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Projekt k SP: Oprava krovu Z

Chválenice čp.31nast,p'č.16 v k.ú.Chválenice

oBsAH PRŮvoDNÍzpnÁvy:

Str.

a. Identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pob}'tu stavebníka,
obchodnífirma (fyzické osoby), obchodnífirma, IČ, sídlo stavebníka(právnické
osoby), jméno a příjmeníprojektanta,číslopod kteným je zapsán v evidenci
autorizovanýchosob vedenéCeskou komorou architektůnebo Českoukomorou
autorizovaných inženýrůa techniků činných ve ýstavbě s vyznačenýmoborem,
popřípadě specializacíjeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa a zákIadni
charakteristikastavby ajejí účel
b. Udaje o dosavadnímr,yuŽitía zastavěnosti území,o stavebnímpozemku a o
majetkoprávnichvztazích' . . .
c. Udaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou
infrastrukturu....
d. Informaceo splněnípoŽadavkůdotčenýchorgánů
e. Informaceo splněníobecnýchpoŽadavkůna ýstavbu
Udaje o splněnípodmínek regulačníhoplánu, územníhorozhodnutí,popřípadě
územněplánovacíinformace u stavebpodle $ 104 odst. 1 stavebníhozákona . ' . .. .
g. Věcné a časovévazby stavby na souvisejícía podmiňujícístavby a jiná opatření
v dotčenémuzemí
h. Předpok|áďaná lhůtavýstavby včetněpopisu postupu výstavby
Statistickéúdaje o orientačníhodnotě stavby bytové, nebytové,na ochranu
Životního prostředí a ostatnív tis. Kč, dále údaje o podlahovéploše budovy
byové činebytovéV ffi2,a o počtubyů v budováchbyových a neb1tových.. '....

kance|ář
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Idenfirtkace stavby. jméno a příjmení. místo trvalého pobltu stavebníka. obchodní-

a techniků činnJlch ve Ií,stavbě s vyznačenýmoborem. popřípadě specializací jeho autorizace, dálejeho kontaktní adresa a zókladní charakteristika stuvby ajejí účel ...

Stavba:

oPRAvA KRovU ZŠA MŠCHVÁLENICE ČP.31
NA ST.P.Č.16.v K.Ú. CHVÁLENICE

Stavebník:

Obec Chválenice, obecníúřadčp.2I,332 05 Chválenice

Projektant:
Zpracovatelprojehu.

BRM s.r.o.' Farského 5,326 00 PIzeň

Hlavní inženýrproj ektu,
Autorizovaný inženýr
podpis

pro pozemnístavby.'
Spolupráce.,

Stavebníčóst

Miroslav Jaroš
Petr lvatochvíl

ZTI
Vytápění
Vzduchotechnika
Plynofikace
Elektroinstalace
Požárnízpráva

Jaroslav Beránek

bI Udaie o dosavadním vvužitía z,astauěaostiúzemí,o stavebnímDozemku a
o majetkoprúvních vztazích
Jedná se o stávajícíhistorický objekt obce vyuŽívanýpro školství_ provoz mateřské
a zák|adníškoly. objekt je ve vlastnictví stavebníkaobce Chválenice. Na stavbu nebude
vydána územněplánovacíinformace,ale bude požádánoo vydání stavebníhopovolení.
Pozemek pod stavbouje veden jako stavebníč. 16 - zastavěná a zpevněná plocha.
Pozemek v okolí školy bude v1uŽit pouze pÍi rcaIizaci stavebníchúprav na přechodné
skladovánímateriálu a umístěnídrobnémechanizace'

BRM s.r.o. inŽenýrskáa projekčni
kance|ář
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c) Udaje o provedených průz.kumecha o napojení na dopravní a technickou
inÍrastrukturu
Projektantzískal od obce Chválenice projekt stávajícíhostavu objektu vypracovaný
okresním stavebnímpodnikem Plzeň _ jih, bez data zpracováni. Polohopisnéa ýškopisné
zaměřenípozemku nebylo nutnépro projekt zajišťovat.
Vzhledem k stavu dřevěných prvkůkrovu investor objednal ,,Posouzenístavu krovu
a stropníchtrámů pod krovem v odkryté sondě z hlediska poškozeníbiotickými škůdci..,
zpracovanéIng. Martinou Hřebenářovou V únoru-březnu20 |2,
Jedná se o stávajícístavbu,kde se provádí stavebníúpravyzastřešení,
proto měření
radonu za účelemstanoveníradonovéhoindexu pozemku nebudeprováděno.
objekt je připojen přípojkami _ vodovodní, kanalizační,plynovodní, elektro na
stávajícířady a sítěprochazejícíkolem objektu. Vstup na pozemek je stávajícíz přilehlého
chodníku.Vjezd na pozemekje moŽný vraty v oploceníze silnice I/20.
d,) InÍormace o splnění pož.adavkůdotčenýchorgánů
Na stavbu bylo rydáno stanovisko NPÚ, územnímodborným pracovištěmv Plzni
dne 20.2.2012pod čj. NPU-34111478412012
viz dokladováěást v při|ozežádostio stavební
povolení.Jiná stanoviskadotčenýmiorgany státnísprávy rydána nabyla.
e) InÍormace o splnění obecných pož.adavkůna výstavbu
Při návrhu stavebních úprav objektu bylo postupováno v souladu s Vyhláškou
Ministerstva pro místní rozvoj CR č. 26812009 o technických poŽadavcíchna stavby.
NavrŽenéstavebníúpravysplňujípoŽadavkyuvedenévyhlášky.
Na stavbu budou použity jen takové qfrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti
z hlediska způsobilosti stavby pro navrženýúčelzaručuji,Že stavba při správnémprovedenía
při běŽnéúdrŽběpo dobu předpokládanéexistencebude splňovat poŽadavkyna mechanickou
pevnost a stabilitu, požámi bezpečnost,hygienu, ochranu zdravi a Životního prostředí'
bezpečnostpři uŽívání,ochranuproti hluku a na úsporuenergiea ochranutepla.

pldnovací inÍormace u staveb podle 5 l04 odst. I stavebníhoztÍkona
Pro dané uzemí není zpracován regulačníplán, platí schválená územně plánovací
dokumentace - Územní plán obce Chválenice. Jedná Se pouze o stavebníúpravy, které
neměnívzhled objektu.
g) Věcné a časovévazby stavby na související a podmiňující stavby a jinú opatření_
v dotčenémúzemí
Provedení stavebníchúprav musí bý provedeno v době letních prazdnin, neboť
stavebníúpravyby narušovalyqýuku.
h) Předpokládand Ihůtavýstavbl včetněpopisu postupu vi,stavb]l
Realizace stavebníchúpravje naplánovánana červenec- Srpen20|2'
Stavba bude zahájena v,vklizenímnásypu půdníhoprostoru, demontažíkrýiny a
ubouráním komínů.Poté bude následovat výměna dřevěných prvků krovu, výměna části
zh|avi stropních trámů a kompletní nátěr dřevěných prvků ochrannými prostředky.
Paropropustnáfólie se pŤipevníkontralatěmi,provede se laťovánípod krytinu' Potřebné
BRM s.r.o. inŽenýrskáa projekční
kancelář
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detaily se oplechujía provede se položenínové střešníkr1.tiny.Do stropníkonstrukceSe po
demontáŽidřevěnéhozáklopu vloŽítepelná izo|ace,
i) Statistické údajeo orientačníhodnotě stavb! bJltové,nebltové. na ochranu ž.ivotního
prostředí a ostatnív tis. Kč. dúleúdajeo podlahovéploše budoryl bytovéči nehltové v m2a .
o počtu bytův budovtÍchbytouiah a nebytoYých
orientačníhodnotastavebníchúprav(neinvestice)je l,25 mil. Kč.
Půdorysnáplocha střechy

3 1 2 , 5m 2

Plocha krytiny

458m2

Vzhledem, Že se jedná o stavebníúpravy zastřešení,není nutné zpracovávat Prukaz
energetické
náročnosti
budovy dle Vyhlášky č.148/2007
Sb'
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OBSAH SOUHRNNÉ zpRÁvy:

Str.

1. Urbanistické,
architektonické
a stavebnětechnické
stavby
řešení

)

2. Mechanická odolnosta stabilita

4

3. Požárníbezpečnost

4

4. Hygiena, ochrana zdravía životníhoprostředí

4

5 . B e z p e č n o ps tř i u Ž í v á n.í. .. . .
6,

. . . . .. . . .

Ochrana proti hluku

6

7. Úspora energiea ochranatepla .
8.

9.

6

6

Rešenípřístupu a uživání stavby osobami s omezenou schopnostípohybu a
orientace

6

ochrana stavby před škodlivýmivlivy vnějšíhoprostředí

6

10. Ochranaobyvatelstva
.....

6

11. InŽenýrskéstavby (objekty)

7

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařizenístaveb(pokud se na stavbě
vyskyují)

7

Přílohy:
l) Posouzenístavu krovu a stropníchtrámůpod krovem v odkrýé sondě z hlediska poškození
biotickými Škůdci
2) Statický rypočet
řešení
3) Požárněbezpečnostní

kance|ář
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1. Urbanistické,architektonickéa stavebnětechnickéřešenístavbv
I.a Zhod'nocení staveniště,u změny dokončenéstavby též^
vyhodnocení současnéhostavu.
konstrukcí: stavebně historický průzkum stavb!,. kterd je kulturní pamlitkou, jev památkové rezervaci neboje v pamótkovézóně
Staveništěse nacházív centrálníčástiobce při silnici l.třídy I/20 vedle objektu fary a
nedaleko kostela sv. Martina. Dle dostupnýchinformacíbyla na objektu provedenaposlední
výměna krytiny v roce I9I2. Yzh|edem k stáří objektu a pravděpodobněv někteých letech i
zanedbanéúdrŽbě, došlo k zatékáni srážek do krovu a stropu. Byl proveden průzkurn a
zjištěnonapadenídřeva biotickými škůdci.
objekt není kultumí památkou, proto se neprovádí stavebně historický průzkum.
Přesto investor se rozhodl respektovatráz mista a bude zachovánpůvodnítvar krovu a pálená
střešníkrytina z bobrovek

Urbanisticky je objekt osazen podélsilnice, od nížje vzdálen cca 8 m. Zastavěnýtvar
objektu je obdélníkový.objekt je dvoupodlažní.Zastřešenvalbovou střechou o sklonu cca
35". Vjezd a vstup na pozemekje provedenze silnice a přilehléhochodníku.
jsou ve víceosémprůčelí
Z hlediska architektonického
objektu do silnice pouŽitavelká
téměřčtvercovádělená okna s jednoduchou šambránou.Valbor'á střechaje tvořena klasickou
stojatoutesařskou stolicí.fumsy jsou kolem dokola r,yzděny,pouze v přístavbědo dvora nad
schodištěmje malý štítse sedlolym krovem.
Urbanistické řešení stavby při stavebních úpravách zastřešení není dotčeno,
architektonickéřešenístavebníchúprav zachovává stávajícíráz a je podpořeno stanoviskem
NPÚ ÚoP v Plzni.
ploch
Konstrukce krovu bude zachována z doby svéhovzniku, poškozenéprvky se většinou
zčástinahradínoým prvkem' který se s původnímprvkem spojítesařskýmzpůsobem.Uhnilá
zh|avi trámů se odříznou, nahradínovým prvkem a provede se spojenípomocí ocelových
příloŽeka svorníků.
V silnici a chodníkujsou uloženy veškerépotřebnésítě - elektro, plyn, vodovod,
kanalizace a od nich jsou do objektu vyvedeny přípojky' NavrŽenéstavebníúpravyneřeší
změnu připojenístavby na jednotlivépřípojky inŽenýrskýchsítí.
Projektová dokumentaceje zpracovánav jednom stupni a to k stavebnímupovolení'
Technickéřešení
Vodorovné konstrukce - sejmutí násypu (škvára + stavební rum) a dřevěného
prkennéhozáklopu. Výměna uhnilých částízhlaví stropníchtrámů,provedenítepelné
izolace mezi trámy, nový prkenný záklop.
Konstrukce střechy - vymění se uhnilé části dřevěných trámů krovu, provede se
za|<rytiparopropustnoufólií kotvenou kontralatěmi po krokvích a následně lat'ování
nnr{
ťvu

\I rzJn . f ilnr lrr q l rl Jl v

1r-lL,,{nh
ruvl\ v lvrr'

l aíš ^^á
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Pvu
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Střešní k{vtina _na latě (řídké laťování) Se osadí pálená krytina tašky bobrovky
v přírodnícihlově červenémprovedenís hřebenáčinárožía hřebenů'Ve směru do
zahradyse osadíprostupypro odvětránía kanalizaci.
Klempířské konstrukce - oplechování komína, už|abia osazení žlabůa svodů se
provedez plechu v nekorozivnímprovedení(měď, titanzinek).
Na stavbu budou pouŽity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti
z hlediska způsobilostistavby pro navrŽenýúčelzaručují,
Že stavbapři správnémprovedenía
při běŽnéúdržběpo dobu předpokládanéexistencebude splňovatpoŽadavkyna mechanickou
pevnost a stabilitu, požámi bezpečnost,hygienu' ochranu zdraví a životníhoprostředí,
bezpečnostpŤiuŽiváni,ochranuproti hluku a na úsporuenergiea ochranutepla.
1.d Napojení stavby na dopravní a technickou inÍrastrukturu
Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu nebude stavebnímiúpravami
dotčenoa zůstanestávající.Poloha jednotlivých sítínebyla u jejich správců zjišt'ována,
protoŽenebudou prováděny žádnérrykopy.
podmínek stanovených pro navrhovdní staveb na poddolovaném a svdž.ném
úz.emí
Na objektu školyjsou 3 konzole pod zděnou římsou,na kter.ýchjsou zavěšenyvodiče
elektrickéhovedení.Před zahájenímprací vybraný zhotovitel stavby požáďáo zatrubkování
neizolovanýchvodičů.
Parkování a zŤízenívybavení staveniště|ze na pozemku školy - ve dvoře. Doprava
v klidu se nemění. V projektu stavebníchúprav není proveden výpočet celkového počtu
parkovacíchmístdle CSN ]3 611,0,č|.14.
Řešenéúzemíse nenacházív místechpoddolování ani ve sváŽnémuzemi,
1.Í Wiv stavbJlna ž.ivotní
prostředí a řešeníjeho ochrany
Během rea|ízacestavebníchúpravdojde k přechodnémumírnémuzhoršenípodmínek.
Pro provedení stavby není nutný zábor přilehlé silnice a chodníku. Prašnost lze omezit
skrápěním vodou a pouŽitím ochranných plachet. Zvýšenýhluk od mechanizace odstranit
ne|ze, nebude však překračovatpovolené limity hluku pro denní dobu. Provádění prací
v objektu školy je naplánováno na dobu letníchprázdnin. odpady vzniklé na stavbě budou
tříděny, recyklovatelné budou předány k dalšímu zpracování a nerecyklovatelnébudou
uloŽenyna skládce.
Vlastní stavbasvým provozemnezhoršívliv naŽP'
1.g Řešeníbezbariérovéhouž,ívtiní
navaz,ujícíchveřejně přístupnlch ploch a komunikací.
Stavební úprary zastřešenínemají vliv na řešení bezbariérovéužíváni obiektu
z hlediskaVyhlášky MMR č.398/2009
Sb.
Průz.kumy a měření. jejich ryhodnocení a začleněníjejiclt výsledků do projektové.
dokumentace

I.h

Investorstavby poskytl projektantovityto podklady:
a)
b)

Výkresy stávajícíhostavu školy Zpracovanéokresním stavebnímpodnikem
Plzeň - jih, autor p.Pokštefl,bez datazpracování.
Statický výpočeizŠ Chváienice, autor ing. }víiiosiavBeneš,iviěchoiupy,březen

200r.
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c)

Posouzenístavu krovu a stropníchtrámůpod krovem v odkrytésondě z hlediska
poškozeníbiotickými škůdci,zpracovanéIng. Martinou Hřebenářovou v únorubřeznu 2012.

d)

Stanovisko NPÚ, územní odbomé pracoviště v Plzni
34Il|478412012ze ďne 20.2.2012.

pod čj. NPÚ-

Na zák|adě jednání projektanta a investora a v pruběhu zpracováni projektu
k stavebnímupovoleníbyla provedenaprohlídkaobjektu.
I.i

stavby. geodetický reÍerenčnípotohouý a Yýškový.
Údaje o podkladech pro u.vtýčení
systém

Pro projektované stavební úpravy zastřešení nebude prováděno žádnévýýčení.
Výšková úroveňpodlahy stropu půdy se zachovává.
soubo4t

Pro projektovanéstavebníúpravynenínavrženočleněnínajednotlivéstavebníobjekty
a technologicképrovoznísoubory.
I.k

Wiv stavbJl na okolní pozemkJl a stavb}l,ochrana okolí stavby před negativními účink)l
provúděnístavb! a po jejím dokončení.resp.jejich minimaliz.gce

Při realizaci stavby se mírnězryšíhluk při pouŽitídrobnéstavebnímechanizace.Hluk
od stavební mechanizace nepřevýšíúroveň hluku z dopravy vznikající od projíŽdějících
budou zhotovitelempřijata
automobilůpo státnísilnici. Pro minimaIizaci negativníchúčinků
její
příslušnáopatření.Po dokončenístavby nebude
provoz mítnegativnívliv na svéokolí.
I.l Způsob zajištěníochraryl zdraví a bezpečnostipracovníků,pokud není uveden v částiF
Zhotovitel stavby bude postupovat v souladu s Nařízením vlády ě.59112006Sb., o
bliŽšíchminimálníchpoŽadavcíchna bezpečnosta ochranu zdravi při práci na staveništích.

2. Mechanická odolnosta stabilita
Projekt stavebníchúpravzastřešeníobjektu školy pouŽívácertifikovanýchv'ýrobkůse
zaručenoumechanickouodolnostía stabilitou.Jedná se o stavbu nenáročnouv jednoduchých
základových poměrech.stavebnímiúpravamise nezvyšujepřitíŽenízákladovéspary.

3. Požárníbezpečnost
řešenístavby se nemění.
Požámě bezpečnostní

4. Hygiena' ochrana zdraví a životníhoprostředí
Při realizaci stavby budou respektovány a dodrŽovány platné právní předpisy o
při stavebníchpracích.Vzhledem k malémurozsahu
bezpečnostipráce a technickýchzaŤízení
jejich
jednoduchosti,
pracía
nebude zptacován technologický (pracovní)postupjako příloha
projektu stavby. Prováděnímjednotlivých prací nesmíbfi narušenysloŽky ŽP (voda' půda,
vzduch,zeleň).
Pro zaměstnance stavby bude zŤízenor,ybavení staveniště obsahující hygienické
bunky a mobilníhoWC.
zařizeni ve formě staveništní
Návrh zneškodňováníodpadůvzniklých pÍi rea|izaci stavby a při provozu stavby
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Zneškodnění odpadů ze stavby Jedná se o provedenístavebníchúpravstávajícího
objektu čp. 10. Při realizaci stavby předpokládáme vznik následujícíchdruhůodpadů(sou
uvedeny skupiny a podskupiny odpadůa tučně v šedémpoli jsou uvedeny vlastní druhy
odpadů):

Kód
odpadu
17
t7 0 l
1 7 0 1 0 10

Název druhu a místovzniku odpadu

STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY

MnoŽ- Způsob naloŽení
ství (t) s odoadem

BETON, CIHLY, TASKY A KERAMIKA
Beton (zbytky)
t 7 0 1 0 2 o - Cihly (zbýky)

0,0

1 7 0 10 3 0 Tďky a keramickévyrobky

27

170106N
1 7 0 10 7 0
17 02

1 70 2 0 ro

170203 0

Plasty

1,0

Palivo

Sklo

1 7 0 2 0 4N

Sklo, plasty a dřevo obsahujícínebezpečné
látky nebo
nebezoečnýmilátkami mečištěné

1 70 3
1 7 0 3 0 1N
1 7 0 3 4 20
1 7 0 3 0 3N
1 70 4
1 7 0 4 0 10
1 70 4 0 2 A
1 70 4 0 3 A
1 70 4 0 4 0
1 7 0 4 0 50
1 70 4 0 6 0

ASFALTOVE SNIESI,DEHET A VYROBKY Z DEHTU
Asfaltovésměsiobsahující
dehet
pod číslem
Asfaltovésměsineuvedené
17 03 0l

r7 0407o

Zpětnévyižití,
recvklace
Zpětnévyrržití,
recvklace

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramiclcých
vwobku obsahuiícíchnebezoečné
Iátkv
Směsi nebo oddělené frakce betonu' cihel, tašek a keramických
wrobků neuvedenépod čís|em17 01 06

DREVO, SKLO A PLASTY
Dřevo (výměnaprvků)

1 70 2 0 2 0

02

Llhelný dehet a vyrobky z dehtu
KOVY ffCETNE

JEJICH SLITIN)

Měď. bronz.mosaz
Hliník - demontáŽ Střešníchšablon
Olovo

Zinek
Zelezo a ocel

Cín
Směsnékovy

1 7 0 4 0 9N Kovoý odpad zrečištěnýnebezpečnýmilátkami
ropnélátky, uhelnýdehetajinénebezpečné
1 7 0 4 1 0 N Kabely obsahující
Látkv

pod čísleml 7 04 l0 (zbytkyz elektroinstalace)
1 7 0 4 1 1 0 Kabely neuvedené
(včetně
Zemina
vytěžené
zeminy z kontaminovanýchmíst),
1 70 5
kamení a vvtěženáhlušina

nebezpečné
látky
1 7 0 5 0 3N Zeminaa kameníobsahující

1 7 0 5 0 40

pod číslem17 05 03
Zeminaa kameníneuvedené
VytěŽenáhlušinaobsahující
nebezpečné
látky
podčíslem
Vl'těŽenáhlušinaneuvedená
l7 05 05
Stěrk ze želemičního
swŠkuobsahující
nebezpečné
|átky

1 7 0 5 0 5N
1 7 0 5 0 60
1 7 0 5 0 7N
1 7 0 5 0 8 0 Stěrk ze Železničníhoswšku neuvedenÝood čís|em1,105 07
IZOLACNI MATERIALY A STAVEBNI MATERIALY S OBSAHEM AZBESTU
l7 06
materiáls obsahemazbestu
1 7 0 6 0 1N lzolační
látk-v
1 7 0 6 0 3N 'Iinéizolačnímateriály,kteréjsou nebo obsahujínebezpečné
pod
neuvedené
[zolační
materiály
čísly
17
06
01
a
17
06
03
5
Skládkování
1 70 6 0 4 0
kance|ář
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1 7 0 6 0 sN

1 70 8
1 7 0 8 0 1N
1 7 0 8 0 20
t7 0 9
1 7 0 9 0 1N
1 7 0 9 0 2N

1 7 0 9 0 3N

Chválenice čp,31nasť.p.č.
í6 v k'ú.Chválenice

Stavebnímateriályobsahující
azbest
STAVEBNI MATERIÁL NA BÁZI SÁDRY
Stavebnímateriálynabázi sádrymečištěné
nebezpečn1tmi
látkami
Stavebnímateriálnabázi sádryneuvedené
pod číslem17 08 0l
JINE STAVEBNI A DEMOLICNI ONPNOY
Stavebn a demoliční
odpadyobsahující
rtuť
Stavební a demoličníodpady obsahujícíPCB (např. těsnící
materiályobsahujíóí
PCB, podlahovinyna bázi pryskyřic
obsahující
PCB, utěsněné
zasklené
dílceobsahující
PCB,
kondenzátorv
obsahuiící
PCB)
Jiné stavebnía demoličníodpady (včetrěsměsných stavebnícha
demoličníchodpadů)obsahuiícínebezpečné
látkv

odpadneuvedené
pod čísly17 09 01'
1 7 0 9 0 4 0 Směsnýstavebnía demoliční
170902at70903

Pozn.,, uvedená množstvíodpadu jsou stanovena orientačně, skutečnémnožstvíjednotlivých odpadů vyjde
z průběžnéevidence odpadů,kterou povede zhotovítelstqvby a doložíji ke kolaudaci vážnímilísttg',ze
skládlv nebo kopiemifaktur za uloženíodpadu'

Zhotovitel stavby zqisti pÍi reaIizaci stavby třídění odpadu vzniklého na stavbě.
VyužitelnésloŽky odpadu budou postoupenypříslušnýmodběratelůmk dalšímuzpracování,
ne\,yužitelné
složky budou shromaŽďovány v kontejnerech a prostřednictvímvlastní nebo
odboméfi*y uloŽeny na povolenéskládce.
Zneškodnění odpadů z provozu odpad Zprovozu objektu Se stavebnímiúpravami
nemění.

5. Bezpečnostpři užívání
Půdní pÍostor byl dosud prázdný a po stavebních úpravách nebucle vyuŽíván.
V případěvyuŽití by byla zpracována nová projektová dokumentace.

6. Ochrana proti hluku
ochrana proti hluku ve féni rea|izace stavby bude řešena pouŽitím vhodné stavební
mechanizacea vhodným časovýmplánovánímpostupupracív době prázdnin.

7. Úspora energie a ochrana tepla
Současná
skladbastropuneodpovídá
poŽadovaným
hodnotam
Čsx 73 0542,Mezi

stropnítrámy bude vloŽenatepelná izolace o celkovétl. 260 mm.

8. Řešenípřístupu a užívánístavby osobami s omezenou schopnostípohybu
a orientace
Stavebníúpraly řešíproblémzastřešeníobjektu a nikoliv podmínkyVyhlášky MMR
'
CR č.398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové
uŽivání staveb.

9. Ochrana stavby před škodlivýmivlivy vnějšíhoprostředí
Jako škodlivévlily vnějšíhoprostředína objekt působípředevšímhluk od dopravy po
místníkomunikaci a klimatické vlily působícína střechu' výplně otvorůa fasádu' coŽ je
řešenopouŽitímkvalitníchqfrobků dostupnýchna trhu stavebníchhmot.

10. Ochrana obyvatelstva
Pro daný typ objektu Se nepoŽaduje a ani nenavrhu-iezaŤizeni pro ochranu
obyvatelstva.
BRM s.r.o' inŽenýrskáa projekční
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11. Inženýrskéstavby (objekty)
1l.a

odvodnění územívčetnězneškodňovóníodpadních vod

odvodnění nové střechy je stejnéjako odvodněnístřechy původní,provedou se nové
svody stejnéhoprofilu, ale v nekorozivnímprovedení.
11.b Zásobovánívodou
Stavebníúpravyzastřešení
neřešízásobováníobjektu vodou.
II,c Zúsobovúní
energiemi
neřešízásobováníobjektu energiemi.
Stavebníúpravyzastřešení
1L.d Řešenídopravy
Vjezd na pozemek je ze státní silnice Il20 přes vrata v oplocení. Stavebníúpravy
zastřešení
neřešízměnu dopravy.
l1,e Povrchové úprav}lokolí stavb}l.včetněvegetačníchúprav
Stavebníúpravyzastřešení
neřešípovrchovéúpravyokolí stavby a vegetační
úprar,y.
] I.Í Elektronické komunikace
Stavebníúpravyzastřešení
neřešíelektronickékomunikace.

|2. Yýrobnía nevýrobnítechnologickázaÍízení
staveb(pokud se Ye stavbě
vyskytují)
Technologická zaŤizeníse ve stavběnenavrhují.
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