběhu výstavby 
bude únosnost základové spáry ověřena. pasů, jejichž hloubka bude v úrovni budoucího terénu 
min. -1,00 m.
Základové pasy budou na spojích a v rozích  armovány pomocnou výztuží 4x ∅  12mm
Základová spára v místě násypu bude vždy min 0,5 m v rostlém únosném terénu!
Vyztužení základové podkladní desky bude pomocí 2x ocel. sítí  ∅. 8mm / 150mm, a bude 
propojeno se zákl. pasy.
Štěrkopískový podsyp a násyp pod deskou musí být řádně zhutněn min. 0,25 Mpa.
Radonový riziko je podle provedeného průzkumu vysoký, je nutné důsledně provést 
radonovou ventilaci v základech domu a ochrannou protiradonovou izolaci ve skladbě 
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Legenda místností 1.NP
1 Herna + ložnice 85,16m2
2 Sklad hraček 8,49m2
3 Umývárna + WC 10,95m2
4 Jídelna 38,56m2
5 Herna + ložnice 85,16m2
6 Sklad hraček 8,49m2
7 Umývárna + WC 10,95m2
8 Jídelna 38,56m2
9 Chodba 47,64m2
10 Úklid 1,47m2
11 1,50m2
12 3,54m2
13 Sklad 5,02m2
14 Technologie 6,34m2
15 Kancelář 13,35m2
16 Vstupní hala 25,18m2
17 Kuchyně 31,04m2
18 Hrubá přípravna 3,87m2
19 Sklad 3,20m2
20 Šatna 5,23m2
21 WC 1,70m2
22 Úklid 0,91m2
23 Chodba 4,90m2
24 Umývárna + WC 10,80m2
25 Šatna 15,89m2
27 Herna + ložnice 80,55m2
28 Sklad 6,95m2
29 Kancelář 11,20m2

WC zam.
Umývárna zam.



podlah

Statika : Objekt je založen na betonových základových pasech. Šířka základových pasů je 
800mm. Tato šířka vyhovuje pro výpočtovou únosnost zeminy Rdt=175 kPa. Pro nižší 
hodnoty výpočtové únosnosti je nutno zvětšit šířku pasu .

 II . SVISLÉ  KONSTRUKCE

Obvodové nosné zdivo přízemí tloušťky 300 mm je tvořeno z cihelných tvarovek POROTHERM 30 
P+D P-15 na M10.
Vnitřní nosné zdivo přízemí  tloušťky 300 (240) mm je tvořeno z cihelných tvarovek POROTHERM 
30 (24) P+D P-15 na M10.
Lehké příčky tloušťky 115 mm jsou provedeny  příčkovek POROTHERM 11,5 P+D.
Nad otvory v příčkách budou použity spřažené (nenosné) překlady POROTHERM 11,5.
Překlady nad otvory v nosných stěnách budou složené typu POROTHERM 23,8.

 III .VODOROVNÉ  KONSTRUKCE 
Stropní konstrukci tvoří železobetonová monolitická deska tl. 250 mm. V místě větších 
otvorů jsou železobetonové monolitické průvlaky. Překlady nad okny jsou ze systému zdiva, 
případně železobetonové monolitické na větší rozpětí. Použitý beton C25/30, ocel R – 10505 a 
sitě KARI.
Podhledy budou provedeny  obkladem akustickým – Ecophon.

 IV .STŘECHA
je řešena jako klasická plochá. 
Střecha přesazena o 1,0 m přes obvodové zdivo domu.

 V . ÚPRAVA POVRCHŮ
Vnitřní zděné konstrukce se omítnou vápenocementovou štukovou omítkou.    
Obklady z bělninových obkládaček se provedou v sociálním zázemí do výšky 2,4 m , v kuchyni se 
obloží též stěny v=3,0m.
Vnější stěrková omítka bude řešena podle certifikátu pro zateplovací systém BAUMIT (STOMIX) a 
bude provedena na dodatečné zateplení objektu.
Obklad soklu se provede z přírodního kamene (variantně cihelné pásky).
Omítka bude silikátová, barevnost a hrubost omítky dodatečně určí investor.  
Dřevěné konstrukce se opatří základovým a  krycím nátěrem.
Ocelové konstrukce se opatří protikorozním nátěrem. 

 VI . PODLAHY
Zvolené druhy nášlapných vrstev a podrobné skladby - keramické dlažby různých rozměrů,  
koberce atd.  jsou vypsány v legendách jednotlivých půdorysů. V přízemí  bude v koupelně a WC 
položena na nabetonovanou podkladní vrstvu velkoplošná keramická dlažba. V ostatních 
místnostech bude na hlazený betonový potěr finální úpravou marmoleum ( dřevěná plovoucí 
podlaha, dlažby). 
Zvýšená terasa je  vytvořena z dřevěných terasových prken s roštem na podkladní beton.
Přehled skladeb podlah viz. výpis  ve výkresové dokumentaci .

 VII .VÝPLNĚ OTVORŮ
Vstupní sestava a dveře budou hliníkové, jednokřídlové,částečně prosklené, otvíravé směrem 
dovnitř. 
Vnitřní dveře budou plné nebo částečně prosklené, dřevěné, osazené do dřevěných zárubní. Viz 
tabulka dveří .
Okna v obvodových stěnách domu budou hliníková (profil s izolačním trojsklem THERMOPLUS s 
argonem k=0,9) . 
Viz tabulka oken.
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Regulace denního osvětlení v pobytových místnostech dětí bude venkovními 
žaluziemi.

Spáry mezi okenním rámem a stěnami budou vyplněny polyuretanovou pěnou a  
páskovány. 

 VIII . IZOLACE PROTI VODĚ A RADONU
Nová podlaha bude  izolována  2x hydroizolační fólií  typu GLASBIT  tl. 4mm (Glastek 40) 
apod.
KTERÁ VYHOVÍ OCHRANĚ PROTI PRONIKÁNÍ RADONU DO  VYSOKÉHO RIZIKA dle ČSN 
73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podloží .
Tato folie bude plnit i hydroizolační funkci. 
Radonové riziko je podle provedeného průzkumu vysoké, je nutné důsledně 
provést radonovou ventilaci v základech domu a ochrannou protiradonovou izolaci 
ve skladbě podlah

 IX . KRYTINA
 se navrhuje  z bitumenových pásů – VEDAG. 
Střecha bude provedena jako vegetační, extenzivní zeleň a traviny.

 X .  IZOLACE TEPELNÉ
Dodatečné zateplení obvodových stěn bude provedeno na pečlivě vyrovnaný povrch v celém 
rozsahu obvodového pláště přízemí zateplovacím systémem EPS (tuhé desky z pěnového, 
tvrzeného, stabilizovaného, těžce hořlavého a samozhášivého pěnového polystyrénu 
tloušťky 200 mm). Tento izolační systém, kotvený mrazuvzdornými talířovými hmoždinkami, bude 
doplněn ušlechtilou fasádní omítkou.
Zateplení obvodových stěn bude napojeno na tepelnou izolaci stropního podhledu přesahem přes 
věnec domu.
Podlaha v 1.NP bude izolována deskami z tvrzeného pěnového polystyrénu tl. 150 mm
Ploché střechy budou izolovány deskami z tvrzeného pěnového polystyrénu tl. 300-400 mm
Zateplení soklu bude z 150mm xPS, se zatažením min. 500mm do země.

 XI .  KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ
Veškeré vnější klempířské konstrukce, včetně oplechování střechy,  a výlezu, budou provedeny 
spolu s dodávkou střechy. Z hlediska trvanlivosti se  jako hlavní materiál LINDAB. 

 XII .KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ
Typové výrobky - dveřní křídla hladká, dýhovaná atd

 XIII .  VZDUCHOTECHNIKA
Odvětrání všech obytných místností a koupelen je přirozené, okny do fasády.
Dále bude v celém objektu instalován větrací systém s rekuperací tepla pro zimní provoz.
Místnosti bez možnosti přirozeného větrání budou opatřeny nuceným odvětráním.

 XIV .  OPLOCENÍ
Uliční plot a ostatní ploty budou z ocel. sloupků s poplastovaným pletivem  .

 XV .  TERÉNNÍ ÚPRAVY
Vjezd na pozemek, parkovací plocha, chodníky a vnější terasa budou provedeny z kamenné 
dlažby, štěrkové, dřevěné ....
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 b ) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů,
- Hodnoty součinitele prostupu tepla UN (W/m2K) stavebních konstrukcí byly dodány projektantem 

stavební části a jsou následující:
obvodová stěna UN = 0,20 W/m2K
střecha (podhled) UN = 0,22 W/m2K
podlaha nad nevytápěným prostorem UN = 0,35 W/m2K
okna UN = 1,30 W/m2K

 c ) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického 
průzkumu,

- Objekt je založen na pasech v nezámrzné hloubce. Základy jsou z prostého betonu min. třídy B15 (C 
12/15). Šířka pasů je navržena pro minimální únosnost základové spáry 175 kPa. Před provedením 
výstavby bude zkontrolována únosnost základové spáry a zjištěny další geologické údaje. Při zjištění 
menší hodnoty únosnosti základové spáry je nutno upravit šířku základů, případně rozhodnou o jiném 
způsobu založení ( např. základová deska ). 

 d ) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků,
- užívání objektu nemá negativní vliv na životní prostředí

 e ) dopravní řešení,
- Dopravní napojení  a vnitřní dopravní režim

Hlavní vjezd na pozemek je navržen  z komunikace – pozemek č.p. 991/1
Umístění kontejneru na odpadky bude v oplocení – jihozápadní roh pozemku. Popelnice budou 
umístěny v krytém přístřešku.  
Doprava v klidu

dle vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu . 
NAVRHOVANÝ STAV:
CELKEM 8 p.s

Navržený počet parkovacích stání vyhovuje výpočtu dle vyhlášky.

 f ) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření,
- Nová podlaha bude  izolována  2 x hydroizolačním bitumenovým modifikovaným pásem typu 

Elastobit,  Glastek 40, apod.
KTERÁ VYHOVÍ OCHRANĚ PROTI PRONIKÁNÍ RADONU DO VYSOKÉHO RIZIKA 
dle ČSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podloží .

 g ) dodržení obecných požadavků na výstavbu.
- Stavba RD dodržuje všechny normy a vyhlášky, zejména VYHLÁŠKU 264/2006 Sb

 1.1.1 . Výkresová část

- viz část ST.

 1.2 .Stavebně konstrukční část

 1.2.1 . Technická zpráva
 a ) popis navrženého konstrukčního systému stavby,

- ZALOŽENÍ
Objekt je založen na pasech v nezámrzné hloubce. Základy jsou z prostého betonu min. třídy B15. 
Šířka pasů je navržena pro minimální únosnost základové spáry 175 kPa. Před provedením výstavby 
bude zkontrolována únosnost základové spáry a zjištěny další geologické údaje. Při zjištění menší 
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hodnoty únosnosti základové spáry je nutno upravit šířku základů, případně rozhodnou o jiném 
způsobu založení ( např. základová deska ). 

- HORNÍ STAVBA
Horní stavba objektů je navržena jako stěnový vyzdívaný systém z  cihelných tvárnic, vnitřní příčky 
budou také zděné. Mezi-bytové a obvodové stěny  taktéž zděné odpovídající požadavkům na 
vzduchovou neprůzvučnost.  Střecha objektu je klasická , s dřevěným krovem a nespalnou krytinou.

 b )  navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky,

- Betonové konstrukce budou navrženy z konstrukčního betonu B25, B30.

- Výztuž betonářská 10 216 (E), 10 505 (R).

- Ocel na ocelové konstrukce S235.

- Zděné nosné konstrukce budou z cihelných tvárnic typu Porotherm s pevností  P15
- Obvodové nosné zdivo přízemí tloušťky 300 mm je tvořeno z cihelných tvarovek POROTHERM 30 

P+D P-15.
- Lehké příčky tloušťky 115mm (140mm) jsou provedeny z příčkovek POROTHERM 11,5 P+D a CV 

14.
- Nad okenními otvory a vchodovými dveřmi jsou překlady POROTHERM 23/8 
- Nad dveřními otvory v příčkách budou použity spřažené překlady POROTHERM 11,5 (14,5).
- Věnec  budou z betonu B25 s vyztužením 4x (V12 + třmínky V6 á 250mm).

 c )  hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce,

-  zatížení bude uvažováno podle ČSN 73 0035 „Zatížení stavebních konstrukcí“ a nebo podle zadání 
investora. Užitné zatížení stropů bude uvažováno normovými hodnotami takto:

 I . Nepřístupná střecha   0,75kN/m2

 II . Přístupná střecha 2,00kN/m2

 III .Byty 1,50kN/m2

 IV .Chodby, haly, schodiště 3,00kN/m2

- Součinitel zatížení pro užitná zatížení je γf=1,2÷1,4, podle velikosti zatížení.

- Zatížení sněhem  
Zájmové území se nachází podle klasifikace ČSN 73 0035 „Zatížení stavebních konstrukcí“ v II. 
sněhové oblasti, pro kterou platí normová hodnota s0=0,75kN/m2.

Součinitel zatížení pro zatížení sněhem je γf=1,4.

- Zatížení větrem  
Bude uvažováno podle ČSN 73 0035 „Zatížení stavebních konstrukcí“. Dotčené staveniště se 
nachází podle klasifikace výše uvedené normy ve III. větrové oblasti, ve které se uvažuje normová 
hodnota w0=0,45kN/m2.

- Součinitel zatížení pro zatížení větrem je γf=1,2.

 d )  návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů,

 e )  technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, 
případně sousední stavby,
Deformace betonových konstrukcí
Svislé deformace betonové konstrukce jsou omezeny ustanoveními norem ČSN 73 1201 „Navrhování 
betonových konstrukcí“. Vodorovné deformace nejsou omezeny ve výše uvedené normě, ale budou 
omezeny na 1/500 výšky konstrukce.
Deformace ocelových konstrukcí

δmax δ2

Střešní konstrukce obecně L/200 L/250
Stropní konstrukce obecně L/250 L/300
Stropní a střešní konstrukce s dlažbou nebo omítkou L/250 L/350
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Případy, kdy průhyb může narušit vzhled konstrukce L/250     -
kde δmax  je výsledný průhyb
δ2 je průhyb od užitného zatížení

Vodorovné deformace ocelových konstrukcí
¨Vodorovné posuvy a průhyby od zatížení větrem jsou omezeny následujícím způsobem:
prvky fasády
příčle zasklení L/250
sloupky a paždíky u zasklených stěn L/300
konstrukce
u vícepodlažních budov každé patro H/300, kde H je výška patra
konstrukce jako celek H0/500, kde H0 je výška budovy.

Dilatace
Konstrukce jednotlivých objektů jsou řešeny jako jeden dilatační celek, v objektu nejsou navrženy 
žádné dilatační spáry.

Zakázané materiály
Konstrukce budou navrženy z materiálů zdravotně nezávadných. Jejich nezávadnost bude prokázána 
atestem Státní zkušebny. 

 f )  zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 
prostupů,
- neprovádí se bourací práce

 g )  požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí,
- před zalitím základové spáry, stropů  a ŽB konstrukčních prvků bude provedena kontrola výztuží 
stavebním dozorem.

 h )  seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software,
-

 i )  specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně 
dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem.
-bude dodržován celý zdící a stavební systém Porotherm včetně všech doporučení.

 1.3 . Požárně bezpečnostní řešení

-Viz samostatná technická zpráva PO

  Ing. Miloslav Kvasnička
 autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
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