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1. Základní údaje 
 
1.1 Úvod  
Cíl projektu: Předmětem projektové dokumentace je dispoziční a konstrukční řešení nových 

zpevněných ploch propojující stávající zpevněné plochy a stávajících zastřešených 
teras objektu DOZP Studénka, umístění dřevěného zahradní altánu na stávající 
zpevněnou plochu a rozšíření stávající zpevněné plochy pro osazení nového 
betonového krbu. Veškeré navrhované plochy a konstrukce jsou umístěny na 
pozemku parc.č. 1464/12 v k.ú. Butovice.  

 
Umístění objektu: Pozemky parc.č. 1464/12 k.ú. Butovice. 
 Parc.č. 1464/12: 
 - výměra 1558 m2 
 - druh pozemku: zahrada 
 Vlastnické právo: 
 Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
 Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 
 Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Butovice, 742 13 

Studénka 
 
Bude dodrženo: Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:  

- Nakládání s veškerým odpadem vzniklým při realizaci stavby (a to i výkopovou 
zeminou) musí být řešeno dle současně platné legislativy v odpadovém 
hospodářství 
- Zhotovitel záměru je povinen zabezpečit veškeré odpady vzniklé v průběhu 
realizace proti jejich nežádoucímu znehodnocení, únikem a také je povinen 
zajistit, aby byly odpady řádně třízeny, shromažďovány, využívány, 
zneškodňovány a předávány oprávněným osobám 
 

Výpočet odnětí ZPF: Stavbou dojde k trvalému záboru ZPF na parc.č. 1464/12 – 34 m2 (33,7 m2 
zaokrouhleno na celé m2). Jedná se o zastavěnou plochu zpevněnými plochami. 
Odvody za vynětí ze ZPF budou zaplaceny v rámci řízení. BPEJ parcely je 64300 
(třída ochrany II. – půdy s malou produkční schopností – koeficient 6) dle 
vyhlášky č.48/2011 Sb., §2, tabulky č. 3.  
Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném 
znění: 
Parc.č. 1464/12: Druh pozemku: zahrada 
   Výměra parcely: 1558 m2 
   BPEJ 64300 (10,03 Kč/m2) – 34 m2 
Cena zemědělských pozemků podle BPEJ dle přílohy č.4 k vyhlášce č. 441/2013 
Sb. 34 (m2) x 10,03 (BPEJ 64300) x 6 (koeficient ochrany třídy II.) = 2 046,12 = 
2 046 Kč (zaokrouhleno na celé Kč) 
 
Bude skryta ornice o mocnosti 0,1 m, která bude uložena na pozemku, po dobu 
stavby bude o ní pečováno. Po dokončení stavby bude rozprostřena na pozemku 
p.č. 1464812 v k.ú. Butovice, kde s ní budou srovnány terénní deprese. V případě 
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přebytku ornice lze tuto umístit pouze na pozemky náležející do ZPF. Ostatní 
výkop bude odvezen na skládku. 

 
Stanoviska: Městský úřad Bílovec odbor životního prostředí a územního plánování 

 Souhlasné koordinované stanovisko ze dne 8.8.2018 pod č.j. 
MBC/22128/18/ŽP/Fla 2300/2018, bez podmínek. 
 

Projednání projektové dokumentace s: 
Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace 
České republiky, o.s. 

 Stanovisko ze dne 15.8.2018 pod značkou 058180058 (FM116/Š58/18), bez 
připomínek. 

 
Plně znění všech stanovisek viz Dokladová část. 
 
Čestné prohlášení o nedotčení inženýrských sítí ze dne 15.8.2018 

 
1.2 Podklady  
Situace:  Koordinační situace stavby 
Místní šetření:  Polohové zaměření, existence sítí 
 
1.3 Použité normy, předpisy, vyhlášky  
Zák. 183/2006 Sb.:  O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Vyhl. 405/2017 Sb.:  O dokumentaci staveb 
Nař. Vl. č. 591/2006 Sb.: O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích 
ČSN 73 6110:   Projektování místních komunikací 
ČSN 73 6133:   Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
+ ostatní související normy a předpisy 
 

2. Předmět projektové dokumentace 
 
2.1 Výchozí stav  
Popis: Řešená část stávajícího pozemku parc.č. 1464/12 k.ú. Butovice je 

převáženě zatravněná, sloužící jako zahrada pro přilehlý objekt 
DOZP Studénka. Řešená část pozemku je rovinatá bez vzrostlé 
vegetace a bez jiných prvků nebo konstrukcí bránících vybudování 
zpevněných ploch a umístění zahradního altánu a betonového 
krbu. 

 
2.2 Nový stav  
Popis: Předmětem projektové dokumentace je dispoziční a konstrukční 

řešení nových zpevněných ploch propojující stávající zpevněné 
plochy a stávajících zastřešených teras objektu DOZP Studénka, 
umístění dřevěného zahradní altánu na stávající zpevněnou plochu 
a rozšíření stávající zpevněné plochy pro osazení nového 
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betonového krbu. Veškeré navrhované plochy a konstrukce jsou 
umístěny na pozemku parc.č. 1464/12 v k.ú. Butovice. 

 Nově bude vybudována zpevněná plocha (přístupový chodník) šířky 
1500 mm o celkové ploše 31,6 m2, zpevněná plocha bude 
lemována betonovým obrubníkem uloženým do betonového lože o 
celkové délce 36,2 m. Zpevněná plocha bude příčně vyspádována 
směrem od objektu (min. 2%) tak, aby dešťové vody volně stékaly 
na zatravněnou část pozemku, kde budou zasakovány. Podélný 
sklon je rozdělen napojením směrem od objektu a směrem od 
stávající zpevněné plochy (0,05%). 

 Nově bude umístěn dřevěný zahradní altán. Založení objektu bude 
provedeno na betonových patkách 400x400 mm do hloubky min. 
800 mm. Ukotvení dřevěných sloupků bude provedeno vetknutím 
do betonových patek pomocí ocelových prvků. Dřevěné sloupky 
120x120 mm vynáší dřevěnou vaznici 120x140 mm, zavětrování je 
pomocí dřevěných pásků 100x120 mm. Střecha stanového tvaru je 
tvořena z krokví 100x120 mm. Střešní plášť tvoří dřevěné bednění 
tl. 25 mm, hydroizolační asfaltový pás SBS a asfaltový šindel. 
Dešťová voda je odváděna pomocí okapových žlabů ø100 mm a 
okapových svodů ø90 mm, které jsou vyvedeny volně na terén 
k zasakování. 

 Nově bude rozšířena stávající zpevněná plocha (pro umístění 
betonového krbu) 1000x2100 mm, zpevněná plocha bude 
lemována betonovým obrubníkem uloženým do betonového lože o 
celkové délce 4,1 m. Zpevněná plocha bude příčně vyspádována 
tak, aby dešťové vody volně stékaly na zatravněnou část pozemku, 
kde budou zasakovány. Na tuto plochu bude umístěn betonový krb 
dle výběru investora. 

 
 Skladba zpevněné plochy: 
 - betonová zámková dlažba tl. 60 mm 
 - pískové lože tl. 40 mm 
 - štěrkopískový podsyp tl. 150 mm 
 Skladba střešního pláště: 
 - střešní krytina – asfaltový šindel 
 - hydroizolace – asfaltový pás SBS 
 - dřevěné bednění tl. 25 mm 
 - dřevěné prvky zahradního altánu 
 
Zemní práce: Přebytečná zemina zůstane na pozemku investora a bude použita 

k terénním úpravám. 
 

3. Bezpečnost práce 
 
Bezpečnost práce: Veškeré práce je nutno provádět v souladu s nař. Vlády č. 591/2006 

Sb.: O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
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Montáže: Montáže je nutno provádět v souladu s bezpečnostními předpisy, 

montážními podklady výrobce a příslušnými normami (ČSN 33 
2000) 

 

4. Nakládání s odpady 
 
Demolice nejsou navrhovány. Kácení porostů z hlediska umístění HDS, ER a sloupu není uvažováno. 
Při realizaci stavby budou vznikat tyto odpady: 
rostlá zemina – zemina (kat.č. 170504), množství cca 3,37 m3, bude využita pro terénní úpravy na 
pozemku investora, zbylá zemina množství cca 6,111 m3, bude odvezena na skládku. 
Obaly a ostatní stavební odpady budou tříděny a odváženy na příslušnou skládku či sběrnu surovin a 
likvidovány dle katalogu odpadů, který je stanoven vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 
93/2016 Sb. Množství odpadů vzniklé na stavbě není stanoveno. Je v zájmu zhotovitele stavby, aby 
řádnou stavební činností omezil tato množství na minimum. 
 

Způsob likvidace odpadů: 
A – odvoz na skládku 
B – třídění, oddělené skladování, recyklace 
C – odvoz na skládku nebezpečných odpadů (výskyt nebezpečných odpadů se nepředpokládá) 
 

5. Výkresová část 
 
C-01    Situace širších vztahů    1:1000 
C-02    Celkový situační výkres   1:250 
C-03    Koordinační situační výkres   1:100 
D-01    Zahradní altán s krbem – Půdorysy, řez 1:50 
D-02    Zahradní altán s krbem – Pohledy  1:50 
 
Ve Studénce, červenec 2018 
Vypracoval: Ing. Filip Machálek 
 


