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Základnícharakteristikastavby:přístavbaa stavebníúpra\ry
Účel stavby:zázemíse sociálnímzařízenímpro sál
ZpůsobpÍovedení
stavby:dodavatelsky
b) místostavbv
Stavbase nacházív katastíalním
území
sázava, č.p.13.
Parc'č'objektuje 29'

c 1) p!aYcd€!€B!ůZt!!!y
P ř ehled ýc hozíchpodkladů
- kopie katastálni mapy'
- pÍotÍídka
na místěstavby'
- požadavkystavebníka'
c2) naDoienína doDIaWía technickouinfrastÍuktuÍu
veškerépřípojky (lllTl- plynovod, vodovod' kanalizace,elektňckévedeníN}i) jsou
stávající.Přípojka vody bude bue atĚtly' PÍynová přípojka byla upravena před zahájenim
demolice objelrtu u sijnice' elektro přípojkaje stávajíci'bude polsze zkrácela a zakoněena
novou RS na fasádě.Kanalizačnipřípojkazakončenadomáci Čov budezkrácena a napojena
na nol"ý leža!ý svod splaškovékanalizace. Dešťová kanalizace bude také zachována.
Dopravně je stavba napojenana stávajícíkomunikaci vedenou podélobjektu, hlavní
vstup pro hosty je nadále zboční strany od stávajícíhoparkovíště'Do přístavby budou
ziizely dva vsfupy, jednak směrem k silnici vchod pro hosty, lÍď budou r'ryuživatpouze

Pňsla\.bua ze seve.nístÍanyod vedl€jší komunikacg lde|ý bude s|ouát pro účinkující
a pro
obsluhu l(.uch}alě' vchod od silaice ze západní strany
jako
nawžen
bezbariéroqý,
Je
plo ýředfuctvimrumpypodélobjelnu.
d) solněniooádavků dotčenÝchorgrínů
Požadavkydotčenýchorgánůjsou zapracoványdo projelÍovédokumentace.
e) dodrženíobecnýchpqžadavků
na \"ístavbu
je
na stavbya
- - .objekt v souladus \yhláškou268/2009sb' o technicl..ýchpožadavcích
vyhláškou č-26912009
Sb., kterou se měnívytrláškač.5ollioo6^sb-, o obecný'ctr
poŽadavcichna využtíúzemí.
s'u]"bd konstrukce a rozvody, dispoáčnířešeníobjeltu jsou na!Ťženyv sou]adu
s
. ' . -.
\a'Irláškouč'268/2009s o obecnýchtechnicl.ýchpožadavcích
na {$avbu a ČsN'

'-

n2enr

Projektová dokumentacebude projednávíLrra
ve sloučenémúzemníma stavebnim

iiná oDatřenív dotčeíém
území
Nejsou.
J.Ž'pied. zahajenimprojekoqch praci byla samostarněv}f€ Š enademo|ice
části původní
t'udo\n,ktelá se nacházelau sihice
ředpokládanálhůta\.ýstavb
Předpokládanádoba stavebníchpracíje max. 2,5 roku.
zabájeLt staýby6/2012 v j€dné etapěpodl€ harmonogramu'
i)$alistické údaje
Stávajíciobjekt řirr' 682,2 Ín2,nová přistavba 238,4 m2, dokomady
bude mít sIavDa
.
zastavěnou
plochu830'0m2'

pňstavbu a ze sevemíst.any od vedlejšíkomunikace,lďerý bude s|ouát pro úěinkujicía pÍo
obslúu kuchyně Vchod od silnice ze zrípadnístlaÍryje na!Ťženjako bezbariéro1ý,
p.ostřednictvimÍampypodélobjektu.
d) splněnípqŽadavk&rlotčenÝch
oreánů
Požadavkydotčenýchorgánůjsou zapracovrínydo projektovédokumentace.
e)dodÉcqobcenÝch pqŽadaYhi na výsta!bu
objekt je v souladus \Tt ráškou268/2009Sb' o technic\ýchpožadavcích
na stavbya
vyhláškouč.26912009
Sb-,kerou se měnílyhláškač'501/2006Sb', o obecných
požadavcích
na !'yuátí územi'
stavebni konstÍukcea rozvody' dispoáčnířešeníobjektujsou nawženyv souladu s
lYt áškouč'268/2009s o obecnýchtechniclcýchpožadavcichna r4ýstavbua ČSN'
Í)]rdaicpsplÉElgr!&íoekl9gr1ačníhopllluJ-lzernního
Iozhodnutí.DoDřip4(E!Ee!o!ě p!élQY@klokumentace
řizení'

Projeltová dokum€ntace bude projednávána ve sloučenémúzemníma stavebním

q)]4&!!ia časové
vazbv stavbyna souviseiícía pod!4iňtiícístavbva
iiná op4|řcoLd otčeném
uzemi
Nejsou.
před
Již
zúájením projektov.ýchprací byla samostatnělTřešena deúolice části původní
budor'y,která se nacházelau silnice'
hbiqdpaklifu1a!ó lhůta.\.ístavbv.
pqpisposfuDuuÍ$albY
Předpokládanádoba stavebníchpracíje max. 2,5 roku.
Zahájentstaýby6/2072 v jednéetapěpodle harmonogramui) statistické
údaje
Stávajícíobjekt ěin1682,2 Ín2,nová přístavba238,4 Í', dohromadybude mít stavba
zastavěnou
plochu830'0ÍÍú

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
l. Urbanistické'architektonickéa stavebnětechnickéřešeni
a) zhodnocenistaveniště
\.''hodnocenísoučasného
staw konstrukcí
Stávajíciobjek1se nacháŽív zastavěnéčástiobce' pob|ížhlavníkomunikace. Jedná
dobách\Tstavěnajako
stojící
budolu' Jde o stavbu'L1erábylav dňvějších
se o samostatně
kulturní dům se sálen1 hospodou a administrati\'rríčástí,ktelá ale je v současnédobě
demolovánapro svůjšpatnýstav'
obvodové a nosnéstěny objeku jsou z plrrých cihel' stropy převážně tÍámové'vnitřní
pievážnědlažbounebo
příč$ zděnéz plných cihel. Podlahy jsou betonovézakončené
plochá
paÍketami'
střechana objel1uje
s vnitřnímd€ š ťoÚm svodem'
vlastni pozem€k okolo stavby je územís téměřv roúně a je veden v katastru nemovitostí
jako zastavěnáplochaa nádvořía okolístavbyjako ostatníplocha Přístupna pozemekokolo
ploc\ i z vedlejšiulice na sevemístraně'Pozemek
ze zpevněné
stavbyje možnýz chodníku,
je ve vlastnictviinvestoraa bude celý použitpři stavebnichpracich.
a archit
b) uÍbanistické
objekt, L-teti původnětvoňl uzavřenýkomplex s vnitfiÍm dvorkem bude upÍaventak'
žečástu silnice bude odstlaněnav předchozi fazi projektovédol-umentacea namistodvora a
př.istavkůwc a částiu jeúštěbude \,ybudovánapřjstavba' k1eíábude délkověnavazoval na
stavu,stavebni
h]avnibudow se sálem' Předníčásts hospodoubude zachovánave stejném
prácese'jiv současné
doběí€ t ]ýkají.
Nová přistavba bude jednopodlažníbude mítmírnoupultovou střechu' L1eíábude ukončena
pod ňmsou hlavni budorry sálu. Střecha nad salem a nad hospodou nebude rekonst.ukcí
zasažena,pouze bude lryměněnastřešnikrltina'
hodícíse do Íétolokaljty'
Na přistavběbudou použityna vnějšimpovrchuběátémateriá{y,
vápenocementová omitka, obklad přesahů střechy palubkami, stiešni kýina
z poplastovanýchplechův černébarvě. omílka bude v barvě okrové' postupněbude
doplněna i na fasádě stávajícíhoobjeltu' obk|ad novéhosoklu umělým kamenemv imitaci
piskovce,okna
bíláa střešnikry4inačema.
Dispozičnířešeníje patrnéz qikÍesovédokumentace,sál s přisálím a hospoda budou
ponechány,ale na oba prostory budou navazovatnová sociálnízařizeni' kteÍábudou od sebe
vzájemněprovozněoddělena'
Bočnjmvchodemod hlavníkomunikacevejdemedo zádveři,odtudrovně do chodby,která
navazujepřimo na sál a jsou zní přistupnájiž zmiňovanásociálnízařizen1.Ze zádveÍi
směremdolevaje možlévstoupitdo jideJaypro cca 50 lidi, která bude taképropojena
dreřmi se sá.lem,Na jídelnudáe navazujemalá kuchyri' která bude sloužitjako čajová
jako je káv4 čaja obřiváni dovezenýchpokrmůosobami,
kLrchyripro pňpravu občemtvení
r,ryjít
do chodbyvedouci
L1eresi pÍostofpro danouakci pronajmou'Z jídelnyje dále možné
qýchodu'odkud bude možnostvstupudo kuch1měa odkud mohou
k Zadnlrnu(severnimu)
sociálním
\sfupo\at připadněúčinkující'
Pro ně je připÍavenamalá šatnas pohotovostním

zďízením,L1eÍé
bylo \YžadovánoinvestoÍem'
Všeje dispozičněřešenotak' aby bylo možnépřístavbu\Tužvat zcela odděleněod sá.lunebo
naopakje možneobaproslor}q,rrŽVatsoučasně'
c) technickéřešení
stávajicí nosnékonstrukce přizemíjsou tvořeny p|nými cihlami. Nové nosnéstěny
budou z tvarovekPolotieÍm, příčkyjsounavrženyz tvarcvek Ytong'
bod bude pod ňmsou sá]ua
Střechanad pňstavbouje pultová se sklonem10.,jejínejlyšší
bude tvořena dřevěqými sbíjenýmivazniky. osazen;ýmina obvodovéstěně a na ocelovém
nosníku u stěny sálu. KÍýina bude z poplastovanýchprofilor,zqých plechů uloženýchna
latícha bedněnís pojistnouhydroizolací(vzhledemk menšimusklonu).
Podlaha přístavby brrde ýškově avazovat na podlahu sálu, ve všech prostoúch bude
provedenakeramická dlažba'
d)napoieÍísta"brnad
Parcela, na kterébudou stavebníúpÍa\Tprováděnyje přístupnáz místníkomunikace'
Veškerépřípojky (N|L pl1.rrovod,vodovod' kanalizace,€lektrické vedeníNN) jsou
stávající'Přípojka vody bude beze zněny' P\nová přípojka byla upravena před zahájením
demolice objeku u silnice, ele1.1ropřípojkaje stávající,bude pouze zkÍácenaa zakoÍčena
novou RS na íasádě'Kanalizačnípňpojka zakončenadomácíCoV bude zkácena a napojena
na no\'ýleža1ýsvod splaškové
kanalizace'Dešťovákanalizacebrrdetakézachována
Na mistě původníhoobjektu u silnice, (-teď byl odstraněnbude r1.tvořenazpevněná plocha,
která bude slouát i jako parkovaci p|ocha pío návšt&y. Chodník u silnic€ bud€ zachován,
vjezd na zpevněnouplochubude z vedlejšikomunikacePied vchodem do přistavby bude ze zá'mkové dlažba lybudován chodník, klelli
i pro v'jezdosob na vozičku,nebo,tčásttohotochodníh.t
budev úrormizpevněne
budesloužit
již
pochy. část bude tvoňt mírný nájezd a část před vchodem
bude v úÍo\mivstupu a
v urornipodlahlcelemobjektu.
v mistě pfistavbybudou dle normy ČsN 7] 6l l0 zÍizenanová palkovacímístauÍčená
předevšímpro návštáry wužvajícínovépÍostory.Původníparkovaci stáníjsou lybudovátra
před hlarmimvchodem do hospody a do sálÍ. Toto paÍLováníbylo pío dalou kapacitu srálu
nebo,t objekt s€ nacháá ve středuobce a la akce pořádanéobci většina
zcela dostačujíci
je
toto parkoúštězcela
ob}"r'atel schopna dojít pěšky.Na zá4<ladědosavadníchzk]-ršenosí
\ryho\uje.
kapaciry a rozšířenío plostor jíde|nybylo spočítánodalšípaÍkovacístání
Na základě zv.ýšení
na toto kapacifu' PÍo daný účelbylo počitanona každých8m podla.hovéplochy jídetny 1
parkovacístání.Z tohoto jednoduchéhoqipočtu bylo stanoveno9 noÚch parkovacich míst
(6 budu lrybudovánona severnístIaněu zadníhovchodu a tři dalšístánína západnístÍalě na
místě původnístavby u silnice' Před bezbariéroqfonvstupem byla lYhrazena 2 parkovací
stánípro invalidy pokýajici potřebui pro sál.

e) řešenítechnickéa doploYlii4tolt4rhury
chodník př€d
vstupem bude proveden ze zámkové dlažby tl' ó0mm' zpevněná
p]ocha před objektem bude lyasfaltována' Parkovaci stáníbude v místěpůvodnízboulané
v prosto'upřed t avnímvchodemdo sálu a do hospody'
budorry,dalšistáníjsou pak stávajicí
Zásobováni hospody bude zadnim vchodem zlové zpaměté plochy, vstup je v původním

místědo dvora'
bude napojen
Zadní vstup do přiýavby sloužicípÍo kuchyň a případně i pro účinJ<ující
z vedlejšíkomunikace,prostor bude lryďrážděnzámkovorr dlažbou,která bude navazovatna
stávajícíčást zžtttkovéd|aŽby. Před lybudovránímrampy bude na hranici se sousedním
pozemkem s rodinným domemr'ybudovánap|otová stěna z pohledoYýchtvámic (viz ýkres,
'
dokumeÍtace)
Ď vliv stavbY!4ŽjYa]!4ip!as]L!9([a!qšc!Íie
ochrana zemědělskéhopůdního
fondu.
plochy přístavbouvčetnězpe\Ťrěnýctr
ploch nenínutné\Tčleňovalze
Nově zastavěÍté
zastavěná
plocha
nádvoří.
a
ZPF pozemekjecelývedenjako
ochrana příros,
Nebude stavbou ohrožena'nebudou káceny žádnévaostlé stromy' Při stavbě bude
postupovánopodleobecnýchzásadochranypřírody'
ochrrma oyzduši.
v}tápěni bude ústřednís kotlem na zemníplyrr v provedeníTurbo , rozvody budou
vedeny k íadiátorun! hospoda má samostatnýstávajícíplynoý kot€l a samostatnérozvody,
jižinstaloványrobury' Jednáse o malézdrojezíečištěni'
stejnějakona sálejsouk v},tápění
Řešeníodpadů.
odpadníoh
vod osazenouna pozemku'
stavba je napojenana vlastnídomácíčistímu
je
pro
kapacitu.
danou
ČoV nawženatak, aby kapacitnělyhovovala
Přípojka je stávajícínapojeni bude ve stejnémmistě. Dešťovévody budou svedeny do
kanalizace'L1eráje q./edeÍa pŤessilnici do potoka.
stávajici dešťové
Komuná]rríodpad bude likvidován způsobemv místě oblryklým - odvozem
popelnicna,Zenousklad|.u
opravněnou
oIganiZacl'
odpad vzniklý při stavebníchpracíchbude ror'něžodvezenna řizenou skládku' Jedná
odpady,obaly od stavebnichmateriríIů'
se o směsnéstavebnía demoliční
Výkopová zemina bude ponechána na pozemku a použita k zásypu základových
konstrukcí'Přebýečnázeminabude odvezenana řízenousk|ádku'
q) iešení
bezbariérov
komunikaci
objekt je bezbariérověpřistupný prostřednictvímrampy podél objektu a bočního
vchodu' Pohyb po objeku bude v plostorách uživanýchveř€jností bez Wrovnávacíchstupňů'
jednabuňkaWc pro imobilníosoby'kterámusíbý lybavenadle \Thl'
\. objektuje nawžena
398/2009sb'speciálnizdravotnikeramikou'madly a dÍobnýmidoplňky (věšát na oděly,
zcadlo)'
odpadkoqikoš'sklopné
palkovacích
ploch budou lyčleněna2 místap'o imobilníosoby, Tato
V Íámcinov.ých
palkovaci místamají předepsanýpůdorysnýrczměr
šířku 3'5m a sklonory poměÍ
palko\.ištěje
max'2,oolo
v podé]ném
sklonua 2,59lo
v příčném
sk]onu'

tt)průzkuoygněien

Speciálnípruzkumyprováděnynebyly,pouze běžnézaměření
i) údaieo podkladechpro wýčenísravby.geodaicÍr
systém

L

PÍostorovéumistěni je patméz \rýkresuLoordinačnísituace' Výkres bud€ předáí
geodetovi,kte|ý pro!.edezaměřenípřístavbyobjektu.
oprá\,Ťěnému

stavby
i) čleÍění
Stavbuje možnérozčlenitna stavebniobjekty talq žebude zvlášť\}užvána hospoda'
zvlášťsál i přistavba,Ale současněje možnévšechnyprostory vzájemně plopojit a qruživat
je současně'
k) vliv stavbv na okohí D
účinkvD!9yjidě4Í-s1oyby-a-pqi-9j'!.!q-dakq!č9d

ílqi

nebudemítvliv na okoLnípozemky a stavby.
Stavbapo svémdokončení
V průběhu stavby nebude třeba zvláštníchopatření s r1fjimkou nutnosti omezení
komunikaci náHadními automobily' Požadavky
hluku, prašnosti a případnéhoznečištění
obce a majitelůsousedníchnemovitostíbudou staÍro\€ny ve \,yjádřeníchk této pÍojel1ové
dokumentaci.
l) 'působ
och
"qištění

'd

ocbrana zdraú praco\,níků
zhotoútelestavby musíbýt v souladu se zákonem č'262
/2006 sb'
zákonik ptáce, zákonem č. 309|2006 sb, Lteqfrrrse upravujídalšípožadavky
bezpečnostia ochrany zdravípři práci v pracovněprávníchýztazjch a o zajištěníbezpečnosti
a oclrranyzdravípň činnostinebo poskytoválríslužebmimo pracowěprávnívztahy (zakon o
zajištěni dalšíchpodmínekbezpečnosÍia ochrarry zdraví při práci) a nďizením vlády č'
požadavcích
591/2006Sb' o bližších
minimálních
na beŽpečnost
a ochlanuzdravípři práci
na staveništích'
za dodÍžoýánitěchto předpisu' technologick'ých postupů a nolem zodpovídá
podle $ 160 ziákonač. 183/2006Sb. zhotovitelstavbypÍostřednictvím
stavbyvedouciho
stavebnízákon.
2. Mechanická odo|nost a stabi|ita
stávajícíbudovaje !rybudovánaz plných cihe|la t|. Zdtva až650mm,toto zdivo má
dostatečnoÚ
mechanickouodolnost a stabilitu.
Novéstěnypňstavbyjsou lavÉeny z tvarovekPorothermtl' 440mm.
Strop nad pňstavboubude součášipříhradovýchvazníků,bude wořenýjejich dolnípásnicí.
U stěny sá.lubudou vaaníkypodpírányocelov.fonnosníkemosazenj'rnna oclových sloupech
nebo oříčnÝch
nosnÝchstěnách'

Překlady nad okly budou většinouq,tvořeny ze systérnuPorotheÍq přek|ady nad otvory
.těnachbudouželezobetonove
r půrodnich
Všechnyprvkyjsou posuzoványpodle 1.a2' mezníhosta\u.

3. Požárníbezpečnost
Požámíbezpečnoststavby je řešenav samostatnézptávé ,,Požámě bezpečnostni
kteráje součástí
tohotoprojekfu'
řešenista!'by..'
povirrnost
osadit z pÍostoru siílu kouřotěsnédveře mezt novou
Z požáru zpt&ry lryp]ýá
přistavbou a sálem a meá sálem a chodbou u hospody (na základě lozdělení objektu do
j ednotlivýchpožámíchúselď.

4. Hygiena,ochranazdraYía životníprostředí

důmse sálem' samostatnou
obiekt slouá a i nadálebude slouát jako spo|ečens!ý
době oebudezasahováno,pouzeplo ni bude
částobiek1utvoříhospoda,do kterév současné
v rámci stavby \Ybudováno nové sociální zaÍizeÍ\ipío návštěry' zázemi pro obsluhu je
stávající'
Přistavbou bude lybudovátro sociiin zžaemipro hosty sílr1 kde se nachízíi soc' zařizeni
pro invalidy' Bude zde lybudovátra jideJrras malou kuchyní'kterou bude možno!'1užívati
p.o menšíspolečnost,
bez \'}'užitisáu Malá kuchý bude sloužitviceméně.jako
samostatně
jako je káva, čaja jiné
čajovákuc\ňka, kde bude možnépfipÍavovatdrobnéobčerstvení
nápoje a co se týká jídla,bude pouze ohiívánojídlo dovezenéz termosůnebo podáváno
občelstveníjako jsou prárky, hranolky' atd' ' 'jednoduchédrobnépohoštění-Nebrrde zde
obsluha, ktelá by fungovala pro každou příleárost, kuchyňka bude pronajímánasjídelnou
tak' že připraw a obsluhu si zajistí teÍ\ kdo si pÍostol pronajme na jednotlivéakce, a,le
případě se nejedná o připraw masa a
nebude zde připravováno klasickéjíďo' V ž"Ádném
k1asických
hotoqichjídel'
Vzlíedem k tomu, že prostory nebudou qlrávány trvďe a bude možnési je proÍrajmout
nálazově nebo na ruztréakcq nebude zde žádlé zbožj skladoviáno' vždy bude na akci
a po akci budou pňpadnézbytky zase odvezeny.Pro případnéuskladněni
dovezeno čeÍstvé
běhemakce bude slorrát sklad vedle L-uch}alě'
odpad z přípravnypotraún bude okafižitě po akci odvezen, stejnějako obalovémateňay,
Z chodby u kuchyně je možnévstoupit do šatny,která bude buď q'užívánapro účinkující,
qružívánaplo obsluhu
pol.ud by zde bylo hráno divadlo nebo bude šatna se zéEer'l,11n
provozy
křížitnebudou'Pokud
r kuchyni. obě akce ale nebudouptobíhatsoučasně,takžese
bude fungovat šatnapÍo divadlo, nebude současněfungova1jíde|nas L.uch},nía opačně'
Nachazíse zde i úk|idovákomora,
všecbny prostory budou dostatečněvětlány navrženýmiokny' sociální zaňzení
budou vesměs odvětlávána elektrickjmi ventilátoly r1vedenýmipod střechu, přisáváníbude
řešenomřížkami
ve dveřichnebopodedveřmi'

při užívání
5. Bezpečnost
Neni předmětemřešeni.

6. Ochrana proti hluku

Stavebni materiá a detaily splňujípožadavkyna ochranu vnitřních pÍostoíůpíoti
hluku' stejně tak \týpiňovékonstrukce splňujítýo požadavky'Stavba se nenacháziv loka]itě
s \,ýskýem zdroje hluku, kteý by bylo futtno řešit zvláštnimi úpravamikonstrukcí (např.
obvodovými)Konstnrkce a rozvody stavby budou pÍovedenyv sou|adus požadavky{25 ryhJášky
MMR č'13711998
požadavcichna Ústavbu a v souladu s
Sb. o obecnýchtechnicloých
nařízenimvlády č.148/2006sb' o ochranězdraú před nepří-anivými
účirrky
hluku a vibrací.

7. Úspora energiea ochřana tep|a
zateplováni'
Stávajícíobjekt nebudedále upíavovándodatečn]ým
Nová přístavbaje na\Ťžena
talq aby všechnyskladby a konstrukce r,yhovovalypožadavL1im
na tepelnouochranubudov.
Stěny jsou navrženyze zdiva PoÍothermtl. 440Úrq strop je doplněno izolaci orsil tl,
260mm'podlaly jsou zatepleny100mmpo]ystyrenu
a okna budoupoužitás max' prostupem
teplaU= l,l Wm2K.
Podrobnéřešeníviz projekt rýápění v samostatné
částiprojekÍové
dokumentace.

8. Řešenípřístupu a užívánÍ
stavby osobami s omezenouschopností
pohybua orientace
objel't by| posouzen z lÍediska zikona č' 18312006 Sb' A z hlediska rrylrJ Č
398/2009 sb, o obecných technicbÍch požadavcíchzahezpeč;ujic;'ch
bezbariéroveuŽvaní
staveb Národním i.stitutem pro integraci osob s omezenouschopnostípohÉu a olientace'
Stanoviskoje součásti
dokladové
částidokumentace.
objekt je bezbariérověpřistupný plostřednictvímraÍnpypodélobjektu a bočníhovchodu'
Pohyb po objekru bude v prostorách uživaných veřejností bez lTlovnávacích stupňů.
V objektuje navrženajedna buňka Wc pro imobilníosoby' která musíb1ýtlybavena dle \Thl,
398/2009 sb'speciá|ni zdravotni Leramikou, madly a drcbn]imi doplň\' (věšák na oděr,y'
odpadkoqýkoš,sklopnézrcaďo).
V rámci nolých parkovacíchploch budou lyčleněna2 místapro imobilníosoby' Tato
parkovaci místa mají předepsaqý půdorysný rozměr
šířku 3'5m a sklonoaý poměr
paÍkovištěje
max'2,Oolo
v podélrrém
sklonua 2,5oÁv příčném
sk]onu'

9. Ochrana stavby před škodliými vlir7 vnějšihoprostředí
objek neslouž k dlouhodobémupobýu' neby| prcto měřen radon z podloží,
předpok]ádáse dostatečn.á
stávajíciizolace v pod|azepÍizeÍnl,v trovépřístavběbude použita
hvdroizolační
folieurčenáDíostředníhodnotuŘdonovéhozáření'

10. Ochrana obyvatelstva
Není řešeno,

1l. Inženýrské
objekty
Nenířešeno.

l2. Výrobnía neaýrobnítechnologic|cí
zařízenístavetr
Neniřešeno

\:e Výprachticích,
březen2012

Vypracovala:Ing'vendulaIndrová
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