
U x>
á %5- Xr :• > MHMPXPFH8C3H l~ i;/

Stejnopis č.
-134- SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 

Č. INO/36/03/002835/2021

Tuto smlouvu o spolupráci („Smlouva") uzavírají:
(1) Landia Management s.r.o.f IČO: 28510020, DIČ: CZ699002265 se sídlem Evropská 810/136, 

Vokovice, Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.
natelem společnosti („Stavebník")zn. C 146822 zastoupená

(2) Hlavní město Praha, IČO: 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, 
zastoupená I 
Magistrátu nr

m odboru evidence majetku

(Stavebník a HMP také společně jako „Strany" nebo jednotlivě „Strana").

PREAMBULE
Vzhledem k tomu, že:

(A) Stavebník je vlastníkem pozemku pare. č- 221/76, 221/249 zapsaného ke dni podpisu této 
Smlouvy v katastru nemovitostí na LV č. 114 pro k.ú. Černý Most obec Praha, vedeném 
Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha („Pozemek");

(B) HMP je vlastníkem pozemků pare. č. 221/500, 221/907, 372/1 zapsaných ke dni podpisu této 
Smlouvy v katastru nemovitostí na LV Č. 85 pro k.ú. Černý Most obec Praha, vedeném 
Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha („Pozemky 
HMP");

(C) Stavebník plánuje umístit na Pozemku stavební záměr „Rajský horizont" („Záměr"), jenž je 
umístěn u ulice Ocelková a Arnošta Valenty v Praze 14. Stavebníkův Záměr bude 
v podstatných rysech odpovídat žádosti o souhlas s využitím Pozemku HMP pro výpočet 
koeficientů míry využití území (koeficient podlahových ploch („KPP") a koeficient zeleně 
(„KZ"), která tvoří Přílohu 1 této Smlouvy („Žádost");

(D) Stavebník má v úmyslu v rámci realizace Záměru využít část Pozemků HMP za účelem výpočtu 
koeficientů míry využití území (KPP a KZ) a dotčené území zrevitalizovat;

(E) HMP má v úmyslu udělit souhlas s využitím části Pozemků HMP ve smyslu bodu (D) pro 
realizaci Záměru v souladu s Pravidly pro vyřizování žádostí o udělování souhlasu s využitím 
pozemků hl. m. Prahy pro výpočet koeficientů mír využití území schváleným usnesením Rady 
hl. m. Prahy č. 1717 ze dne 18.7.2017;

(F) Strany mají dále zájem uzavřít smlouvu o převodu vlastnického práva k nově vybudovaným 
komunikačním stavbám a dalším revitalizovaným plochám, které Stavebník vybuduje na části 
Pozemků HMP.

Strany uzavírají podle ustanovení § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(„Občanský zákoník") tuto Smlouvu:
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1. předmět smlouvy
1.1. Stavebník se zavazuje společné s realizací Záměru:

a) za započtení části plochy pozemku parc.č. 372/1, 221/500, 221/907 o celkové výměře 
1777,54 m2, zhodnotit část Pozemků HMP, a to dle specifikace, která tvoří Přílohu 2 této 
Smlouvy, to vše v podstatných ohledech odpovídajících Žádosti a vymezení v příloze č. 1 
a 2 této Smlouvy (dále jen „Zhodnocení")

b) za započtení části plochy pozemku parc.č. 372/1, 221/500, 221/907 o celkové výměře 
2340,8 m2, poskytnout HMP finanční kompenzaci ve

). Tato cena
byla stanovena znaleckým posudkem č. 24/3494/20 vypracovaným 
ve spolupráci s B.I.R.T. GROUP, a.s. dne 30. 1. 2020. Podpisem této Smlouvy Strany 
stvrzují, že se s uvedeným posudkem seznámily.

1.2. Realizace Záměru na Pozemku a části Pozemků HMP předpokládá využití Pozemků HMP za 
účelem výpočtu koeficientů míry využití území (KPP a KZ) zčásti funkční plochy podle 
územního plánu. HMP tímto uděluje souhlas s tímto využitím Pozemků HMP. Pro případ, že 
příslušný orgán státní správy nebude považovat tuto Smlouvu za zákonem aprobovanou 
formu pro poskytnutí souhlasu ve smyslu předchozí věty, tak se HMP tímto zavazuje vydat 
Stavebníkovi souhlas dle předchozí věty pro vydání územního rozhodnutí a pro vydání 
stavebního povolení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů („Stavební zákon") ve formě vyžadované příslušným 
orgánem státní správy na výzvu Stavebníka kdykoli po nabytí účinnosti této Smlouvy.

1.3. Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že v souladu s platným právem se některé výsledky 
stavební a jiné činnosti na části Pozemků HMP dle odst. 1.1. tohoto článku Smlouvy mohou 
stát v okamžiku jejich vzniku ze zákona součástí Pozemků HMP či samostatnou stavbou/věcí, 
přičemž bude-li se jednat o součást Pozemků HMP, tak se Stavebník zavazuje, že nebude po 
HMP požadovat úhradu odpovídající případnému zhodnocení Pozemků HMP.

1.4. Stavebník se dále zavazuje do 90 dnů po kolaudaci části Záměru dotýkajícího se Pozemků 
HMP právně závazně nabídnout k bezúplatnému převodu do vlastnictví HMP samostatné 
stavby/věci, které případně vzniknou v důsledku realizace Záměru na části Pozemků HMP 
označených v Příloze 2 prostých právních vad, vyjma služebností vedení inženýrských sítí, a 
staveb majících povahu samostatné věci na nich se nacházejících, po zohlednění skutečného 
provedení staveb dle Záměru v návaznosti na řízení vedená k Záměru v souladu se Stavebním 
zákonem. Stavebník se zavazuje uzavřít příslušnou převodní smlouvu v rozsahu, v jakém bude 
návrh dle předchozí věty akceptován příslušným orgánem HMP, a to do 30 dnů od okamžiku, 
kdy mu bude ze strany HMP zaslán návrh příslušné smlouvy.

1.5. Stavebník se zavazuje předat HMP veškerou dokumentaci, kterou má Stavebník k dispozici, 
související se stavbami a výsledky stavební činnosti na Pozemcích HMP určených 
k bezplatnému převodu do vlastnictví HMP ve smyslu odst. 1.4. tohoto článku Smlouvy 
nejpozději do 60 dnů od kolaudace příslušné části realizovaného Záměru.

1.6. Stavebník se zavazuje HMP předat pravomocné stavební povolení Záměru a Zhodnocení 
nejpozději do 30 dnů od jeho vydání.

1.7. Stavebník se dále zavazuje finanční kompenzaci uvedenou v odst l.l.b) tohoto článku 
poukázat na účet HMP č. 149024-5157998/6000 na základě HMP vystavené a Stavebníkovi 
zaslané faktury - daňového dokladu, která bude Stavebníkovi HMP vystavena do 20 dnů po 
obdržení pravomocného stavebního povolení Záměru a Zhodnocení.
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2. Práva a povinností stran
" 2.1. Stavebník prohlašuje, že při plánování a výstavbě Záměru bude postupovat v souladu 

s platnými a účinnými právními předpisy a je připraven Záměr koordinovat s požadavky 
městské části Praha 14 a Institutem plánování a rozvoje HMP.

2.2. Strany se výslovně dohodly, že v případě prodlení Stavebníka

a) se zasláním návrhu na bezúplatný převod dle čl. 1 odst. 1.4. Smlouvy nebo

b) s uzavřením smlouvy dle čl. 1 odst. 1.4. Smlouvy

c) s předáním dokumentace dle čl. 1 odst. 1.5. Smlouvy, kdy ke vzniku prodlení Stavebníka 
dochází i za situace, že předaná dokumentace není kompletní

d) s předáním stavebního povolení dle čl. 1. odst 1.6 Smlouvy.

vzniká Stavebníkovi povinnost uhradit HMP smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč (slovy jeden 
tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení v každém jednotlivém případě. Ujednání 
o smluvní pokutě nevylučuje právo HMP uplatňovat náhradu případné škody v plné výši a 
Strany tak výslovně vylučují aplikaci § 2050 Občanského zákoníku.

2.3. V případě prodlení Stavebníka se zaplacením fakturované částky dle odst. 1.7. Smlouvy je 
povinen Stavebník zaplatit HMP smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 
započatý den prodleni s jejím zaplacením, minimálně však 300 Kč (slovy třista korun českých).

2.4. V rámci závazku součinnosti se HMP zavazuje souhlas udělený dle odst. 1.2. této Smlouvy 
udělit i opakovaně bez zbytečného odkladu na výzvu Stavebníka, zejm. v případech, kdy si 
nový souhlas nebo souhlas v jiné formě vyžádají třetí osoby, např. správní orgány nebo další 
dotčené osoby. Strany souhlasí, že tato Smlouva a jakákoli smlouva či dokument uzavřený či 
vydaný na jejím základě mohou být použity pro účely realizace Záměru před jakýmikoli 
správními orgány a dalšími osobami.

2.5. Uzavřením této Smlouvy se HMP nevzdává svého práva uplatňovat ve všech příslušných 
veřejnoprávních řízeních souvisejících s realizací Záměru včetně Zhodnocení na Pozemcích 
HMP práva účastníka řízení.

2.6. Pro případ, že Stavebník nezrealizuje Zhodnocení v plochách určených k převodu na HMP 
v souladu s čl. 1. odst. 1.4. Smlouvy dle Žádosti z důvodu spočívajících na jeho straně, a to 
nejpozději do 1 roku od kolaudace posledního ze stavebních objektů postavených v rámci 
Záměru, zavazuje se HMP uhradit kjeho výzvě smluvní pokutu odpovídající tržní hodnotě 
části Pozemků HMP, kterých se týká souhlas dle čl. 1. odst. 1.2. Smlouvy, stanovené 
znaleckým posudkem zajištěným HMP. Pro vyloučení pochybností Strany výslovně uvádějí, že 
nárok na smluvní pokutu nevzniká, pokud bude Zhodnocení provedeno odlišně od Žádosti 
v důsledku nezbytné úpravy Záměru na základě požadavků dotčených orgánů státní správy, 
městské části Praha 5 či HMP a jeho organizací nebo vlastníků infrastruktury dotčené 
Záměrem a zároveň nárok na smluvní pokutu nevzniká v případě, že Záměr nebude vůbec 
realizován.

Zánik této Smlouvy

3.1. Strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit, pokud některá z nich porušila jakoukoliv 
povinnost dle této Smlouvy a toto porušení nenapravila ani do 30 (třiceti) dnů od doručení 
výzvy druhé Strany k nápravě.

3.2. Strany se dohodly, že výše uvedené právo odstoupit představuje jediné a výlučné právo Stran 
jednostranně ukončit tuto Smlouvu a práva a povinnosti z ní (včetně odstoupení, výpovědi či

3.
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iinak) a odstoupení 2 jiného důvodu, než z důvodu uvedeného v tomto článku 3 Smlouvy 
Zánik léto Smlouvy) je nepřípustné. Strany se v maximálním rozsahu povoleném příslušnými 
orávními předpisy vzdávají všech jiných práv jednostranně ukončit tuto Smlouvu a práva a 
povinnosti z ni. Pro vyloučení pochyb Strany sjednávají, že pro odstoupeni od této Smlouvy 
nepoužiji ustanovení § § 1977 až 1979 a § 2002 Občanského zákoníku.

4 Doručování
' 4 1 Jakékoliv oznámeni, žádosti nebo výzvy, pokud mají být učiněny podle této Smlouvy písemné, 

nebo na jinou adresu předem písemně oznámenou v souladu s tímto článkem.

Pokud se písemnost doručovanou prostřednictvím kurýra nebo doporučené pošty nepodaří 
' 5trané doručit na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy či na jinou adresu řádné 

oznámenou, má se za to, že písemnost byla doručena 5. dnem od podání písemnost, na poštu

nebo doručovateli.

4.2

Závěrečná ustanovení

předpisů. Zveřejnění zajistí HMP.
Strany prohlašují, že veškerá ujednání obsažená v této Smlouvě jsou výsledkem společného 

jednání, které předcházelo uzavření této Smlouvy. Žádný projev Strany po uzavřeni teto 
Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s ujednáními této Smlouvy.

5.
a účinnosti dnem

5.2.

V souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb„ o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů tímto HMP potvrzuje, že uzavření této Smlouvy schválila Rada hl. m. 

Prahy usnesením č. 201 ze dne 8. 2.2021.
5 4 Práva a povinnosti podle této Smlouvy přecházejí i na právní nástupce Stran. Pokud se 

kterákoli Strana vzdá práv z porušení povinnosti podle jakéhokoli ustanovení této Sm ouvy 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z Weréhokoli jiného 
ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení dané povinnosti Žádné prodloužení 
lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv jednán, podle této Smlouvy nebude 
považováno za prodloužení lhůty pro jakýkoli jiný závazek či jednaní. Neuplatněni či prod em 
s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenatyzdánl se 
tohoto práva. HMP souhlasí stím, aby Stavebník ve smyslu ustanovení § 1895 Občanského 
zákoníku postoupil na nabyvatele projektu týkajícího se Záměru tuto Smlouvu, avšak pouze 
za podmínky, že nabyvatel projektu bude součástí stejného koncernu jako Stavebník.

stane neplatným, neúčinným nebo

5.3.

V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy se 
nevymahatelným, včetně případů, kdy ustanovení Smlouvy stanoví prava či povinnosti, která 
jsou v rozporu s právními předpisy, zůstávají ostatní ustanovení této Srn ouvy platná a účinná. 
Strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ujednaní, včetně 
ujednání, která stanoví práva a povinnosti stran v rozporu s právním, předpisy j.nym které 
bude v souladu správními předpisy a co nejlépe vystihovalo hospodářsky účel ujednán.

5.5.

původního.
v třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž HMP5.6. Tato Smlouva byla sepsána 

obdrží po dvou vyhotoveních a Stavebník jedno vyhotovení.

5.7. Stavebník výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v 
smluv (CES) vedené HMP, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Stranách, 
číselné označení této Smlouvy, datum podpisu a text Smlouvy.

Centrální evidenci
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5 8 Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5.9. Strany se výslovně dohodly, že změny této Smlouvy je možné učinit pouze na základě 
písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Stranami.

5.10. Strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla 
sepsána na základě pravdivých údajů a nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek.

Přílohy:

Žádost o souhlas s využitím pozemků hl. m. Prahy pro výpočet koeficientů míry využiti území 
(KPP a KZ) z části funkční plochy dle územního plánu;

Specifikace navržených kompenzaci
Zobrazení pozemků dotčených Záměrem dle stavu zápisu v katastru nemovitosti

1.

2.
3.

V Praze, dne Z Z&Zsf V Praze, dne.

za hlavní město Prahaza Landia Management s.r.o.

pověře^ řízením odboru evidence majetkujednatel společnosti

/£&° % 

ŇrLí\AJDIř\
management
Landia Management i.r.o. 

Evropská 810/136.160 0U Praha 6 
IČ 28510020
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Nám. Franze Kaflcy 1
110 00 Praha 1. Staré Město

ZMĚNA ŽÁDOSTI O UDĚLENÍ SOUHLASU S VYUŽITÍM POZEMKU 
HLM.PRAHY PRO VÝPOČET KOEFICIENTŮ

Věc:

Z důvodu změny plochy řešeného území bychom chtěli změnit žádost o udělení souhlasu s využitím 
pozemku Hl. m. Prahy pro výpočet míry využiti území, tj. koeficientu KPP a KZ., která byla podaná dne 
29.10.2018, přidělené č.j. MHMPP08P07W3.

K žádosti uvádíme následujíc! údaje:

Informace žadatel: Landia Management e.rx>^ Evropská 810/136, Praha 6 
IČ 28510020, DIČ CZ699002265
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 146822

Informace o projektu:
Bytový dům RAJSKÝ HORIZONT
Praha 14 - černý most, na Kříženi ulic Ocelková a Arnošta Valenty 
Stavební pozemky jsou pare. č. 221/76,221/249, které jsou v majetku žadatele 
Zájmové území zasahuje na pozemky pare. č. 221/500, 221/907, 372/1, kterých se 
týká zásah překládek inženýrských síti nebo obnova stávajícího povrchu, a to po 
dohodě s majitelem pozemku - Magistrátem M. města Prahy případně Kolektory 
Praha a.s. Na pozemcích 352,221/78 a 221/19 bude pro tento účel proveden pouze 
dočasný zábor.

Předmětem řešeni je návrh domu určený pro bydleni, který má 10 nadzemních podlaží. V1. až 3. podzemním 
podlaží je umístěno 64 parkovacích stáni, sklepy a technické místnosti. V nadzemních podlažích bude 
umístěno 57 bytových jednotek o dispozicích - 20 bytu 1+kk, 19 bytů 2+kk, 8 bytů 3+kk a 10 bytů 4+kk. 
Hrubá podlažní plocha navrženého objektu je 4554,7 m*
Budova bude napojena na stávající komunikace a infrastrukturu.

Utntfa Management %so. • Evropská 8W136 • Prague 6 • 160 00 • Čeett repuWkfl • IČO: 28610 020 • DIČ: CZ699002285 
Společnost. v obchodním rejafflku vedenému soudu v Praze, odlil C. vložka 146622



Landia.czmísto.mésto.život

UVMDIA
manaoement

Specifikace dotčeného pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy:

výměra m2 v řešeném 
územím _____využití pozemkuk.ú.č. parcely
402,2372/1
1097,6
2564.8

Ostatní plochaČerný most221/500
221/907

Výměra pozemků HMP potřebnou k výpočtu požadovaných koeficientů je 4054,8 m*.

Kontaktní osoba:

Přílohy:
1. Situační výkres řešeného území - plochy pozemků HMP pro čerpáni koeficientů
2. Tabulka s výpočty čerpáni koeficientů
3. Technická zpráva
4. Situační výkres revitalizace zelené
5. Návrh kompenzace 2a koeficienty z uličního prostoru (komunikace)
6. Tabulka nákladů

V Praze dne.

Landte Manaoement su. • Evropská 810/138 • Prague 6 • 160 00 - Če*W ftpubSw • ICO: 285 10 020 • OlC: C2699002265 
Spotefirost Iw obchodním i^ftu vedeném u Mtatokého soudu v Praze, oddD C, vtaflu 148822
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Příloha č.5

NÁVRH KOMPENZACE ZA POSKYTNUTÍ KOEFICIENTŮ Z POZEMKŮ hl. m. Prahy
Projekt Bytový dům RAJSKÝ HORIZONT

Véc:

Žadatel: Landia Management s.r.o., Evropská 810/136, Praha 6 
IČ 28510020, DIČ CZ699002265 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ým soudem v Praze, oddíl C,

Na základě vydaných pravidel pro vyřizování žádosti o udělování souhlasu s využitím pozemků hl. m. Prahy 
(dále jen HMP), které byly přílohou č.1 k usneseni Rady HMP č.1717 ze dne 18.7.2017, dle bodu 2 těchto 
pravidel si dovolujeme navrhnout kompenzaci za využití koeficientů z uličního prostoru a z ostatních 
pozemků HMP.

X) Dotčené pozemky, který tvoří uliční prostor: 

č. parcely výměra m2 v řešeném 
územímk.ú. využití pozemku

372/1 345,22
Černý most221/500 Ostatní plocha 995,45

373,33221/907 i

Celkem 1714

B) Dotčené pozemky, které nejsou zastavěné a netvoří uliční prostor: 

č. parcely výměra m2 v řešeném 
územímk.ú. využití pozemku
56,98372/1

Černý most Ostatní plocha 102,35
2181,47
2340,8

! 221/500 
221/907 
Celkem

ad A) Za využití koeficientů z uličního prostoru (komunikace) - z části pozemku pare. č. viz tabulka A o 
celkové výměře 1 714 m2, nabízíme HMP kompenzaci do veřejného prostoru ve výši 2.741 400, - Kč bez 
DPH. Jako investici do veřejného prostoru nabízíme realizaci parkových úprav včetně mobiliáře, na pozemku 
parc.č. 221/907 dle přiložené tabulky nákladů a následně předáme HMP.

Landia Management s.r.o. • Evropská 810/136 ■ Prague 6 • 160 00 • Česká republika - IČO: 285 10 020 • DIČ: CZ699002265 
Společnost zapsána v obchodním rejsfllku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C. vložka 146822



MÍSTO.MřSTO ŽIVOT Landia cz

ad B) Za využiti koeficientů z části pozemku pare. č. viz. tabulka B, bude výše kompenzace stanovena 
znaleckým posudkem.

Za kladné vyřízení naší žádosti předem děkujeme.

Landia Management sj.o. • Evropská 810/136 • Pragne 6 • 160 00 • Česká republika - IČO: 285 10 020 • DIČ: CZ699002265 
Společnost zapsána v obchodním rejstflku vedeném u Městského soudu v Praze, oddR C. vložka 146822
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RAJSKÝ HORIZONT

plocha řešeného území 5 941,8
wHnatNT

*KPP 0,8 475M|nwx. HPP 
3268,0 min. požadavek

14KZ 0^51
RAJSKY HORIZONT
HPP navržený objekt 

feiené území 
iNttWIlrtlIBIIMUW

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

4 SPLNĚNO
SPINÉNOmZELEN 3

výméra pozemku v 
řešeném územím

vlwtnfk čeipatelná HPP plocha zelenit pozemku
|2?i/?49 
221/76

landta Management 1200 560,0
9214UnQla Management

HMP__________
HMP

687 549,6
372/1
221/500

' 402,21 3214 46,0
109741 878,2 1024221/907 HMP 25544 20434 2244,3
S9414 4753,4 3314,3

I
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RAJSKÝ HORIZONT
na pozemcích pare. č. 221/76,221/249,221/600, 221/907, 372/1 

kat území Černý most 731676

B. SOUHRMÁ TECHNICI^ ZPRÁVA
index A

t

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Vypracoval: Infl. arch. Markéta Pilková 

Jng. Martin BaBák 

Ing. Stanislav Méflnský

Kopte:

Kontrolovat

Zodp. projektant

1 (nesnil)
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Dokumentace byla zpracována vC. členénl do jednotlivých kapitol dto Sbírky zákonů C. 62Q013 .Přílohy t 1 
kvyhláice 6. 4050017 Sb.’ o rozsahu a obsahu dokumentace pro vydáni rozhodnuti o umbUnl stavby nebo 
zařízeni.

OBSAH
B.1 Popis územ! stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavéné území a nwart.váné území, soulad
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využtfa zastavěnost územ L----------------
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentaci, 6 clfi a úkoly územního plánováni, včetně
Informace o vydané územně plánovací dokumentaci------------------------------------------------ -----

o vydaných rorfvodrwtídt o pmrotenl výjimky z obecných požádaná vyugjrt území.... 0 
d) tufonnai* o tom. zda a v jakých částech dokumentace Jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek

___4

...4
c)

dotiených orgánů...——------------- ...—........—---------------------------------------------- -------------------
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum 
stavebné historický průzkum epod. ................................... .

2)
h) vBv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okdl. vliv stavby na odtokové poměry v územ!....

I) věcné a tesoví vazby stavby, podminujte!, vyvolané. uuMseJld frmtfcs----------------------
.................... umisfise-------------------- —

-----9
14
15'***«•*
15

. 15demolice, káceni dřevin.... ....

___16
16
17

m) seznam pozemků podle katastru nerowftoetl, na kterých se
n) G«nam pozemků podle katastru nemovitosti, na kterých vznkne ochranné nebo bezpefrtostol pásmo 18

___ 18

--------- 16&2 Celkový popis stavby
EU.1 Základní charaktartstlka stavby a jajfho užtvánl 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u zmény stavby údaje o jejich současném stavu, závéry
hlatorického průzkumu a výsledky statického posouzeni nosných

------ ---------- 18

..18konstnAd..... ......... —
b) účel uřřvánl stavby—
c) trvalá nebo

poiachM‘0 M 61avbya
a) Informace o tom, zde a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závaznjtah stanovisek 
dotčených orgánů........

S, JŠTSíMies
produkované množství a druhy odpadů a emisi spod

ji 2KSr-^«,..__

.10
19

-----19

___18

___ 19

20
stavby, Čtenénl na etapy)... =S(Časová údaje o

a architektonické ManI-----------------
regutaoe, kompozice prostorového feianl----
I-kompozice tvarového Maní. materiákwé a barevné fcierrf 

B2J DlspozlCnl technologické a provozní feieni
B1A Bezbariérové užíváni stavby----------------
BJ.6 Bezpečnost pil užíváni stavby--------------
&2A Základní technický popis staveb.-----------

24
24a) urbanismus- územní

b) architektonické taženi 24
24HHMHi

-26
-26

26
29B.2.7 Základní popis _ .

Zásady feěenl zaflzenf, potřeby a spotřeby rozhodujících _29
&2J
BA9
BA10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostfedl 

Zásady řečeni parametrů stavby - vétránl, vytápáni, osvětlení, zásobováni vodou, odpadů apod., a déle 
zásady fofienl vXvu stavby na okolí - vfbraoe, hluk, prašnost spod..

B2.11 Zásady ochrany stavby přad negativními účinky vnčjilho proatředl
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží—
b) Ochrana před bludnými proudy........
c) Ochrana před technickou seřzmidtou.

.59•*••4 •••••••**• ....
83
63
63
64'•**»♦*<
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d) Ochrano před Nukem.™

f) Ochrana před ostatními ůOnky - vlivem poddolovánl, výskytu metanu a pod.
B.3 Připojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovacl mbUtectrtckA Infrastruktury, pMotky...
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.......

B.4 Dopravní řeěenl...---- -
a), b) popis dopravního MflnívCéM bezbariérových opaťénf pro pfhjjpnost a užíváni stavby osobami se
sníženou schopnosti pohybu nebo onentaoe, napojeni území na stálici dopravní Infrastrukturu............. 72
o) doprava v klidu_________ _____________ ......_______

B.5 fteéenf vegetace a souvisejících terénních úprav-------
B.6 Popis vlivů stavby na životni prostředí a jeho ochrana.

a) uf* na životni prostfcdl - oyzdožl. hluk, voda, odpady a půda...
b) vttv na přírodu a krajmu (ochrana dfevm, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů a pod), 
zachováni ekologických funkcí a vazeb v krajině

vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
způsob zohledněni podmínek závazného stanoviska posouzeni vbvu záměru na životni prostředí, j»-il

e) 77
naplněni záměru omyiepSldi dostupných technikách nebo integrované povoleni, byto-li vydáno........ ......77
f) navrhované ochranné a bezpečnostní pásma, rozsah omezeni a podmínky ochrany podle Jiných 
právních předpisů......

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splněni základních požadavků z hlediska plněni úkolů ochrany obyvatelstva —....

B.8 Zásady organizace výstavby----------
a) napojeni staven létě na stávající dopravní a technickou Infrastrukturu......... .......................
bl to"**?**demoto>‘----c) maxknélnl dočasné a trvalé zábory pro stavomStě......-............ ................ ................—
d) požadavky na bezbariérové obchozl ba6y......... .............. ...... .......... .....................
a) bilance zemních prací, požadavky na přhun nebo deponie zemin.....................................

BA Celkové vodohospodářské fetenl
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« 65
65
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B.1 Popte území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využiti a 
zastavěnost území

Stavebním pozemkem v případě bytového domu Rajský horizont jsou pozemky s pare. Č. 221/78, 221/249 v 
katastrálním území Černý Most v městské části Praha 14, na kflženl ufic Amotta Valenty a Ocelková. Pozemky

Zájmové území potom zasahuje ještě na pozemky 221/500,221/907,221/76, 221/249 jsou v
372/1 a déle potom dočasnými zábory na pozemky 221/78, 221/79 a 352. Pozemků mimo vlastnictví investora 
týké zásah v rozsahu pfekttdek Inženýrských síti nebo obnova stávajícího povrchu komunikace pro p», a to po 
dohodě a mafrtetem pozemku - Magistrátem M. města Prahy případné Kolektory Praha as.
Jedná se o území v současnosti zastavěné nevyužívaným objektem, který je určen kdemoSd. Rozsah řešeného 
území je patrný z výkresové dokumentace. Demolovaný objekt je původní areál výměníková Ušnice Pražské 
teplárenské b.s. Beaprostřodné blízké plochy původního objektu jsou zpevněné, ostatní zafravněné. případně ee 
zde vyskytuje keřbvitá zeleň či mladé stromy. Okolní zpevněné plochy, které nebudou zastavěny, budou opatřeny 
novou povrchovou vrstvou.
Na pozemcích ja množství dřevin, převážně vysázených a mladšího věku. Dle dendrologického průzkumu byto 
zjištěno cekem 50 stromů, dále keře a zmtazanl některých stremO. Přesné Hasflkace a hodnoto dřevin ja 
podrobně zpracována v příloze -dendrologickém průzkumu.
V sovami části pozemku sa nachází svah, který cca 2,5 m stoupá směrem kulici Ocelková. Tento svah je 
záměrem respektován a plánovaný objekt ae plymáe napojí na výikové úrovně obou vále.
Nadmořská výtka terénu se v místě zájmového území pohybuje v rozmezí 244 - 248 m nm.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentaci, s dli a úkoly územního 
plánování, včetnft Informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Dle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního město Prahy schváleného usnesením Zastupitelstva h). 
m. Prahy č. 10/05 ze dno 9.9.1999, který nabyl účinnosti dna 1.15000, včetně schválených a platných změn. sa 
předmětný záměr nachází v současné zastavěném území, v ptače s funkčním využitím SV - všeobecně smlěené 
s koeficientem míry využití C. pro kterou plsti (výňatek z územního plánu):

Funkční plocha SV-C (všeobecněsmlěené):
Územ! sloužící pro umístěni potyfUrfcčnfch stsveb nebo kombinaci monoftjnkčntch staveb pro bydleni, obchod, 
admWstratívu, kulturu veřejné vybaveni, sport a služby věeho druhu, kde žádná z funkci nepřesáhne 60% 
celkové kapadty území vymezeného danou funkci.

W Ir*-04

ion,. *,i
,04 0,45 1C

fXtoAyiro045 y*

Ve vazbě na sousední blokovou zástavbu v daném lokalito, s podiažnoati 6 - 10.podíažl ti dovolujeme požádat o 
využití možností navýšeni koeficientu funkčního využití plochy 8V, ne které je plánován Zámár, z koeficientu C na 
koeficient D.
Diky tomuto navýěenl bude možné reefoovat plánovaný Záměr výstavby bytového objektu Rajský horizont se 
zohtedněnfm výfitové a objemové návaznost ne okolní zástavbu, kdy paneláková výBtavba ja vyěěl (až 
deset podlažní). Pro zachováni logických vazeb prostorových prvků je nezbytná vytti míra využiti.
Žádost na navýěenl koeficientu funkčního využití jo vznesena na základě Změny dzemnfto piánu 
Z2Ů32/00 přijeté Hlavním městem Prahou v záři 2018, kde ja v odůvodněných případech umožněno navýěenl 
koeficientu míry využití o Jeden funkční stupeň.

Funkční plocha 8V-D (všeobecná smíšené):
Území sloužld pro umístěni polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčnlch staveb pro bydleni, obchod, 
administrativu, kulturu veřejné vybaveni, sport s služby váeho druhu, kde žádné zkmkcl nepfesótme 60% 
celkové kapadty území vymezeného danou funkci.

4 Ml
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Požadavky vyplývajíc! pro záměr Rajský horizont 
navrhovaný kód míry využiti 
Smémá část ÚPr KMP:

Wbmwtjvnl část ÚPn HMP:

O
Koeficient podlažních ploch 
Koeficient zelené 
Koeficient zastavěné plochy 
Podlažnost

Funkční plocha 8V-C v předmětné lokalitě mé celkovou výměru 19 719 m*

Tato funkční plocha je aktuálně využita v převážné většině plochami obslužných komunikaci, které zajišťuji 
obsluhu daného území, ať již etabftzované části tak budoucfto rozvoje - směrem k ploée - OB-B, kde je 
plánována bytová výstavba.

Slévající využiti tak lze specifikovat takto:
• ulice Arnošta Valenty - využiti pojížděné obslužné komunikace
• ulice Amoěta Valenty - využiti pěfil komunikace
• ulice Arnošta Valenty - využili záSvy pro odstavná parkoviště
• samostatné hlídané provozované parkoviště, které naplňuje potřebné odstavné plochy pro přilehlé 

skffětnl celky a v něm umístěné stávajíc! bytové dcmy, u kterých nejsou dostatečné odstavné plochy 
parkovacích stáni

• segmentové plochy zeleně
• zástavba bytovým domem reaBzovaným cca v roce 2010 a s nim související želané plochy na 

pozemcích 373 a 372/1
• stávajíc! provozní budovy Kolektorů Praha a pWéhajfelm odstavným parkovištěm
• nevyužité výměníkové stanice s phiehtýrri pozemky zpevněných ploch určené k demolici a následnou 

výstavbu předmětu záměru - Bytového domu Rajský horizont

Na základě analýzy prostorových kapacitních možností pozemků nezastavěných funkčními objekty a pozemků 
nevyužitých na dopravní infrastrukturu obsluhující daná území, se jeví jako jediné možné plochy pro zástavbu 
plochy pozemků 221/76 a 221/249 - objekt stávající nevyuSíé výměníkové stanice, který ja určen k demolici. Tyto 
plochy na předmětných pozemcích jsou jako Jediné dostatečně kapacitní a poskytli možnost výstavby funkční 
budovy splňujíc! potřebné odstupové vzdálenosti od stávajících okolních objektů. V ostatních plochách funkčního 
území SV-C jsou pozemky, které by potencionálně mohly obsahovat funkční budovu, bud JIŽ využity na dopravní
infrastrukturu obsluhující......................... ....... ...............
potřebné odstupové vzdálenosti. Z těchto důvodů je přistoupeno k čerpáni funkční plochy SV-C pro výstavbu 
bytového domu na pozemcích 221/76 a 221/249 i z pozemků této funkční plochy mimo vlastnictví investora. 
Jedná se o pozemky, které byly výše zanetyzovány jako nezastavitelné z důvodů nedostatečných kompaktních 
ptoěných kapacit 6 slévajícímu využití pro dopravní Infrastrukturu obsluhující stabilizované dané území.
Pro pozemek 221/907, který je jediným velkoplošným pozemkem vdané funkční ptoSe SV-C a je na něm 
umístěna silniční komunikace Ocelková e pftehtou obslužnou dopravní infrastrukturou, se jeví jako smysluplné a 
funkční využiti izolačního zeleného pósu s pěšími komunikacemi intravHénu bytových domů, které přiléhají jižně 
ke komunikaci Ocelková, kde je z urbanistického pohledu zřejmé budováni zklidněných parkových ploch 
8 vnitřními komunfcacemi a odpočivnou a relaxační funkcí. Tato funkce již tvoří nebo bude tvořit přirozenou 
bariéru mezi kapacitní komunikaci Ocelková a bytovou výstavbou umisťovanou směrem na jih. Značná část z této 
urbanistické koncepce je jB v daném území realizována - viz situace širšího územ!. Záměr výstavby bytového 
domu Rajský Horizont plánce v této koncepci pokračovat a svým umlsténim a řešením na ni navázat realizaci 
veřejné zelené plochy a odpočinkovým prostorem na částí pozemku 221/907 v oblastí severní hranice 
s plánovanou výstavbou. Vnitřní pěSi komunikace neváži na stávající zbudované v části východně od Záměru.

KPP - 0,8 
KZ -0,55 
KZP-0,16
5+

I

území, nebo jsou plošně nedostatečné pro umístěni funkční budovy splňující

S»ma 5 (odkán 63)
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ŘE§ENÉ území
výměra pozemku v 
řeSeném územím

čerpatelné HPPvlastník
č. pozemku

9601200221/249 landla Management 
wi/76 UndhManafwwwt I 
372/1
221/500 HMP 
221/907 ] HMP

549,6687
3213402,2HMP

10973
255431

B732 
204331

4753359413
i

Hrubé podlažní ploché navrženého objektu Rajský Hortamt
• 1.NP
• 2.NP
• 3.NP 
- 4.NP
• S.NP
• Ustupujíc! 6.NP
• 7JJP
• 8.NP
• S.NP
■ 10.NP

574.4 m2
574.4 m* 
574,4 m2 
574,4 m3 
574A m2 
507,1 m* 
2933 m3 
2933 m*
293.9 m3
203.9 m2

4554,7 m2Hrubé podlažní plocha navrtaného objektu celltem (HPP) «

Hrubá podlažní plocha čerpateéná z daného úzomi 8V - C (navýieno na 0) ■ 

KPP plocha navržená objektu 4554,7 m* < 47633 m*

4753,4 m2

• VYHOVUJE

0,55Požadovaný KZ -
Plodu Záměru Je 69413 m* vptaěe SV-C (O) (Jedné ae o součet ploch pozemků v ottestl funkční plochy SV-C 
dotčená navrhovanou výatavbou nebo upravovanou z hledtoka zrieré v rtmd matouce Záměru)

Hocha záměru zasahuje ne pozemky - 221/248, 221/76 v majetku Investora a na ptoetry okolních sousedních 
pozemků - 372/1,221/500,221/907 a dále potom pouze dočasnými zábory na pozemky 352.221/70,221/78.

8*rarx 0 (otfcam 83)
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Minimální požadovaná plocha zdané ■ Plocha Záměru x KZ 0,55 = 5041.8x 0.65 = 3 268

Navrhovaná zsferi

102,3+1810.3+4$+467,7 m2 =
■ Velikost xpovniných ploch navrhovaného parku 500 m1

celkem 2 236,3 m2

OrtatnlzaW
Stromy ve zpevněná ploSe se střední konanou 
- mocnost vtgolaůnlho souvrsM vfceyak0.3m - 230,61 m*+303,1 ♦ 43,11 m3= 676,92 m*

25ka*25m2 = 625 m*

zopoOtáno (20%)
popínavá zohň namtitim terénu (pás il/ky O.Sm; plochy 22,3 m*+18 m> +18,15 m2 = 56.45 m*)

0,2 x 576,82* 118.35 m*

338.7 m* 
1079,03 m*

ZBDoCHéno fCOO%} 
Ostatní započftiv&nó

6 v 56.45°
zeleň celkem

(Z) 2 235.3 + 1 079,05 - 3 314,36 m*

í 1079 / 3 314,35 - 0,33 < 50% -VYHOVUJE

KZ ■ navrhované plocha zatenk-3 314,35 > požadovaná plocha zeleně na plote Záměru 3268 m2 
*3314 > 3268 •VYHOVUJE

Stran* 7 (oeftcrn 83)
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KPP 08 47SJ,á max. HPP 
min. požadavekKZ 055

RAJSKÝ HORIZONT
HPP SPlNfNO

SPINÉNO
4BV

řešené ú»mf JilM
198,7

Obecné požadavky na využiti území jsou v návrhu dodrženy.

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povoleni výjimky z obecných požadavků ne 
využíváni území

V době zpracováni dokumentace nabyla zpracovateli známa existence výjimek z obecných požadavků na 
využíváni území.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů

Vyjádřeni ke splněni jednotlivých požadavků dotčených orgánů bude souCásti eamoslatnáho dokumentu, který 
bude vyhotoven po obdrženi závazných stanovisek pM projednáváni táto dokumentace.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Inienýrskogeotogický průzkum

i

Strana 8 (osfcam S3)
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Geologické poměry
Skalní podklad je budován horninami staršího paleozoika - ordoviku, břidlicemi bohdalecfcého souvrství.
Břidlice bohdaleckého souvrství jsou ve svém typickém vývoji charakterizovány monotónním tmavošedým 
jllovoltýni až prachovltojftovttým, jemné slfdnatým vývojem.
V pflpovrchových úrovních bývají MHtoptefttě až WWtoeWpkovité rozložené, hlouběji zvětralé, OtomkovRě 
rozpadává. Jednotlivé Cíomky a střípky Jsou většinou středné pevné s holými povlaky límonitu a mají rezavé 
hnfidou barvu. V nexvěkalém stavu sa Jedná o středné pevné horniny hnědošedé až černé barvy s deskovitou až 
tence lavicovitou odfučnostf.
Povrch zvětralého skalního podkladu je sklonitý k Jihu a byl v průzkumných sondách zasttžen v hloubce 1.10- 

4,90m pod terénem. Je tvořen NMtosWpkovttě zvětralými bfkUcemi. Pro účely tohoto průzkumu Členíme skate! 
podkted do tfl kvaWafivnldr geotechnJcfcýeh typů. které jsou MB* charakterizovány déle v textu.
KvartéruI pobyv je tvořen tenisovými sedimenty, dniuviálnfrepiechovýml 
Terasová sedimenty vznikaly ukládáním Masticfcého materiálu na dně někdejších řefliř. LKotogícky sa jedná 
nejCastejl o pisky s opracovanými valouny křemene o velkosti do 3 cm. Terasové sedimenty byty na bkaUtt 
patrně krátce přemístěny spiochovými jevy, a tak dnes v saveml Části vypéftujl nerovnosfl horninového podkladu, 
s pouze při jižním okraji zájmového pozemku (viz dokumentace sond JI. 087. DP3) vytvářej! patrně retativně 
souvislou polohu o mocnosti cca 0,80 - 1,20m, která pokračuje dáte k ýhu, mimo zájmové území. Terasové 
sedimenty jsou významné svojí vysokou propustnosti, která potencMtně umožňuje zasakováni srážkových vod na

sedimenty a navážkami.

Detuviáteé-eplechová sedimenty vznikly promítáním zvětiaín skalního podkladu sa zeminami kvartémlho 
pokryvu, svahovým transportem, činnosti stékajid povntwvé vody, promrzáním a zpětným uWédénlm. Jejch 
Rtoloaie je proto závislá na místní geologické stavbě s na morfotoglckých poměrech. V zájmovém území jsou 
zastoupeny zejména pteUými jíly saCI (F4/CS) a jBovrtým piskem, d8a (S5/SC). Dosahuji mocnosti cca 0,60 - 
1,20m a pro hodnoceni Inženýretogeologlckýeh poměrů jsou tak prakticky bezvýznamné 
SouCasný povrch terénu je modelován aouvtafou polohou navážek, pod kterou byte lokálně ponechána původní 
humázní hlína. Navážky představují neulehlá až středná ulehlé, vertikálně I horizontálna heterogenní akumulace 
redeponovaných místních zemin, násypů a stavebokh sulln, případně se jedná o podtypy zpevněných ploch a 
zásypy Četných výkopů pro inženýrské sítě. Jejich mocnost dosahuje nepravidelně až po cca 3,50m. Navážka 
také vytváří výrazný terénní stupeň nad pozemkem, směrem k Ooeikcwé ufid.
Navážky, zastižené průzkumnými sondami, byly ktasHuvány především Jako Niny ptefitá grsaS (F3/M8) a 
příměsi útomků drobného stavebního odpadu. Jejich konstrukční užiti nepředpokládáme.
V zájmovém území ae nachází starý objekt kotelny, zpevněné plochy, šachtice horkovodu a betonová konstrukce 
podzemních vedeni sW. Hodnocení jejich demotoe není předmětem tohoto posouzeni.

poměry

Z hydrogeologického hlediska náleží území rajónu 6250 Praterazoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy, 
čisto hydrotogického pořadí 1-12-01-0340-000, název toku; Svópravfcký potok. V zájmovém území není 
vyhlášeno ochranně pásmo vodního zdroje- Zájmové území není součásti chráněné obtasti přirazené akumUace 
vod (CHOPAV). Zájmové území náleží stanoveným kaprovým vodám. Zdroj: HBS VUV, ČHMU. Zájmové území 
není součásti žádných záplavových území.
Obecné hydrogeologické poměry zájmové oblasti závisí zejména na množství srážek, fitotogrekém charakteru 
pevného prostředí i pfedevškn ne jeho propustnosti, potendltnteh zdrojích podzemní vody a na sntropogsrmlch 
vlivech. 8voji rok hraje také nerovnoměrnost srážek-a to jak v prúbéhu roku, tak dáte trvejte! změny v úhrnu 
srážek, způsobující dlouhodobé oscilace úrovně hladiny podzemní vody. Podzemní voda Ja vázána na 
pítpovrchovou zónu rozpukaných a rtavoteáných zvétralin skalního podkladu. Prostředí se vyznačuje matou 
akumulační schopnosti - po dlouhodobých srážkách se pukaný rychle naplní, v delších obdobích such* jsou 
dránovány. tnffltračnl oblast je omezena Nízkou eievsd, která představuje lokální hydrotogicfcá rozvodí.
Podzemní voda v horninách skalního podkladu nevytváří souvislou Nedteu, spíše se jedná o izolovaná výskyty, 
podmíněné výskytem prtencéálné zvodnělých puklin.
Podzemní vodě byte ověřena v průzkumných vrtech v úrovni 2,95 a 5.35m pod terénem. Zjištěné hloubka je ve 
shodě s archivními mMenftnl. vztaženými k tehdejšímu povrchu terénu (dřívější nadmořská výška Jadran; 
současná Balt).
Chemismus podzemních vody byl ověřen roaborem vzorku z vrtu JI (viz příloha č.S). Na základě výsledků byl 
klasifikován stupněm XA2 dle ČSN EN 208. a to z důvodu obsahu lontů S042-. Podzemní vodě vykazuje veM 
vysoký stupefi agresivity na kovové konstrukce (stupeň IV) dle ČSN 03 8375. a to z důvodu vysoké vodivosti e 
obsahu síranů + chloridů.

Hydr

Zájmové území není ložiskově chráněno ani dotčeno dftvějél těžbou. V zájmovém území není důvodný 
předpoklad výskytu kontaminace horninového prostředí. V zájmovém území se nenacházej! žádné sesuvy ani 
jiné nebezpečné svahové deformace

M(oatamS3)
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a hornin
Na základě vyhodnoceni nových a archivních podkladů vymezujeme na staveništi 6 geotechnických typů zemin a 
hornin, zakreslených v geotechrňckých řezech, které se liSi svými mechsnlcko-fyňkálnlml vlastnostmi. Reliktní 
humóznl horizont pod navážkou je rovněž řazen k navážce.
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Zatofen/oleáto
Geologická poměry zájmového územ i jsou přehledné znázorněny ve zpracovaných řezech A - A', B - Ba 
klasifikovány v tabulce č.1.
Ve smyslu filenénl staventfiř dle ČSN EN 1BG7-1.2 charakterizujeme geologické poměry lokality jako složité, 
neboť v úrovni eventuálního plošného založeni bude zasfižen sice jednotně geolechnický typ GT4, ale jedná ee o 
prostředí s nízkou únosnosti, navíc pod úrovni průsaků podzemní vody.

Navrženou konstrukci klasifikujeme Jako staticky náročný objekt a v případě plošného základu tak staveniště 
řadíme do 3. geotechnické kategorie.

S ohledem na relativně nízkou únosnost hornin GT4 v základové spáře, jako i rozdílnou podtažnost 
jednoBvých částí objektu. Jednoznačné doporučujeme stavbu zakládat NuMmým způsobem, zejména na vrtané 
piloty, vetknuté v adekvátní délce do prosffedl GT6.

Piloty bude nutno pažit, a to jak z důvodu stability stěn v úrovni kvariémlch zemin, tak pro eliminací průsaků 
vod v prostředí břidlic. Piloty budou vystaveny působeni podzemních vod stupně XA2 (sírany). Uvedená

Strun 11 (ortcamtt)
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betonáži.
V závislosti na zvolená Houbce stavební jámy Jo nutno spodní stavbu kvalitně izolovat a dimenzovat na 

adekvátní vztek podzemní vody. patrný zejména z taufrBV«ondy JL
Zájmové ůzsml nendé do setonlckých oblastí dla ČSN EN 1998-x (vč Změny 2016), a proto není nutno 

konstrukci posuzovat na účinky seizmiofty. vyplývajíc! z peotoflioké stavby.

TUtftnotíaxpitnépwdttlxamln
Klasifikaci těžBetnoati místních zarrtn a hornin uvádí tabulka 6.1. Pro rozpojováni mtetnldi zemin a hornin bude 
mSIo^iSbS^stevsbnl mschantemy. Hodnoceni demolice dRvéjělch konstrukt* není pfedmétem tohoto 
posouzeni
Místní výkopek OT1, GT2 Je máto vhodný pro zpětná užiti, neboř Jej nelze ****** perareby. umrtfcjjkd 
konstrukční použití nepř. v hutněném násypu. Pro uvedené účely lze selektivně užit zeminy GT3. případné
V^tdítí^SSa^véSlých hornin Je možné pouze pro zásypy, které nebudou dotčeny 
mrazem nebo podzemní vodou.

Zabezpečen/ Mvabníjámy
Pň realizaci projektu bude vytvořena stavební Jáma, zasahující do prostředí GT1,
jejího paženi doporučujeme užtt fieotochnlcfcě parametry tabulky 1 a zpracované geotechnfcká fary. Pro 
m Q°POnjánTyne jednotíhéúrovné budou najprve zastíženy intdélnl průseky statických vod, které pozahloubeni 
cca 48 h klesnou ne následujíc! intenzitu:

r«62

adna
9/mtn241.50 m RJO.

241,00 m nm t «n/n*i

20/irin
.

Ofiií s
Wmn*

1081/s 
1.01 to

1

Paženi stavební Jámy va vztahu k přítokům ba MM butf masivní konstrukci - podzemními rtfcwnl spod, nebo 
realizaci zéporwéattny a obvodovým žlabem, kterým budou prosakující vody sváděnydo Jlmtye P° rt*0 
realizace apodnl stavby nepře#** čerpány mimo staveni**, napfBdad e užMm samočinného spoultěnl.

Voakovinf srážkových vod
Podmínky vsakováni byly wěřovány při prováděni terénních prací e jsou vyjédřony koefidentem vsaku kv.
Soh^mV|tag!3cSdcou stavbu k*a*y Je zřejmé, ža jakékoli zasakováni J™; ^JSi***^
vztlak vod kolem spodní stavby a může Jej významně zvytovat, nebof vsakované vody budou proeffedlm OT3 
prosakovat až ke konstrukci.

SfWklO-SnVB lze IntBrpretovBt tak,2ov úrovni GT3 se 1 Wr vody vaékne do 1 m2 nasycené vsakovad plochy

filtrační polohu o mocnosti 1,Dm - tato podmínka bude při vsakováni do povrchu prostřed! Ilmttně GT3 aptoěna, 
případně tze doporučit na zeminéchGT3 doplněni polohy pískového filtru na mocnosMjDm.
Zasakovánlrnč^ch srážkových vod do seotoflidcého podkladu v retevantolch N«4*éch nebudou podwmni 
vody nijak dotčeny. Zasakováním také nebudou změněny hydrofleotofllcká an. peoteohnická poměry pozemku č. 
iaho ototl PTIvod vsakovaných vod do vsakovacího prvku Je nutno navrhnout tak, aby nevznikalo rtzBto průsaků 

• • * objektů, zásypů sítí nebo do zemních pláni komunikaci.vod do základových

12 (odkán 63)
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Návrh umístění a rozsah vsakovacích ploch je třeba dále přizpůsobit § 24a vyhlášky 501/2006 8b. o obecných 
požadavcích na využíváni území, který pro máto prostupné prostřed! stanovuje nejmeníl vzdálenost zdrojů 
možného znečištěni od studni na 12 m.
S přihlédnutím h potenciálnímu riziku nerovnoměrného aectón/ mocných naváže* Kotem stavby pft Mtch 
cykHckém zvodňovérU doporučujeme srážkové vody likvidovat splto Jiným způsobem, nežil vsakováním 
do osologického prostředí

Qeotochnlcký dozor
S ohledem na složitá geologické poměry staveniště doporučujeme po dobu zaldádáni sjednat geotechnický 
dozor, který bude na základě přímého odkryti staveniště upřesňovat další geotechnické hodnoceni pří zakládáni.

Radon
Stanovení 
3/2017

Hodnoceni radonového rizika plochy zástavby je provedeno vzhledem k situaci z hlediska distribuce hodnot 
objemové aktivity radonu komplexně pro celé zéjmtwé území. Dle shrnutí v kapitole 3 Je rozhodujícím prostředím 
pro stanoveni radonového Indexu pozemku prostředí středné plynoprapustné pro radon. Zjttléné hodnoty a údaje 
týkající sa problematiky dšrtrbuce radonu v půdním vzduchu Jsou shrnuty v kap.3 a v tabulkovém zpracování. 
Kategorizace ploch staventtf, případně jejich částí, vychází ze zjištěných hodnot objemové aktivity radonu v 
půdním vzduchu a jejich distribuce. Oattkn významným parametrem pit stanovení radonového indexu pozemku 
Ja hodnota třetího kvadHu statistického souboru hodnot.
Hodnota třetího kvartHu celého souboru hodnot cA75 - 16,4 kBqxn-3 Ja nižší než příslušná hraniční hodnota 20 
kBq.m-3 pit uváženi středné ply nepropustné ho prostředí. Jak vyplývá z výše uvedených údajů, z informaci 
týkajících se ptynopropustnostJ prostřed! a ze statistického vyhodnocení, pozemek pro akcí: RAJSKÝ HORIZONT, 
výstavba bytového domu, Arnošta Valenty, Praha 14 - Černý Most - je z hlediska rizika vnfcáni radonu z podloží 
do budov pozemkem s nízkým radonovým indexem. Vzhledem k zjištěným maximálním hodnotám Je ve 
sledovaném případů nutné uvážil zařazeni výrazné u homl hranice této kategorie.
Po stanoveni radonového indexu pozemku Je třeba řešit konstrukci domu tak, aby riziko pronikáni radonu do 
budovy bylo mlnfroélnl. Podle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží ja prvním krokem stanovení 
radonového Indexu stavby. Ten vyjadřuje radonový potenciál prostředí na úrovni základové spáry a stanovuje se 
na základů znalosti radonového indexu pozemku a dalších údajů vyplývajících z charakteru výstavby.
Pozn_ Pokud Je radonový Index stavby shodný se stanoveným, tj. nízkým radonovým indexem pozemku, 
nevyžaduje roaRzaoe stavby v případě nízkého radonového Indexu speciální ochranné opatřeni stavebního 
objektu, je pouze nutno dbát obecných zásad pň zakládáni - kvalitní provedení běžné celistvé hydroizdace 
Doporučujeme zajištěni neporušenosti základové desky a vyrovnávacího betonu podlahy a utěsnění prostupů 
instalačních vedení vedoucích do objektu ze země.

Podle zákona č. 18/1997 Sb.. Je nutno stavby chránit před pronikáním radonu z podloží. Při realizaci 
protiradonových opatření bude postupováno v souladu s ČSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží. 
Vzhledem k úrovni radonového rizika nízké hodnoty Je za dostačující řešeni ochrany před pronikáním radonu 
z podloží vlastni projekční řoSenl, kdy všechny suterénní podlaží obsahující prostor pariongu a technické 
místnosti Je řádné a dostatečné provětráváno a znehodnocený vzduch Je odváděn nad úroveň objektu. Spodní 
stavba ja navržena z vodostavebnlho betonu e chemickou příměsi.

V 0,8, —

Dendrologický průzkum

v

Zájmové území představuje roztroušenou zeleň v okolí starších budov. Ve vymezené ploše jsou Jednak 
vysazované dřeviny (borovice, ořešák, Jabloně hrušná) doplněné zzntazenfm některých stromů a keřů (šípková 
růže, svida, černý bez, myrobelén).
Vegetace byla z části zapojená (souvislé plochy nad 40 m2) s jednak roztroušené jednotlivá Či malé skupinky 
stromů a keřů.
Ve vymezeném územ! byl potvrzen výskyt celkem 50 jedinců stromů, dáte byly zaznamenány keře a zmlazeni 
některých stromů.
Přítomné dřeviny jsou převážné mladšího věku. stromy s obvodem kmene ve výčetní výšce nad 80 cm byly 
zaznamenány pouze dva. Jejich zókres Je pak v mapové příloze č. 2, která je součásti dendrologického posudku. 
Druhové složení je pestřejší, zamétené z části užitkově (ořešáky, myrobalány, hrušně, meruňka. Jabloň), 
doplněné v západní části plochy skupinou borovic.
Kompletní seznam všech zaznamenaných tfevin je uveden v dendrologickém posudku v přDoze 6.3 za textem.

strana 13 (erikem 83)
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NeJpočetnětSIm druhem je jabloň domácí (cekem 17 «.) a to I diky znto2enl uvnitř souvislých porostů. OstaW 
plochy jsou pravidelná sečené, bez náletů. Dáte jsou hojnější třešně (9 ex.), sBvoné myrobalény (fi ex.) a borovice 
děrné (6 ex.). Dubu letního byly 3 «jl, 2 ex. byly od hrušně obecná, oaWnl druhy byly po jednom exempláři: 
ořešák královský, buk lesní, hloh jednosemenný, meruňka obecné, pajasan žláznatý. Z keřového patra jsou 
nejčasttjl zastoupeny rúto Šipková (Rosa ep.). avWa krvavá (Cormu sanguinea) a sRvoft myrabaMn (Pnmua 
cerasKofia), která doplňovaly Šeřík obecný (Syringe vulgaris), damý bez (Sarobucua nigra), pteftl zob obecný 
(Uguehum vuigare). zimotez obecný (Lonicera xytosteum), Nohy (Crataegus ap.).
Ze zmlazených stromů jsou v podrostu najdeme: třetoň obecná, sllvoň myrobalán, jabloň obecná.

Obvod lomné
Jedinců s obvodem kmene větším než 80 cm jsou pouhá 4 % (2 ex.): ořešák královský 1 ex. A borovice torná 1
ex.

cy»!3i
o" 1 -TZi-i. i .
*. o ?

nhSMTmi
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o j «í . II
Ido 21l___a-* . 3®»_ MHM? )

tyštoatromu
Výška dřevin se pohybuje od3maždo12m.V loksStS je zastoupeno 30 ex stromů o výíce do 5 m, 10 ex.

b jeden exemplář o výáce nad 11 m (12 m). I tato charakteristika ukazuje ne mladšídřevin o výšce 0-10 ro a 
strukturu přtonmých stromů.

Ve sledované tokali* byty převážná véStoa dřevte a výbornou fyzwtogktou vitalitou (48 ex.). pouze u dvou 
jecincú byly zaznamenána mknd narušená fyziologická vrtoWa.

ZdnvobtittĚV
Během prozkumu bylo zjBtěno 43 ex. dřevin ve výborném zdravotním stavu, 4 ex. dřevin v dobrém zdravotním 
stavu, 1 ex dřevin ve zbortěném zdravotním stavu, 1 ex. dřevin ve výrazné zhoršeném zdravotním stavu, 1 ex.
sRnš narušeného elromu. Suchý strom nebyl zaznamenán žádný.

Růstové podmínky
V porostech byly převážné neovlivněné růstová podmínky, u néfcterých stromů (13 ex.) rostoucích v bUztosti 
zpevněných ploch - chodníků, kde byl Jednostranné omezen rozvoj podzemních částí, byty růstové porknlnky 
téchto stromů vyhodnoceny jako dobré.

Prvkym
Tyto prvky so v zájmovém území téměř nevyskytovaly, pouze pér ulomených vflM.
Vzhledem k panovanému stavebnímu záměru je nutné vykácet dřeviny, která jsou vkolffl splínovaným 
zámérem a není možná jejich ponechání. Kácení se vtok nedotkne stromů přesahujte! obvod kmene 80 cm 
Návrh sadových úprav bude proveden v dalším stupni dokumentace, který zohledni množství vykácená zelené. 
Na řešeném pozemku je už v tuto chvB navrženo nětoSk travnatých ptoch. dřevin e záhonů a kafi, lemujícími 
komunikace, soukromá pfedzahrádky jsou oddělaná živými poty (podrobně viz odstavec B.5 Řešení vegetace a 
Bouvtoojedch terénních úprav).

f) ochrana územ! pod!* Jiných právních předpisů

Památková zóna
Zájmové územ! svoji plochou nepostihuje žádné památky a památkově chráněná území.

Ochranné a bezpečnostní pásma Inženýrských sffl

doočh ranného pásma teplovodu Je projednán a umožněn správcem sítě - Pražská
nová inženýrské 
dotčeno nadzemní 
objektu. Tento 
teplárenská 14.

6(m t4 (tMflum 83)
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Před zahájením prací bude provedeno přesné vytýčeni stávajících inženýrských sítí.

o Ochranné pásmo podzemního elektrického vedeni do 110kV od krajního kabelu 
o Ochranné pásmo vodovodu a kanalizaci do průmětu pohubl DNSOO na obě strany 
o Ochranné pásmo vodovodu a kanalizací nad průměr potrubí DN500 na obé strany 
o Ochranné pásmo teplovodu od tohoto zařízeni na obé strany 
o Ochranné pásmo slaboproudých rozvodů na obé strany

Další ochranná pásma

1 m
1.5 m
2.5 m 
2.5 m 
1,5m

Zvláště chrinfciá území
Do zájmového území projektované stavby nezaaahijl žádná zvlálté ehránéná území ve smyslu zákona č. 
114/1982 Sb., o ochraná přírody a krajiny.
Areál nezasahuje do chráněného území ve smyslu 2átona č. 44/1988 Sb., o ochraně nerostného bohatství, v 
platném zněni.

g) poloha vzhledám k záplavovému území, poddolovanému území a pod.

Stavba ani žádná část pozemku určeného pro výstavbu se nenachází dle dostupných podkladů platných v době 
vydání této dokumentace v podddotoveném ani v záplavovém území. NejbitžSIm vodním tokem (khi potoky 
Rokytky, Svépravický potok a Chvalka, který je nejblíže, a to cca 600 m.
Hranice nejbliž&ho záplavového území Q100 drobných vodních toků se dle dostupných podkladů nachází ve 
vzdáleností cca 900-850 m severním směrem, nicméně zdaleka nezasahuje do řešeného území dotčeného 
výstavbou.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poméry v území

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky se projeví zejména v období výstavby ve formě zvýšeni hluku a zvýšeni 
prašnosti Tylo negativní projevy související« výstavbou budou eliminovány na minimum.

Po realizaci v období provozu bytového domu Rajský horizont bude vliv na okolí projeven zvýšenou dopravní 
frekvencí osobních automobilů nových rezidentů. Tento vliv však nebude znamenat překročeni povolených kmitů 
zátěže Nukem.

Odtokové poměry v území
V současnosti je plocha budoucí výstavby bytového domu obsazena stávající zástavbou a zpevněnými plochami. 
Navrženou výstavbou se odtokové poméry upraví, a to lak, že nedojde k jejímu zhoršeni. Zároveň je navržena 
podzemní retenční a akumulační nádrž na dešťové vody z objektu bytového domu (v prostoru venkovních ploch u 
vjezdu do 1PP). Dešťové vody jsou odváděny veřejným řadem dešfové kanalizace, která je finálně zaústěna do 
vodního toku Rokytka.

i) požadavky na asanace, demolice, káceni dřevin

V lokalitě se nachází stávající objekt 6-p. 1004 - předávací etanfca Pražské teplárenské as., který už neplní svoji 
ftmkd. Objekt je celý navržen k demolici.
6 demolicí objektu souvisí i zrušeni některých stávajících přípojek inženýrských sílí původního objektu. Některé 
přípojky však zůstávají funkční, a to jak pro období výstavby pro staveníštní odběr, tak pro budoucí objekt 
bytového domu. Jedná sa o stávajíc! přípojku vody, která bude využita jak pro období výstavby pro staveníštní 
odběr, tak pro plánovanou novostavbu. Pro 6taveništnl odběr bude využita rovněž přfpopca etcktro, která bude pro 
plánovaný objekt následně přeložena.

KácenítohmS
Vzhledem k plánovanému stavebnímu záměro je nutné vykácet dřeviny, které jsou v kolizi a plánovaným 
záměrem a není možné jejích ponechání. Káceni se však nedotkne stromů přesahujíc! obvod kmene 80 cm. 
Jedné se především o množství dřevin v severní íásfi území, která bude srovnána a výškovou úrovni ulice 
Ocelková, od které povede pěší komunikace ke vstupu do objektu Rajský horizont

Stroa 16 Iwfaiin 63)
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i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zsmědéiského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plněni funkce lesa (dočasné / trvalé)

Dotčené území se nachází v zestavflné oMasO mésta Prahy na území městské Praha 14 v k-ú. černý Most 
Záměr je lokalizován na pozemcích vedených v katastru nemovitosti jako zastavěné pjotíja ai nádvoří a ostatní 
plocha. Záměr ntovSvftuje půdu vedenou v zemědělském půdním fondu a pozemky naplní funkci lota.

k) územní technické podmínky - zejména možno*! napojeni na ettvajici dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Před zahájením stavebních prací na projektu Rajský horizont je nutná demoSoe stávajícího objektu původně

S3HSSS^3wjs*a«íaM5
plánovaný objekt následně pMořena.
Vzhledem k rozsahu budoucího objektu Jsou v přípravné fázi raaRzaca nutná prwadsri překládek některých 
vedeni inženýrských sJU probíhající pte* pozemek. Konkrétně musí proběhnout ptetořen!:

č-352. Přeloženi bude provedeoodo *a*^*™'^*2* V 
bude provedena sprtveem teplovodu - JV“

* nové přípona pro plánovaný nový objekt bytového domu Rajský horizont Pfl překládce do

vedeni NN kabelů budou přek&sna ke etáv^W trase, která vede v západní části území. Rozvodná skflft íSfcZSřa SíSSTroh zgní strany budcudho o»tti R*ký hofont Odhal budou 
připojeny l kabely bčžfd z východní strany. Vmisté plánovaného vteupu a vjezdu do objekto bude 
vedeni dopWno o chránlčky. Práce budou probíhat na území stavebního pozemku dotčeného

rrsLa v. ^
ibuNmii správce sítě.

• vSenlVO bude po dohodě se správcem sítě z pozemku stavebníka odstraněno včetně stožáru.

SE35K2 raastíss
- k hlavnímu vstupu do objaktu Rajský horizont

Z MNflMta Mpctfanf bytwtho dorotí na inženýra** afté;
. Kanalizace - provedeny 2 nové kanalizační přípojky zuBce Amoěta Valenty - přípojka detfová

v severovýchodním rohu 2.PP uvnltf objektu. V rámci pWožky trasy přípojky do stávajícího objektu fcp. 
1003 bude feiena i odbočka na novou přípojku pro navrhovaný objekt.

16(c«AanK)
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• Elektřina - v r*nri přetaženi trasy PRE dojde ke zřízení přípojného místa na jižní fasádě jihozápadního 
rohu objektu.

• Sdělovací kabely - napojeni na metalkkou alf bude reéero do bytového domu v úrovni 1PP- Provider 
zatím není znám, předpokládá se připojeni na sítě UPC nebo CETIN, kteří mají v lokalitě přes pozemek 
vedeny $Uě.

i

Napojeni domů na dopravní infrastrukturu je řešeno přes vjezd do 1PP z tlíce Arnošta Valenty. Vývoz domovního 
odpadu bude prováděn z komunikace Arnošta Valenty, kdy místnost s odpadem Je místěna vedle vstupu do 
objektu z jižní strany budovy. Z hlediska komunikaci pro pěší Je hlavni vstup situovány ze severu od ulice 
Ocelková. Další vstup je veden z jižní strany z ulice Arnošta Valenty, který předpokládá překonáni výšky cca 2.5 
m po vnitřním schodišti pro dosaženi úrovně 1 .NP.

pro místníSb. Ministerstva

Jako bezbariérový je řešen vstup do 1NP z ulice Ocelková. (Vlče je problematika bezbariérového užíváni stavby 
popsána v oddíle B.2.4 Bezbariérově užíváni stavby)

I) věcně ■ časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, souvisejíc! investice

Předpokládaný termín realizace 4.čtaťeti 2020 - předpoklad trvání stavby cca 18 měsíců. Proveden! celé stavby 
se předpokládá jedním generálním dodavatelem v jedné etapě výstavby.

Popis postupu výstavby
- přípravné práce (provedeny budou demofioe, přeložky opotí.)
-výkopové práce
- založeni a hrubá stavba (včetně střechy)
- kompletace, technická zařízeni a inženýrské sítě, napojováni na technickou Infrastrukturu
- Qsté terénní úpravy * komunikace

Věcné a časové vazby budou uzpůsobeny harmonogramu prací vybraného Zhotovitele stavby

Podmiňující, vyvolané a souvisej Id Investice

Před zahájením stavebních práci . . 
výměníkové stanice Pražské Teplárenské ai, který již nemá využiti.
S demolicí otfcktu souvisí i zrušeni některých stávajících přípojek Inženýrských eltf původního objektu. Některé 
přípojky však 2ústávajl funkční, a to jak pro období výstavby pro stavenlStnl odběr, tak pro budoucí objekt 
bytového domu. Jedná se o stávajíc! přípojku vody. která bude využita jak pro období výstavby pro staveništnl

bu. Pro staveništnl odběr bude využita rovněž přípojka etektro, která bude pro

na projektu Rajský horizont je nutné demolice stávajícího objektu původně

odběr, tak pro pi 
plánovaný objekt následně přeložena.
V rámci hrubých terénních úprav a přípravy spodní stavby bude provedena obnova hydrolzolace horkovodní 
šachty CMOOiAVA. Rozsah prováděných před:

a) Obnova hydroizoface horkovodní šachty CM001AVA bude provedena Investorem akce Rajský 
horizont na východní a jttnl straně šachty v celkovém rozsahu cca 16 m3.

b) Obnovou je myšleno - odstraněni stávající cMové obezdívky. obnaženi Železobetonového skeletu 
šachty, navařeni nová hydrotzotace (1 x asi. pás s polyesterovou vložkou - např. ELASTCK 40) a 
opětovné obezděni šachty plnou cihlou.

c) Hydroizoiace bude přetažena na boční stěny a homl desku s přesahem 150 mm.

Vzhledem k rozsahu budoucího objektu jsou v přípravné fázi raailzaoe nutné provedeni překládek některých 
vedeni inženýrských síti probíhající přes pozemek. Konkrétně musí proběhnout přeloženi:

• Přípojky teplovodního vaděni k sousednímu objektu tp.1003, kdy bude zachována pozice vstupu 
do objektu. Přípojka bude nově napojena na stávající vedeni probíhajíc! jižně od objektu na pozemku 
č.352. Přeloženi bude provedeno do pozemku 372/1. který Je v majetku hlavního města Prahy. Přeložka 
bude provedena správcem teplovodu - Pražskou teplárenskou a.s. a zároveň s přeložkou bude rovněž 
realizována nová přípojka pro plánovaný nový objekt bytového domu Rajský horizont. Při překládc* do 
pozemku 372/1 budou splněny podmínky správce sftě.

17 {aefcen M)
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Valenty. Přetaženi bude provedeno v rozsahu stavebního pozemku pfl splněni podmínek aprávee aftě.
. Elektrického vedeni NN vedeného přes pni > zéps*dC^ pozemku .fcwbnfc^ My tnijabetavé 

vedeni NN kabelů budou přetažena ke stávající »nse, které vede v západnítt* <ami.WayylnéiMI 
bude přemlsttna na fhozápadnl roh z již* strany budoucího ctajetau Rajský horizont Odtad budou 
připojeny I kabaly béžfcl z východní skaný. V místě plénovaného vstupu a vjezdu do objato, bude 
vedeni doplněno o chráníftky. Práce budou probíhat na touni stavebního pozemku dotčeného 
výstavbou a budou splňovat podmínky správce sltt.

• Slabouproudé sdělovací kabely UPC a CETW - v «ámd realizace bude v přípravné fázi území také 
nutné odstranit sleboproudé kabaly ve správě UPC e CET1N vedoucí z Části pod ot>jotdam a aktuálně 
stávajícím objektem. Odstraněni bude provedeno v rozsahu stavebního pozemku pT splněni podmínek 
správce sítě. Kabel bude odborně ukončen v Šachtě odbornou firmou na základě souhlasu správce attě. 
Celkové défca každého z tulených kabelů js cca 30 m.

• pfipolka plynovodu bude zruěena. Plánovaný objekt Rajský horizont nebuda k plynu připojen.
. VedanIVObude po dohodě se správcem sfti z pozemku stavebníka odstraněno vřetně stožáru.

a,«siís« s
komunikace k hlavnímu vstupu do objektu Rajský horizont

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje

Parcelní CWa pozemků pro výstavbu - 221/76,221/249.

Parcelní Cista pozemků dotčených stavbou 221/500.221/BQ7.372/1.

PareeW Cista pozemků dotčených dočasnými zábory 221/78.221/79,362.

ari
lb - Mlwa, ftr -fcitiarias.%Wwew. H0Q0 Pr«>ai t

ksaivm vok»«k«.itnoP)i^ae
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranní nebo 
bázpačnostni pásmo

Parcelní Cfafc dotčená změnouhmtikem ochranného pásma-221/249.221/7B 221/500,221/907.372/1,352.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího uifvání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údpje o Jejich 
současném stavu, závěry stavebné technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzeni nosných konstrukci

Bytový dům Rajský horizont bude novostavbou.

Stana n (Črtům 83)



havyaMiathMhulaR t Rajský Horizont 9S'-i»•| e aiiam nooof*vj eL G <r
N A L

2-M1B

i *ACbriOntW

4^r
] RX1_TQÍ

iprtv«» »• •• to

b) účel užíváni stavby

Navrhovaný objekt bude sloužit pro Mely bydleni, jehož součásti bude 57 bytových jednotek o dispozicích - 20 
bytů 1+kk. 18 bytů 2*kk, 13 bytů 3*kk a 5 bytů 4+kk. Kalkulovaná obsazenost bytových Jednotek fint 158 osob. 
Současná je v suterénu objektu navrženo 64 parkovacích slánl a dělil 3 stáni budou označena východná od 
vjezdu do objektu. Tato stáni jsou navržena nad rámec P3P pro ztepftenl problematiky dopravy v klidu v lokalita.

vypočtené na základé pražských stavebních píedpisů je 82 parkovacích stáni. Součásti 
uvedeného počtu je 5 stáni pro návétůvnlky a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Bytový dům Rajský horizont bude trvalou stavbou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povoleni výjimky z technických požadavku 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užíváni stavby

V dobé zpracováni dokumentace nebyla zpracovateli známa existence výjimek ČI Olovových feSenf potřebných
nebo ovBvňujídch tento projekt

e) informace o tom, zda a v jakých Částech dokumentace Jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů

Vyjádřeni ke spínáni jednotlivých požadavků dotčených orgánů bude součásti samostatného dokumentu, který
bude vyhotoven po obdrženi závazných stanovisek pfl projednáváni této dokumentace.

f) ochrana stavby podle Jiných právních předpisů

Předmétná stavba nebude podléhat žádné ochran*.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a 
jejich velikosti, spod.

I

• celková plocha řečeného územi
• zastavěná plocha podzemní části
• zastavčné plocha 1. nadz. podaži (bez průmétú konzole nadzemních hmot)
• obestavéný prostor celkem

-z toho podzemní podlaží 
. -z toho nadzemní podlaží

• hrubé podlažní plocha celkem
- z toho HPP nadzemních podlaží 
-z toho HPP suterénů

5 841,8 m7 
1 285 m7 
574,4 m7 

25 287 m* 
9 357 ms 

16 840 m* 
7 490,6 m7 
4 554,7 m7 
2 835,9 m7

• počet bytů 57
-z toho velikost 1+fck
- z toho velikost 2*kk
- z toho velikost 3*kk 
z toho velikost 4*kk

• předpokládaná kapacita osob
• počet nadzemních podlaží

20

19
13

5

156

10

8&ana 10 W>
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3• počet podzemních podlaží
• počet sklepů
. počet parkovacích stáni v podzemním parkingu
• počet venkovních parkovacích stáni (nad rámec PSP)

h) základní bHance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hopodaření a dešťovou 
vodou, osikové produkované množství a druhy odpadu a emisi apod.

bytu, kdy.

26
64

3

počet osob stanoven dte plochy
- plocha bytu do 50 m*
- plocha bytu do 50 - 76 m3
- plocha bytu nad 75 m2

Celkem počet osob-156

Bitence potřeby vody

2 EO x 20 ■ 40
3 EO x 32 = 66 

4EOx5 = 20

150,0 1/osoba.den 23400,00 l/den 
180,0 l/návštěvník.den 3600,00 l/den 
10* l/m2.den

156 osoba 
20 návStěvnlk 

100 m2

osoby v bytech 
rezerva pronájem wellness

1000,00 l/den 
28000,00 |/den

úklid
Celkem

Možnost využiti provozní vody: 
Průměrná denní potřeba vody 
Maximální denní potřeba vody 
Maximální hodinová potřeba vody 
Roční potřeba vody 
Potřeba požární vody (vnitřní)

28000,00 l/den 
42000,00 l/den

1,02 l/s
10105,00 m3/rok

2,2 |/s

kosf.d
koef.h

1,5
2,1

BHance odtoku odpadních vod

Splašková voda
Průměrný denní odtok splaškové vody 
Maximální denní odtok splaškové vody 
Maximální hodinový odtok splaškové vody 
Maximální odtok splaškové vody 
Roční odtok splaškové vody

28000,00 l/den 
42000,00 l/den 

1*2 l/s 
1,63 l/s

10105,00 m3/rok

výpočet podle ČSN 06 0320 (záři 2006)Teplo pro ohřev teplé vody

součinitel jednotková potřeba potřeba TV 
současnosti potřeba tepla tepla

kWh/os kWh

množstvíNázev provozu
55'C

s
0*0 4,30 536.6

4,30 86*
0*0 80*

10254156oso by v bytech 
rezerva pronájem wellness 20 1*0 1643

100 1.00 1529úklid
702,6 13426součet

Strana 20 (osSxm $3)
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poměrná ztráty 
teplo ztrátové 
ztráta tepla 
celkem potřeba tepla

0,5
351,3 kWh 

14,6 kW 
1054,0 kWh

Velikost a výkon zásobníku 
potřebná akumulace tepla Qmax 195,0 kWh 

55,0 ‘C 
10,0 ’C 

2x1^0 m3 
75,0 kW

t2
tl
velikost zásobníku vypočtená 
výkon při ohřevu se zásobníkem

V objektu je v technická místnosti navržen zásobník vytápěný protest ÚT o objemu 2x1500 litrů

Potřeba požární vody (vnitřní)

VnHřnl požární vodovod bude v objektu rceveden a navržen podle kap.8 ČSN 73 0073. Jako vnitřní odběrná 
mlate budou sloužit nástěnné hadicově systémy .0' s průtokem 0,3 i/s a 1,1 l/s v prostorách garáži (průměr 
hadice Je 25 mm) a v nadzemních patrech s bytovými jednotkami(piůmér hadice je 19 mm) budou rozmístěné tak. 
«>y vtechna místa byte v dosahu nejméně jednoho proudu byly 30 m hadice.

Bilance odpadních vod

Množství deltových vod:
Fpoz plocha zájmového území pozemku 

plocha střechy (napojené do kanalizace ) 
součinitel odtoku zelené střechy 05

vpov ..... povolený odtok do vetyné kanalizace 3 Mho
intenzita defitě 101 l/s/ha

... odtoková množství deltových vod

Fstf
V

I
Q

Velikost povolený odtok deltových vod z pozemku:

Qpov « Fpoz - vpov dle PV3 / PVK 
Opav - 3198-M0 Ks

Návrh retence s ohledem na dééts periodicitou 0,1 (104atý déíť) - výpočet redukované plochy

Název Plochy 
SfeÍHl_______

ZP«»nSná p oJi»

A m2 Artng)

___ SLi_____1
---- Mol---- 9A

871
278.f —

180 OJL. 144
01 »JL

1W7Ceikoyí poefta

Rsdutovs«i*p<o€haA.tW2l ___
Pet Vaha Uama

I N**mo/y- détf toaoltné kanalizace
7K , O.Dgg 
1801 Q Q10O

l/S
Odtok 2M_

187

SOM 21 (oaBcam 63)
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<«*) 1887Plocha pozemku 
Redukovaná plocha (do kanalizace) (ha) 0,104

(t/s) 1Snížení

Návrhové srážky (zatéžovaci ddU) desetileté - Praha - Hostivař 
n«0,1

0.104 ha 
0,57 Vt

Plocha
odtok

-sj* pSTí « ■ar
jJJJVj retence erálky množství

nutná 
ra tencedéšř-

Plál [■*} ,___ fmíl

8 a= 3 B- —
ttl95.487.® 

325 0 
258 0 
211.0 
156.0 
1260

5
2000.310

05
258
26 2

15
9i20

»0: 1.016330
30,2

■■ 15
1,4'40
20 32501 060
31 34A66,590

355)4.1120

požadovaný objem re tence: 28,30 ms

Pozn: •) neobsahuje chodníky a komunikace, která jsou zachovány • Jejich zpCeob odvodněni je «táv*Jld.

Na pozemku Je navržena retenční nádrž na dešťové vody. S ohledem na odvodňovanou ptochu cca 1667 m* ca 
předpokládá odtok z retenční nádrže 1,0 ks. OeKbvé vody Jaou odvádény veřejným řadem dešťové kanatizaca.
které je finálná zaúatána do vodního toku Rokytka.

Pro 10ti lety déšť sdobou trvání 30minu1 a povoleným regulovaným odtokem 1,0 Ve zretončnl nádrže Je 
prdadavek ne Její retenW objem min 28,3 m\ který Je navržen a splněn hodnotou 28,5 m»

Sohledem ne stávajíc! stav dochází kzásadnímu vylepšeni odtoku dešťových vod vfiase. Vsouvislosti 
s hospodařením a dešťovou vodou ee také předpokládá její dílčí využW pro zálivku zelená.

arana»(«e*mS3)
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Bilance potřeby tepla

Vzhledem kčtyftrutotovému napojení objektu na soustavu SZTE je přípojná hodnota pro vytápáni cca 165 kW a 
pro Ohřev teplá vody cca 200 kW.

Bilance elektrického příkonu

Zzrssser
pote* W

byt J. kW/byt kW

poČcthL JktižůMudoáert P»
Odblr

AkW ki

3*25byty, kat elektrtnce 81 57 5,5

spoWná spotřeba

výtahy

i87'8 \E 
iw 6

313,5 0,28

3*7520 >
f

3*32

3*63
10 10 1

l
1435 14-+

i 3*253předávací stanice tepla 
polární zařízení 
CELKEM (mezlsoufet) 
wájemná
mqlsoudobostoťfcgni
CELKOVÝ SOU OOtf

I

5
T~

. 3*12599 1 4
392^ 140

0,8 CELKEM ks CELKEM A
4t T m 88567

Energetická bilance:
Odhadovaná roční spotřeba el. energie:

PÍ / Pa * 392,5 kW /140 kW 
132 000 kV/h/rok

Odpad

Odpady budou řeéeny v souladu se zákonem Č.165/ 2001 8b. a s vyhlámou M. m. Prahy č. 24/ 2001.
Pro výpočet množství tuhého domovního odpadu je uvažováno s množstvím 281 směsného odpadu na 1 
obyvatele a týden - ten. Že celkové týdenní množství produkovaného odpadu bude cca 4 592 lAýden » 
*.7m3ftýden (pro 156 osob uvažovaných pro bytový dám Rajský horizont).

Směsný odpad bude ukládán do plastových nádob o objemu oce 2401 (cca 10 nádob pro dOm s ohledem ne 
předpokládaný svoz 2x v týdnu), které budou umístěny v Interiéru v 1-PP vede Jižního vstupu do objektu. Vývoz 
odpadků se bude provádět z ulice ArooSta Valenty přes chodník vedoucí do objektu.

i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členěni na etapy)

Předpokládaný termín
předpokládá jedním generálním dodavatelem v jedné etapě výstavby.

4.«vrttetl 20-předpoklad trváni stavby cca 18 měeJcú. Provedeni celé atavby se

Popis postupu výstavby

• přípravné práce (provedeny budou demolice, přeložky apod.)

• výkopové práce

• zatažen! a hrubá stavba (včetně střechy)

• kompletace, technická zařízení a Inženýrské sM, napojováni na tachndcou infrastrukturo

• čisté (arénnl úpravy ♦ komunikace

j) orientační náklady stavby

Bude dopřesnáno po výběru zhotovitele stavby.
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B.2.2 Celková urbanistické a architektonické řeíenf

a) urbanismus - úremní regulace, komposice prostorového řefcenf

pfedmfitam tohoto projektu Je návrh bytového domu Rajský horizont. Funkínl využiti P<tt*n*uj» «e 
úzomnOw plánu Uasifitováno jato SV - véeotoecná sm8ené. Koncepce domu navazuje na stávající uliční Cáru a 
výškově respektuje okoW Zástavbu.

b) architektonické řešeni - kompozice tvarového feéenl, materiálové a barevné 
řešeni

Tvarové řešeni objektu

ss^skwksssg gyagga&aggag
£25^5^*."^  ̂ pohledu tok přirozené výékarf sestupuje k parkové

Do^ohkekWrv doořu se zapojuje prvek svažitého pozemku, který nám na 6evaml drané umožňuje plimý výstop 
na terén zúrcwré 1.NP. severní vstup Jo o oc. 2^ ovs mé
zastávku MHO umísttnó v Ocelkové iAd a druhý vstup směřuje k parku za uJId Arnošta Valenty. Vedto^l vstup
Su£p^Ií,po^^aííPkÍ^cwánl rezidentů i návStávnficů. Navzájem jsou propojena pokjanpou. Centem 
suterén tvořítt podzemní potfaži, kdy nejspodnfljil podlaží není budováno v celém razsehu. Vjezd do pardžl js 
umtetán na méné frekventované uttet Amolta Valenty.

Dam v**** aooi»
MMC A

ÍW»* &ď*ncé mar**iawtm um TEJ«n«t

Materiálové a barevné fe&enl its,:
ustoupené střěw patro uKntoo bloku Je to beive sváde Sedá _Sokl

«*—v -p— s«*e

B.2.3 Dispoziční technologické a provoznf řešeni

SSS3S
ach**, i™ umtettnv

j^iSgaffJatfMSgSgS. Oo obtetóu v pco6torj 1PP. Odvoz oj-dub^e 

prostoru parkováni.

Ve vazbéna
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B.2.4 Bezbariérové užíváni stavby
Zásady řešení přístupnosti a užíváni stavby osobami sa sníženou schopnosti pohybu 

nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

V rámci projatou

Exteriér (přístupové komunikace)
3 ohledem na terénní roodétaci slévajícího okolí se předpokládá, že hlavni vstup do bytového domu bude veden 
dveřmi severním vshodom z uBce Ocelková. Vstupní dveře v úrovni 1NP budou dvoukřídlé, celkové Strky 
nejméně 1250 mm, kdy hlavni křidlo bude umožňovat otevřeni nejméně 900 mm směrem ven. Otvfravá dveřní 
křidla budou ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně 
opačné not jsou závěsy. Dveře mohou být zaskleny od výšky 400 mm nebo budou chráněny proti mechanickému 
pofikozenl vozíkem. Zámky dveří budou umístěny nejvýše 1000 mm od podlahy, kfika nejvýše 1100 mm. Jižní 
vstup z uice Arnošta Valenty bohužel vyžaduje překonáni schodiště.
Pěší komunikace vycházej! ze stávajícího řeěenl.

Vlastni obytný dům
Dispozice společných prostor vlastního bytového domu je navržena e ohledem na používáni osobami 
s omezenou schopnosti pohybu a orientace, Dispozici jednotlivých bytů lze přizpůsobit pro obýváni osobami 
s omezenou schopnosti pohybu, vstupní dveře do bytů jsou šířky 90 cm. Je zajištěn přistup do všech společných 
místnosti objektu - viz. stavební feéenl projetou.
čisté iffka vstupních domovních dveří je min 90 cm, s podestou hlubší než 1,5 m - dveře budou do výšky 40 cm 
provedeny vnerozbftném provedeni 9 madlem. Jednotlivá podlaží jsou komunikačně propojena výtahem 
s rozměrem kabiny rrtn.1,1 x 1.4 m. Výtahové kabina bude vybavena sklopným sedátkem, ovládacím panelem 
v max výšce 1,2 m. podlaha bude v prottstduzné úpravě, čísla a znaky na HačHkéch budou rozeznatelné hmatem, 
dveře jsou automatické teleskopické - čistá šířka 0.9 m, vybavená telefonním zařízením. Před výtahem je 
navržen volný prostor umožňujíc! manipulaci s vozíkem. Šířka chodby je min. 1,2 m. Ovládači prvky (vypínače, 
zvonkové zařízeni, poštovní schránky a pod.) budou umístěny dle předpisů. Sklepni kóje lze stavebně přizpůsobit 
používáni osobami s omezenou schopnosti pohybu.

Parkováni
V suterénním prostoru Jsou vymezena stáni pro osoby 6 omezenou schopnosti pohybu - z celkového počtu 84 
parkovacích stáni pro obyvatele komplexu je pro osoby a omezenou schopnosti pohybu a orientace vymezeno 5 
parkovací stáni. OsvěOenI paridngu bude pohybovými čkBy.

B.2.6 Bezpečnost při užívání stavby

S ohledem na typ stavby (Bytový dům) ae předpokládá Jeho užíváni osobami s objektem detailně obeznámenými, 
které budou respektovat především běžné bezpečnostní pravidla dané spíše dobrými mravy. Pléd uvedením 
bytového domu do provozu budou dodány odpovídající domovní a evakuační řády, dále pak manuál pro údržbu a 
provoz domu. Pro užíváni technického vybaveni stavby bude zaškolena budoucí správcovské organizace, které 
bude např. řešit správu objetou a revize zařízeni. Veškerá vyhrazená technická zařízeni budou podléhat 
pravidelným kontrolám a revizím.
Obsluha zařízeni Instalovaných ne střeše bude prováděna vyškolenými pracovníky, na střeše bude proveden 
kotevní systém pro servisní pracovníky (střecha objektu není běžně pcchozl).

B.2.6 Základní technický popis staveb

Základní údaje o projektu
Předmětem tohoto projektu je návrh nosných konstrukci objektu Rajský horizont Jedné se o dvě hmoty 
propojené suterénními podlažími. Hmota věže je půdorysných rozmění 17 x 17,05 m í mé 10 nadzemních 
podlaží. Na věž přímo napojený uliční blok je obdélníkového tvaru 24,71 x 11,35 m a má 6 nadzemních podlaží, 
z nichž je poslední ustoupené. Hmoty budou v podzemních podlažích propojeny společným suterénem 
nepravidelného tvaru o velkostí cca 33,2 x 46,7 m organizovaném ve tfech podzemních podlažích propojených 
potorampami Třetí podzemní podlaží bude budováno v menším rozsahu. Bytové jodnotky mají ve většině 
případů konzotované balkónové desky provedené Jako Isonosník.

Straní 25 (ortem B3(
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Vstupní údaje - Použité podklady a normy
Architektonicko - stavební Část projektové dokumentace - vypracovala firma Ortogorml ma - 2017 
inženýrako-geoiogický průzkum - Geotechnlk.cz - My. J. LeSner - 3/2017 
ČSN EN 1090 Eurokód. Zásady navrhováni konstrukcí
ČSN EN 1001-1-1 Eurokód 1: Zatížsnf konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatíženi - Objemové tíhy, vlastni tíha a 
užitná zatíženi póza mnich-------
ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatíženi konstrukci - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatíženi sněhem. ZMĚNA Z1 
ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatíženi kontírukel - Část 1-4: Obecná zatíženi - Zatíženi větrem 
ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhováni betonových konstrukci - Část 1-1: Obecná pravda a pravidla pro 
pozemní stavby
ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhováni geotechnicfcých konstrukcí - Část 1: Obecná pravdte-

Vetupnf údaje - Geologické a základové poměry

naktttežttěttl
• Ne vlastním stevaniU byty zpětěny navážky, splachované ptečrté jíly. pisky. jflovitopraoovHá bfWllce 

zcela zvětráte až nevětráte. Celý povrch budoudho staveniltfr je překryt vrstvou zpewěných ploch a 
navážek, jejichž aflMné mocnost Hni až 4 m.

pohybuje 11m pod povrchem, je tvořen zcela zvětraloupodkladu se v pinie
JUovltaprachovitou bftdlol a směrem dolů přechází v navětreló.

• Základové půda v úrovni uvažovaného založeni jsou půdy s relativně nízkou únosností, proto je žádoucí 
hlubinné založení, zejména na vrtaná piloty, vefcnutá v adekvátní dálce do navětralých břkSIc.

• Hladině podzemní vody se pohybuje oce 2,5m pod povrchem. Z htedtoka chemického působeni 
podzemní vody na baton as Jedni o velmi agresivní chemická prostředí vůfi oceli (stupe* IV dle ČSN 
038375).

• Piloty bude nutno pažit, e to jak z důvodu stabHity stěn v úrovni kvartámkh zemin, tak pro eRmtoed 
průsaků vod v prostředí břidfc. Piloty budou vystávány působení podzemních vod stupně XA2 (sírany). 
Uvedená agresivita XA2 odpovídá také agresivitě pevného prostředí.

Popis nosné konstrukce
Nosnou konstrukci budovy bude v suterénu železobetonový monoMcáý skete! s (fcouatrsnné pnutými stropními
deskami doplněnými prúvtatovýmí systémy a ztužujlclmi járky v oblastí schodtefové a výtahová haly. V 
nadzemních podlažích je navržen železobetonový slinový nosný systém se železobetonovými stropními 
deskami. Dvě homl podlaží «e předpokládej! v provedeni keramického nosného zcfiva.

Založení objektu
Vzhledem ke geologickým podmínkám, výěkové úrovni základové spáry přímo v navážkách bude nutné založit 
objekt na pietách. Na pilotách bude základové deska suterénu, která bude s pfctaml částečné spolupůsobil 
Základová deska bude mít tiouMoi cca 300 - 350 im Předpokládají se piloty průměru dimenzi 830 -1190 rrnn 

příslušného zatíženi, v délkách cca 15,0 m.

Nosné konstrukce podzemní podlaží
Základním konstrukčním systémem suterénů bude železobetonový skelet tvořený nosnými skupy v modulovém 
rastru až 7.8 m doplněný o stěny komunikačních jader a obvodové suterénní stěny. Nosné konstrukce budou 

.......... ~ ' a jsou navrženy ve formé vodostavebnl konstrukce s chemickouprovedeny z
příměsi. Schodišťová ramena budou prefabrikovaná.
Obvodově stěny suterénu budou tt.cca 2SO-300 mm. vnitřní stěny (kolem komunikačních Jader) budou fl. cca 
200 mm. 8kxipy v suterénech jsou obdélníkové
Stropní deska nad 1.PP v místě pod byty bude tí. oa 250 mm. Stropní deska nad 1PP v místech rrtmo bytové
jednotky nadzemních podlaží a bude zde vyttl skladba i užitné zatíženi bude B. cca 300 mm, alternativně bude 
provedena v0.250 mm doplněná Msvioeminebo prúviaky. . j
Stropní deska ned 1.PP bude v místech pWdenutl průjezdů mezi parkovacími stáními, z důvodu absence 
svislých podpor, doplněna prOvlaky výěKy cca 550 mm pod stropní desku.

250 x 1 000 mm.

Nosné konstrukce nadzemní podloží
Základním konstrukčním systémem nadzamních podlaží 1-8.NP bude železobetonový stěnový systém tvořený 
nosnými stěnami, doplněný ztužujldml jádry a železobetonovými stropními deskami Nosné konsbukce budou 
prouděny z monofttkfcého železobetonu. Nosné železobetonové stány budou «. oce 180-200 mm. Poslední dvě 
patra budou provedena jako zděné. Základním konstrukčním systémem 9-10HP bude zděný systém včetně 
meabytových stěn e železobetonovými stropy, doplněný ztužujfdml jádry a železobetonovými stropními deskami.

2*<otflOTB3>



» T Rajský Horizontpnm D.T.
LMDWi M*» G t 

N A l
DWti l.v/Urt: 22D1B
Mac
AttMWMum:
"Mít

t . lB000«*nha8

ErZ"^Av^oevtfti: •bi™JM 14*00 Pn8«*
kěwfcšswrée*>*«*• -r. 1

Nosné konstrukce budou provedeny z keramických Wokú d. 240-300mm. referenční výrobek Porotherm. 
Spojité, křižem armované stropní desky budou pnuty v obou smérech a jsou navrženy v H. cca 200 mm.

Schodiště
SchodiStě budou umístěna ve schodišťových Šachtách. Ta budou dvouramenná, nebo tf/ramenná - dle dispozice, 
provedeni prefabrikované, osazené na pražné podložky na ozubech monolitických podest e monolitických 
menpodeat MonohSckó mezipotícsty budou vyfconzolevény ze echotfiiťových stěn.

ZajiStěnf stavební Jámy
ZajřSténl jámy bude provedeno v maximálním rozsahu svahováním, déle pak pflp. záporovým pažením (berlínská 
stána) - zejména úroveň 3.PP s maximalizaci před výkopu. Základové spára objektu se nachází nad hladinou 
podzemní vody. Vodě, která bude atakovat stavební jámu bude průběžně odčerpávána.

Výpočty a zatíženi
Charakteristická užitné zatíženi uvažovaná v projektu jsou v souladu s pokyny zadavatele a s výSe uvedenými 
normami:
Byty (obytné plochy)
Schodiště a společné chodby (chodby obytných budov)
Terasy a balkóny
Garáže, perko vad stáni pro vozidla do 30 kN 
Střechy

2,0kN/m2 
3,0 kNAn2 
3,0 kNAn2
2,5kUrm2 
2.0 Ídt/m2

Charakteristická stálé zatíženi uvažovaná v projektu jsou v souladu s předpokládanými skladbami podlah a 
podhledů a s výte uvedenými normami:
Byty 1.0MMH2 

1,0 kN/m2
1,5kN/m2
3,OkNAn2
I, 5kWm2
II, 5 kN/m2 
0.5 kN/m2 
2,0kK/m2

Příčky
Schodiště a společné chodby
Terasy
Balkóny
Strop garáže mimo nadzemní podlaží (zelená skladba) 
Strop garáže (podvMeně instalace a podhled)
Střechy nad 7.NP (skladba etřeénfho pláště)

I

Materiály
Beton základové desky a plot- C25/30 XC2, XA1 
Beton suterénních stěn -C25/30XC4, XF1 
Beton suterénních sloupů - C25/30 XC4, XF1 
Beton stěn v nadzemních podlažích - C2Q/25 XC1
Beton stropu suterénu mimo půdorys nadzemních podlaží - C25/30 XC4, XF3 
Beton nezateplených balkonů - C25/30 XC4, XF3 
Beton stropů y nadzemních podlažích - C20/2S XCt 
Výztuž z oceli třídy 10 505 (R)

Technologie prováděni
Stavba se bude realizovat běžnou technologii za pomoci běžných stavebních mechanizmů, při dodržení 
veškerých přtoluSných norem zejména týkajících se bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Prováděni 
musí být prováděno stavební organizaci s patřičnými oprávněními pro prováděni takovýchto staveb. Pracovníci 
musí být řádně proškoleni a pro vykonávané práce patňíně kvalifikováni. Na stavbu bude docházet odborně 
kvalifikovaný stavební dozor a bude řádně veden stavební deník.

3Wna27(c«*om83)
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Další konstrukční prvky, popis materiálového řečeni 

Obvodové stány
Fasády nadzemních částí objektu budou tvořeny kontaktním zetepiovaclm systémem s tenkovratvou omítkou na 
železobetonových nebo keramických stěnách v barvách písková, terakota, Má, světle Sedá e tmavě ftedé 
v různých kombinacích. Pro úroveň 1.PP je použita tmavě Sadě barva, hlavni hmota v* 2. - 5.NP je v barvě 
ptákové, ustoupené podlaží 6.NP je v barvě světle Šedé. Tato koncepce objakt vhodným způsobem horizontálně 
členi a přispívá k optickému anlženT výtky objektu. Nárožní věž bučte provedena v barvě terakota doplněna o bflé 
balkónové desky, které přecházej! I na hlavni uKrl blok.
Obvodový plátr bude mft celkovou tloušťku cca 450 mm pro stěny s keramickým zdivém a cca 400 mm pro 
monoittkfcé ctěny, PTMpaldédá se zatepleni deskami z 
Suterénní část objektu bude zateplena minimální tloušťkou kontaktního xateplovacího systému pro splněni 
tepelně technických požadavků a tapetné pohody. Povrchy suterénních slin budou omítnuty nebo ponechány 
jako pohledový beton.

BaOmay a tarasy
Konstrukce balkonů bude monolitická nebo prefabrikovaná s nosníky zabezpečujickni přerušeni tepelného mostu. 
Balkony budou Měny jako pochozl. nášlapná vrstva bude betonová dlažba. .
Zábradlí balkonů bude tvořeno kombinaci zámečnických konstrukci a stínících slunečních parevanú.

iMWiiMyapWiy
Vnitřní mezfcytové stěny ví. - 7.NP budou provedeny monofitaky v tiouěfce 240 mm nebo ve vyšších patrech 
alternativně vtL 220 mm. V nadzemní časti 8. - 10.NP budou mezíbytové stěny zkeramkfcáho zdivá 
odpovídajícímu akustickým požadavkům právních předpisů a norám.
VnWnl příčky uvntf bytových jednotek budou keramtekó z akustického zdivá.
V podzemních podlažích, případně společných prostorách nadzemních části budou příčky nebo instalační 
pRzdvky z keramického zdivé, případně ptynosUlkátových btokú. V případě tastalečnleh jader nebo jiného vedeni 
Instalaci budou instalační jádra obezděna keramických bloků - např. POROTHERM 11,5 AKU.

vaty.

!
«

Stftchy
Střeohy objektu jsou navrženy ploché, krytina bude provedena povlaková (asf. pásy).

Spodní stavba bude ochráněna před spodní vodou provedením ve formě vodostavebnl konstrukce s chemickou 
příměsi. V koupelnách bytů bude provedena štěrkové hydrotolsce přetažená na stěny do výšky mki 15Č mm, ze 
sprchami do výtky 2000 mm.

konstrukce budou opatřeny pojistnými hydroizolačními pásy a hydrotanlafinlm souvrstvím z asfaltových 
pásů. Terasy a střešní pláfif nad 1.PP buda kryt povlakovou hydrofcolacl a doplněn skladbou pro osazanl zeleně, 
připadni provedeni zpevněn** ptoeft z

Výplně otvorů
Hlavni vchodové dveře budou MWkové. proskltně bezpečnostním teotaWm sklem. Vchodové dvoře do bytů 
budou dýhované s požární odolnosti dle zprávy PO. Interiérové dveře budou voštinové, osazeny do obtokových 
zárubnl-Do technických místnosti v podzemních podlažích budou použity dveře a parametry odpovídajícími 
požadavku požárně bezpečnoetnBw řešeni, osazené do ocelových zárubnl.
Okna budou dřevěně, zaskfcná tzotačnlm dvcjaklera Umln » 1,1 Wřm2K. Parametry oken budou respektovat 
požadavky Mutové stucfie, která určuj* požadovaný akustický útlum pra každou fasádu e podlaží. Balkony budou 
doplněny o atMd paravany. které doplňuji architektonické Wanl stavby.

Garážová vrata
Podzemní garáže budou uzavřeny sektnlml garážovými vraty. Materiálové a barevná řešeni bude upřesněno 
v dalším stupni dokumentace. Podzemní podlaží budou v souladu se zprávou PO a v případě požadavku 
rozděleny ne jednoOvá úseky pažámlrrt roletami. Vjezd vozidel na LPG a CNG se do podzemních garáži 
nepředpokládá a nebude povolen.

OmhkyvnhM
Vnitřní ondtky budou sádrové, alternativně vápenocementové štukové opatřené bílým nátěrem.

Obklady
V koupelnách, na wc a v kuchyních budou provedeny keramické obklady.
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Dlažby
Společné prostory, schodttté a koupelny v bytech budou opatřeny keramickou dlažbou, balkony a terasy 
betonovou dlažbou.

Výtahy
V objektu bude umístěn minimálně Jeden výtah vyhovujte! vyhlášce i. 388/2009 Sb. (mmňnáW rozměr 1,1 x M 
m) včetně požadovaných manipulačních prostorů, aby byl umožněn pohyb případným nahodile se vyskytujícím ee 
imobitnfm osobám v objektu (např. návětěvy).
Výtah budou mlt stroj umlatěn ve výtahové šachtě.

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízeni 

Zásady řešení zařízení, potřeby ■ spotřeby rozhodujících médií

KANALIZACE
V řešeném územ! je oddílná kanalizace.
Splaškové odpadni vody budou z objektu odvedeny novou kanalizační přípojkou KT DN200 do 
kanalizačního radu KT DN300 vedeného v ulici Arnošta Valenty. Odpadni splaškové vody budou 
z jednotlivých Instalačních jader svedeny ležatým vnitrním potrubím do přfoojky napojené do 
kanafizačnlho řadu.
Odpadni dešťově vody ze střech objektu, teras, predzahrádek a komunikace do partongu budou 
svedeny do retenční akumulační nádrže z betonu v jižní části pozemku stavebníka. Retenční jímka 
bude o objemu 16 m3 a řízeným odtokem pomoci virového ventilu s povoleným odtokem 3 trs. 
Havarijní přepad bude napojen do dešťové kanalizační přípojky. Retenční nádrž v úrovni pftritvně 
hrany bude osazena hladtnoměrem se signalizaci havarijního přepadu. Z retenční nádrže budou 
dešťové vody odvedeny přípojkou dešťové kanalizace KT DN200 do veřejného dešťového 
kanafizačnlho řadu KT DN300 vedeného v uBoi Amošta Valenty.
Přípojky - oddfiné dešťové a splaškové vody, které budou napojeny se zpětnou klapkou na pozemku 
Investora do nových přípojek dešťové a splaškové kanalizace v ulici Arnošta Valenty.
Základním předpisem pro projekt a realizaci stavby je ČSN 75 6101 - Stoková sítě a kanalizační 
přípojky, ČSN 73 8760 - Vnitřní kanalizace a ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádáni aW technického 
vybaveni vč. souvisejících norem a předpisů.

Zpúaob

Odvodněni střech bude pomoci střešních vpusť, stoupačky dešťové kanalizace budou vedeny 
stoupefikovými jádry a dále do retenčního potrubí.
Odvodněni teras bude pomoci vyhřívaných terasových vpustí s teplotním čidlem, venkovními 
dešťovými svody a následné bude zaúaténo do svodného potrubí v 1.PP a dále do akumulační 
retenční nádrže potrubí.
Odvodněni venkovní komunikace vjezdu do garáží bude pomoci nových Uniových vpustí, odvodnění 
veřejných částí komunikace bude do stávajících uličních vpusti, do systému městské kanalizace. U 
vjezdu do garáži budou osazeny pojistné liniové odvodftovael žlaby např. Acodrain. Spád komunikace 
u vjezdu do partóngu je řešen směrem do objektu, liniové žlaby jsou navrženy jako pojistné. Kompletní 
odvodněni obytného domu je navrženo z důvodu nevhodných podmínek pro likvidaci dešťových vod 
vsakováním na pozemku (víz hydrogeologický průzkum) odvedením areálovou trubní dešťovou 
kanalizací do veřejného dešťového řadu pod páteřní komunikací, Napoj ovaci body splaškové a 
dešťové kanalizace jsou vyznačeny v samostatné příloze C.3 - KOORDINAČNÍ SITUACE. '
Do veřejného řadu bude odvodněny přilehlé chodníky směrem do ulice Arnošta Valenty následné do 
litčni vpusti. Pěší komunikace na sevaml straně od liice Ocelková bude odvodněna do zelených 
ploch, které jl lemuji.

výchpfoeh
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ZaraV práce
Navržené kanalizační potrubí bude položeno v zemi ve vyhloubené rýze. Vytěžená přebytečné zemina 
bude odvezena na skládku. Veškeré zemni práce budou provedeny v souladu a ČSN 73 3050. Po 
ukončeni montážních prací budou dotčené zpevněné plochy uvedeny do původního stavu.

Utažení potrubí
Navržené rozvody splafikové a dežfové kanalizace budou provedeny z kanalizačních trubek a 
tvarovek z PVC KG systému dta potřebných pevnostních charakteristik ve spádu min 2% pro 
splaškové potrubí a min. 1 % pro potrubí deéfové kanalizace. Potrubí z PVC bude položeno do 
vyhloubeného výkopu né zhutněné pískové lože tt. 0,1 m. bude obsypáno stejným materiálem 
vtbuMoe 0,30 m nad potrubím. Zbytek rýhy bude zasypán po vrstvách hutněným materiálem. 
Kanalizační areálová Šachty na potrubí budou osazeny plastové (ref. výrobek Wavtn). šachty budou 
opatřeny lltínwým poklopem průmětu 600 mm dle požadavků PVK ba Na kompletně smontovaném 
kanalizačním potrubí budou za účasti stavebníka, dodavatele a budoucího provozovatele provedeny v 
souladu a ČSN zkoušky těsnosti šachty a potrubí veřejného kanafizačnlho řadu budou provedeny dle 
podmínek PVS a.e a PVK as.

Vnttfnl
Svodné potrubí bude provedeno z kanalizačních hladkých trubek a tvarovek z PVC z KG - systému 
(PVC). Svislé a připojovací odpadni potrubí bude provedeno z odpadních trubek a tvarovek z 
polypropylenu z HT - systému (PPs). Připojovací potrubí budou vedeno mezi profily sádrokartonových 
příček a vyvedeny do místností. Vfiechny zafeovad předměty budou na připojovací potrubí napojeny 
přes zápachově uzávěry. Na svislém odpadním potrubí budou v 1.PP osazeny čisticí tvarovky. Svislá 
odpadni potrubí vyvedená nad střechu budou zakončena stfeěnf ventSačnf soupravou, potrubí 
ukončená v objektu budou osazena pflvzduěftovad hlavici, Zorizovad předměty budou použity běžné
- umyvadla, závěsné Wozety, vany a sprchové vaničky. Pro připojení odpadních potrubí praček a 
myček budou osazeny zápustné prafitové sifony s výtakovým ventáem.

VODOVOD
Objekt bude nepojen na rekonstruďranou stávajíc! vodoměmou Šachtu novým areálovým vodovodem, 
kde bude osazena standardní vodoměmé sestava s objektovým fakturačním vodoměrem. 
Dovodomflmé Šachty Je přivedena stávající vodovodní přípojka LT80 z vodovodního řadu LT300 
vedeného v ufioi AmoSta Valenty. Kapacitně je původní přípojka vyhovujíc! pro plánovaný odběr, 
stejně tak jej i stav vyhovuje plánovanému odběru. Areálový vodovod bude přiveden do 1.PP objektu, 
kde budou osazeny standardní vodoměmé sestavy v nice společných prostor.
Záktednfm předpisem pro projekt ereaSzad stavby je ČSN 73 6660-Vnitřní vodovody, ČSN 73 6620
- Vodovodní potrubí a ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádáni sftl technického vybaveni vč. 
souvisejících norem a předpisů.

Potiml vodovod
Možnost odběru venkovní požární vody je umožněna stávajícími nadzemními hydranty na veřejné 
vodovodní sftl. Stávající hydranty Jsou v ulici Amočta Valenty pobHž křižovatky a Ocelkovou - osazen 
v chodníku a druhý je osazen na hranici parkovací plochy a komunikace v Jižní části komunfltaoe 
AmoSta Valenty. Stávající hydranty jsou osazeny na vodovodním potrubí DN300.

Zoamlpr&se
Navržená vodovodní potrubí bude položeno v zemi ve vyhloubené rýze. Vytěžená přebytečná zemina 
bude odvážena na skládku. Veékeré zemni práce budou provedeny v souladu a ČSN 73 3050. Po 
ukončen! montážních prací budou dotčené plochy uvedeny do původního stavu.

(/tažen/potruts/
Navržené vodovodní potrubí bude provedeno z trubky z HDPE DN80. Výika kryti areálového 
vodovodu bude minimálně 1,2 ♦ 1.5 m. PotruW bude položeno do vyhloubeného výkopu na pískové 
lože ti. 0,1 m, bude obsypáno piskem v ttoufiťce 0,30 m nad potrubím. Zbytek rýhy bude zasypán po 
vrstvách hutněným materiálem. Nad potrubí bude do výkopu položen vytyčovací vodič vodivě
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propečený se šoupátkem, vodič bude na koncích vyveden do poklopů uzavíracích Šoupátek nebo do 
samostatných poklopů. Na pískový obsyp bude uložena výstražná fólie 8 nápisem ‘Vodovod’. Na 
kompletně smontovaném vodovodním potrubí bude za účasti stavebníka, dodavatele a budoucího 
provozovatele provedena v souladu s ČSN tlaková zkcuSka.

vnitrní vodovod
Od hlavního uzávěru vody osazeným za vodoměmou sestavou bude vodovodní potrubí vedeno do 
jednotlivých bytů a do výměníkové stanice k zásobníkům TUV (technické místnosti zdroje vytápěni). 
Vnitřní vodovod je dále veden k jednotfivým odběrným místům a instalačními šachtami do jednotlivých 
bytů. V místech jednotlivých odběrů bude osazen systém podružného měřeni spotřeb studené, popf. 
teplé vody. Rozvod bude veden k jednotlivým zařizovaclm předmětům, vnitřním požárním hydrantům, 
do technických místnosti objektu v 1.PP k zásobníkům pro ohřev TV. Každé Část objektu bude mít 
samostatný zásobník o objemu 2x1500 Utrů. Před zásobníky TV budou osazeny na studené vodě tyto 
armatury - uzávěr, redukční ventil, filtr, zpětná klapka, vodoměr, uzávěr, expanzní nádoba, pojistný 
ventil a manometr. Na teplé vodě uzávěr, teploměr, na cirkulaci uzávěr, zpětný ventil, cirkulační 
čerpadlo a uzávěr.

Systém rozvodu TV ze zásobníků bude opatřen pojistnými armaturami dle ČSN a cirkulaci Pro 
drfculad budou použita čerpadla s časovými spínači a vlastni napojení je řešeno profesi MaR.

Rozvody vody teplé, cirkulace a studené vody a požárního vodovodu budou vedeny ve společných 
trasách pod stropem, popf. v podhledu k Jednotlivým odběrným místům. Potrubí bude tepelně 
izolováno trubicemi Mkaton.
Rozvody požární vody budou v objektu provedeny z ocelových závitových pozinkovaných trubek, 
V objektu budou osazeny požární hydranty s tvarově stálou hadici dle požadavku PBft o jmenovité 
světlosti hadice alespoň DN19 mm v nadzemních podlažích, v podzemních podlažích bude DN25
mm.
Ohřev TUV bude zajištěn centrálně v nepřlmotopných zásobnicích TUV s částečnou akumulaci pro 
zajištěni pokryti odběrových špiček. Čerpadlo osazené na cirkulačním pohubl bude ve zvoleném 
časovém režimu zapttbvat cirkulaci TUV v rozvodech.
V instalačních jádrech budou v jednotlivých bytech na pohubl studeně a teplé vody osazeny podružné 
bytové vodoměry. Výtokové baterie budou použity pákově, u umyvadel a dřezů stojánkové. Pro 
připojeni praček budou osazeny zápustné ptáčkové Blfony s výtokovým ventilem.

VZDUCHOTECHNIKA

ZAaady te&anl zařízení
Vzduchotechnika bude členěna na Jednotlivá zařízení, která budou zajišťovat mikroklimatické 
podmínky vždy v Jednom řešeném prostoru. Tato budou sestávat ze strojní části (Jednotka, venttátor). 
potrubního rozvodu a distribučních etementů a budou navržena jako nízkotlaké. Standard navrženého 
zařízeni bude volen běžný.
Ventilátory budou voleny tak, aby pracovaly v bodě s nejvyěšl účinnosti, tzn. dosaženi maximálního 
výkonu pn minimálních provozních nákladech. Každé zařízeni bude vybaveno elektricky ovládanými, 
pf Ip. samočinnými přetlakovými klapkami.
Potrubní rozvody budou navrženy z ocelového pozinkovaného plachu, a to čtyřhranné nebo kruhové. 
Jednotlivé větve budou opatřeny ručními regulačními klapkami pro zaregriovánl na projektované 
parametry. V místech 6 rozdílnou teplotou bude potrubí opatřeno tepelnou tzotecl z důvodu omezení 
tepelných ztrát a zisků prostupem a omezeni kondenzace vodní péry. Otvory pro sáni s odvod 
vzduchu budou umístěny tak, aby se vzájemně neovfivftovaly a neobtěžovaly okolí.
Dístrtoučnl elementy budou voleny tak, aby ve větraném prostoru bylo dosaženo optimálního prouděni 
vzduchu. Odsávací prvky budou situovány nad zdroje škodlivin. Pro odvod vzduchu budou navrženy 
talířové ventily, obdélníkové vyúslky a krycí mřížky v pozinkovaném provedeni.
Jednoffivá zařízení budou ovládána automaticky (zařízení pro větrání technických prostor), přip. ručně 
vypínači nebo teplotními, pohybovými, pflp. Jinými čidly u jednoduchých odsávacích zařízeni.
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Ochrana proti fiífenl požáru vzduchotechnickým zařízením bude řeěena instalaci požárních klapek 
v požárně dělicích konstrukcích se spouStěnlm z EPS. pflp. ochranou potrubí protipožárními 
izolacemi, umístěním nasávaclch a výfukových otvorů v souladu g požárními předpisy a systémem 
ovládáni zařízeni. i

mtefcé
Jedná se o potfebu energii pro vzduchotechnické a chladící zařízeni. Předpokládané potřeby energii 
jsou následující:
potřeba d.energie pro VZT koupelen a WC 
potřeba d.energle pro VZT kuchyni 
potřeba et.energie pro VZT garáží. CHÚC, sklepy 
celková potřeba elektrické energie pro VZT

13kW 
45 kW 
42 kW 
182 kW

Zařízeni budou dimenzována v souladu splatnou legislativou pro bytové stavby, tzn. 
především s hygienickými požadavky a normami. Vzduchový výkon bude stanoven dle fefeného 
prostoru, a to u bytových koupelen 80 mMť*, u bytových WC minimálně 40 nřif*, u bytových 
kuchyní 150 mW a v technických prostorách dle požadavků technologie. Větrání sklepů bude 
navrtěno s výměnou 0.5-1 Ir1, provozní větrání garáži 6 výměnou min. OS Ir1, při čemž bude 
navrtěno v souladu s ČSN 73 6058 podto počtu vozidel, havarijní větráni a výměnou 6 tr*. Požární 
větrání garáží bude navrženo na požár 4 MW. respektive dvojnásobek s ohledem na umístění 
zakládaěových stání (prostor nebude vybaven SHZ). Větráni CHUC bude navrtěno v souladu 
s PBftS a požadavky platných ČSN, a to t nuceným přívodem pro cesty typu B (přetlakově, pak se 
nepožaduje pfedsffl).

řoSatl a vtíránijednotttvfch prostor
Vzduchotechnická zařízení budou v Jednotlivých prostorách zejttfovat následující:

- obytné místnosti bytů - přirozené větráni okny. doplněné v souladu e ČSN EN 15665 
trvalým nuceným větráním, zajištěným trvalým chodem 2-stupftových ventilátorů na WC. 
reap. v koupelně bytu, na l.nlžél stupefl výkonu a akustickými přívodními sety ve fasádě 
nebo oknech na akusticky exponovaných fasádách - v případě projektu Rajského 
Horizontu se Jedná o fasádu sevwní a západní

- koupelny a WC bytů - odvod vzduchu - Jednotkové ventilátory budou zajišťovat odvod 
znehodnoceného vzduchu z bytů, předpokládá se použití malých tichých radiálních 
ventilátorů

• kuchyně bytů - odvod vzduchu - odsáváte par budou zajišťovat odvod znehodnoceného 
vzriuohu z produkce při vařeni, dodávka odsavačů bude zajištěna kíenty 

. garáže - provozní větráni
- garáže - havarijní větráni
- garáže-požární větráni
- technické prostory - přívod a odvod vzduchu - zařízeni bude zajittovat nuceným 

způsobem odvod nadměrné tepelné zátěže a da&i požadavky dle Jednotlivých technologií
- sklepy - přívod a odvod vzduchu - zařízeni bude zafliftwat nuoeným způsobem výměnu 

vzduchu
- sklady, úkHdové komory - budou odvětrány okny. příp. mřížkám! do přilehlých prostor, 

pflp. podtlakově odsávány
- chráněné únikové cesty typu B - budou větrány přetlakově nuceným přívodem vzduchu 

Zismdy řeiwí vtivu stavby na okotí
Ochrana proti hluku a vibracím bude řetena vhodným umístěním strojních zařízeni, volbou 

zařízení s nízkou hladinou hluku, instalaci tlumičů hluku do potrubí, protihlukovou izolaci pohubí a 
pružným utažením a napojením rolnících součásti.

32 (čta* M)
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Zdrojem topte pro vytápěni a ohřev teplé vody bude rozvod soustavy zásobování tepelnou energii 

(SZTE). V suterénu navrhovaného bytového objektu bude umístěna strojovna vytápění s fakturačním 
měřičem tepla a vodoměrem spotřeby teplé vody. Připojení výměníkové stanice v bytovém domě 
proběhne přeloženi „přiměni' v nové trase do nové pozice předávací stanice.

Vytápěni navrhovaného bytového domu bude řešeno pomoci deskových otopných těles. 
V prostoru společné patrová chodby bude osazen patrový rozdělovač pro vytápění jednotných bytů, 
zde bude také osazen kalorimetrický měřič tepla pro naúčtováni spotřeby tepla, Od strojovny vytápění 
bude vedeno potrubí vytápěni ke stoupačkám suterénem. V objektu bude stoupačka vedena 
schodišťovým prostorem v Instalačním prostoru. Rozvody před měřiči tepla budou provedeny 
z ocelového svařovaného potrubí, za bytovými podružnými měřiči tepla bude rozvod proveden 
z plastového AL/PEX potrubí, které bude vedeno ve vrstvě podlahy.

Potřeba tepla pro vytápění
Potřeba tepla pro vytápění daných prostorů byte vypočtena na základě následujících hodnot

Z tepelně technického hlediska byly uvažovány následující charakteristické údaje v topném období v 
oblasti stavby:

Výpočtové venkovní teplota..... ....
Zatížení větrem v krajině...._.......
Poloha budovy v krajině_______
Klimatická oblast.........................
Počet topných dnů.......................
Průměrná teplota v topném obdoW 
Průměrné vnitřní návrhová teplota .
Nadmořská výSka 1.NP objektu ....
Počet bytů..................... .... ........

-12'C (ČSN EN 12831:2005)
normální
nechráněná
Oblasti
216
4,0'C 
18 *C
247,650 m n.m.
57

Z tepelně technického hlediska pro výpočet tepelné ztráty objektu byly uvažovány následující hodnoty 
základních stavebních konstrukci: ____ ____________

součinitel prostupu tepla 

U ‘ / mJ.K j
U-O.SW/jjTČXj__________

1 Uw-1.2WW.K) 1
U-0.6W/<n*K)

U-054W/(m»JO

* U-0,24 W/(m*.K)

Součinitele přestupu tepla stavebních konstrukcí jsou v tuto chvíli uvažovány dle 
požadovaných hodnot součinitele prostupu tepte z ČSN 73 0540-2: Říjen 2011.

Stavební konstrukce

Stěna vnější_________
Okna a balkónové dveře 
Podlaha nad suterénem

Terasa

Plochá střecha

Ve výpočtu tepelných ztrát je uvažováno s 0,4-násobnou intenzitou větrání místnosti. Na základě 
těchto hodnot byla vypočtena tepelná ztráta <Me ČSN EN 128312005 celého objektu s výsledkem 165
kW.
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výpočet podle Č8N 06 0320 <zéfl 2006)Teplo pro ohřev teplé vody

součinitel
současnosti

jednotkové potřebo potřeba TV
potřeba tepla tepte

množstvíNázev provozu
55“C

WVh I
156 030 4,30 563.8

4,30 88.0
10583v bytech 

rezerva pronájem welfness 184320 1.00
100 100 080 800 1529

710.8 13754

0.5poměrné ztráty 
tepte ztrátové 
ztráta tepla

359.8 KWh 
15.0 kW 

1079,8 MM)potřeba tepla

Veftkost a výkon zásobníku 
potřebné akumulace tepte Qmax 199.8 kWTi 

55,0 *C
10.0 *c 
3.0 m3 
0.0 kW 

80,5 kW

t2
ti
velikost zásobníku vypočtená 
výkon při průtočném ohřevu 
výkon při ohřevu ee zásobníkem

V objektu je v technické místnosti navfien zásobník vytápěný profesi ÚT o objemu 2x1600 Hri

Přípojná hodnota zdroj* tepla:

ZDROJ TEPLA
Zdrojem tepla pro vytápáni a ohřev teplá vody bude rozvod soustavy zásobováni tepelnou energii 
(SZTE). V suterénu navrhovaného bytového objektu bude umístěna strojovna vytápěni s fakturačním 
měřičem tepte a vodoměrem spotřeby teplé vody. Připojeni proběhne prodloužením primářů podél 
přeložené výměníkové stanice do suterénu bytového domu, kde je umlsténa nové výměníkové 
stanice.

Parametry sekundárního okruhu (na páté navrhovaného bytového domu): 
Vytápěni:

Jmenovitý provozní tlak PN6 
Tepelný spád 7<Y55“C 
Tepte voda:
Jmenovitý provozní tlak PN10 
Teplota 55*C

Otopné soustava navrhovaného bytového domu bude navržené na celodenní nepferuSovaný 
provoz. Předávací stanice navrhovaného bytového domu bude tlakové záviste. Za fakturačním 
měřičem tepte bude instalován směěovecl uzel s trojosstným ventilem s oběhovým Čerpadlem 
s proměnnými otáčkami pro ekvltarmn! reputaci otopné soustavy.

34 83)
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BILANCE TEPLA

Předpokládané roční spotřeba tepla pro vytápěni je 413 MWh, 1J. 1490 GJ/rok.
Předpokládaná spotřeba tepla pro ohřev teplé vody ve stavbách pro bydleni dle ČSN 06 0320 Je na 
jedno osobu 4,3 kWh/den (5.4 GJ/rok). Pro 161 OcN x 350 dni x 4.3 kWh/den - 242,3 MWh/rok, ti. 
872,3 GJ/rok.
Hodnoty spotřeby se mohou od skutečných IkSft, neboř Jsou závislé na průběhu venkovních teplot 
během topného období a zejména době provozu jednotlivých zařízeni.

Měřeni a regulace

Ind*** CO v garážích
V garážích v 1.PP, 2.PP a 3.PP bude realizována Indikace výskytu plynu CO. Ústředny výskytu plynu, 
včetně lokálních DDC regulátorů, které budou ovládat a řídit odtahové ventilátory, budou umístěny 
v rozvaděči MaR.
Na základě Indikace výskytu CO a pfl překročeni hodnoty 26ppm budou spuStěny odtahové 
ventilátory garáži. V případě překročeni hodnoty 87 ppm CO budou v prostoru garáži rozsvíceny 
výstražné světelné tabule s nápisem .Vypnout motor, opustit garáž* a nad vjezdem do garáže tabule 
s nápisem .Zákaz vjezdu, nebezpečí otravy". Výstražné světelná tabule budou umístěny před každým 
vchodem do objektu garáži.

tfěflMfmedV
Každý byt obytného komplexu bude osazen kaiorimetrem pro měřeni odebíraného tepla pro ÚT. 
Odečet dat kalorimetrii se předpokládá dálkově.

Ostefn/rec/inotoffe
Ostatní technologie jako napr. odtahové ventilátory z koupelen bytů apod. nebudou řečeny zařízením 
MaR, a budou ře&eny v rámci stavební elektroinstalace.

I

SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE VČETNĚ OCHRANY PŘED BLESKEM

Proudové soustavy
3PEN -50Hz, 400/230 / TN-C-S

Wvy prostředí
Ve smyslu ČSN 33 2000-1 ed .2 a ČSN 33 2000-5-51 bude v daftlm stupra projektu zpracován 
komisionátně .Protokol o určení vnějších vlivů*. Komise bude složena ze zástupců stavebníka a osob 
projektujících objekt

Ochrany
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: izolaci, krytím, polohou.
Proti zkratu a přetíženi pojistkami a JtetW.
Proti nebezpečnému dotykovému napětí samočinným odpojením od zdroje, zvýšená proudovým 
chráničem a ochranným pospojenlm.
Proti přepětí přepěťovými ochranami ve stupních B v hlavních rozvaděčích objekte a dále C 
v podružných rozvaděčích. V rozvaděčích RPO bude B+C.
Přepěťová ochrana ve stupni D bude osazena u vybraných zařízeních společné spotřeby domu, 
rozvody STA, řídicí Jednotky MaR atd.
PTepěřovou ochranu ve stupni D v bytech si Teči uživatel každého bytu dle vlastního uváženi 
přídavnými adaptéry s přepěťovou ochranou do vybraných zásuvek.

Sísna 15 83)
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Proti atmosférickým přepětím je provedena ochrana Ueskoevodem.

MMyá
Zařízení funkční pfl požáru ve stupni 8.1, zálohovaní CENTRÁLNÍ UPS a lokálními bateriemi (nouzové 
osvětlení).
Ostatní zařízeni béžné elektroinstalace je ve stupni 6. 3, tj. bez zajištění náhradního napájeni. 

Kompenzace áč/nftu
Vestaveným kondenzétorem v rozvaděči trafostanice. Charakter spotřeby obytné budovy nevyžaduje 
přídavnou kompenzaci v samotném objektu.

Mtfcnf spotřeby eLérxrote
Fakturační méfení spotřeby jednotlivých odběrů v objektu se provede v elektroměrových rozvaděčích, 
která ea oeadl do veřejné přístupných prostor.
Přívod HOV bude přiveden z přípojkové skříně, kterou oaadl PRE
Ketektromérovým rozvaděčům budou mlt přistup pracovnici PRE a.s. z veřejné přístupné společné 
chodby domu.
Rozvaděče budou vybaveny energetickým zámkem a provedeny dle technických norem, připojovacích 
podmínek a datSIch předpisů PRE.

Soupis použitých norem e př*tp**ů
Projektové dokumentace je zpracována a elektroinstalace musí být provedena dle následujících a s 
nimi souvisejících norem a předpisů:

. ČSN 33 2000-1-, ČSN 33 2000-4-, ČSN 33 2000-5-, ČSN 33 2000-8-, ČSN 33 2000-7-. ČSN 
736005, ČSN 332130, ČSN 333320. ČSN-EN 62305S, ČSN 360400, ČSN 380410, ČSN 
736005

• Smémtce PRE oj. pro připojováni odběrných zařízeni
• Směrnice ELTODO CTELUM pro zřizováni a pfpojovónJ VO

• Zákony a vyhtt&ky platné v ČR, zejména:
- Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon v aktuálním zněni
- Zákon ft. 458/2000 Sb. O podmínkách podnikáni a o výkonu slétni správy 

v energetických odvětvích a o zrněné některých zákonů (energetický zákon)
- Zákon č. 670/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách 

podnikáni a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon), ve zněni pozdějších předpisů

- Vytli. Č. 382/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pfl prád na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výůky nebo do Noubky

- VyN. 6.591/2006 Sb. O btižSlch minimálních požadavcích ne bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na stavenSWch

- VyhLč. 308/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a octvanu zdrav! pří práci 
v pracovněprávních vztazích

- VyN. ČÚ8P č. 48/1982 8b., kterou se stanoví základní požadavky k zajištěni 
bezpečnosti práce a technických zařízeni ve zněni vyNáftky ČUBP a Č8U 
č. 324/1980 Sb.. vyhláSky ČÚBP č. 207/1991 Sb.. nař. vlády č. 352/2000 Sb.. vyhl. č. 
192/2005 Sb. a vyhl. 192/05 Sb.

3»(ttfc«n8»)
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Technický popis SILNOPROUDU

V místě stávajícího připojeni objektu bude z důvodů demolice provedeno odpojení a přeložka 
stávajících kabelů (3 x kabelové vedení) vedoucí na pozemku stavebníka podél stávající výměníkové 
stanice. Tato sada kabelů bude přeložena do nová pozice a nespoj kována u nová zřízená přípojkové 
skříně bytového domu umístěné na jižní fasádě v úrovni 1.PP přístupné z liice Arnošta Valenty.
Tato připojeni a přeložky budou provedena na základě samostatných žádosti. Výte uvedená přeložka 
kabelů 1 kV PRE bude v dalěfch stupních projektu předmětem samostatná části projektu, řeftenáho 
v rámci smlouvy mezi Investorem a PREdi.
Rozvody HcV-
StávajloI objekt tp. 1004 bude demolován a stávající skříň SR 8 91/1004 bude nahrazena novou 
děHcí skříní SD 722. Stávající kabel směr nová SD 722-Kostrbova SR 4 (91/639) a kabel směr HR 
Cp. 1003 - nová SD 722 budou našponovány a zataženy do nové dělicí skříně. Ostatní kabely budou 
po přeložce zataženy do nové SD 722.
Přeložky-
PfWožka kabelů bude mezi směr TS 1453 do nové SO 722 ( 2x, část kabelové trasy), směr TS 1453-
část kabelu Kostrbova SR 4 (91/639) a část kabelu směr nová dělící skříň SD 722 - Kostrbova SR 4 
(91/639)

I

Pozn.: Z této přeložky se také přepokládá napojení stavenkštnlho zařízení v průběhu výstavby 
bytového domu, resp. výměníkové (předávací) stanice.
Na bytovém objektu bude osazena dvojitá přípojková skříň SP 11/2.
Z Jedné sady pcjiBtek bude připojena Část elektroinstalace provedená pro zajištěni provazu objektu při 
požáru, pfedpokíádaná hodnota JtStěnf Je 3x32 A. Měřeni bude provedeno v oddělená části rozvaděče 
po připojen! a ovládáni zařízeni při požáru.
Z druhé sady pctfstek budou napojeny elektroměrově rozvaděče, která budou umístěné v nadzemní 
části na veřejně přístupných místech. V těchto razvadfičfch bude provedeno jištění a měřeni 
Jednotlivých bytových odběrů a rozvodnice pro odběry v objektu. Dle požadavku požární zprávy 
budou, bude-li zapotřebí, tyto rozvaděče v požárním provedeni.
Rozvod neměřené části - vedení od přípojková skříně do elektroměrových rozvaděčů bude provedeno 
kabely uloženými v trubkách, vedeni půjde v 1.PP pod stropem.
V objektu bude celkem 57 bytových Jednotek, ve kterých budou instalovány zásuvkové a světelná 
obvody, obvody pro přípravu pokrmů a VZT.
Ve společných prostorech a garážích budou Instalovány obvody osvětleni schodišť a chodeb, 
nouzového osvětleni, VZT. VZT pro CHÚC. výtahy.
Dále bude v garážích 1.PP vyhříváni potrubí studené vody a kanalizaci, případně vyhříváni stTeSnlch 
vpusti a chrflčů ne terasách a na střefie.
Budou instalovány 6taboproudé rozvody (STA - společná televizní anténa, telefonní rozvody, domácí 
videotelefon a rezervní trubky pro možnost rozvodu dattl datové sítě Jek ze eifechy, tak z chodníku).
Záložní zdroj UPS bude pro napájeni v případě požáru a evakuace při výpadku proudu - VZT pro 
CHÚC, požární signalizace, zvyšovaci stanice požůml vody v rozvodu hydrantů a další, dle 
požadavků PBft.

UzemnM
V délce výkopu na dně rýhy bude uložen zemnici drát FeZn pr.lOmm a Jednotlivá svítidla budou 
napojena pomocí drátu FeZn z 10 mm připojeným přes svorku SR.

Stn 37 (oafcamSS)
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Silnoproudé rozvody v bytech
V každém bytů bude Instalován rozvaděč. v kterém budou tyto prvky Instalace hlavni vypínat • 
pfepéfové ochrana typ "C*. jističe, proudové chráníte s nadproudovou ochrannou a reziduělnlm 
proudem 30mA. jistíte sbémice /T a .PE*. Obvody v bytech budou rozdíleny na světelné, 
zásuvkové, obvod pro lednici, obvod pro pračku, obvod pro suůitku, obvod pro myčku a 2 obvody pro 
napojeni zařízeni pro přípravu polomů.
Světelné obvody budou rozdíleny na okruhy, tyto okruhy budou ovládány pflaluůnými a sdruženými 
vypínači a přepínači umtalěnými na obvodových stěnách v Instalační výšce 1,1m nad čistou podlahou. 
Umístění zásuvek v obytných místnostech bude v instalační výšce 0,25m nad čistou podlahou. 
Vypínače a zásuvky v koupelnách a pro pračku budou ve výůce 1,13-1,34m nad čistou podlahou.
Přístroje v koupelnách budou osazeny dle „apárořezů", vypracovaných architektem stavby, Přitom 
musí být dodrženy zásady pro montáž elektrických zařízen* v koupelné dle Č8N 33 2000-7-701 ed.2 a 
ČSN 332130 ed.2.
Světelné zdroje budou umístěny na stěně pod kuchyňskou linkou (u kuchyňské finky do rohu budou 
dva vývody) a v koupelní nad umyvadlem nebo na stropech a zakončeny svítidlem nebo svorkovnici 
(kraby obývací pokoj, jídelní stůl). Ve všech obytných místnostech bude umístěn 2x okruh pro nepřímé 
osvětleni LED.
V každém byte budou Instalovány ventilátory pro odsáváni z prostor koupelny, WC, digestoř v 
kuchyňské Unce. Ovládání ventilátorů bude v koupelnách a WC ovladačem s dobflhovým rete a čidlem 
na vtekosL V prostoru chodby bude umístěno autonomní čidlo snímáni teploty a kouře.

Detekce epekn a ptynú
V garážích se provede detekoe spalin (CO) certfflkoveným zařízením ve čtyřstupňovém provedeni. 
Provede se závislá optická a zvuková signalizace a ovládáni vzduchotechniky. Detekce plynů (LPG a 
CNG) není nutná - vjezd vozidel na plynný pohon nebude umožněna.
Systém detekce úniku nebezpečných plynů a par je koncipován pro detekci zvýfiené konoentraoe 
oxidu uhelnatého (CO) v prostorách podzemních garáži pomoci čtyřstupňové detekce 
(elektrochemický senzor) a čtyř stupňové detekoe výbuěných plynů (katalytický senzor).
Systém detekce vyhovuje všem zákonným a normativním požadavkům včetně požadavků 
stanovených nařízením vlády č.316/20O5Sb je držitelem osvědčeni:
Stavební technické osvědčeni č. S-216/C5a/2009ř0177, ze dne 2.12.2009, platnost osvědčeni do 
31.12^012, vydal PAVUS, a.e., Praha
Systém detekce vyhovuje všem zákonným a normativním požadavkům včetně požadavků 

stanovených nařízením vlády č. 17/2003 Sb. a 616/2006 Sb.
Samotné snímáni nebezpečné koncentrace vyhovuje ČSN EN 50402 (SIL 1/2).
Provede se detekční systém nebezpečných plynů a par ve smyslu normy ČSN EN 61 779-1 určený k 
signalizaci dosaženi nastavené koncentrace plynů, par nebo v hlídaném prostředí a skládá se z:

- VYHODNOCOVACÍ ÚSTŘEDNY
- SNÍMAČŮ
- OPTICKÉ A ZVUKOVÉ SIGNALIZACE

Bezpečnost pfl utfvání
Stavba včetné osazených technologii bude provedena a provozována tak, aby splňovala ustanovení 
§26 odstavce 1 vyhl 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
Údržba a revíze budou zakotveny v provozních řádech technologii, které dodá výrobce technologii tj. 
DEGA CZ s.r.o, a budou prováděny pouze zodpovědnými osobami k tomu určenými a proškolenými 
výrobcem.

Zálohováni rozvodů funkčních při polán.
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Pro zálohováni rozvodů funkčních pfi požáru bude osazen bateriový zdroj nepřerušeného napájeni 
(UPS) v samostatné místnosti. V místnosti UPS bude osazen rozvaděč RPO, z kterého budou 
napojena veškerá zařízeni funkční pfi požáru.

Raxsah zálohovaného zaftzšnlj* din požadavky PBŘ
• elektrická zařízeni, která slouží k protípožámlmu zabezpečeni objektu (elektrická požární 

signalizace, samočinné odvčtrad zařízeni, požární větráni chráněných únikových cest typu B, 
zvuková zařízeni - zvuková výstraha signalizujíc! požár a vyzývající k evakuaci, nouzové 
osvětlení) budou připojena samostatným vedením z hlavního rozvaděče způsobem, který 
bude zabezpečovat jejich funkčnost po dobu min. 15 min (max. 45 min.) i po odpojeni 
ostatních ei. zařízeni v objektu.

• projektovým řefienlm se musí prokázat, že napájeni ej. energii těmito větvemi až na úroveň 
uzlů 110/22 kV je oddělené a systémové nezávislé.

• pro zařízeni, doužfci požární bezpečnosti, bude zajištěna dodávka el. energie z náhradního 
zdroje (budou navrženy UPS e dostatečnou kapacitou).

• přepnuti na druhý napájecí zdroj bude samočinné, nebo bude zabezpečeno zásahem obsluhy 
stálé služby - realizačním řeěenbn bude samočinné přepnuti.

• třída funkčnosti kabelové trasy a funkční integritou (kabelová trasa, která je schopná po 
stanovenou dobu odolávat působeni požáru) je stanovena P15-45R PH P15-45-R.

• přehled požámé bezpečnostních zařízeni s určenou min. dobou jejich funkce pfl požáru:
o eiektrteká požární signalizace - min. 30 min 
o samočinné odvčtracl zařízeni - min. 30 min
o požární větráni chráněných únikových cest typu B - 45 min (vnitřní zásahová cesty)
o zvukové zařízeni - zvuková výstraha signalizující požár a vyzývající k evakuaci - 15

min
o nouzové osvětleni - 45 minut (max. 60 min).

• pro provedeni vodičů a kabelů pro zařízeni, sloužící požární bezpečnosti, platí následující 
požadavky (týká sa elektrické požární signalizace, samočinného odvětraelho zařízeni, 
požárního větráni chráněných únikových cest typu B, zvukového zařízeni - zvuková výstraha 
signalizuj (cl požár a vyzývající k evakuaci, nouzového osvětleni, vypínacích prvků CENTRAL 
STOP a TOTAL OTOP):

o kabelové rozvody budou v provedeni podle ČSN IEC 60 331 nebo vedeny 
samostatně pod omítkou skrytím min. 10 mm. případně mezi profily 
sádrokartonových příček.

• vypnuti elektrických zařízen! v objektu nebo v jeho části, jejichž funkčnost není při požáru 
nutná, bude umožněno prostřednictvím prvku CENTRAL STOP (jedná se o všechna elektrická 
zařízeni vyjma elektrické požární signalizace, samočinného odvětraelho zařízeni, požárního 
větráni chráněných únikových cest typu B, zvukového zařízeni - zvuková výstraha 
signalizující požár a vyzývající k evakuaci, nouzového osvětleni, přičemž bude zachována 
podmínka dodávky el. energie pro tato požárně bezpečnostní zařízeni ze dvou na sobě 
nezávislých zdrojů).

• vypnuti všech elektrických zařízeni v objektu nebo jeho části, včetně požárně bezpečnostních 
zařízeni bude umožněno prostřednictvím prvku TOTAL STOP.

• vypínací prvky CENTRAL STOP a TOTAL STOP budou umístěny v blízkosti vstupu do 
jednotlivých navrhovaných sekci (poloha prvků bude upřesněna vdaifiim stupni projektové 
dokumentace) a budou označeny textovou tabulkou .CENTRAL STOP* a .TOTAL STOP* a 
chráněny proti zneužiti.

• pro objekt musí být vypracován postup pro vypnuti elektrické energie; Informace o zásadách 
tohoto postupu musí být umístěny na viditelném místě.
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• samostatný požární úsek budou tvořit:
o elektrické rozvodny s rozvaděči pro požámé bezpečnostní zařízení
o prostory náhradního zdroje el. energie a rozvodny sloužící pro napájeni požámé 

bezpečnostních zařízeni
o elektrické rozvaděče atoužlcí pro napájeni požárně bezpečnostních zařízeni

• elektrická zařízeni, která neslouží protipožárnímu zabezpečení objektu se požámé posuzuji 
pouze tehdy, pokud:

o v jednotlivých místnostech jsou vodiče a kabely vedeny volně bez dalé! ochrany, 
takže uloženi a ochrana vodičů a kabelů neodpovídá výče uvedenému požadavku 
pod bodem c), a pokud hmotnost Izolace vodičů a kabelů, pepř. hořlavých části 
elektrických rozvodů přesáhne 0,2 kgfrn3 obestavěného prostoru místnosti, přičemž 
podle ČSN 73 0818 připadá na osobu v posuzované místnosti méně jak 10 m2 
půdorysné plochy

• chráněné únikové cesty typu B, prostory a komunikace v podzemních podlaHoh. nechráněné 
únikové cesty v nadzemních podlažích (společné chodby bytových jednotek) budou vybaveny 
nouzovým osvětlením s min. dobou činnosti 45 rrtn.

o požární větráni chráněných únikových oesty typu B 
o samočinné odvětíad zařízeni 
o elektrická požární slgnaftzace (vlastni akumulátory)
o zvukové zařízeni - zvuková výstraha stgnafizujld požár a vyzývajíc! k evakuaci 
o nouzové osvétlenf (vlastni akumulátory)
o osobni výtahy - pouze na sjeli/vyjet! do 1 .PP (vlastni Integrované náhradní zdroje)
o uzavřeni trvale otevřených požárních uzávěrů (vlastni Integrované náhradní zdroje)
o uzavfenl/otevfenl vjezdovýchřvýjezdových vratfeávor garáži (vlastni Integrované náhradní 

zdroje).

elektrického příkonu 
Pí... Instalovaný příkon 
Ps... Soudobý příkon

I

počat hL jističůpočet jm. příkon Pl 
byt j. kW/byt kW

Ps
Odběr Akw ks

3x25S7.S 57bytftlefcililiWnM | ST 154
ipotečni spotřeba

předávací stanice tepla 
polární zařízeni 
CELKEM (mrtHouČ*) 
vzájemné
meztoudobost odbyli-------- 1
CELKOVÝ SOUDOBÝ

313.5 0,28
3*2516,1 122.4
3*633X3 183.7
3*25 

I 3x63
74 1134
22.6 1254

4S84 1644
04 CELKEM ks CELKEM A

1314 48 1307

Pl / Ps a 458 kW /165 KWEnergetické bilance:
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Odhadovaná roční spotřeba d. energie: 132 000 kWh/rok

Provedení rozvodů
V podzemních podlažích se rozvody provedou v kabelových žlabech pod stropem tak, aby byla 
dodržena minimální podchodná výška, požadované uživatelem a ČSN. Před zahájením montáže bude 
provedena koordinace zejména mezi dodavatelem elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu a 
dodavatelem vzduchotechniky, ZT1 a topeni. Zejména v místech kříženi.
V nadzemních Částech bude elektroinstalace vedena v konstrukci podlahy v prostoru tepelné izolace. 
Veškeré staboproudé rozvody budou vedené v trubkách.
Kabely pro stropní zařízeni, například svltida, Čidla atd se povedou po hrubé podlaze horního patra a 
přsiJjou se hrobefikem betonu pro zapténl mechanické odolnosti rozvodů.
Pro kabely vedené v betonových sténách se mohou vyříznout drážky do hloubky mex. 1cm. Kryti 
omítkou bude min. tem. Kabely a trubky, které nebude možno skrýt do 1 cm hluboké drážky, 6e 
povedou betonovou stěnou.
V hlavni stoupaCkové Šachtě se kabely povedou na kabelových roštech.
Kabelové trasa rozvodů funkčních při požáru se provede v zajištěném normovém provedeni a bude 
křížit ostatní rozvody pokud možno nad nimi V případě, že nebude možno vést trasu nad kříženou 
sitl, musí mít tato afC, zařízeni nebo potrubí požární odolnost, zajtšfujlcl stabilitu stavebního prvku po 
dobu 30 min - odolnost R30. Provedeni bude doloženo certifikátem způsobné firmy, např. Promat 
Projektanti ostatních profesi byfl na tuto skutečnost upozorněni a přijali potřebná opatřeni v místech 
kříženi, přesto Je nutné, aby vedoucí montáže elektro před zahájením stavby na tuto skutečnost 
ostatní profese znovu upozornil a požadoval správné provedeni.

Ochrana pfodneb. dotykem « úxtorwn blesku
Bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 samočinným odpojením od zdroje.
Zvýšená proudovými chrániči, ochranným poapojenlm a uzemněním - VZT zařízení, chladící zařízeni, 
kovové části zařízeni a přístrojových části. Zařízeni umístěná na střeše objektu budou chráněna 
zařízením pro ochranu před úderem blesku dte ČSN 04 623051-5.
Provedeni svodu ochrany před bleskem bude železobetonovou konstrukci budovy (kromě posledních 
til podlaží, které budou z keramického zdivá), kde budou v celé svislé délce provedeny sváry pro 
spojeni armovacích drátů o détoe 250mm (viz. ČSN EN 62305-3-E. 4.3-3), a na každém podlaží pro 
vytvořeni uzavřené klece. Vzdálenost mezi jednotlivými svody v betonové konstrukci bude podle 
umfettni nosných betonových sloupů a stěn konstrukce budovy.Tyto armované betonové konstrukce 
se v maximální míře využiji pro vytvořeni co nejhustšjšl klece tak, aby průmémě byl na půdorysnou 
plochu alespoň jeden provařený svisty drát na každých 5m. Tyto svody z armovacích drátů budou 
svařením napojeny na vodorovnou armovací siř ve stropních konstrukcích ve všech podlažích , až 
včetně podlahy 1 .PP. V armovací konstrukci v podlahové části budou svařena oka o rozměrech 5x5m, 
sváry spojeni budou v délce 30mm (viz. ČSN EN 62305-3-E. 4.3.3). Pro provařeni svislé i vodorovné 
se použil dráty o minimálním prúméru t<*nm.
V technických místnostech výměníkové stanice, místnost pro UPS. rozvodné místnost 1.NP. 
v hlavních protahovaclch šachtách na každém podlaží ve stoupačce, výtahové šachty budou 
připraveny vývody pro připojeni ekvlpotenc lál nich svorkovnic. Jímací část bude provedena na střeše, 
kde budou jímací tyče a oddálené jlmače chráníc! VZT jednotky a anténní soubor na effeše. Anténa 
se připoj! vodičem CYY10ZŽ na HOP.
Poslední tři podlaží budou provedena keramickým zdivém. Z toho důvodu budou svody v této části 
stavby provedené jako strojené skryté pod zateplením. Svody budou v průměrném rozestupu 1Qm. 
Centrální betonovou konstrukci kolem výtahů bude armováni provařeno ve zhuštěném provedeni po 
1m až do nejvyššiho místa na střeše a zde bude přes připojovací body napojeno na jímací vedeni,
V železobetonové konstrukci budou připraveny body pro vodivé spojeni strojených svodů, kovových 
částí zábradlí a svodu v železobetonové konstrukci. Na střeše bude vytvořena mřížová soustava 
jímacího vedeni s oky 5x5m z kruhového vodiče AlMgSI 8mm

I
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KoJem obvodu stavby se provede obvodový zemnic páskem FeZn 30/4mm, který se povede kotem 
případných ocelových zápor pažení a 8 těmito záporami se propojí. Nebudou-ii se pfl zakládáni stavby 
provádět ocelové pažici zápory, zemnici pásek se k ním nepřipojí. Na zemnfol pásek bude stavba 
uzemnfina pomoci uzemrtovacfch přívodů z provařené vnitřní konstrukce.

Siaboproudá elektroinstalace a elektronické komunikace

-STA
Bude zajiéten příjem pozemních digitálních signálů. Anténní systém bude společný a bude umlsténý 
ne střeše. Společná televizní anténa bude vedena stoupačkou a v každém podlaží bude rozbočena a 
rozvétvena do jednotlivých bytů ke koncovým zásuvkám. Podružné rozvaděče budou v objektu ve 
společných stoupačkách ve vybraných patrech. V každá obytné místnosti bude osazena jedna 
zásuvko TV-STA-R.

Domácí vfcteoteMtu* - VT
V bytech budou osazeny barevné videotelefony pro komunikaci a vrátníkem u vstupu do objektu a 
s možnosti otevřeni hlavního vstupu. U hlavního vstupu bude osazeno zvonkové tablo a video 
vrátníkem.

Přístupový cystám - ACS
Bude proveden automatický přístupový systém - člpový. Otvírání vstupních dveří do objektu, otvírání 
garážových vrat.

Totetom Interní- TF
V objektu bude v 1.PP vyveden přívodní kabel pro vybraného dodavatele slaboproudých alužeb ( 
telefon / Internet ) a bude zakončen v účastnickém rozvaděči na stáné. Z tohoto rozvaděče bude 
provedeno kabelové hvězdicovitě propojeni stoupacfml vedeními. Na každém podlaží bude převedeno 
odbočeni vedeni a bude zakončeno v každém bytě ve ateboproudém rozvaděči RSL, který se umísti 
pod Bitový rozvaděč. Z RSL se provede 2x datová dvqjzásuvka do htevnfho obývacího pokoje a 1x 
datová dvojzásuvka do každá dalil obytná místnosti. V RSL bude možno osadit router pro rozvedeni 
domácí datové sítě. Případné rozvody do jiných mlstnoetl jsou nadstandard a budou řešeny se 
zákazníky Individui né. Přívodní trubka pro telefonní kabel za stoupačky do bytu bude provedena 
P36, jako rezerva pro budoucí možné zataženi dalšího přívodu do bytu.
Telefonní linka se přivede do rozvadéčú výtahů a do výměníkové stanice, případné technické 
mtetnosš zdroje vytápěni.
Do hlavni stoupačky bude zaústěna hubka se střechy pro možnost rozvedeni dalšího provídera 
datových služeb. V místě pravděpodobného přívodu zvenčí budou obvodovou stěnou zavedeny do 
1.PP 4ks rezervních prostupů pro přívod delších poskytovatelů telekomunikačních a datových služeb.

EteXtrictiá potiml

• všechny prostory v podzemních podlažích, nejvySŠI místa instalačních Šachet, nejvyššim 
miste výtahových šachet nechráněné únikově cesty (společné chodby bytových jednotek) 
v nadzemních prostorech budou zajištěny adresným systémem EPS. V požárním úseku 
s hromadnou garáží bude EPS doplněna i 
zvukovou a světelnou sjgnabacl poplachu (dle

• automatické hlásiče EPS budou Instalovány ve všech prostorách a požárním rizikem
• tiačftkové hlásiče budou umístěny v prostorách komunikaci (chodby, vstupy do schodBf atd.),
- Je navržena instalace vybaveni zařízeni dálkového přenosu na pult centrální ochrany HZS hl. 

města Prahy. Do doby než bude objekt připojen na PCO HZSP, je nutné zajistit 24 hod. 
službu vohlatovně požárů (veiln). Umístěni klíčového trezoru s generálním Míčem a 
zábleskového majáku, stejné tak OPPO bude stanovena v daiilm stupni projektové 
dokumentace. Realizace těchto zařízeni umožni, při splnění dalších smluvních podmínek se

•EPS

plynovou detekci (detekci hořlavých směsi) 
i ČSN EN 60649)

42 (dm 83)
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zástupci M2S hl. města Prahy, napojeni objektu na pult centrální ochrany HZS M. města 
Prahy pfl následném zrušeni požadavku trvalé 24hod. služby v ohlašovně požárů (vellnu)

• ústfedna EPS bude umístěna v samostatném požárním úseku přístupném přímo z volného 
prostranství a navazujíc! na přístupové komunikace nebo v požárním úseku přístupném do 10 
m od vstupu z volného prostranství navazujícího na přístupové komunikace. V našem připadá 
je i možné umístit ústřednu EPS do požárního úseku postupného z prostoru vnitřní zásahové 
cesty (chráněné únikové cesty typu B)

• bude navržen dvoustupňový systém vyhlašováni poplachu - úsekový a všeobecný 
■ bude použit plné adresný systém homologovaný v ČR.

EPS bude po vtláčeni všeobecného i úsekového poplachu ovládat následující zařízeni požární 
bezpečnosti:

• spoustáni požárního větrání chráněných únikových cest typu B
• spouštěni samočinného odvětrá čího zařízen I v pod 

vjezdem vozidel s pohonem na plynná paliva
• zvukové zařízeni - zvuková výstraha signalizujíc! požár a vyzývající k evakuaci
• vypnuti veškeré provozní vzduchotechniky mimo požární
• uzavřeni požárních klapek na vzduchotechnice v požárně dělicích konstrukcích
• uzavřeni stěnových uzávěrů v požárně dělících konstrukcích vymezujících CHÚC (budou-Ji 

navrženy)
• sjeWvyjetl osobních výtahů dot.NPa jejich blokace
• uzavřeni vybraných trvale otevřených požárních uzávěrů
• uzavfenl/otevřeni vJezdovýcWvýjezdových vrat/závor z podzem nl hromadné garáže
• konkrétní řešeni a podmínky budou stanoveny v samostatné projektové dokumentaci pro 

elektrickou požární signalizaci.

íl hromadné garáži s povoleným

(SOZ)
• je požadováno pro požární úsek podzemní garáže s povoleným vjezdem vozidel 3 pohonem 

na plynné paliva
• budou 8 plněny tyto požadavky.

o od větrací zařízeni bude uvedeno do Chodu Impulsem z elektrické požární signalizace 
nebo z Jiného stejně citlivého zařízeni; Čidla musí být umístěna v celém požárním 
úseku (za splněni urtítých podmínek může celý požární úsek tvořit jednu 
odvětrávenou sekci) a zejména nad mlety s nejvySšI pravděpodobnosti vzniku a Siřeni 
požáru, zpravidla jsou Instalována čidle a zařízení reagující na výskyt kouře;

o odvětrad zařízeni je funkční nejméně po dobu evakuace osob (resp. po dobu 
možného ohroženi osob účinky požáru), nebo do doby zásahu pivní jednotky; 
rozhodujíc! je delší zobou dob, nejméně však 5 minut a nejvýše do okamžiku plně 
rozvinutého požáru v odvětrané sekci, resp. v závislosti na Intenzitě návrhového 
požáru, obvykle do 15 minut, funkce odvětradho zařízeni se případně ověřuje 
netoxickou koutovou zkouškou;

o funkce odvétractra zařízeni je samočinně signalizována do ohlafiovny požáru se 
stálou službou, odkud lze vznik požáru ohlásit pomoci přímého spojeni nebo přes 
veřejnou telefonní slť na nejbtlžšl jednotku provádějící zásah;
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Veřejné osvětlení
Veřejného osvéttenl, Je v dostatečné míře provedeno jíž Jako blávající, areál pozemku Je aktuálně 
zaatsvěn stávající výměníkovou stanicí. Okolí pozemku je stablBzované a veřejné komunikace jsou 
osvětlené veřejným osvětlením. Navržený záměr nevyvolává potřebu nového veřejného osvětlení.

Areálové osvětleni
Pro realizaci bytového domu dojde k provedeni nové pěší komunikace od veřejného chodníku 
vedeného podél Jižní straně ukce Ocelková směrem k nově navrženému bytovému domu. Tato 
komunikace pro pěSI bude osvětlena nově navrženým areálovým osvětlením. Toto osvětleni je 
v dokumentaci zakresleno.
Provede se venkovní areálové osvětlení okolo objekto. Napojení venkovního osvětleni, které se bude 
provádět vrámd táto stavby bude provedeno z vnitrních rozvodů společné spotřeby obytného domu. 
Osvětleni se provede výbojkovými svflWy cca 70W na hraněných bezprttoovýeh pozinkovaných 
stožárech, zemními reflektory a nástěnnými reflektory umístěnými na fasádě. Umístění svítidel 
areálového osvětlení Je zakresleno na výkresu C.3 - KOORDINAČNÍ SITUACE a podrobně bude 
zpracováno v dalších stupních dokumentace.
Rozvody AO budou provedeny kabelovým vedením v zemi a napojeny na vnHfhf společné rozvody.
Kabely se v souběhu s komunikací kladou zásadně mimo hlavni dopravní prostor do přidruženého 
pásu, do volné zelené, chodníku, resp. jiné odstavné plochy mimo vozovku. V místech, kde bude trasa 
křižovat místní komunikaci bude výtop zaveden do profilu 0,5/110. Rýha bude vedena převážné 
v chodníku a zeleném pruhu pří Jedné straně. Při kladeni Je nutné dodržet vzdálenosti podle ČSN 73 
6005 pro prostorové uspořádáni altl technického vybavení. Při kříženi kabelu AO s ostatními 
podzemními inženýrskými sítěmi nebudou narušeny nejmenŠI dovolené svislé vzdálenosti při Mlžení 
dle tabulky A2 v ČSN 73 6005. Ndze-íl tyto nejmenší dovolené vzdálenosti dodržet uloží se kabely do 
chránlčky nebo do betonového žlabu TK1. Větší část rozvodu je vedena po stropu parkingu bytového 
domu. Tento rozvod bude uložen v chráníce. Areálové osvětleni budou provedena Jato stožárová.

B.ZB Zásady požárně bezpečnostního řešeni

Objekt Je navržen se třemi podzemními a 10 nedzamnirri podlaž&nl (fié«t objektu konči v úrovni 6.NP, zbylá čést 
vytvilT věž do výšky 10.NP}- Navtiwé stavební konstrukce jsou nehořlavé - druhu OP1 (stěny železobetonové a 
ve vyiéfch patrech zděné, stropy železobetonové, pfWcyvydd Iv ané).
Stavební zračeni podlaží odpovídá značeni podlaží dle PBŘ.
Požární výtka nadzemní čérf objektu Je stanovena cfte Č6N 73 0802 článku 5.Z2 a) na »,7t» m, tm. od úrovně 
chodníku u snižoné části 1. NP (čisti podlaha 1.NP - - 2,500 - hlavni vstup do objatou zutice A. Valenty = 
245,150 mjun.; úrwroft pHeNého chodníku ■ 245,130 m ivm.) až po kótu 274.650 m nm. které odpovídá čisti 
podtaza 10. NP e 427,000) V souladu t čL 5ŽJ ČSN 73 0602.

není považována za užttoé pocflažl - Jsou zde umtetény výdechy z bytových a Instalačních šachet
- - a fólii případné dlažbou (tarasy).Stfecha w plochá pofayté 6V$ttfnovou

Obvodový plév Je z monoUBcké betonové konstrukce e rfnžnýml částečnými vyztftvteml ♦ zrteptovad systém a 
deklarovanou TRO (třída reakce na oheft) A1 či A2 včetně I společných bočních stán mezi balkenovýmt 
sestavami různých bytových jednotek.

é využiti objatou:Navrtí

podzemní vestavěni hromadné garáže (celkem 11 atání vozidel skupiny 1), sklepy bytů, 
komunikace, achodité (2a), rampa pro vozidla do 2.PP, technk*é místnost bez určeni využiti. 

' il šachta, šachta odvétrání SOZ,

podzemní vestavěni hromadné garáže (cefcem 32 stání vozidel skupiny 1), sklepy bytů, 
komunikace. schodiště (2x), vyrovnávací rampa ro vozidla maži dvéma úrovněmi Jednoho 
podlaží, rampa pro vozklta do 1.PP, tx výtahově šachta, technické místnost bez určení využití, 
výměníková stanice, instalační Šachta, šachta odvětráni SOZ,

3.PP

2.PP

»)8tnna44
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1.PP podzemní vestavěné hromadné garáže (celkem 21 stáni vozidel skupiny 1). sklepy bytů. 
technické místnosti bez určeni využiti, komunikace, schodiště (2x), vyrovnávací rampa pro 
vozidla mezi dvěma úrovněmi Jednoho podloží, rampa pro vozidla z garáži přímo na veřejnou 
komunikaci, 1x výtahová éachta, místnost odpadků, instalační Šachta, šachta odvětráni SOZ.

Nadzemní podlaží.

1. NP snížené část podlaží (-2,600 m) - zédvefl hlavního vstupu do objektu z utlce A. Valenty, 
kodárkáma / kolárna; standardní část podlaží (± 0,000 m) zádvefl podružného vstupu do 
objektu z dvorní Části od ulice Ocekova, bytové jednotky, komunikace, schodlštá (2x), 1 
výtahová Šachta, technická místnost bez určeni využiti, instalační Šachta,

2. NP - 10.NP bytové jednotky, komunikace, schodlštá (1x), 1 výtahová šachta, instalační šachta. 

Střechy (7.NP a 11 .NP) vyústěni bytových a Instalačních Šachet.

V posuzovaném objektu Je celkem navrženo 67 bytových jednotek a 64 parkovacích stáni. Celkový počet 
osob z bytů (1NP až 10NP) Je 177 osob (dle ČSN 73 0018, Tabulka 1, položka 9.1).

V objektu Je navrženo jedno hlavni komunikační Jádro (z 3.PP do 10.NP) a Jedno doplňkové (z 3.PP do 1.NP - 
vyústění přímo do exteriéru). V hlavním komunikačním Jádře Je k dispozici schodišťový prostor bez požárně 
odvětrané předsíně a s výtahovou Šachtou. Doplňkové komunikační Jádro obsahuje schodlštá rovněž bez 
předsíně a bez výtahová šachty.
Objekt od 7HP do 10.NP má zmenšenou půdorysnou plochu podlaží, vytváří u hlavního komunikačního Jádra

Východ na volné prostranství z hlavního komunikačního Jádra Je Jednak ve standardní úrovni 1.NP * tO.OOOm 
(východ do vnitrobloku směrem k ulici Ocelková) a déle ve sntženó úrovní 1.NP * -2,500m ústi východ na 
veřejnou komurekad (ulice A. Valenty). Tento východ Je brán Jako hlavni z hlediska zásahu HZS. Východ na volné 
prostranství z doplňkového komunikačního jádro je ve standardní úrovni 1.NP * ±0,000m do prostoro vnitrobloku. 
Tento východ je brán Jako podružný.
Podzemní podlaží jsou bud zcela (3. a 2.PPJ nebo částečně (1.PP) pod úrovni terénu. Výška okolního 
upraveného terénu umožňuje přirozené částečně odvětráni prostoru 1PPve východní a Jižní fasádě.
Požární bezpečnost je posouzena v souladu e ČSN 73 0802 (technické místnosti epod.), ČSN 73 0804 - přílohy I 
(hromadné garáže), ČSN 73 0833 (bytové jednotky - skupina OB 2, komory spod.) a dalších českých

Shromaždovad prostory ve smyslu Č8N 73 0831 se v posuzovaném objektu nevyskytuji.
Garáže společně a rampami od 3. do 1. PP jsou v souladu s přílohou I ČSN 73 0804 posuzovány Jako hromadné, 
vestavěné, podzemní, pro vozidb skupiny 1. Parkováni vozidel na pohon LPG a CNG bude umožněno pouze 
vi-PPak tomuto budou učiněny veškeré náležitosti vč umístěni příslušných značek před vjezdem do prostoro 
s hromadnými garážemi a dále umístěni zákazových značek u vjezdů do 2 a 3.PP. Požární úseky vestavných 
hromadných garáži Jsou navrženy Jako částečně otevřené PÚ s požárním odvětráním SOZ v souladu a a. 12.6 b) 
ČSN 73 0804, PřBohy 1.
Mezní počet stáni v požárním úseku hromadně garáže bez nutnosti Instalace sprlnMěrového stabilního 
hasicího zařízeni, a částečným požárním Členěním stropem a s požárním odvětráním Je v souladu s čL I. 
3-4 ČSN 73 0884 roven 182 stáni (hodnota x = 0.9, hodnota y * 1,0, hodnota z = 1,5, max. počet stáni 
v požárním úseku dle tab. I. 2 roven 135 - pak součin hodnoty 135 spolu s hodnotami x. y a zje 182 - 
zaokrouhleno dle matematických pravidel).
Počet vozidel v Jednom odděleni, resp. v našem případě v požárním úseku (hromadné garáže v podzemních 
podlaží tvoři v podlaží samostatné požární úseky), nepřesáhne stanovený počal stáni dle tab. I. 3 ČSN 73 
0804 (max. 60 stáni v Jednom odděleni).

norem a

• elektrická požární signalizace (EPS) - vybaveni objektu EPS v každém prostoro s požárním rizikem, Instalace 
hlásičů EPS se dále požaduje v nejvyšélch místech chráněných únikových cest, v nevyšších mlatech 
instalačních šachet a výtahových šachet, v požárních úsecích hromadných garáži Qež umožňuji identifikaci 
požáru s potřebnou přesnosti dle dispozice chráněného prostotu),

• bytové jednofty budou vybaveny zařízením autonomní detekce a signalizace (ADS),
• nouzové osvětleni (NO) - vybaveni objektu NO v prostorách únikových cest a vybraných prostorách 

v podzemních podlažích.

Strana 46 (otftcm 83)
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• zvukové zařízení (22)- akuetieká sipafizace pro vyhlášení poplachu v hromadných garážích uživatelů BJ. 
těch. místnosti a*.) - předpokládá se WeQrované zařízení a EPS.

• přetlakové větráni chrénéných Cmitových cest pro schodiště CHÚC.

• evakuační výtah (E)neni navržen (v souladu a ČSN 73 0633 0.5-3.5),

• samočinné zařízeni pro odvětráni tepla a kouře (SOZ) - hnver*nl a požární odvětráni 3 pater podzemních 
garáži.

• náhradní zdroj elektrické energie pro vyhrazená požámá bezpečnostní zařízení Instalovaná v objektu {EPS. 
požární větráni schodišť, 802. NO. ZZ • případná pro dattl požárně bezpečnoatnl zahraní).

Požární Oseky

Objekt je dálen na požární úseky v souladu * požadavky ČSN 73 0802, přílohy I ČSN 73 060* (hromadné 
garáže), ČSN 730633 (bytové JsdnoKy) e dalších ČSN a předpisů souvteefldch.
Požární úseky v úrovni podzemních podlaží <pň určeni stup né požární bezpečnosti požárního úseku) jsou 
v souladu s fl. 7.22 b)1) a 2) ČSN 73 0802 hodnoceny stejná jato pro nadzermí část objektu s požární výškou 
do 22,5 metrů (t. podzemní podlaží) a a požární výškou do SO m (2. a 3. podzemní podteH).
U návrhu děleni objektu na požární úseky je současné stanoven I předpokládaný stupeň požární bezpečnosti 
(dáte v textu SP6) a pftp. ma*. hodnoty p* pro potřeby porauzenl odetupových 

požárních úseků víz Příloha technické zprávy PBft.

Samostatná požární úseky tvoří:
- každá bytové jednotka
- prostory domovního vybaveni (sklepy, mlstooet odpadků atd.)
- místnosti technologie objektu (rozvaděče. UPS. výměník, místnost s ústřednou ÉP8 atd.)
- hromadné garáže v 1. PP, 2. a 3. PP
- instalační šachty
- Šachta osobnfto výtahu
- echodttfové prostory (CHÚC typu B)

Instalační šachty tvoří samostatné požární úseky zařazené do II. SPB s výjimkou případů bytových šachet, kdy 
jsou bytové šachty vjednottvých podlažích horizontálna předěleny a jejich prostory jcou součásti pWeWých 
požárních úseků BJ v jednotilvých podlažích nebo prochází jedním požárním úsekem.
Pokud jsou v Instalační šachtě navrženy rozvody různých médii pro různé PU (např. Navři IŠ - vedeni VZT 

PŮ garáží, bytové rozvadíte aetektro kabely atd.. musí být tyto hrtteoe od oebe navzájem požémézvfoe
____________ ....-JIobkladem e přísluSnaj požární----- -------------Mx± WL... H
BHže grafická příloha požémé bezpečnostníhořešení- pMoWnadzeimk* pod^i-bytovéčástobjektu 
Každá Instalační šachta s tectmotoglekýmt či technickým! rozvody bude hortzontílné předčtena, přičemž 
avbtó vzdáleno* tohoto předětent ■MLvMf naft 2tfi m. Je navrženo předáte* v úrovni 1JIP (mezi 1. 
PP a 1. NP), předěleni musí vykazovat požární odolnost ndn. B SfllDPI a prostupy rozvodů v nšm mual
i.aa |i»>l árn^í ___

HavNInstatečnl Uch* vede vedte CHÚC. V některých patrech mohou být navrženy vstupy do fiachet právě 
z prostoru CHÚC. Požární uzávíry musí pak být El a musí být tésné proti proniku touto l&p).

Pozn. k požá/i\1jbu úseku e t&chnlckýml 
Technická mtetnosWechrtcký prostor je koncipován z hlediska požární bezpečnosti pro následníci využili 
(hodnota natodtóho požárního zatíženi nepřesáhne 35 kg-tn4 a hodnota součinitele nahodlého požárního 
zatížen(nepřesáhne hodnoto 0,9):
- strojovna vzduchotechnky, strojovna výtahů
- eneraocentra, rozvodny
- prostory náhradních zdrojů elektrické energie (akumulátory)
. výménUfové stanice (voda. pán)

Technická místnost bez Wttšfco určeni využiti je předběžně
využiti technických místnosti jhým než výše popsaným způsobem musí být znovu posouzeny.

do V.8PB e max pv=90 kg^nr3. V případě

ČSN 73 0804 
a a domovním

vybavením nestanovuji (čí. 5.1.6 ČSN 73 0633). 
Stanovení 
požárních

požárního rizika a zařazení požárních úseků do stupňů požární bezpečnosti a ověřeni velikosti 
úseků bude podrobně řešeno v dalším stopni projektové dokumentace

«l
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STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Požadované polární odolnost pro požární úseky v objektech, které mají 8 až 12 nadzemních užitných 
podlaží, je v souladu • Č8N 73 0802 ČI. 8.7.1 minimálně 60 minut pro nosné konsf * * - *
stabilitu objektu nebo Jeho části (např. nosné sliny nebo sloupy, stropy, prú vlaky, tr 
desky) a rovnéž pro konstrukce nasoud požárně dělicí konstrukce požárních úseků.
Navržené stavební konstrukce buttou vyhovovat požadavkům požární odolnosti v souladu 6 tab. 12 ČSN 73 0802 
pro předpokládané stupně požární bezpečnosti |ednoJJhvých požárních úseků, %. v podzemních podlažích max. 
RB 120/DP1 v PU se V. SPB, převážné pak REI90/DP1 a REI6WDP1 pro nosné a požárně dělicí konstrukce. 
V nadzemních podlažích převážně REI 8Q/DP1 uPÚvíV. 6PBpro nosně a požárně dělicí konstrukce.
Na rozhraní požárních úseků budou navrženy požární uzávěry - max. EW/EI60/DP1, převážně EW/E1 45/DP1 a 
EW/EI 30/DP1 v podzemních podažkh a max. EWEW 3WDP3/DP1 pro nadzemní podlaží. Požární uzávěry Oslicí 
do komunikaci budou navrženy se samouzevlracím mechanismem (u dvoukřídlých uzávěrů budou navrženy u 
vytipovaných požárních úseků koorxínétory uzavíráni dveřních křídel), požární uzávěry ústld do chráněných 
únikových cest typu B budou v kouřotteném provedení a stejně tak uzávěry instalačních ftechet 
Požární odolnost požárních stěn a požárních uzávěrů Je stanovena podle vyšěího stupně požární bezpečnosti 
dvou sousedkách požárních Oseků, požární odolnost požárních stropů se stanoví dle stupně požární bezpečnosti 
příslušného požárního úseku (požární odolnost nesmí být snížena nikami pro např. rozvaděče, vestavěný 
nábytek, umístěním zapuštěných hydrantů spod.).

vazníky, stropní

Póza doplňující Informace k provedeni požárně děudch konstrukci.
Požární stěny se musí stýkat a požárním stropem, tzn., že požární sténá musí procházet I podhledovou 
konstrukci a konstrukci zdvojené podlahy.
Styk požárních stěn s obvodovým ptáfttěm musí být kouřotěsně utěsněn (v případě, že se nepožaduje u 
obvodové stěny požární odolnost - mé se na mysli vlastni obvodový plášť bez požadavku požární odolnosti). 
V ostatních případech pak musí být styk utěsněn s požární odoinostt cfle obvodové stěny.
Styk požárních stropů s obvodovým stěnami musí být kouřotěsně dotěsněn (v případě, že se nepožaduje u 
obvodové stěny požární odolnost - má se na mysli obvodový vlastni plášť bez požadavku požární odolnosti).

Pozn. doplňující Informace k železobetonovým stropním 
Požární odolnost železobetonových nosníků (a dalších případných nosných prvků, podporujících 
železobetonovou stropní desku) musí odpovídat požadovanému parametru R pro daný požární úsek (např. le-D 
pro požární úsek ve IV. SPB požadována pcžůmí odolnost vodorovné nosné konstrukce REI 60/DP1, pak se tato 
požární odolnost vztahuje i na případný nosník - nosník musí vykazovat požární odolnost nejméně R 6CVDP1).

Ptán. doplňujte!
Pokud m takovéto konstrukce v objektu vyskytují, pak požárně dělicí konstrukce stSouštkou menSi Jak 80 mm, 
která vymezuji chráněné únikové cesty nebo Jsou v provozech, kde mohou být vystaveny mechanickým vlivům, 
musí mimo jtoé vykazovat také mechanickou odtínoeL

Střešní plášť v místě střech nad Části B.NP a nad 10.NP bude vykazovat parametr 0P1 - skladba střešního 
pláště musí vyhovět podmínkám a. 32.3.2 ČSN 73 0810. Střešní plášť v7.NP u vyftěf části objektu lež! 
v požárně nebezpečném prostoru přilehlých bytových Jednotek.

V obvodových stěnách se požaduje vytvořeni paži mích pásů (svislých I vodorovných) na rozhraní 
požárních úseků. Požární pásy rrvusl být široké min 900 mm a

k požárně konstrukcím o tloušťce msnil Jak 80 mm.

výhradně z konstrukci druhu DP1

materiálů) a vykazovat odolnost podle vyššího stupně přilehlého požárního úseku a nesmi Jimi
prostupovat žádné hořlavé stavební výrobky.
Svislý požární pás lze ve smyslu ČL 8.4.8 ČSN 73 0802 nehradit:
a) ustoupením nebo vystoupenbr obvodové stěny nejméně o 600 mm v délce nejméně 900 mm, nebo
b) prodloužením požární steny před Bc obvodové stěny tak. aby rozvinutý vněJSI obvod prodloužené požární stěny
byl nejméně 1200 mm.
Vodorovný požární pés Je možné ve smyslu O. 6.4.9 ČSN 73 0802 nahradit
a) ustoupením líce obvodové stěny (lodžii, terasou apod.) nad požárním stropem nejméně o 900 mm, nebo
b) ustoupením líce obvodové stěny pod požárním stropem o 900 mm, nebo
c) prodloužením požárního stropu před rte obvodové stěny tak, aby rozvinutý vnější obrod prodloužené části 
požárního stropu byl nejméně 1 200 mm

Vyústění bytových šachet na střechy I tarasy musí být v úrovni střešní desky přehatonovány.

SVon* 47 (osften 83)
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U technických místnosti (prostorů) se pfodpoWádá Jejich trvalé uzavření (bez samouzavtracfch mechanismů). 
Stejné tak u dvířek rozvaděčů fi revfeních dvířek instalačních iachet Je zohledněno jejích trvalého uzavřeni, jejich 
otevřeni Je možné pouze oprávněnou osobou pomoci spedálnfho klíče (Čtyřhran apod.).
Na pasivních křWtoch dvoukřídlých dveří, klaié se budou otevírat jen výjimečné, neslouží pro evakuaci 
blokovány pro běžné využiti (napf. dveřní zástrií) není rovné* nutné osazovat aamoazavfracl mechanismus 
(pasivní křídlo bude zafixováno proti béžnému otevření) a dále pak se tedy nepažadije ani koordinátor uzavíráni 
dvofnícft k/ldel
Požární uzávěry Jimiž sa vshpuje přímo do sklepů z prostorů hromadných garáži není nutné rovněž osazovat 
samouzaviradmi mechanismy.

Povrchové úpravy stavebních konstrukci chráněných únikových cest musí být navrženy výhledně z materiálů 
na oheft A1 nabo A2 s Indexem IIM ptaraene i. ■ 0 mnurirr1, podlahové krytiny Jsou z materiálů 
na oheft nejméné Cs - sl. Hoflavých tepelných izolaci a obkladů netře použit ani na vnljM obvodové 

stěně chráněných únikových cest (např. v mleté východů z chráněných únikových ceat spod.)

_____ _ konstrukce vproetoru hromadné garáže musí být z výrobků třídy reakce na oheft A1 nebo A2
(popřípadě a podlahovými krytinami Ais nebo A2a, přičemž ae nahodnotí nátěry apod. do ttouěťky vrstvy 2 mm.
V souladu a odst 9.113 ČSN 73 0804 na povrchové úpravy stavebních konstrukci nebude v požárních úsecích 
hromadných garáži použito hmot s Indexem Wřenl plamene U vyttlm
• 75 mmjnhr1 u stěn,
• 50 mroAikr1 u podhledů.

a Jsou

Wdy
třídy

Tflda reakce na oheň užitých stavebních v^J^^o^ppadné povrchová úpravy stavebních konetnád
v prostoru podzemní garáže není třídy

I být navrženy vaoutadu apřtstuáným SPBPodhledové konstrukce - pokud budou vobjektu navrtaný, . „
PÚ, s výskytem požárního zatíženi nad konstrukci podhledu (tady zda mají / nemají požární ftaácc*). 

s tím zda Jsou /nejsou v CHÚC. V sotiadu s ČSN 73 0802 ČL 832. podNedové konstrukca nesmi být zhotoveny
z výrobků, které při požáru jeho hořfcl odkapávají nebo odpadávaJI.

naodpadávánl obktadu jako celku ani jeho části, 

k provedeni rozvaděčů.

skřitových prostorách atp- se posun# Jato aamotfatné požární úseky.
čiv

a) Jeou-á razvaděčo sestaveny z výrobku třídy reakce na °h*lwrtZ?‘ J*2 JL BŮMJ 
ksbdv čt vodiče mají aleapoft třWu reskoe na oheft B2«. zařazi^e se tento úsek kabel, cr vorooe ,, ^pwj ,*<***! požárně dělech konstrukci

požární uzávěry mohou být E15DP1 1 když se nacházejí v chráněný* 
V praxi to znamená utěsněni v místo prostupované konstrukce na E150P1 a osazeni

SPB ado
E150P1, 
únikových
Jf^^J^SiStozwSřv^bků třWy reakce rte oheft a z Jiných KabelQ a vodiM než P°^®bodu ay 
nebo ie shodných výrobků kabelů a vodičů podle bodu e), svlek v těchto požárních úsecích se vyskytl ■ jiné 

azStaml třErotaS^ ohSrCtóF. ae požérni úseky zstofll do lt. SPB a požadovanou požární 
požárně dMdch kcnstnJceí El 30 DP1 a požárními wávěryEI 15 DP1(pakfiže se prokáže. Se

požární uzávěryvyhovují řeěenl dle či. 13.5 ČSN KW i ztotat
MRaktruaA rarvndéče tícužld éro naoáienl požárně bezpečnostní* zařízeni a zařízeni, které musí zůstat 
funkční v případě požáru, se vždy posuzuji Jako samostatné požámlfoeky apožadavsnou požární odolnosti 
poiMd«iSchkDnstmfccIS30DP1 a a požárními uzávěry v provedeni El 15 DPI.
^rozvaděče PO budou tvořU samostatný požární úsek a požární odoinceti ohraročuldch konstnád El

. iSSlděče eá. energie, umístěné v chráněných Onftov^ic^ch budou s požární odolnosli požárně 
dél cích konstrukci El? 30/DP1 s požárními uzávěry Ela 30/DP1 - 8m.

• revtanl dvfflta do tnstatačnk* iachet budou navrženy a požární odotnoatl min. EW 30 DP1, 2 prostoru
CHÚC pak s požární odolnosti min. Efe 30/DP1 - S«.

v prostoru CHÚC.Pozn. k požárním uzávěrům do Šachet 
U požárních uzávěrů do požární* úseků aeSachtaml eleklroirvstatece v prostoroi CHÚC as, nepoteduje jtf*
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uzamčením a tyto dveře jsou takto posuzovány - kle o případy zabráněni vstupu nepovolaným 
Předchozí možná výjimka je uvedena v pozn. 0.9.7.1 ČSN 730004 u prokazatelně trvale uzavřených u

i osobám), 
uzávěrů.

Prostupy rozvod) a Instalaci požárně dělclml konstrukcemi musí být utěsněny pomod manžet, tmelů a jiných 
výrobků, jejichž požární odolnost je určena požární odolností prostupované konstrukce. Konstrukce, ve kterých se 
vyskytuji tyta prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízeni, a to ve stejné skladbě 
a se stejnou požární odolnosti jakou má požárně dělicí konstrukce. Požárně dčttd konstrukci je možné případně i 
zaměnit (nebo upravit) v dotahované části k vnéjělm povrchům prostupů pauze při dodrženi podmínky, že touto 
záměnou (nebo úpravou) nedojde ke sníženi požární odolnosti konstrukce. Současně platí pro prostupy rozvodů 
požárně dělicími konstrukcemi podmínky statě 11 Č8N 73 0802 e podmínky ČSN 73 0872. Prostupy stěnami, 
vymezujícími CHÚC, musí být vždy požárně utěsněny systémovým výrobkem dle atestu ptótného v ČR a 
firmou mající k táto Činnosti oprávnění.

iPozn. Upřesněné statě k prostupům.
Všechny prosti** návodů a instalaci, technologických zařízeni e elektrických rozvodů požárně dělicími 
konstrukcemi budou protipožárně utěsněny. Hmoty použité pro utěsněni musí mit minimálně třídu reakce na oheň 
AI. A2 (případně B) a budou vykazovat požární odolnost shodnou s odolnosti konstrukce, kterou prostupi#. 
Těsnění prostupů bude provedeno platnými certifikovanými systémy v ČR a s provedením eprávněnými 
odbornými firmami k této činností, dle požadavků ČSN 73 0810:

a) realizaci požárně bezpečnostního zařízeni - výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v 
souladu s ČSN EN 13501-2Mt:20t0, článek 7.5.8). nebo

b) do těsněním (např. dozdinim, případně dobatoncwánlm) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 
v celé žouěťce konstrukce, a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi chráněných únikových 
cest (nebo požárních výtahů nebo evakuačních výtahů) a zároveň pouze v případech specifikovaných 
déle níže v textu.

Podle výše uvedeného bodu a) ee prostupy hodnotí kritérii:
- El v požárně dělicích konstrukcích B nebo REI nebo
- E v požárně dělicích konstrukcích EW nebo REW.

Podle výše uvedeného bodu b) tze postupovat pouze v následujících případech:
1) Jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukci (/např. stěnou nebo stropem) a jedná se maximálně 

o 3 potrubí s trvalou náplni vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou. Potrubí musí být tndy reakce na oheň 
A1 nebo A2 a nebo musí mit vnějěl průměr potrubí maximálně 30 mm. Případné izolace potrubí v místě 
prostupů musí být tfkly reakce na oheň A1 nebo A2 s přesahem nejméně 500 mm na obě strany 
konstrukce: nebo

2) jedná se o jednottvý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace bez chráničky apod. 
s vnějším prúměrwn kabelu do 20 mm. Takovýto prostup smi být nejen ve zděné nebo betonové konstrukci, 
ale připouitl se I v sádrokartonové nebo sendvičové knnstrukd. Teto konstnicce musí být dotažena az 
k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatně posuzuji prostupy, mezi kterými je vzdálenost alespoň 500 mm.
Pň montáži a konkrétní volbě systému je třeba dodržovat technické podmínky výrobce systémů.

Další požadavky na provedeni těsněni některých prostupů, dilatačních spár balkónů - prostupy pro 
hromosvod, svod dešťová kanalizace.
Prostupy pro hromosvod jsou navrženy s osazením nehořlavými chráničkami, v případě prostupu zemnícího drátu 
pouze betonovým proslupem není tento prostup vzhledem k jeho velkostí požárně těsněn.
Svod dešťové ' ............................ - . -........................-
potrubí nesmí procházet balkónovou deskou a požární ucpávkou.
DOatace belkóncvých desek - utěsněni je provedeno jako kouřotěsné, po celé délce dilatační spáry, bez 
požadavku na požární odolnost s dovolenou TRO (třída reakce na oheň) A1 nebo A2.

balkónových desek.

musí být požárně utěsněn (pc&ámi odolnost dle prostupované konstrukce), rzotace

ÚNIK 'ik\

OSOBY

Obsazeni objektu osobami je stanoveno dle tab. 1 ČSN 73 0818 s ohledem na charakter využití jednotlivých 
proetorův objektu:

- Bytové jednotky 
Prostory domovního vybavení

- Hromadné garáže

pol.9.1,
pol.9.2, 
poí. 10.1.
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Počet bytových i Počet ne podlaží
217 BJ1NP
23ffí 23
238 BJ4NP
23

8 BJ 20
4 BJ 11S£ H4 BJ

112 BJ
2 BJ 111i

177 osobCelkem S7BJ

V prostoru domovního a tecNádcého vybavení a hromadných garáží ee Jedna o tytéž osoby vyskytující se 
v bytové části objektu.

ÚNIKOVÉ CESTY

Počty, typy a dispozice únikových cest odpovídají požadavkům ČSN 73 0802, ČSN 730804.
K dfepoaci pro únik z podzemích potlaží jsou k dispozicí nechráněné fritové cesty, vedoucí do 2 chráněných 
únikových cest typu B. Obé CHÚC B ústi na volné prostranství v 1 .HP.
Pro únik z nadzemních podloží bytového domu jsou v 1HP až 8.NP k depo** neduéniné únikové osety úatfd 
do tíwáněně únikové cesty typu B, ví. 8 10.NP Je kdispozici pouze chráněná úniková cesia typu B. CHUC Ja 
typu B bez požární předsíně 6 východem na volné prostranství v úrovni 1.NP.
Podmínky pro užiti Jedné etrtněné únikové ceaty typu B Jaou splněny - počet obytných bunčk v podlaží 
nepřesáhne 12 obytných buněk a požární výtta objektu nepřesahuje 30 m. Chráněné úniková cesta typu B

koparita gflúc tvou B baz nořámt předsíně fdle ČL 0.4.5. ČSN 73 0802) Je pfi pohybu evakuovených osob po 
schodech dolů 300 osobál únikový pruh. po schodech nahoru 260 eaob a po rovlná pak 400 oeobál únikový
P«A-

«tě-CHÚC typu B(dtefl. 0.45. ČSN 73 0802)-achodtttft bez předsíně ♦ komunfcace vedoucí
na votoé prostranství:
• odděleni schodkového prostoru od ostatních požárních úseků dveřmi (požárními uzávěry), které 

zabraňují proniku kouře do tohoto schodišťového prostoru,
schodiště bude nucené přetlakově větráno, vzduch musí být dodáván mři v 1W násobku objemu 
prostoru CHÚC za'hodinu, předek mezi prostorem chráněné únikové cesty typu B e přBehlýtrt 
požárními úseky bude v Wervato 25 Pa až 100 Pa. „ .

' nezávislá na ostatním vzduchotechnickém zařízeni v objektu,
• pfl dodávce vzduchu pro předákové větráni bude užito vzduchovodů,
• přívod vzduchu musí být zajtttěn vnejnWÍ úrovni chráněné únikové cesty, výékové vzdálenost vyústek

nemŮ ^ )2t»nl bude*umístěno lak, aby ae zabrúnlo nasávání zplodin hoření, dodávka vzduchu musí být 
zai&těna minimálně po dobu 45 minut (= vnitřní zásahová cesta),

• spouftěnl předákové ventiUce musí byt umožněno tíadltky na každém podlaží z prostoru chráněné unfcové
• dSwkap£ pSetíakovoij ventilaci musí být zadána ra dvou na aobé nezávislých 

napátecfch zdrojů /UPS nebo dtoraíagregátero. telených Jako Toatalně pažáml úseky/.
. pro 2fliětěn( požadovaného přetlaku bude v neJvyftSím místě chráněných únikových cest <*vor, samočinné

otevíratoínýpn doražení horní meaapřeBekumax. 100 Pa. např.ramd2néto6ale.
• stavební konstrukce oddělujíc! CHÚC typ B budou nehořlavé a požární odolnosti r»e)ménfi 60 minul,
• Za poatačigící ee považuje filfka chráněné únikové cesty 1,1 m (Jedná se 6 čistou průchozí fiiřku. např. mezi

• d?5o bSSwirateíná ve aměru úréku ■ a dveře otevírané ve směru ůnBcuse
a vodorovně posuvné do stran mimo falcovou cestu - budou se samouzawacim iTwcnantsmem a wsne vucj 
proniku kouře,

. v chráněných únikových cestách ee nephpoufitl žádné požární zazeni kromě hd^t^vkorjstr^ 
oken a dveří-netýká eemadeí zábradla podlah, budou použity třídy reakce na oheíf nejméně Ceet,

. východy na volné proetranatví schráněných únfcovýgneat Jaoinymaa^r yffrguPghou (válce
nejméně 1.1 m). která navazuje r« nástupní plochu (místo sousty dl a p^edtóJPOHZS^.

• v únikové cestě nesmí být volně vedené rozvody hořlavých látek / kapalin, plynů/ nebo jakékoliv volně 
vedené potrubní rozvody z hořlavých hmot

bude
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De«! požadavky na provedeni chráněných únikových cest
V prostoru chráněné úniková cesty m nepřipouští žádné požární zatíženi, kromě hořlavých hmot v konstrukcích oken a dveří.
V chráněné cestě rovněž nesměji být umístěny;
a) zafizovací předměty nebo Jiná zařízení, zužující průchozí šfku cesty.
b) volné vedené rozvody hořlavých látek (kapalin, plynů) nebo Jakékoliv volně vedené potrubní 

rozvody z hořlavých hmot
o) volně vedené rozvody vzduchotechnických zařízeni (máji m na mysli vzduchotechnické rozvody 

jiných zařízeni než pro větráni chráněných únikových oest).
d) volné vedené elektrické rozvody (kabely), pokud nevyhovuji Cl. 12.8 ČSN 730802, 8. pokud se 

najedná o kabely a vodíte, vyhovujíc! těmto požadavkům:
1) mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky bez požárního rizika. vCetně chráněných 

únikových cest, pokud vodiče a kabely splňuji třídu funkčnosti P15-R a jsou třídy reakce na 
oheň B2o.9l.d0; nebo

2) mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky s požárním rizikem pokud vodiče a 
kabely splňuji třídu funkčnosti P30-R a jsou třídy reakce na oheň B2„ al.dO; nebo

3) musí být uloženy d chráněny tak. aby nedošlo k poruSeni Jejich funkčnosti, např. vedením pod 
omítkou 8 krytím nejméně 10 mm, popř. vedením v samostatných drážkách, uzavřených 
truhlících či Šachtách a kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, nebo 
chráněné protipožárními nástřiky, popř. deskami z výrobků třídy reakce na oheň Ainebo A2, 
rovněž tloušťky nejméně 10 mm apod.; tyto ochrany mají vykazovat požární odolnost El 30 
DPI. pokud se nepožaduje v konkrétních podmínkách jiné odolnost.

Dále v prostoru chráněné cesty nesmějí být umístěny:
e) volně vedené kouřovody
1) volně vedené rozvody péry
0) volně vedené rozvody toxických nebo jinak nebezpečných látek
Rozvody podle bodu c), a) a f) mohou být v chráněné únikové cestě Umístěny tehdy, jsou-ti zabudovány v 
nehořlavé konstrukci (DPI) a od chráněně únikové česly požárně odděleny krycí vrstvou s požární odolnosti 
alespot El 30 DP1.

EVAKUACE

Uvéech chráněných únikových cest (bytová i podzemní část) se předpokládá současná evakuace podle čl. 8.11.8 
ČSN 73 0602.
Dáte jsou uvedeny hlavni výsledky posouzeni únikových cest

• .4.r- «**•*.:

Hodnocení nechráněných únikových cest z požárních úseků bytových Jednotek.
Z míst, kde je pouze jeden směr ún*u, nebude dálka nechráněné úniková cesty vedoud do chráněné úniková 
oesty věttl než 20 m (při c »1,0). V místech, kde je možně zvolit za dvou směrů úniku, nebude dé&a nechráněné 
únikové cesty vedoud do chráněná únikové cesty věW než 40 m-ČSN 73 0833. Sánek 5.33. Při současném 
návrhu dispozice tomuto požadavku navržené NÚC vyhoví, nejdettí trasa NÚC je 17,6 m.
V objektu nejsou bytové jednotky a plochou větší jak 250 ma. Pokud by sloučením vfce jednotek tento jev nastal, 
pak musí nechráněné únikové cesty odpovídat ustanoveni a. 8.10 ČSN 73 0602. tzn. pro uvažovanou hodnotu a 
= 1.0 mezní délku nechráněné únikové cesty max. 25 m pro jeden směr úniku ■ 40 m pro dva směry úniku. 
Tomuto požadavku hodnocené nechráněné únikové cesty vyhoví.

Hodnoceni nechráněných únikových cest z prostoru hromadné podzemní garáže.
Unik z prostoru hromadné garáže je možný nechráněnou únikovou cestou se vstupem do CHÚC B. V souladu 
s 1.02 ČSN 730804 vyhov! bez průkazu nechráněné úniková cesty pro mleta s jedním směrem úniku o dálce 
30 m. pro místa se dvěma směry úniku pak nechráněné únikové oesty o délce 45 m.
Skutečné délky úniku stanovené mezní délce vyhoví bez dalších průkazů.
Únikové cesty zparidngu pň současném návrhu dispozice jsou v souladu s požadavky ČSN 730804, H. 1.62. Ve 
všech podzemních podlažích jsou k dispozici dvě NUC vedoucí do dvou CHUC B. Délka jedné NÚC 
v podzemních podlažích nepřesahuje 30 m (maximální vzdálenost nojzezšlho touto od vstupu na CHÚC je cca 
27,3 metrů), celtový počet vozidel v jednotlivých podlažích nepřesahuje 40 stáni vozidel skupiny 1.

Strana 51 (cxftem to)
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Hodnoceni nechráněných úntových ceat z technických prostorů v podzemních podlažích.
Únik z technických prostorů v podzemních podtaílch je možný nechráněnou únikovou cestou vedoud sousedním 
požárním úsekem hromadné garáže ee vstupem do CHUC B. Nechráněná únikové cesty z technických prostorů 
vyhov! podmínkám ČSN 73 0802 bez dat&teh průkazů (možnost prodlouženi mezní dálky nechráněná únikové 
cesty pfi jednom sméru úniku až na 45 m v souladu a či 9.10.3 dO ČSN 73 0802 při splněni potolnek pro uiMi 
jediné nechráněné únikové cesty dle lab. 17 ČSN 73 0802 a současné pfi zohlednánl ustanoveni Cl 0.1OJ2 ČSN 
73 0802).

z nebytových prostorů v nadzemních podtaiteh.
, nesmi mft prahy (u východových dvefl ne votoé prostranství se práh o výšce

Hodnoceni nechránáných únikových 
Dveře, jhntž prochází únikové 
až 15mm dovoluje-bytová čáat).
Dveře na úntových cestách, opatřené epecWnfml (bezpečnostním*) zámky (hopř, kódové karty), budou v případě 
evakuace osob samočfnné odblokovány a otevkateiná bez dalších opatřeni ve směru úniku osob.
Kódových karet nebude užitou dvefl chránéných úntových cest U dvefl (vrat), které jsou ovládané motoricky, 
bude umožněno taká Jejich ruční otevřeni.

opatřený kHcou o pantovou funkci).

Východové dveře z objektu budou provedeny kováním s pantovou funkci ve směru úniku osob v souladu též 
s ustanovením 6L 13.1.1 ČSN 73 0810, které umožhuje jejich otevření, af Ja již uzávěr běžně uzamčený S ntoěv. 
PmcházHJ |m! méně jak 200 osob. tze ponechat dveře na volné prostranství proč směru úniku, oož je také náš 
případ.

v
V objektu nejsou navrtaný. V pfipsdě dodatečných úprav musí být dodrženy néskriujtcl podmínky. Z každého 
uzavřeného garážového stáni musí být umožněn únfc. Splněni tohoto požadavku bude zlatěno toettad 
odchodového Bačftka zevnBf garážového stáni. Odchodové HaČftko bude bez vazby na EP8 a bude vybaveno 
náhradním zdrojem a kapacitou na dobu min. 15 min.

ke dveřím na únikových cestách v podzemních podlažích, JUtěných
EPS

uvolněni dvefl nastane dřtve, než je předpokládaná reakčni doba automatických Wódčú požáre, což zpravicla 
bývá 90 • 120 sekund).
Proto u požárních uzávěrů (jakož I u dvefl - uzávěrů bez požární odolnosti) vyskytujte! se na únikových cestách

časovou prodlevou); rovněž není navržena možné ahemsttvnl varianta - samočinné otevřeni uzávěru.
Kapacita úntových východů z objektu, průběh nechráněných únikových cest a chráněných úntových cest bude 

................slupni projektové dokumentace.podrobně řešen v

PřádpokJádené odrtapové vzdálenosti jsou posouzeny v Bouiadutab. F. 1 ČSN 73 0BQ2 pro vybrané jednotlivé 
otvory ČI části průčelí u nejméně příznivých případů, viz též grafická příloha situace s vyznačením odstupových

Sk sp&ssA «
kritickou hustoto tepelněho toku 18,5 kWfth*.
Pozn. k obkladům obvodových stěn.

8kv*3Z (cekám «3)
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2a povrchy obvodových stěn 2 hořlavých hmot se nepovažuji konstrukce oken, dveří, zábradlí balkónů a lodžii 
okenice, žaluzie oken a dveří, květinové truhlíky apod, jakož I jednotlivé plochy do 1.5 m* pokud jejich součet je 
men&l než 15% plochy posuzované plochy požárního úseku.

ntfterou hodnotu

Hodnoceni odatupových vzdálenosti je součásti pfflohy P8ft.

V bezprostřední Wfekosd navrhované stavby bytového domu ee nachází ve východním směru 2-podlažní objekt 
administrativní objekt Kolektory Praha, který je ve vzdálenosti 10.7 až 11.7 metru. Drobný servisní jednopodlažní 
objekt patříc! rovněž pod KoMdory Praha je ve vzdáleností oca 11/4 metru. Z ostatních síran jsou stávající 
objekty situované až za veřejnými komunikacemi. NejbflBI Je jednopodlažní drobný ot**t vrátnice venkovního 
partonflu ve vzdálenosti cca 34 metrů západní, sedmipoflJažnl obytný dům ve vzdálenosti cca 65,5 metrů 
východní a desetipodtažnl obytný dům za severní střeny ve vzdálenosti cca 85 metrů (přes hlavni komunikaci 
ulici Ocelkovu).

Zhodnoceni.
Odetupové vzdálenosti od navrhovaného bytového domu smírem ke stávající zástavbě vyhovuji ČSN 73 
0602. požárně nebezpečný prostor navrhované stavby bytového domu nezasahuje sousední stávající 
stavby. Pokud by se zachovaly navržené požárně otevřené plochy dJe návrhu, pak by pažin* 
nebezpečný prostor vymezený odstupovýml vzdálenostmi zasahoval na východní straně I na sousední 
pozemek č. 372H patřící Hlavnímu městu Praha a na západní straně na pozemky 6.2211600 a Č. 221/607 
rovněž patřící Hlavnímu městu Praha. Pozemek Č. 372/1 v části přiléhající k navrhovanému objektu Je 
využíván Jako vyasfaltovaná veřejně přístupná místní komunikace pro vjezd k sousednímu stávajícímu 
objektu. Pozemky č. 221/600 a č. 221/007 v části přiléhající k navrhovanému objektu Jsou v současné 
době zatrovněné veřejně přístupnou parkovou ntonl Dané pozemky se v současná době využívají
------—- svyuHUm veřejného prostranství. Dle ČI. 10JL1 ČBN 73 0802 Je nezbytné vyfeétt zasahováni
PHP na tyto pozemky souMasem vlastníka těchto pozemků ČI úpravou dispozičního a konstrukčního

požárně nebezpečného prostoru na veřejné prostranství (komunikace, vodní plocha spod.) se 
normativně připouští.
Navrhovaná stavba bytového domu neleží v požárně nebezpečném prostoru stávajících sousedních 
staveb.
Platnost stanovených předpokládaných hodnot odstupových vzdáleností bude opětovně ověřena v daSlm stupni 
projektově dokumentace.

v

i

MOSTNÍ ZAfttZENl
i

Elektrická zařízeni jsou předmětem samostatné části, v rámci které musí být dodrženy následujte! podmínky
(včetně podmínek výfie uvedených - víz únikové cesty):

• elektrické zařízeni, která stouži k protipožárnímu zabezpečeni objektu (elektrické požární signalizace, 
samočinné od větová cl zařízeni, zvukové zařízeni /akustické vyhlášeni požárního poplachu/, větráni 
chráněných únikových cest, nouzové osvětleni únikových cest) budou připojena samostatným vedením 
z hlavního rozvaděče způsobem, který bude zabezpečovat jejich funkčnost po dobu min. 30 min (max. 60 
mtn) I po odpojeni ostatních eL zařízeni v objektu.

• projektovým foton!m se musí prokázat, že napájeni el energii těmito vétvemi až na úroveň uzlů 110/22 kV je 
oddělené e systémově nezávislé.

• pro zařízeni, sloužící požární bezpečnosti, bude zajištěna dodávka el. energie z náhradního zdroje.
• pro zařízeni, sloužící požární bezpečnosti (elektrická požární signalizace, SOZ, zvukové zařízeni /akustické 

signalizace vyhláéenl požárního poplachu/, větráni chráněných únikových cest, nouzové osvětleni únikových 
cest. ató.) bude zalátána dodávka el. energie z náhradního zdroje.

• přepnutí na druhý napájecí zdroj bude samočinné.
• třída funkčnosti kabelové trasy s funkční Integritou (kabelové trasa, které je schopni po stanovenou dobu 

odolávat působeni požáru) je stanovena Pso-eoR, PH PweoR.

S3 (osten 83)
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• pfchied pažémě bezpečnostních zařízeni s určenou mm. dobou jejich funkce pfi pcžáru: 
elektrická požární signalizace - min. 30 min., 
samočinné odvětrávsc! zařízeni - min. 30 min..
požární větráni věech chráněných únikových cest typu B - 45 min. (vnňřnl zásahové cesty), 
zvukové zařízeni (akustické sfcnalfeace vyhláěenl požárního poptachu) - 30 min., 
nouzové osvětleni únikových cest-60 min (vnitřní zásahové cesty).

se zařízeni etektridcé požární signefizaco, 
pažámiho poplachu/, ...
polohy požárních klapek na VZT zařízeni, vypínacích prvků CENTRAL STOP b TOTAL STOP), 
kabelové rozvody budou splňovat požadavky přílohy 2 vyhL č. 23/2008 8b. (viz
tabulka ntža v textu) nebo budou odpovídat ČSN l£C 60331 a budou vedeny samostatně pod omítkou 
s krytím min. 10 mm.

• vypnutí elektrických zařízeni v objektu nebo vjeho části, Jtfcht funkčnost nani při požáru nutná, bude 
umožněno prostřednictvím prvku CENTRAL STOP • Jedná se o viecfoa elekMcfcá zařízeni vyjma elektrické 
požární fiionaTizace, SOZ, zvukového zařtaní /akustická signalizace vytááftenl požárního/, větrám 
chráněných únikových cest, nouzového osvětleni drátových cest, přičemž bude zachována podmínka 
dodávky et. energie pro tak) požárně bezpečnostní zařízeni ze dvou na sobě nezávislých zdrojů.

. vypnutí věeeh elektrických zařízení v objektu nebo Jeho části, vědně požémé bezpečnostních zařízeni bude 
umožněno prostřednictvím prvku TOTAL STOP.

• vypínací prvky CENTRAL STOP a TOTAL STOP jaou navrženy v úrovni 1. PPstAvoia ■ 1NP«b v místnosti 
zůdvaR (mtetnoet č. 01.SOI). Vypínací prvky budou označeny textovou tabulkou .CENTRAL STOP- a 
.TOTAL STOP* a (bráněny proti zneužiti.

• EPS Je navržena bez trvalé obsluhy a tudíž musí být napojena na zařízeni dálkového přenosu @DP). Toto 
zaTizenl společně s obslužným parata* požární ochrany (OPPO) bude instalováno ve spodní úrovni 1. NP = 
-2,500 v místností zádvefi.

• samostatný požární úsek budou tvoř*
elektrické rozvodny* rozvaděči pro požárně bezpečnostní zařízení, .
prostory náhradního zdroje eí. energie a rozvodny skužtei pro napáleni požárně bezpečnostních zařízeni,
irfektrickě rozvaděče sloužid pro napájeni požárně bezpečnostních zalhaní.

• elektrická zařízení, které neeloužl protipožárnímu zabezpečeni objektu, se požárně posun# pouze tehdy, 
pokud
- v Jednotlivých mbtoostech Jaou vodiče a kabely vedeny volně baz dděl ochrany, takže utažení a ochrana 
vodičů a kabelů neodpovídá požadavku ČL 125.2 ČSN 73 0802 pod bodám o), a pokud hmrtnoat izolace 
vodičů a kabelů, pepř. hořlavých části elektrických rozvodů pfseáhne OJ kg na m* obestavěného prostoru 
mMiosfl, pfičetnž podle ČSN 73 0818 připadá na osobu v posuzované místnosti měně Jak 10 m2 půdorysné 
plochy.

. chráněné únfcevé cesty typu B. vybrané prostory v podzemních a nadzermfch podMk*. ™*****+ 
úniková cesty v nadzemních podlažích budou vybaveny nouzovým osvětlením a rrtn. dobou čínnoab 80 rrdn.

zvukového zařízení /akustická signalizace vyhiéfienl 
chráněných értkových cest, nouzového osvětleni únikových cest. sigrwbece

Zařízeni EPS Je píWmětan samostatného projektu (zařlzsnl bude projektováno oprávněným projektantem), v 
rámci kterého musí být dodrženy následující podmínky

• véechny prostory objektu /kromě prostor baz požárního rizflca/ v potomnkh podtežldt budou zajity 
adresným systémem EPS. V prostorách sktepů Osticfch do apolečnéchodbyvrámd požárního úsataibude 
EPS feěena opticko4touřovýml htáaW. V nadzemních podlažích bode EPS instalována ve vybraných 
p«k^(ra5!VnSS^bytových rozvaděčů apod.). Automatická MMeEPS **»#**»*ovány 
vnajvytěJch bodech chráněných únikových cest (schodSř) a dáte vnejvyfiilch mlatech instalačních a 
výtahových čechel

• tlačítkové hlásiče požáru budou umletěny zejména:
- u východů 2 nechráněných únikových cest do chráněných Celkových cest;
- u východů na volné prostranství;
- v prostorech schodiBť v každém podlaží.

. ústředna EPS bude umístěna v samostatném požárním úseku přístupném do 10 m od vstupu zvotoáho 
prostranství navazujícího na přlstupcwé komureksoe.

. ústředna EPS Je baz trvalé obsluhy, součásti projektu EPS bude tedy I návrh zařízenii dálkového přenosu

- ^-^--“íssssMrKaaTOg
u zástupci HZ8, napojení objektu na pult oantráM ochrany HZ8 pil 

u trvalá 24bod. skižby v ohlafiovnfi poláni (veHnu).

klíčeni a
umístěno zvnBřnl strany objektu.

. bude použit plně adresný aystiěm homotogovsný v ČR.
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vypínáni běžné provozní vzduchotechniky, 
uzavíráni požárních klapek na VZT,
uzavřeni slinových uzávěrů v požárně dělicích konstrukcích vymezujících CHÚC (budou-íl navrženy), 
uzavřeni vybrsnýrh trvale otevřených požárních uzávěrů (budou-á navrženy), 
spuštěni požárního větráni chráněných únikových cest. 
spuitinl zvukového zařízeni,
sjcttA»y|atl neevakuačnlho výtahu do 1. NP a Jeho btokece s možnosti uzavřeni dveří, 
otevíráni (odblokováni) dveří na únikových cestách (dle požadavku investora a uživatele), 
otevíráni mřížových rolet ve všech vjezdových / výjezdových rampách k podzemním garážím, 
zapnuti nouzového osvétlenl,
epuStůnl S02 včetně souvisejících zařízeni - viz samostatný projekt 602, 
při instalaci připojeni na PCO odblokováni KTPO, spuštěni zábleskového majáku.

Podmínky pro kabelově rozvody EPS - viz výto.
Konkrétní řešeni a podmínky jsou stanoveny v samostatné projektové dokumentaci pro elektrickou požární 
signalizaci.
Ovládáni musí být pffcno k jednottvým zařízením, bez použití dalších zařízeni či solhvare.
EPS bude monitoroval spuštěni zařízeni SOZ.

Toto vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení bude prtjektováno oprávněným projektantem a Je předmětem 
samostatného projektu

• Součásti SOZ je jednak požární odvětráni a dále havarijní větráni - obé funkce pro vSechny 
patra. Vzhledem k možnosti vjezdu vozidel na LPG / CNG do 1.PP musí být systém doplněn o 
příslušnou detekd plynů a dále se u havarijního větráni i o detekci a odvětráni oxidu 
uhelnatého (CO).

• Dle stavebního členění objektu je zvoleno požární odvětráni nuceným způsobem - odtahovým 
potrubím s napojením na požární ventilátory. V1.PP, kde ja podtažl pouze částečně pod 
úrovni terénu 8 Jsou zde otvory pro přirozené větráni.

• Přívod náhradního vzduchu bude řešen Jednak vjezdovými rampami a prostory okolo vstupu 
do garáží okolo schodiště, dále pak přívodními šachtami.

• 1 .PP hromadných garáži je samostatný požární úsek a tento PŮ tvoři Jednu koutovou sekci na 
patře. 2.PP a 3.PP tvoři společné Jeden požární úsek a každé patro tvoři jednu koutovou 
seka. Prostor PÚ v 1.PP bude požárně oddělen od PÚ v 2. a 3.PP jednak stropní konstrukci a 
dáte požární roletou v místě rampy pro vozidla.

• SOZ je konstruováno jako automatické. Spuštěni požárních ventilátorů bude zajištěno přes 
EPS a požárními tlačítky.

• Současné s ventilátory jsou otevřeny otvory vjezdových vrat do garáži (přívod vzduchu) a 
klapky přívodních šachet

• Systém bude napájen dvěma na sobě nezávislými zdroji, Jejich vzájemné propojeni musí být 
plně automatické (elektrická sff a UPS).

Výtahy.
Pro objekt se nepožaduje evakuační výtah v souladu s tt 9.6.4 ČSN 73 0602 a ČL UJ ČSN 730833.

Osobni výtah bude napojen na náhradní zdroj - pouze pro sjettívyjetl do úrovně 1JMP (podlaží s východem na 
volné prostranství) a Jeho blokád (vlastni zdroj).

• Rozsah nouzového osvětleni - v NÚC, CHUC, v podzemních podlažích v místě hromadné garáže bude NO 
realizováno v© společných komunikacích.

• nouzové osvětleni bude provedeno v sotéadu ČSN EN1836,
• instalace nouzového osvětleni je navržena s dobou funkčnosti nejméně 60 minut,
• svítidla nouzového osvětleni mohou zéroveft pWt fimkd značeni únikových cest - budou umlstána v každém 

místě, kde se mini směr úniku, v trasách únikových oest (při velkosti značek 260 x 100 mm ja nejvyššl 
možná vzdálenost pro rozeznáni 7 m, při úhlu pozorováni větším než 45® od roviny značky flj. značka na 
stěně úzké chodby/ pokwtčnl - maximální vzdálenost 2 značek Je 14 m, resp. 7 m) • v místech dveří; 
uprostřed chodeb, kde lze unikat na obé strany budou použity oboustranně značky,

I

Str*na »(ecfcem 83)



oR T Rajský Horizont
' láhpi* nagiumtt

810.156 ■ d!t*MB
■naa~i

Mm 'ajtfe*

S—:
1

2Q0U© G 
N A L

i f AM*
Mwnny*«

monomer
MOU

u»<•< lMJto

• v místech, kdo nebude použito značeni únikových cest svítidly nouzového osvětleni, bude osazeno 
standardní značeni směru úniku 8 tím, ie nouzové osvětleni zajisti potřebnou intenzitu osvětleni 5 tx.

• bude funkční) po výpadku d. proudu po dobu 60 minut,
• bude označovat východy z Jednotlivých podlaží, 

úniku,
• svftkfla budou označena zelenou barvou,

Pocn. k nouzovému osvětleni.
Předpokládá se teleni nouzového oavWoni bez centrálního zdroje (pouze • lokáWmi bateriovými zdroji uvnitř 
jednotlivých svftfdd, přičemž jsou tyto zdroje v běžném provozu přívodem nepěH trvale dobíjeny), a tedy kabely 
vedoud k těmto svitkílúm jeou bez požadavku na TunkčnoetpK požáru a funttiri integritu kabelových trax

EPS/.požár*/do 1 minuty od
• chráněné vedeni,

napojeni ne náhradní zdroj-pit výpadku proudu funkční mWmátoi 30 mkiut, 
irote-UPS.

Přepnuti ne druhý napájecí ztfoj bude samočinné. Místnost 8 náhradním UPS zdrojem tvoři 
samostatný požární úeek-

V připadá výpadku elektrické energie bude zabezpečena výhra** funkce náetedujfcioh zařízeni, jež 
slouží k protipožárnímu zabezpečeni objektu:

• EPS a navazujících zařízeni (EPS je bez trvalé obsluhy - aoučéati bude ZDP, CENTRAL a TOTAL 
STOP, sfcudicfcé a optické signalizační prvky před vstupy do zásahových cest)

• nouzové osvětleni únikových cest (podzemní! nadzemní pafca),
- akustická signete** vyhlášeni poptochu,zviAové

motorové pohony pro:
. vzduchotechnické zařízeni větráni chráněných únikových cest typu B (současné Jsou to vnfflW zásahové 

cesty),
. větráni SOZ v garážích (3 podzemní patra) včetně otavfenl váech rolet 'flozdO do podzemích Sjarážl,
• osobni výtah - pouze na sjed/vyjetl do zvýfleného 1 .NP a jeho btokece (vlastni zdroj).

Vzduchotechnik*,
• strojovna VZT musí tvořil samostatný požární úsdc, samostatným požárním úsekem Je vždy I strojovně pro 

požární větráni chráněných únikových cest

• bude zatměno požární větráni chráněných únikových cest typu B s přívodem vzduchu v množství 
odpovIdeOdm petnécfinéeobku objemu prostoru únikové cesty ze 1 hodinu, samostatnými 
vzduchotechnickými zařtzanfmi a v samostatných Šachtách po dobu min 45 nárt (zásahové cesta),

• jednotlivá zařízeni / pohubl v instalačních áachtách obsluhující různé PÚ budou od 
odolnými konstrukcemi / oWdedy.

. na VZT zařízeních budou provedena opatřeni proti Wtenl pedáru a jeho zplodin - na průchodu neobráněných 
VZT potrubí požárně děitekni tonsbukoemi budou osazeny požární ktapky s ovtádánbn prostřednictvím 
EPS Sen v případech kdy je VZT potrubí o průřezu větttm než 0,04 m* ntóovzSJemné vzdálenost prostupů 
VZT potrubí je menfil než 500 mm), přfeadně budou VZT potrubí na průchodu požárně děttcl konstrukd 
požárně izolovány s odolnosti dle tab. 1 ČSN 73 0872.

Tabulka 1 -Požární odolnost chráněného vzduchptechnjcltéhq ^ohubt a požárních Mapek,
Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku [1. a IL IH. a IV. ] V.

oddělena požárně

4515 30Požámi odolnost vzduchotechnického zaffzanf 1

• vyústění vzduchotechnického potnibl mé objektu musí být provedeno následovně:
a) °*!I3íSSěr5Vml3U>5dtodů z únikových cest na volné prostranství, otvorů pro přirozené

větráni chráněných únikových cest. nasávacfch otvorů vzduchotechnického zařízeni;
b) nejméně 3 m od otvorů pro nasáváni vzduchu pro umělé větráni CHUC.

• otvory pro sáni vzduchu budou:

8S {cetkám 83)
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a) vzdáleny vodorovné alespoň 1,5 m a svisle alespoň 3 m od požárně otevřených ploch 
obvodových etén,

b) potrubtan/yvedeny alespoň 0,5 m nad rovinu stfefinfho pléSté (střešní plášť není schopným

Výše uvedená parametry budou dodrženy.
WtáP^I.

• teplovodní, etážová, napojené přes výměníkovou slantd v podzemním podlaží.
• tepelné spotřebiče budou instalovány poríe ČSN 06 1000 a pokynů výrobce.

V každé bytové jednotce v část bytu vedoucí směrem do únflwvé cesty mual být dle ustanoveni Cl. 5.5 ČSN 73 
0833 a § 18 odsL (2) vytli. i. 23/2006 Sb.. instalováno zařízení autonomní detekce a signalizace [dle přílohy C. 5 
výée uvedené vytá. se zařízením autonomní detekce a signalizace rozumí a) autonomní hlásič kouře podle České 
technické normy ČSN EN 14604, nebo b) hlásič požáru podle České technické normy řady ČSN EN 54 -Elektrické 
požární signalizace- a to například část 5, Část 7 a část 10; tyto hlásiče Jsou použity například v lince elektrických 
zabezpečovacích systémů v souladu a Českými technickými normami řady ČSN EN 50131 .Poplachové svstémv 
- Elektrické zabezpečovací systém/]
Potahá hlásiCe bude upřesněna v delším stupni projektové dokumentace (zpravidla s umístěním 2a vstupem do 
8J). V objektu nejsou navrženy byty o půdorysné ploše 150 m* a vétfi! ani mezonétové bytové jednotky.
V připadá, 2e by úpravami takové byty vznikly a podlahové plocha bytu by se zvěmia nad 150 m*. musi být 
navržena Instalace dalšího zařízeni autonomní detekce a signalizace v jiné vhodné Části bytu.
Plvn,
Do objektu není navržena přípojka plynu.

BMtettŽ
Objekt bude chráněn proti atmosférickým vlivům Meskosvodem. Na atfe&e bude mřížová Jímací soustava 
doplněná o pomocné jímače. Pro uzemněni celého objektu se využije strojený základový zemnit Jako strojený 
zamnič bude použit pásek v základech. Všechny spoje zemnKů budou provedeny svařením. Spoje je nutno 
chrání před korozí pasivní ochranou - litou pryskyřici spod

Bteskosvodové zařízeni i zemni odpor musí odpovídat ČSN 33 2000-5>S4 e souboru norem ČSN EN 62305.

Ostatní druhy vyhrazených požárně bezpečnostních zařízeni ve smyslu § 4 odst 3) vyhl. C. 248/2001 Sb se 
nevyžaduji, jde především o stabilní, poiostabilnl nebo doplňkové hasicí zařízeni atp

flAftlTFMl pro protipožární zásah

Přístupové komunikace k objektu jsou stávajícími komunikacsmí (ulice A. Valenty) při jřžrl obvodové sténá (cca 
10 m cd vstupu do objektu). Nástupní plochu (místo pro soustředěni sfl a prostředků JPO H2SP) není nutné 
zřizovat, neboř v souladu a ČSN 73 GB02 fl. 12.4.4. a) je objekt vybaven vnitřními zásahovými cestami - CHŮC B. 
Minimální požadovaná šířka přístupové komunikace ja 3,6 m. podjezdná výška 4,1 m a nosnost na zatíženi 
nápravou 100 kN. Stávající příjezdová komunikace k objektu ja dvoupruhové Wfcy cca 7 motrů, objízdná.
Jsou požadovány vnitřní zásahové cesty v souladu s Cl. 12.5 ČSN 73 0802. Přistup JPO do jednotlivých 
vnrtfhich zásahových cest (schodišť) bude zajištěn zpevněnou plochou v min. šířce 1,1 m z prostoru soustředěni 
sil a prostředků JPO HZSP z jižní strany objektu. Pro podružný přistup lze využR vstup z vnitrobloku od ulice

Vnější zásahové cesty nejsou podle Cl. 12.6 ČSN 73 0802 požadovány. Vstup na střechy bude umožněn 
z přilehlých vnitřních prostorů domu - objekt od 7NP má menši půdorysnou plochu, vstup na tuto střechu buda 
pomoci střešního vylezu a žebříku umístěného v NÚC (chodba před byty vpravo od CHUC B) v 6.NP. Vstup na 
střechu v 11.NP bude umožněn pomoci střešního výtezu a žebříku umístěného v nejvyššlm podlaží v prostoro

Objekt bude vybaven generálním klKem u technických místnosti a vstupů do společných prostor pro umožněni 
zásahu JPO HZSP. Generální kUC bude umístěn na fasádě vedle vstupu na hlavni vnitřní zásahovou cestu. 
Možnosti odběru venkovní požární vody budou ze stávajících uličních hydrantů (vně# odběrní místa) městské 
vodovodní sítě v okolních komunikacích. NeJbOžši podzemní hydrant ae nachází v bezprostřední blízkosti 
hlavního vstupu do objektu ve snížené úrovni 1.NP na ut. Arnošta Valenty - ve veřejná komunikaci na rozhraní 
parkovacího stáni a komunikace cca 17 metrů od vstupu do objektu. Druhý podzemní hydrant je pak v ploše 
chodníku vlevo od objektu u ústi ulice A. Valenty do ulice Ocelková ve vzdálenosti cca 50 metrů od hlavního 
vstupu do objektu.

57(ce**ffl #3)
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Požsdované hodnoty pro navrhované bytové domy - hydrant DN t25, vzdálený od objektu nejvíce 150 m (vs 
vzájemné vzdálenosti dvou hydrantů mezi eebou do 30D m). odběr vody při doporučené rychlosti - 6,5 ba, odběr 
vody s požárním Čerpadlem -18 Vt, zajifttěný statický přetlak ne nejiwpflzniv^i potaženém hydrantu 0,2 MPa. 
V.:_-3 odběrní místa požární vody - hadicové systémy o jmenoritá světlosti alespoň 10 (NP) a 25 mm (PP) jsou 
v souladu® ČSN 73 0873 požadovány.

přtoJoiet-PHP).
Navrhovaný bytový dům bude vybaven přenosnými hasicími přístroji <fle zásad ČSN 73 0802 resp. ČSN 73 0804,
pro bytovou část objekte včetně prostorů souvfes0cichsbydtenim pisti pro instetad přenosných hasicích přfetrcjů
požadavky ČSN 73 0833.
Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky.
Bude navrženo značeni výstražnými požárními a bezpečnostními tabulkami: směry úniku (v souladu s ČSN ISO 
3864), zákaz koufení a vstupu ■ otevřeným ohném, hlavni uzávěry a vypínače enorgH atp.).

Vnitřní

Ml,
Posouzeni požární bezpečnosti je provedeno dle ptetoých norem vobtosti požární ochrany, pn provedení 
novostavby dle požadavků táto zprávy vyhovuje zsptttinl požární bezpečnosti platným normám.

znázorněni požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace pro mobilní techniku HZ8 e
02/2016).

Dodržováni povinnosti na úseku požární ochrany v rámd zákona o požární ochraně Č. 133/1985 Sb., v platném 
zněni, a navazujících právních předpisů Je plné na straně zhotovte* etavby.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
Kritéria tepelné technického hodnoceni

Jednotlivé starobní konstrukce vytápěné části bytového komplexu a stavba jako celek budou posouzeny z 
hlediska kritérii platných norem a předpisů:

• ČSN 73 0540-2:11 Tepelná ochrana budov-Část 2: Požadavky

• Vyhtálka č. 78/2013 8b, o energetické náročnosti budov v návaznosti na ustanoveni zákona č. 
406/2000 Sb.. o hospodařeni energH, ve zněni zákona č. 163/2012 Sb. a zákona fi. 318/2012 8b.

Konkrétná sa v připadá bytových domů jedné o tato hodnoceni a kritéria:

konstrukce a jejich styky budou mil ve vtiech místech nejméně takový tepelný odpor, že na 
jejich vnitřním povrchu nedojde ke kondenzad vodní páry

• stavební konstrukce a jejich styky budou mft nsjvýia požadovaný součinitel prostupu tepla

• uvnitř stavebních konstrukci nebude nedocházet ke kondenzaci vodní páry nebo jen v množství, které 
neohrozí Jejich tenkCnl způaobSost po dobu pfedpoMádené životnosti budovy

• funkční spáry vnějších výplni otvorů budou mft nejvýte požadovanou nbkou pnarzdutnoat, ostatní 
kontínAce a spáry obvodového ptátitě budovy budou téměř vzduchotěsné a požadovanou nízkou 
celcovou provzduinoetl obálky budrary

• podlahové konstrukce budou mit požadovaný pokles dotytawé teploty, zúčtovaný jejich tepelnou 
jfmavoati a teptatou vnitiWho povrchu

• obytné místnosti budou mít požadovanou tepelnou stabStu v zimním I letalm období, enižujid riziko 
jejich přlMného chladnutí a přehříváni

• budova bude mlt nejvýěa požadovaný průměrný eouBnlal prostupu tepla obálky budovy

• technická zařízeni budovy pro vytápěni, větráni, chlazeni, přípravu teplé vody a osvětleni a jejich 
regulace budou záflifevat:

o požadovanou dodávku užitečná energie pro požadovaný stav vnitřního prostředí 
o dodávku energie s požadovanou energetickou účinnosti

o požadovanou osvětienosts nízkou spotřebou enertfe na sdružené a umělé osvětlení 
o nízkou srmpstickou náročnost budovy

Posouzeni využiti alternativních zdrojů energii.
Bytový komplex bude připojen ne systém centrélntao zásobováni teplem, který sám o sobě je zařízením 
energeticky preferovaným, neboť primární zdroj vyrábí teplo teplárenským způsobem (současná výrobě tepla a

vnějftích odběrních mbt požární vody (hydrantu)-

etanaSB kaftan 83)
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Spftténl požadavků na energickou náročnost budov a splněni porovnávacích ukazatelů pode Jednotné metMIkv 
výpočtu energetické náročnosti budov, včetně splnění ceflcové šnergetické spotřeby staJbTbLde tSUnSTÍJS 
nw^Jtefch projekčních stupňů. Stavba je vftak navrtěna maximálně ekologicky s přihlédnutím k ekonomickému

- bytový dům Je kvalitně zateplen (důraz na obélku budovy)
- pro zálivku zelené jsou mimo Jiné využívány akumulované dešťové vody.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí

sa ss
apoo.

2áa«dy /točen/ parametr!} stavby 

Větráni

Větráni Je upřednostněno přirozené, pouze v prostorách, kde toto nelze zajistit Je navrtěno nucené větráni a m JJříSSÍ-ve Sklepech. gtUch a technWcýchlK^ *£
OJ^Koup^ty^kuchynéJbod^rwvrtwrw Jednoduchá odaávad takélnl zařízeni, znehodnocený vzduchů** 
odvádén nad střechu objektu, příp. budou kuchyně vybaveny drkvlačnfmi odsavatí par pro záchyt pachů a tuků
Iíw!ír7?WH °S.Í2Ch "ISS^ ÍS8^4??0 pricrtné PnroZ8nř otov éopMné v souladu s ČSN EN 

" 0 .Tíf"6 PrcT*trtnl "“** v*tracín’‘ oW Integrovanými do obvodového piášté případně výplň! 
obvodovéhopteftě, při němž bude mírného podtlaku v bytové jednotce zajištěného trvalým nSkootáčkovým 
ohodam ventaátorů na WC, kdy rflvod Čerstvého vzduchu bude zajištěn přes výfle zmíněné věbSrSvwy 

2?*íJ'Í£ř?U ? ČSN EN 15665/Z1. Toto opatřeni nuceného větráni bude použilo pro bytové 
jednotky a pro takové obytné mlstoaeti, které jsou orientovány na aeveml a západní fasádu. ‘
Chlazanl v objektu není uvažováno.
Pro garáže bude navrženo provozní, havarijní a požární větráni v souladu s platnou legislativou. Sktepy budou 
odvětrány podtlakově do parWrvgu a přívodem čertového vzduchu z exteriéru. Technické prostory budou 
odvětrány přirozeně nebo nucanfi v souladu s požadavky Jednotlivých technologii.

Vytápáni
i* P°*“ př“?ívlc* atantee tepla osazena aktivními prvky (oběhová čerpadla - točivé strcie). 

Stanice bude dodána farmou certffikovaného výrobku s úspornými a nohtučnými čerpadly. Výstupní potrubí topné 
•££* !S?,y bítle Uto2®°* *****ÍMda Pfwedeno řádně pemod kompenzačních prvků

PVWmtXy 8y*témU ^ **”*' 20 Nuk nebuda vzna<at

Osvětleni
Osvětleni ve vtach prostorách bude provedeno dle ČSN EN 12484-1 a souvisejlcich norem a předpisů 

OmvěttonJ •potočných proMtor
Osvěttení společných prostor, chodeb, schodat, garáži a technických místnosti se provede zářivkovými svítidly 
svítidly e úspornými zdroji světla, případně žárovkami dle výpočtů osvětleni, provedeném vdaBfm stupu 
projektu. Výběr svítidel provede architekt ve spolupráci se stavebníkem. ^
Provede se nouzové osvětleni dle požadavků požárně bezpečnostního řečeni Btavby, dto prtslidných 
předpisů pro nouzové osvětleni budov ČSN EN 1838.
Os věděni společných prostor bude doplněno o svítidla nouzového osvětlen! e piktogramem pro označeni 
nouzového východu a směru opuštěni místnosti doba provozu svítidel -1 hod lny.
ISIS? ^Oen'spetočnýrh t*09** vrwlzemnl části bude provedeno doplněním nouzového modulu do 
béžnyeh svítidel. Směry úniku se označí luminiscenčními tabulkami e piktogramem, případně se doplní 
samcetatným nouzovým svítidlem s piktogramem, tam. kde nebude dosah nouzového osvětleni od vestavených

BVmN
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Osvétíenl ve společných prostorech na chodbách a vflartžfch bude ovládáno pohybovými spínači 
s pohotovostním záložním tlačítkem na vybraných místech, pro případ poruchy. Proetorpřed výtahem v každém 
podlaží samostatné pohybovým spínačem, doplněným tlačítky.
Osvětleni ve společných prostorech na schod® leh bude ovládáno Bačltky a dálka rozsvíceni úseku bude 

časovým spínacím relé v rozvaděčích, 
osvětlení Je navržena na hodnotu;
100 tt pro chodby, vstupní zádvefl 
150 tx sohodm*
200 tx Technické místnosti a prostory před výtahy
75 tx parkovací prostory, dopravní pruhy ČSN EN12 464-1/Z1 (tab. 1.1; 2.15; 5.1; 5.5 a 5.7)
Pro nouzové osvětleni únikové cesty - 1tx

OsvéSan/ bytových prostor
V koupelně se oaadi stropní svftidto a provede se vývod pro 
•e osadí stropní svMdto. V ostatních místnostech a prostorách, včetně

svltdtovou svorkovnici. V obytoých místnostech se provede vždy nejméně Jeden stropní 
světelný vývod vose místnosti. Osvětleni bude ovládáno spínači a přepínači u vstupů do místnosti, případné 
poblíže místa specielně osvětlovaného například u ~ ' “ ‘

nástěnného svtbdta nad umyvadtem. Na WC 
nebo terasy se provedou světelné

vývody.

umyvadla v koupelně, kuchyňská Bnfcy atd.

Zásobováni vodou
V bytovém domě bude používána pouze voda pěná, zdrojem vody bude veřejný vodovodní řad. Objekt bude 
napršen rekonstruovanou stávající vodovodní příponou na vodovodní řad 300L vedený v želáni, souběžné a uDci 
AmoHa Valenty. Vodomim* bude a zabezpečena v éaohtě měno objekt

Voda bude použita pro oěetřeni betonů, pro mytí pracovníků stavby a pro čištěni mechanizace. Předpokládaná 
spotřeba vody na stavanětl Je 12,23 m3 za den, 0,4 te

Obdob! provozu

osoby v bytech 
rezerva pronájem

05,9 I/osabaden 
160,0 1/návfitěvnik.dsn 

10^3 l/m2.den

156 osoba
20 návfitěvník 

100 m2

15438.29 l/den 
3800,00 Uden
1000,00 Wsn

20038.20 Vdsn
úkM
Celkem

Možnost využiti provozní vody; 
Průměrná denní potřeba vody 
Maximální denní potřeba vody 
Maximální hodinová potfebe vody 
Maximální potfeba vody podle 6SN 
Roční potřeba vody

20038,20 Men 
30067,43 l/den 

0.73 Ifc 
0,00 l/s 

7198.98 m3/rok

koef.d
koeř.h

1 fi
2,1

Zásobováni požární vodou
Možnost odběru venkovní požární vody Je umožněna dvěma stávajícím) navrženými nadzemními hydranty na 
veřejné vodovodní 6fti. Hydranty Jsou vedeny jako zemni, v ufid Arnošta Valenty. Vyznačeny jsou v situaci 
požárně bezpečnostního fetenl.

Odpad
Va táži výstavby dojde k vytíženi suti, navážek a výkopů za stavební jámy. Pokud to bude možná, bude část 
zeminy přednostně využita pro terénní úpravy v okoif záměru.
Na stavením bude znovu použitelný přebytek zeminy z výkopů uložen na meddeponl zeminy umístěné v areálu 
stavcn»té a V průběhu výstavby použit pro hrubé terénní úpravy měno zásypů, trn. ne násypy. Vzhledem 
k charakteru zemin dto K3P jsou navážky v místě stavby nevhodné pro zpětné zásypy svahování. Nejsou 
vyloučeny hrubé terénní úpravy v okolí a zpětné zásypy rýh po osazeni aftf z vytěžených jDovitých umiň a
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pteč^ch Win. Tyto zeminy budou umlstény ne mezidepona na severní a jižní části stavebního pozemku 
v průběhu výstavby o pkáe cca 300 m2,mzl«Mné v různých tezích výstavby. vozaawu

r°u *“■ ^ •*•**•* *** vow“6 •**—
• Sběrný dvOr W. m. Prahy - Maíeiics, Teplárenská ut., Praha 14.
• MobBnf sběr nebezpečného odpadu na území Prahy 14.
• Kontejnery na tříděný odpad.
• Kontejnery pro velkoobjcinový odpad.
• Kontejnery na použitý text*.

V rámci dokumentace Je navržena místnost pro odpadové nádoby v suterénu objektu.
rTmUi^Ty^ST‘P^Bny “ VZnlkBn “*"** dfUh0 Odpad0 odpovfc^fclch charakteru činnosti,

Původcem odpadů vznikajících pň výstavbě bude dodavatel stavby. Tento bude plnit povlnnosfi vYDttvalItí 
zprteda*0| tezéhonafl. 1SS/20018b„codpadechvznllpSajitchpředpisů. ^ J
P^vodoem odpadů vznfcajlcfch pfl užíváni hotové stavby budou vlastnici bytových jednotek. Pro zapiBnl odvozu 
dStoSatosT® SVJ pftRÍU4né ,mtouvy saxlavaW*" technických služeb - svozu komunitního odpadu pro

Zásady Mart ¥Uvu stavby na okatí (Vibrace, Muk, prašnost apodj 

Vibrace
Běhám výstavby záměro může dojil vlivem průjezdů těžkých nákladních automobilů a stavebních strojů a datSIch 
stavebních pradch k lokálnímu výskytu zvýáených vibrací. Zařízen, s velkými zdroji SSfrSřtaiSSS 

íáWadU ^ opatfeny prytovým podložením. Výskyt jmenovaných zaflzeníbude 
převážně krátkodobý a omezí se pouze na denní dobu. Výraznější projev vibraci lze obecné očekávat do 
vzdálenosti řádové jednotek metrů od zdroje vibraci. Vzhledem ke vzdálenosti nejbkžších obytných objektů a 
ostatních objektů od místa výstavby sa přenos vibraci do těrtto objektů nepředpokládá. ^
Provoz bytového komplexu, ani s nim souvisejíc! přírůstek silniční dopravy, nebude zdrojem významných vibraci.

Hluk z výstavby

Součásti projektu je Akustické posouzeni hluku ze stavební činností od spol AVVAL, kde ie 
problematika podrobně řešena. 1

HyghnfckóBmHy

V daUich fázích projektové přípravy, resp. v rámci dokumentace pro stavební povoleni, budou v rámci 
hlukové studie provedeny výpočty a hodnoceni hluku z výstavby projektované stavby ve vztahu 
k chráněnému venkovnímu prostoru okolních hlukově chráněných objektů ve smyslu Nařízení vlády č. 
217/2016 Sb., o ochraně zdraví pféd nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve zněni pozdějších 
předpisu.
Hluková studie bude vypracována na základě aktuální dokumentace plánu organizace výstavby. V 
rémd této hlukové studie bude obsahovat konkrétní navržená protihlukové opatření, která zajistí 
plněni hygienických kmitů ve vztahu k chráněnému venkovnímu prostoru okolních hlukově chráněných 
objektů, ve smyslu výfie uvedené platné legislativy, trn. hygienický limit LAeq.T = 85 dB pro dobu 
od 7® do 2100
V době od 21“ do 7® nebudou stavební práce prováděny. Mimo pracovní dny nebudou prováděny 
práce spojené s významnými zdroji vforact, aby se vyloudi přenos nadlimitního hluku podložím do 
vnitřního chráněného prostoro. Během prováděni všech stavebních prací bude dbáno na omezeni 
doby nasazeni hlučných mechanismů, sled nasazeni pepř. jejich méně častější využiti.

Akustická opatření

Sírana 61 (oefeem 83}
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Veškeré práce musí být prováděny 8 rmndmélm ohleduplnosti k okolním chráněným objektům 
z hlediska hlučnosti prováděných prací. Nakládáni výkopku musí být prováděno z minimální výšky nad 
ložnou plochou nákladních automobilů.

Veškeré stroje muaf být v době mimo svoji pracovní Činnost vypínány. Pro stavbu musí být zvoleny 
stroje s nejnižší hlučnosti. Při změně typů strojů použitých v posouzeni je třeba požádat o kontrolu 
posouzeni přípustných provozních Časů.

Výsledky posouzeni je nutné posuzovat jako odborný odhad akustické situace, která při stavbě 
nastane. Hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku v kontrolních bodech jsou vypočteny pro 
nejnepflznivějtt situace, tedy pro polohy, kdy nejNučnijšI stroje jsou posuzovaným bodům nejblíže. 
Pro nejhlučnějšl operace, tj. bourací a zakládací práce je nezbytné dodržovat rovnoměrné rozmístěni 
nejhlufinějtfch strojů v prostoru staveniště.

Při. dodržení navržených pracovních časů ti (min.) vždy pro jeden pracovní (fen budou hygienické 
fimity dodrženy.

Hluk z dopravy

Součásti projektu je Akustické posouzeni hluku z dopravy od epol. AWAL za dne 18.10 2017, kde je 
problematika podrobně fefiene.

Posouzeni byto provedeno z hlediska zákona č. 258/2000 a Nařízeni vlády č. 272/2011 s použitím 
normy ČSN 730532.
Pro hodnoceni hlukové zátěže posuzovaných objektů byto provedeno měřeni hluku skutečné 
současné akustické situace včetně sčítáni průjezdů vazkM v ulic* Ocelková. Na základě předaných 
drive zpracovaných akustických posouzeni a předaných podkladů o dopravních zátěžích byly 
provedeny výpočty venkovního hluku a navrženy požadavky na obvodové pláště objektů. Dále byto 
zpracováno posouzeni Nuku ze silniční dopravy na pffiehló komuNkaci a posouzeni Nuku 
z parkovacích ploch a příjezdu ke garážím vlastního objektu. Závěry byly zapracovány do návrhu 
stavebních opatřeni a parametrů obvodového ptáStě a jeho výplni.

Hygienické itanity
Hygienické Bmfty hluku jsou stanoveny podle Zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů. Sbírka zákonů Č.2S8/2000, dfl 6 - Ochrana před Nukem, vferacemi a 
ne Ionizujícím žářenlm, § 3034 Hluk a vibrace v platném znění a Neřízení vlády 272/2011 8b.
Hygienické Hmfly hluku ve stavbách pro bydleni a ve stavbách občanského vybaveni jsou stanoveny 
podle §11.
Hygienický limit ekvivalentní Nediny akustického tlaku v obytné místnosti pro hluk pranBcajld 
vzduchem zvenčí je pro denní dobu 40 dB a pro noční dcfcu 30 dB v LAeq.
Obeahuje-ll Nuk tónové složky nebo výTazně Informativní charakter, jako například řeč nebo 
hudba, přičítá se datli korekce -5 dB.
Hygienické limity ekvivalentní Nadiny akustického laku ve venkovním prostoru jsou stanoveny podle 
§12- Pro hluk z dopravy je hygienický fimtt ekvivalentní Nadiny akustického tlaku ve venkovním 
chráněném prostoru staveb, 2 m před fasádou chráněných objektů, ve dne 65 dB v LAeq,16h, v noční 
době 45 dB v LAeq,8h pro Nuk na silnicích IH. třídy a místních komunikacích Ml. třídy a drahách.

Akustická opatfenl

Musí být dodrženy požadavky na vzduchové neprůzvučnosti uvedených části obvodových plášťů, 
oken a střech uvedené v otísL 7. Návrh neprůzvučnosti obvodového pláště a 7.1 Požadavky na 
obvodové pláitě.Tyto hodnoty stavební vzduchové neprůzvučnosti musí být dodrženy po dokončeni 
stavby.
Dodavatel oken musí garantovat pro okna požadované minimální stavební vzduchové neprůzvučnosti. 
Tyto hodnoty musí být dodrženy po montáži oken.
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Detailní provedeni (složeni konstrukcí, typy oken apod.) musí být v dokumentací ke stavabnlmu 
povoleni konzultováno sakustikem. (Též bude provedeno jemnil rozdělení požadavků na 
neprůzvučnoet oken).
Akustické posouzeni musí být v dalším stupni dokumentace podrobné rozpracováno.

Závěj;
Z provedených měřeni s výpočtů vyplývá, že hygienický limit pro hluk z dopravy pro denní a nofinl 
dobu bude dodržen - plánovaná výstavba nebude mlt negativní vliv na okolí.
Při pečlivém provedeni a respektováni veškerých akustických opatřeni budou dodrženy hygienické 
limity ve vnitřních chráněných prostorech nová navržených obytných objektů v denní i noční době.
Hluk z provozu stacionárních zdrojů hluku (parkoviště, příjezdy do garáží r» vlastním pozemku) na 
hranici nejbiižilch sousedních chráněných pozemků a 2 m před fasádou nejbfižSfch chráněných 
chjektů i vlastních nových objektů Je nižší než hygienický limit 50/40 dB v LAeq pro denní / noční 
dobu.
Dodrženi hygienických limitů hluku ze stacionárních zdrojů (vzduchotechnika, vtápénl) bude zajištěno 
akustickými opatřeními. Podrobné bude řešeno v dalším stupni dokumentace.
Hluk z automobilové dopravy po nové komunikaci na hranicí nejNttfiích sousedních chráněných 
pozemků a 2 m před fasádou nejbližšlch chráněných objektů I vlastních nových objektů Je nižší než 
hygienický limit pro hluk z dopravy 55/45 dB v LAeq pro denní / noční dobu.
Detailní provedení a složeni konstrukci musí být v dokumentaci ke stavebnímu povolení podrobně 
rozpracováno akustikem.

Prašnost
Zvýšená prašnost nastane pouze v době výstavby bytového domu. V zásadách organizace výstavby budou 
navrženy a na stavbě použity zpevněné staveništnl komunikace, j«0ehž poutal prašnost výrazné sníží. Každá 
nákladní vozidlo opouštějící stavbu bude fádně oSětěno v flsttol zčně u vjezdu na staveniště. Místní komunikace
budou v průběhu zvýienéprairwsfi z* stavby dle potřeby skrépěny a Čištěny dodavatelem stavby. Lze očekávat,
že reálný v8v na kvalitu ovzduší v obdob! výstavby bude dále vzhledem k své časové omezenost) přijatelný.

8.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Ochrana před pronikáním ratJomi z podloží
Stanoveni radonového Indexu pozemku bylo provedeno dle Metodiky pro tísňovém radonového indexu pozemku 
přímým měřením (SÚJB 03/2013). Na základě výsledků měření byl pozemek zařazen do kategorie e nízkým 
radonovým Indexem (radon va«„ 03/2017).
Podle zákona 4. 18/1987 Sb., Je nutno stavby chránit před pronikáním radonu z podloží. Pfl reaitzad 
prcílradonových opatřeni bude postupováno v souladu s ČSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží.

Opadán/
V návrhu jsou zahrnuta konstrukční opatřeni odpovídajíc! ochraně proti radonu z podloží pro zjištěný nízký index. 
Podzemní stavba bytového domu bude vystavena formou vodoetavebnl konstmkoe s chemickou příměsi.
V podzemních podlažích jeou navržené prostory garáží, společných prostor, sklepních kóji a technického zázemí, 
které Jsou řádně a dostatečně provětrá vány a znehodnocený vzduch je odváděn nad úroveň objektu. Žádné 
bytová Jednotka nebude v pffrnéra kontaktu se zeminou.

b) Ochrana před bludnými proudy
Lokalita pozemku pro výstavbu Bytového domu Rajský Horizont ee nachází v bezprostřední blízkosti komunikace 
Ocelková. Od případného zdroje bludných proudů - koleji metra, napájených stejnosměrnou trakční soustavou 
3kV Je vzdálena cca 70Qm. Od daHfho možného zdroje - železniční tratě Praha / Kolín je vzdálena cca 1 300m. 
ta by věak na úrovně bludných proudů v daná lokantě neměla mlt žádný vttv.
Oblast záměru na základě přítomnosti vykazuje hodnoty bludných proudů, jejichž proudové hustota je 
v kategorizaci IU. Vysoká.
Podle měrných odporů bludných proudů : stupeň 1 - Bt
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Podle hustoty bludných proudů: stupefl ■
Pro tyto hodnoty je potřeba přijmout a navrhnout přfeíuéná projekční opatřeni stavby. Stavba bude před bludnými 
proudy chráněna formou primárních a sekundárních opatřeni. Opatřeni budou provedena dle TP 124.

• Primární ochrana:
o Krytí výztuže tpodnl atavby na vnějékh 
o Kvalitu betonu bude minimálně v kvalito - C30/37-XC3 
o Do betonu budou přidány přísady UNIFIL a B-KRY8TAL 
o Pro podloženi výztuže na spodní úrovni budou použity betonová dtKanfrifcv. 
o provařeni spodní výztuže základových desek ea nenavrhuje 
o SM: Horkovod-pflpoPca Je vybavena vlastni toydBDiadPE.

• Vodovodní přípojka - na část procházející objektem bude dopMna PE izolace ( jo 
možno použít prefabrikovaný výrobek s Izolační 
(guma, PE), ochranný PE povlak na potrubí vné i uvnitř. Materiálové řečeni podléhá 
potvrzeni správce veřejné vodovodní sító-VEOUA.

■ Kanalizační pfipqka - bude provedena v PVC S kamenině, 
o Přípojky budou přizemněny v Jednom bodá. 
o Pro vstupy Jednotlivých potrubí do konstrukt© atavby budou

bude 50 mm

) ideální Maní - Izolační spojky

o Záporová stána bude od vodostavební konstrukce spodní atavby oddálena např. HDPE fotil nebo 
asfpfeein a bude zabezpečena její oelstvoat Spáry fotil budou Many přesahem 150 mm nebo 
leptat páskou. V místech kde nebude pro 
otevřeného výkopu se zpětným zásypem budou suterénní stány chránény acWtovýrrt nátáry. 

o V místo pažených výkopů lato bude provedeno záporové paženi budou ocekwé zápory propojeny 
po celém obvodu tyčovtoou prúmčru rran 18 mm.

o Měřici vývody z tohoto sekundárního opatřeni -budou provedeny nad úrovni terénu po vzdálenosti 
cos 50 m. (C.R.M)

Tato opatření platí jak pro základovou desku tak pro suterénní steny pod úrovni terénu

e) Ochrana pfod technickou seismicitou
Setzmické poměry, resp. 
v obiaiti sa zvýienou satonkfcou aktivitou a není zde zaptfřabl uvažovat účinek zemětřesení.

d) Ochrana před hlukem
Na 2áMedd tohoto posouzeni je nutné provést tato opatřeni. Za předpokladu dodrženi tochto opatřeni 

z provedených měřeni a výpočtů vyplývá, ža hygienický Ml pro hkik z dopravy bude dodržen.
Akustická opatfenf - součásti projektu je Akustické posouzeni Nuku z dopravy od apoL AWAL ze 
dne 18.10 2017, kde je problematika podrobné řeáena.
• Musí být dodrženy požadavky na vzduchové neprůzvučnosti uvedených části obvodových 

ptáéťů, oken a střech uvedené vodst 7 . Návrh neprůzvučnosti cfcvodového pléSté a 7.1 
Požadavky ne obvodové pláété.Tyto hodnoty stavební vzduchové neprůzvučnosti musí být 
dodrženy po dokončení stavby.

• Dodavatel oken musí garantovat pro okna požadované minimální stavební vzduchové 
neprůzvučnosti Tyto hodnoty musí být dodrženy po montáži oken.

• Detailní provedeni (staženi konstrukci, typy oken apod.) musí být v dokumentaci ke 
stavebnímu povoleni konzultováno s akustikem. (Též bude provedeno JemnéJW rozděleni 
požadavků na neprůzvučnost oken).

spodní stavby použito záporového paženi,

nevybočuje z hodnot běžných v této oblasti. Dotčené území se nenachází

64(M*amM)



rR T Rajský Hofkont*ak*t Cicpafl:
wm—wA 

€» auuoe UOOOfnfUl 
OSTOObHAlu*

LANOU6 G C
N A L

DMw»«*v«nt MCI*
A

«a«XA utcainií« ,wm»« . 2«w
Pftout; I 4oonrwu*a»*w zprava

IffiLia _____2W >4»00»*W*«

e) Protipovodňové opatřeni
Stavba ani žádné Eéal pozemku určeného pro výstavbu se nenachází dis dostupných podkladů platných v dobá 
vydání této dokumentace v záplavovém území a proto není potřeba navrhovat apedátnl opatřeni zabraňující 
vniknuti povodňové vody.

f) Ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolovéni, výskytu metanu a pod.
Stavba ani žádná část pozemku určeného pro výstavbu se nenachází dle dostupných podkladů platných Vdobé 
vydáni této dokumentace v podddotovaném ani jiném území, které by podléhalo speciálnímu opatření.

i
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky
Napojeni na technickou InfrestrukturujedobřepalinézkDordínečnf situace, které je součásti léto dokumentace.

V řešeném území je oddflnA kanalizace.

Splaškové odpadni vody budou z objektu odvedeny novou kanattzačnl přípojkou KT DN20Q do kanalizačního 
fadu KT 300 vedeného vulld Arnošta Valenty. Odpadni splaškové vody budou zjednotfivých sekci objektu 
svedeny ležatým vnitřním potrubím do přípojky nepojené do kanaftzečntho řadu.

Odpadni dešťové vody ze střech objektu, teras, pfedzahrádek a komunikace do partóngu do objektu budou 
svedeny do retenční akumulační nádrže z betonu v jHnl čésl pozemku stavebnka. Retenční jímka bude objemu 
16 m9 eřtzeným odtokem pomoci virového ventilu s povaleným odtokem 3 l/s. Havarijní přepad bude napojen do 
dešťově kanafertnl přípojky. Retenční nádrž v úrovni přa&vné hrany bude 
havarijního přepadu. Z retenční nádrže budou defifové vody odvedeny přípojkou dešťové 
do veřejného deltového kanatzačního ladu KT 300 vedeného v uRd AmoSta Valenty.

Přípojky - oddaně deštové a splaškové vody, které budou napojeny ee zpětnou klapkou m pozemku Investora do 
nových pnpojrt

Nsdlncměrem ae sfenallzacl 
KTDN200

Odvodněni střech bude pomoci střešních vpusti, stoupačky dešťové kanalizace budou vedeny Houpačkovými 
jádry a dále do retenčního potrubí.

Odvodněni teras bude pomoci vyhřívaných terasových vpusti s teplotním fldtem.venkovníml deltovými svody a 
následné bude zaústěno do svodného potrubí v 1 .PP a déle do akumulační retanflnf nádrže potrubí.
Odvodněni veráovnl komunikace vjezdu do garáží bude pomoci ncwých inlwých vpusti, odvodněni veřejných 
čéstf komunicace bude do stávajících ufičnfch vpustí, do systému městské kanalizace. U vjezdu do geráži budou 
osazeny pojistné iniové odvodňovali žlaby nspř. Acodraln. Spád komunikace u vjezdu do parWngu je Man 
směrem do objektu, iniové žlaby jeou navrženy jako pojistné. Kompletní odrodněnl obytného souboru je 
navrženo z důvodu zásadná nevhodných podmínek pro Ikvhtad deltových vod vsakováním ne pozemku (*z 
hydrogeologický průzkum > odvedením areákwou trubní deětovou kanalizaci do veřejného deětového radu pod 
páteřní komunikaci, Napojovecř body splaškové a deětové kanalizace jsou vyznačeny v samostatné pfltaze C.3 - 
KOORDINAČNÍ SITUACE
Do veřejného řadu bude odvodněny přilehlé chodnlcy směrem do uBce Arnošta Valenty následně do uliční vpusti. 
Pifil komunikace na severní skané od utká Ocetova bude odvodnéna do zelených ploch, která jilemujl.

Zásobováni vatou

Objekt bude napojen na stávajícím připojením do vodovodního LT DN80 přes rekonstruovanou stávající 
vodomémou těchto novým areálovým vodovodem, kde bude osazena standardní vodoměmá 
s objektovým fakturačním vodoměrem. Do ...
vodovodního řadu LT300 vedeného v URd Amotta Valenty Kapacitně je původní přípojka vyhovující pro 
plánovaný odběr, stejně tak její stav vyhovuje plánovanému odběru. Areálový vodovod bude přiveden do 1.PP 
objektu, kde budou osazeny standardní vodomimé sestavy v nice spote&tých prostor.

PWodfca ohmu se naraaUzulo.

Šachty je přivedena stávající vodovodní přípojka LTBO z

umístěna v bytovém domě Rajský Horizont v2PP bude napojena na rozvod .přímém*Výměníková . . .
pokračujícího k suterénu za odbočením z páteřního řadu teplovodu DM 300. Vzhledem k čtyřtrubkovému 
napojeni objektu na soustavu SZTE je přípojné hodnota pro vytápěni cca 165 KW a pro ohřev teplé vody cca 200
kW.

Silnoproud
V místě stávajícího připojeni objektu bude z důvodů demolice provedeno odpojeni a přeložka stávajících kabelů ( 
3 x kabelové vedeni) vedoucí ne pozemku stavebníka podél stávající výměníkové stsnioa. Tato sada kabelů

B6 (eskám S3)
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JSUS&S ^5?Lbw‘>“ provedena "■ z4Wadé samostatných žádosti. Výie uvedená přeložka kabelů 1 
S^JemTTOEd 6 P'0^ Podmětem samostatné částí projektu, řečeného v rámci smlouvy mezi

naP°Í0nl 8taVen8lnfttó "*"* Vpřúbéhu w*#l“vt* bytového domu,

Na bytovém objektu bude osazena dvojitá přípojková skříň SP 11/2.

?«M^^srs»rír3Sf=s-s ssk
ZíJhř W<stek,budoUi napojeny ©taktroměrové rozvaděče, které budou umlsléné v nadzemní části r* veřejné pfislupn^h místech. V ®<*to rozvaděčích bude provoděno joUfinl a měřeni jednotlivých bytových odbéru

; ÍZ&£*y vob*ktu' “• pofK,a*u *** *****budou’
Rwvod neměřené Msti - vedení od přípojkové skříň* do elektroměrových rozvaděčů bude provedeno kabefc 
utaženými v trubkách, vedeni půjde v 1 .PP pod stropem. *
prop^^ípStaí!^^byfc^í°dnotek'w ktal^d}Codou lns»°vány zásuvkové a světelná obvody,obvody

sď^s&s&ss? ^ ina*v<rv *"*”**« "•-* *
O^ekt bude napojen na rozvody společnosti CET1N nebo UPC, která mají v dané lokalitě vedeny své rozvody 
V réma makzaoe nového objektu bude provedeno přeloženi těchto kabelů, které jsou v kolizi» navrhovaným

wtjss: swasa sem
ta?bel JC^.íPa^25XN 0,8‘ Př66né vedeni ***** buáe «lo»»<ínuto s poekytovatetem a následně uvede™ 
v Koordinační smiacL
Napojeni na optická rozvody bude realizováno ze stávající kabelové trasy vedoucí podá) ulice AmoSte Valentv ^^obj^^evedenaztototraey2x HDPEtrubka, IcteTObuZzakon&nT^JSM^offi' 
Přesné vedeni přípojky bude dohodnulo s poskytovatelem a-následné uvedeno v koordinační situaci. ^

Pfetažkv a demofce

*&£!Kiíi«a csraEfé-sssk""* ^ s“v*,,dho “*** *"**

Vzhledem k rozsahu budoucího objektu jsou v přípravné fázi realizace nutná provedeni překládek nékterřch vedeni Inženýrských sftf probOtojíd přes pozemek. Konkrétně musí proběhnout přetaženi; ^

' ÍS3gsšS&S@SS3SSSSprovedena správcem teplovodu - Pražskou teplárenskou as. a zároveň 6 přeložkou bude rovněž 
realizována nová přípojka pro plánovaný nový objekt bytového domu Rajský horizont Pň překládce do 
pozemku 372/1 budou splněny podmínky správce šité.

• Stoky deéfové a splátkové kanalizace vedouc! k sousednímu objektu č.p.1003 včetně revizních 
Ta*‘^'£*20u. pfBlořen8' přípojky splaškové a dešťové kanalizace pro objekt

Kolektory Praha potídrytí vystupy kanalizace z objektu ve stávajících šachtách a trasy nových pfíDotek 
vedoua přes pozemek 372/1 budou kolmé ke stokám splaškové a dešťové kanalizace v ulld Arnošta 
Vfllenty. Přeloženi bude provedeno v rozsahu stavebního pozemku při splněni podmínek správce sítě.
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. Elektrického vedeni NN vedeného přes jtžnl a západní část pozemku stavebníka, kdy W kabelová 
vedeni NN kabelí) budou přeložena ke stávající traso, která vede v západní části území. Rozvodné skřtfi 
bude přemlaténa na Jhazápateil roh z$žnl strany budoucího objektu Rajský horizont Odtud budou 
připojeny I kabely běfld z východní strany. Vmiste plánovaného vstupu a vjezdu do objektu bude 
vedeni doplněno o chrtnlčky. Práce budou probíhat na území stavebního pozemku dotčeného 
výstavbou a budou splňovat podmínky správce sfté.

• Slabouproudé sdělovací kabáty UPC a CETIM - v rámci 
nutné odstraní rtabcprcudé kabely ve správě UPC e CET1N vedoucí z část pod objektem a aktuálně 
etévajkdm objektem. Odstraněni bude provedeno v rozsahu stavebního pozemku pfl splněni podmínek 
správce sté. Kabel bude odborně ukončen v Šachtě odbornou firmou na základě souhlasu správce sM. 
Cetkovódéfca každého z rušených kabelů je cca 30 rrt

• Přípojka plynovodu bude zrušena. Plánovaný objekt Rajský horizont nabude k plynu přpojan.
• Vedaal VObuda po dohodé se spréycemsftš z pozamku stavebníka odstraněno včetnš stožáru.

bude v přípravné fázi území také

1

jsou v koktí e plánovanou výstavbou.rámci přípravy území bude rovnéž vykáceno množství tftevto.
části území, které bude srovnána s výškovou úrovni iAoe Ocelková, od které pověda pěélpřevážně v

komunikace k hlavnímu vstupu do objektu Rajský horizont

b) pflpojovad rozměry, výkonové kapacity a délky

V řešeném území Je oddílné kanalizace.
Splašková odpadni vody budou z djjektu odvedeny novou kanalizační přípojkou KT DN20O do kanalizačního 
řadu KT DN300 vedeného vuHd Amoěte Valenty. Odpadni splátkové vody budou zjednottvých sekci objektu 
svedeny ležatým vrttlWm pohubím do přípojky napojené do kanalizačního řadu.

, před zahrádek a komunikace do paittngu do objektu budou 
“ Retenční Jímka bude objemuOdpadni dešťové vody ze střech objektu,

svedeny do retenční akumulační nádrže z betonu v jttnl části pozemku 
16 m3 a řízeným odtokem pomoci virového ventilu s povoleným odtokem 3 Wl Havarijní přepad bude napojen do 
dešťové kanalizační DftPQkv. Retenční nádrž v úrovni pTetivná hrany bude osázena htodtoonteism ee algnafteeol

0N*°
Přípojky - oddBaé deářové a splaškové vody. které budou nepojeny se zpětnou klapkou na pozemku investora do 
nových p/lpojek dešťové a splaškové kanalizace v utid Arnošte Velo rty.

- —jstxs* =s aas^iiSSěSSSarMi rte etávajWm fadu. Na přlpr^ aptefiwé 
pokračuje domovní splašková kamtBMe, PP ON 200 v dl 3,0 m
Nová přípojka dešťové kanattzace je navržena kameninová KT DN 200. délky 11,0jn do stávajícího MMRStMeShofSlSsQOvedenéhovutid Arnošta Valenty-jOnIčést Zaústěnipřesrevizní šachtu

navazuje revizní šachta ŠD1 od které do objektu pokročmena stávajícím v d 17(2 m, které navazuje na retenční akumulační betonovou nádrž o
~ * objektu a zpevněných ploch vjezdovéobjemu 16 m>. Do nádrže jsou zteWéfty deltově vody ze ettoch a 

a pochozích zpevněných ploch na pozemku stavebrtBca.

Spbltové voda
Průměrný denní odtok spisikové vody 
Maximální denní odtok splaškové vody 
Maximální hodinový odtok splaškové vody 
Maximální odtok splaškové vody 
Roční odtok splaškové vody

28000,00 l/den 
42000,00 l/den 

W »A
1.63 l/i

10105,00 m3/rok
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Množství drťových vod:
Fpoz plocha zájmového území pozemku 

plocha střechy (napojené do kanalizace J 
součinitel odtoku zelené střechy 0,5 

vpov povolaný odtok do veřejné kanalizace 3 IfcJha
..... Intenzita deště 161 Ua/ha 
..... odtokové množství dešfových vod

Fstf
V

Q

Velikost povolený odtok dešťových vod z pozemku:

Qpov ■ Fpoz • vpov tífe PV8 / PVK 
Qpov- 8188- 3*0 l/S

Návrh retonce s ohledem na déšťs periodicitou 0,1 (104etý déšť) 'Výpočet redukované plochy

Název plochy A<m2) Artm2)s
571 1SVech*

Zelen*
MssumsiaĚĚ.

1 571
540 OS 270
iá0i oa 144

zetoé 596 0 1 __»£
Calrev* ptocha 1617
PUrtiilmvná plocha Affm2) 1044*
Ocf tfaha Uumi
N*vnový dMf 04dncá)é
Návrwv dAiflodDna

2051 0 0205
160, 00180

l/S

I Ml% | Vtm I adflTBn*
t

*én V1Uď V* V
1?n V Iř•i

v> v> M
Mrdn !ri « I 09n* U ddií;<A9K. £u M Vti

*3L“e?í ř** H----^u II C!il

S------13Lv v
w«

enaenamz* <14
lilhfcJ OB i3k=dWS V

*rnt imairlimittrTiaerpnapjimaja

Plocha pozemku 
Redukovaná plocha (do kanalizace) (ha) 
Snížení

(m2) 1887
0,104

(l/s) 1

M (naften 83) I
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Návrhové srážky (zat&žovaci dežtfi) desetiletá - Praha - Hostivař 
•*■0,1

0,104 ha 
0.57 Va

Plocha
odtok

pKSíi, *35? '35S1
re tence srážky množství re^“ 

458 13 7

návrhový
déftť

[l/síhaj

déiť - 
minut

135025 437 0 
325 OL 
258 0 
211.0] 
mK 
128,0] 
91 8 
S8 5
ŠQI

0 3 20,010 339 20 4
MBÉ i

23,715
0.7 26,820
101 26.330
1 4 302

325
132 31640

li VA
55;_ .39?;

2060
3443190
35 841120

požadovaný objem retence: 28,30 mJI
Pozn; *) fwobeahme chodníky ■ komunikace, které jaou zachovány a Jejich způsob odvodnění Je stávajíc*.

je navržena retenční néckí na defifovó vody. S ohledem na odvodňovanou plochu cca 1887 m* se 
' * z retenční nádrže 1,01*. DeWbvé vody jaou odváděny věřeným řadem daáfová kanalizace, 

do vodního toku Rokytu.

Na

které je finální

Pro 106 My déftf a dobou trváni 30m«ut a povoleným regulovaným odtokem 10 Ife z retenční nádrže je 
požadavek no JeJI retenční objem mfn 28,3 m». který je navržan a spínán hodnotou 28.5 m8.

8 ohledem na stávající stav dochází k zásadnímu vyleptaní odtoku deáfových vod v čase. V souvislosti 
s hospodařením • deéfovou vodou sa takt předpokládá její dBU využiti pro záfvku zalaná.

veda mírem. Oovodomlmé faddy je přadena sttvajfcl vodovodní přípojka LT80_ z

1PP objektu, kde budou osazeny standardní vodomámé sestavy v nice společných prostor.

Bilance potřeby vody
počet osob stanoven dle plochy bytu. kdy:

-plocha bytu do50m3
- plocha bytu do 50 - 75 m3
- ploché bytu nad 75 m2 
Cekem počet osob -l&fi

2EOx20 “40 
3EOx32-86 
4EOX5-20

•Hence potřeby vody

150,0 l/osoba .den 23400,00 l/den 
180,0 1/návitěvnlk.den 3600,00 l/den

10,0 l/m2.den

1S6 osoba 
20 návMvnfk 

100 m2

osoby v bytech
rezerva pronájem wdlnets

1000,00 l/den 
28000,00 l/den

dkHd
Celkem

Možnost využití provozní vody:
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Průmémá denní potf aba vody 
Maximální denní potřeba vody 
Maximální hodinová potřeba vody 
Roční potřeba vody 
Potřeba požární vody (vnitřní)

28000.00 l/den 
42000.00 l/den 

1.02 l/s
10105,00 rna/rok

2(2 l/s

koef.d
koef.h

1.5
2,1

i

Voda pro technologii - očekává se minimální odběr vody cca 10 Man - voda buda stouflt ptedevfiím oro cotech 
Technologie/podJahy. Doptesnéno bude Pražskou teplárenskou as.

Zůnyem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody bude rozvod soustavy zásobováni tepelnou enerolí (SZTE1. 
Vsuteénu navrhovaného bytového objektu bude umístěna strojovna vytápění s fiikturačnfm měřičem tepla a 
vodoměrem spotřeby teplé vody. Připojeni výměníkové stanice v bytovém domě proběhne prodloužením 
jxIméíU* v původní trase podá nové pozice přetažené předávad stanice.

vytápěrá navrhovaného bytového domu bude řešeno pomocí deskových otopných těles. V prostoru společné 
patrové chodby bude osazen patrový rozdělovač pro vytápění Jednottvých bytů. zde bude také osazen 
tadoflmetrtdcý měřič tepla pro naúčtování spotřeby tepů. Od strojovny vytápění bude vedeno potrubí vytápěni ke 
stoupačkám suterénem. V objektu bude stoupačka vedena schodišťovým prostorem v Instalačním prostoru. 
Rozvody před m»ů tepla budou provedeny z ocelového svařwaného potrubí, za bytovými podružnými měřffl
tepla bude rozvod proveden z plastového A1/P0C potrubí, které bude vedeno ve vrstvě podtehy.

výpočet podle ČSN 06 0320 (září 2006)Teplo pro ohřev teplé vody

Název provozu množství součinitel Jednotková potřeba potřeba TV 
současností potřeba tepla tepla

kWh/os kwh
55*C

s I
osoby v bytech 
rezerva pronájem wellness

156 0,80 4,30 536.6
4,30 86^)
0,80 80.0

10254
20 1,00 1643

úklid 100 1,00 1529
součet 702,6 13426

poměrné ztráty 
teplo ztrátové 
ztráta tepla 
celkem potřeba tepla

0.5
3513 kWh 

14,6 kW 
1054,0 kWh

Velikost a výkon zásobníku 
potřebná akumulace tepla Qmax 195,0 kWh 

554) *C 
10,0 *C 

2x130 m3 
75,0 kW

t2
tl
velikost zásobníku vypočtená 
výkon pň ohřevu se zásobníkem

V objektu ja v tochnioké mtatno6t! navržen záaobnSc vytápéný profesí ÚT o objemu 2x1500 BrO

Strana 71 (caSem 83)



SaSTT*—
33016

Rajský Hortront

- |ggIÍU_.
R T

u*e> g e OKsm l.^dMC
AN A L MBH

*•»»« t.1aw..r ?v\ 1«y»y 4 latmi

Vzhledem k čtyřbubkovému napojeni objektu na soustavu SZTE Je přípojné hodnota pro vytápáni cca 165 kWa 
pro ohřev tsplé vody cca 200 kW.

R-«BtSr
poM Jm. příkon M 
byt j. kW/byt kW

počet hl. JističůPs
Odběr 4

kw ks
4- f

313.S 0,28 3x25

3x25

byty, kar. elektrtran Bl >7 |&5

tpoleCná spotřeba

Hdk

87.8 57
22,4 16.1 1

t» 3x6383.7 313
— 4"

3x25předávací stanice tepla 
požární zsriwní 
CELKEM (mwlsooíet) 
vzájemná

133 7.1 1
4t

3x63253 22,6 1

1643

03 CEUfcM ks CfLMMA
—4"| carovy ampwff 

IHM—m 131.* 48 1307
J____

Energetické b&ance:

Odhadovaná roční spode ba eL energie:

Pi/Pa = 458kW/ia5kW 
132 000 kWhfrok

řešeni připojeni popeáno v části A) tohoto oddílu TZ 
- V rámci byfcwého domu je navrženo cetkám 57 bytových jednotek, 1 výtah (možnost napojeni I přes
GSM moduly), nepojeni bude déle vyžadovat! systém EP8

B.4 Dopravní řešeni

a), b) popi* dopravního řešeni vfiatnft bezbariérových opatřeni pro přístupnost a 
užíváni stavby osobami sa sníženou schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni 
území ne stávající dopravní infrastrukturu

Předmět tohoto projektu navazuje na stávajíc! dopravní řešeni v lokairt* Pěti. _ pflpojl na již
t, a to vstupní komunfcaof z ulice Amofea Valenty přímo ke vchodu do objektu a pátí komunikaci z «Soa 

Ocelková, které bude podléhat perkovým Opravám pro zlepšení prostředí v okolí zastávky MHD na uOd Ocelková. 
Opravou částečné projde příjezdová komunikace k sousednímu objektu Kolektory a.s. (detailné viz výkresové

Dopravní napojeni objektu proběhne z ufioe Amoita Valenty. AutorooWové obsluha objektu je zspttěna pomoci 
vjezdu do potomních garáži pod objektem (3 potomní podlaží - 5 půl pater), a dála 3 novými kolmými 
parkovacími stáními v prostoru mezi bytovým domem Rajský horizont a areálem Kolektory Praha. Vjezd do 
podzemních garáži je z ulice Arnošti Valenty rampou uvnitř objektu, která úst) do 1. PP hromadných garáži; 
jednotlivá potomní podlaží jsou propojena rampami
Navrhovaná řešeni bytového domu v rámci projektu Rajský horizont respektuje požadavky vyhlášky L 

pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užíváni
přístupové

8 ohledem na terénní modded Btáwqlcfho okolí se pfodpotdádé, že hlavni vstup do bytového domu bude veden 
dveřmi severním vchodem z u»ce Ocelková Vstupní dveře v úrovni 1NP budou dvoukřídlé, celtové šlffcy 
nejméně 1250 mm, kdy hlavni křidlo bude umciftovat otevřeni nejméně 800 mm smfiram ven. Otvímvó dveřní

a omezenou sehopnosa pohybu astaveb
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Péftl komunikace vycházejí ze stávajícího řešení.

c) doprava v klidu

& is/raifl
Efty.,0* riayfey.v.Jilamtfn mtelé Praha tga&fct Stavební

8b W m Prahv
pfedoisv), 

navfitevTickycn)-
Pro bytovou funkci je polfeba 57 vázaných a 5 návšWvnfckých stáni, cetkám 82 stáni.

i
■

alf i na ni irs
FT=i5 SOK UK 7 ixmBYTY

SBQ.71 SilB <7.17 5,32 57,0

SSsSHSsiSKáĚ^KŠK^
htagil hranu komurtkace Amotto Valenty navazuji dnes kolmá parkovací stáni, která byte realizována pro 
potféby dopravy v klidu budovaného Parku U Čeř ku Zde je možné s ohledem na pfedpokted Časů využíván) 
ttchto atáni uvažovat o Částečném sdíleni funkce návfitévntakýeh stáni v souladu s PSP.

Bilance dopravy v kfidu je tedy vyrovnaná kladná ve vztahu k minimálnímu počtu parkovacích stáni dle PSP Lze 
tady Ha s ohlodem ne výia napsané, že navrhovaný zámfir dopravu v klidu v okol) nezhofii.

Z celtového počtu 07 stáni v tokefité je 5 stáni navrženo pro využíváni občany s omezenou pohyblivosti. Véechna 
parkovací stáni pro občany a omezenou pohybttrostí jsou navržena v podzemních garážích.

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Současný stav

Zájmové území představuje roztroušenou zeleň v okolí starších budov. Ve vymezené plote jsou tednak 
vyeazované dřeviny (borovice. ořešák. jabloné hmSné) dopínéné zmlazenlm některých stromů a keřů (šipkové 
ruže. svlda, černý bez. myrobalán).

Vegetace byla z části zapojená (souvislé plochy nad 40 m2) a jednak roztroubené jednotlivé č> malé 
skupinky stromů a kafů. Ve vymezeném území byl potvrzen výskyt celkem 50 Jedinců stromů, dále byty 
zaznamenány keře a zmlazenl některých stromů. Přítomné dřeviny jsou převážné mladšího véto, stromy s 
obvodem kmene ve výčetnl výšce nad 60 cm byly zaznamenány pouze dva.

Druhové složeni je pestřejší, zamčené z části užitkové (ořešáky, myrobalény, hniSně. meruňko, Jabloň) 
dopínéné v západní částí plochy skupinou borovic.

Kompletní seznam všech zaznamenaných dřevin ja uveden v příloze Dendrologického průzkumu č 3 za 
textem, v příloze 6.1 je seznam zaznamenaných dřevin s obvodem kmene ve výšce 1.3 m nad zemi vétšfřn než 
80 cm včetně výpočtu bodové hodnoty a ohodnoceni stromu pro rok 2017, jejich zékres je pak v mapové příloze
c. 2.
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Druhová skladba

Nejpočetnéjftlm druhem jo jabloň domácí (celkem 17 ax.) a to I diky zntezenl uvnitř souvislých porostů. 
Ostatní plochy jsou pravidelná sečené, bez náletů. Déle jsou hojné*! tfeáné (fl ex.), sllvoná myiohaJény (8 ex.) a 
borovice černé (6 ex.). Dubu letního byly 3 ex., 2 
exempláři: ařeéák královský, buk lesní, hloh jednosemenný, meruňka obecná, pfjasen žtóznatý.

Z keřového petro jsou nejčastt? zastoupeny eúže šípkové (Rosa sp.), svitla krvavé (Comus sanguinoa) a 
sfivoň myrobalén (Prunus cereťfolls), které doplňovaly šeřík obecný (Byhnga vdosrlsX Ceniý bez (8ambucus 
nigra), pbtt zob obecný (Ugustrum vulgareX

Ze zmlazených stromů jsou v podmětu najdeme: třešeň obecné, s&voň myrobalén. jabloň obecné.

Obvod kmene
Jedinců s obvodem kmene véttfm než 80 cm jsou pouhá 4 % (2 ex.): ofešák královský 1 « a borovice 

černá 1 ex. V tabulce - pfdcee č. 1 za textem jsou uvedeny včetně vypočtené bodové hodnoty a ocenénl pro rok 
2017.

byly od hruáné obecné, ostatní druhy byly po jednom

obecný (Lavccra xytostoumX hlohy (Crataegus sp.).

Výška stromu
Výtka dřevin se pohybuje od 3 m až do 12 m. V MtoMft je zastoupeno 30 ex. stromů o výfioe do 5 m. 10 ex. 

dřevin o výéce 8 - 10 m e pouze jeden exemplář o výšce nad 11 m (12 m). I toto charaktertedka ukažme na 
mladil strukturu přítomných skoná.

4S tíCii Zákm • <

c

s Itmri«sd 
■? iWrviobwdanwdMan 

JltoMtiips 
2_3u>-rt rr«U

\

stromy s obvodem véttbn než 60 cm ponechány. 
Keřové porosty budou vykáceny pouze lokétná v mlatech navržené páši komunikace vedoud kulld Ocelková a 
v mtetft opémé etény v severovýchodním rohu pozemku.

Dáte dto navrhovaných sadových úprav budou
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Navrhovaná mM

Zateft. navrhovaná v prostoru projektovaného bytového domu a v jeho těsné blízkosti, je zejména 
náhradní výsadbou za dřeviny, které bude nutné vykácet, nebojsou doporučeny k vykáceni z důvodu 
realizace stavby. Na fešeném pozemku je navTženo nékofik ploch zeleně od travnatých ploch pres 
plochy pokryvných dřevin s keři, lemujícími komunikace, soukromou předzahrádku se zatravněním a 
keřovými porosty až po stromořadí kolem jižního chodníku, výsadby solitérních stromů a keřú na 
veřejných plochách.
Plochy předzahrádek nejsou záměrně řešeny a nejsou zahrnuty do ploch náhradní zeleně. Náhradní 
výsadba je rozmístěna do vftech ostatních ploch. Zahrnuje výsadby živých plotů, volně rostoucích 
keřových skupin, solitérních 1 alejových stromů, púdopokryvných dřevin a trvalek i pnoucí rostliny na 
patronových zdech a konstrukci suterénních stěn.
Výsadby budou v maximální míTe respektovat stávající a navrhované vedeni inženýrských sítí. V 
místech, kde nabude možné dodržet předepsané ochranné pásmo k sítím, budou stromy vysazeny do 
chránifiek, výsadby budou konzultovány se správci síti.

Doba vhodná pro výsadbu
Přípustnou dobou pro výsadbu bálových listnatých stromů je období od opadu Bstů cca 1/2 října do 
období před reěenfm, cca t/2 dubna (výjimku tvoři taxony, které se vysazují při rafiení Bstů). 
Kontejnerované stromy a keře mohou být, při zajištěni dostatečné zálivky, vysazeny v průběhu celého 
roku, ve dnech, kdy není půda zmrzlá a teploty nepřesáhli 25 st Celsia.
Stromy budou ukotveny kotvami za bal do země - napf.systém Kotvos nebo Ptatipus. Kmen bude u 
vysokokmenů chráněn rákosovou rohoži.

i
B.6 Popit vlivů stavby na životní prostředí a Jeho ochrana

•) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Jako nejvýznamnější z vlivů na životni prostředí byly vyhodnoceny vlivy na ovzduál a na hlukovou 
situaci v dotčeném území. Zdrojem emisi znečHmiJfclcb látek do ovzdušf a hlukových emisi bude 
zejména doprava.
Vliv stavby na okolní stavby a pozemky se projeví zejména v období výstavby ve formě hluku a 
prachu, podrobněji doplněno již do odstavce - B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 
pracovní a komunální prostředí.
Po realizaci v období provozu bytového domu bude vliv na okolí projevem zvýšené dopravní 
frekvence zejména osobních automobilů nových rezidentů, podrobné viz Informace v B.4 Dopravní 
řešeni.
Owzduáf bude ovšvnšno zejména během výstavby. Lze očekávat že reálný vliv na kvalitu ovzdufil v období 
výstavby bude dále vzhledem k své časové omezenosti přijatelný.
Hlukem bude okolí zatíženo rovněž během výstavby, budou vSak provedena taková opatřeni aby se 
vlv minimalizoval a vyhovoval požadovaným limitům, viz protihluková opatřeni ve formě protihlukové 
stěny popsána již výše.
Navrhovaná stavba nebude mít vliv na podzemní vodu. Vzhledem k výsledkům IGP a vsakovacích 
zkoušek bude všechna dešťová voda odváděna do veřejné kanalizace přes retenční nádrž.
Odpady budou ve fázi výstavby zejména ve formě suti a na vážkové zeminy. Budou likvidovány 
předepsaným způsobem, rovněž viz výše.
Odpadové hospodářství v době provozu je vypočteno dle požadavků vyhlášky č. 5/2007 Sb. W.m. 
Prahy příloha 2 s rezervou.
Případně kontaminovaná půda bude zlikvidována požadovaným způsobem. Hospodařeni s odpady 
bude řešeno v souladu se zákonem 6.185/ 2001 Sb. o odpadech a o změně některých daílch zákonů.
Stavba nebude mlt další vliv na zátěž půdního fondu.
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b) vliv na přírodu a krtinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod ), zachováni ekologických funkcí a vazeb v krajině

Dále dte navrhovaných sadových úprav budou oba stromy s obvodem vfitflm než 80 cm ponechány. Kafové 
porosty budou vykáceny pouze lokálně v místech navržené pěl! komunikace vedoucí k ultd Ocelková a v místě 
opémé stány v severovýchodním rohu pozemku.

Zetefl. navrhovaná v prostoru projektovaného bytového domu a v jeho těsné blízkosti, je zejména náhradní 
výsadbou za dřeviny, které bude nutné vykácet, nebo jsou doporučeny k vykáceni z důvodu realizace stavby. Ne 
řeteném pozemku je navrženo nfitoOt ptoch zelené od travnatých ploch, pfes plochy pokryvných dřevin s kafi. 
taraújldmi komunikace, soukromou ptadzahrédku se zatravninFm a keřovými porosty až po stromořadí kolem 
jižního chodnfcu, výsadby sottemfeh stromů a keřů na veřejných plochách.

Vliv rta floru

Reafizscl záměru dojde ke zmáná prostředí Mm, že současné společenstva budou nahrazena trvalou zástavbou 
na zpevnfiných plochách a dojde k trvalému odstraněni pokryvu na části zájmového území výstavby, 

plochy, kde nebude odstraněn vegetační kryt, dojde kjeho zkulturněni • následné bude provdáte 
" ~ . Místní vfiv na fytocenfrřu je možno po azetontoí a sadových úpravách pokládat za

Na

pfSaWný.

btotoplckáho průzkumu tce konstatovat, Ze místa výskytu reprezentativních nebo unikátních populaci 
zvlát* chráněných druhů se na zájmovém území nevyskytuji, tudíž nebudou dotčena a nepředpokládá se 
ohroženi populací těchto žtvofichú. MIM vflv ne hunu (zejména avHeunu) Je možno po ozelenénl e sadových 
úpravách pokládat za přijatelný.

Na

Nepředpokládá se v rámci zájmového území výstavby podmínky pro rozvoj populaci některého z uvedených 
chráněných druhů podle Přílohy IH vytu. 6. 385/1992 Sb ve vztahu k charakteristickému výskytu a

reprodukci.
Nebude nutoo telit žádná zvteMnl opatřeni k ochraně živočichů a jejich společenstev. Stavební práce budou 
pravděpodobně zahájeny mimo vegetační a hnfednl období, nejlépe od podzimu do předgsřl.

Součásti realizace bude i ozeleněni areálu, čími může dojit ke zteplen! potravní nabídky pro živočichy i 
hnízdních podmínek pro evtfaunu.

Ve vlastem zájmovém území záměro se nenacházejí žádná rvtáltá chráněná území přírody ve smyslu § 14 
zákona č. 114/1902 Sb. o ochraně přírody a krosny.

wíwWiTv
V zájmovém území výstevty ee žádný VKP, ani registrovaný VKP nenachází.

lesní porosty v okolí zájmového územ! Jsou dostatečně vzdáleny od místa výstavby a nabudou nijak dotčeny.

V rámci reaBzace záměro dojde ke káceni dřevin rostoucích mkno les. Po dokončeni kvaitnlch sadových úprav 
dojde k úpravě podOu zeleně e jejího zkulturnění, vtiv bude příznivý, trvalý a patrný.

vzdáleny od mleta výstavby a nebudou n*jek dotčeny. OdvodTyto prvky v ofcoH zájmového území jsou
vod z přívalových deáfú ze zpevniných ptoch a Btřech bude v projektu řečenači

žádný z prvků OSES vokoli nebude posuzovanou stavbou nijak neručen ani nebude poškozena Jeho struktura 
nebo funkce. Kvalitně provedenými sadovými úpravami v areálu e vhodně vybranými domácími dřevinnými druhy 
odpovídajícími stanovttfi dojde k posíleni ekologické funkce zalané a podpoře prvků systémů ekotogtcké stability.

Záměr se přímo nedotýká Žádných biologicky cenných ptoch. Dojde však ke změně prostředí ten, že ee mlmě 
zvýll podlí zastavěné a zpevněné plochy. VSvy na Jiné ekosystémy Je možno hodno« Jato veM nízké « nulové.
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c) vlhr na soustavu chráněných území Natura 2000

K tomuto bodu se vyjédfl v prOjěhu povolování pflsbiSný dotčený orgán.

d) způsob zohledněni podmínek závazného stanoviska posouzeni vlivu záměru na 
životni prostředí, Je-li podkladem

Posouzeni vlivu záměra na životni prostředí není pro navrhovanou stavbu vyžadováno.

e) V případě záměru spadajícího do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplněni záměru o nej lepších dostupných technikách nebo 
Integrované povoleni, bylo-Jí vydáno

Zámár nespadá do kategorie Integrované prevence.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezeni a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů

Výstavbou nevznikej! žádná významná ochranná a bezpečnostní pásma nebo omezeni. Pouze u nově 
navržených inženýrských síti budou dodržována nově vzniklá ochranná pásma slil.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva
Pro eventuáW improvizované ukryti obyvatel obytného domu se předpokládá využiti suterénního podlaží, kde 
bude vymezena plocha včetně souvisejícího technického a provozního zabezpečenl.

Pro civilní ochranu osob bude v navazujícím projekčním stupni zpracováno vlastni řeéení CivZnl ochrany.

■ v objektu nejsou navrhované žádné stálé úkryty CO a ukryti osob v objektu je řefieno v rámci tzv. 
improvizovaného úkrytu (předběžný předpcidad I.kategorie), který vznikne dodatečnými stavebními úpravami 
stávajících prostor v případě vyhláéenf potřeby ukryti; pít zprovozněni improvizovaného úkrytu je nutné se zaměřit 
předevilm na plynotěsnost s statické zajftěni prostor, zabezpečeni přívodu energie (čerstvý vzduch, voda. 
elektrická energie) a feěenl hygienických 2*řtzenl
■ vhodné prostory pro ukryti osob v Improvizovaném úkrytu se nacházejí v podzemním podlaží v prostoru 
garáže na úrovni 2PP. Rcaíoha improvizovaného úkrytu (plocha 2PP) zaručuje splněni parametrů 3 m2 na 1 
ukrývanou osobu (předpokládaný počet obyvatel tohoto bytového domu Je 166)
• Improvizovaný úkryt se předpokládá pro osoby z bytového domu; s ohtedam na dostatečncu velikost 
suterénu, je možné pomSmě pružně definovat plochu Improvizovaného úkrytu
• stanoveni minimální doby ukryti je 24 hodin.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Staveniště bude napojeno na dopravní infraafrukturu atávajlofm vjezdem opatřené branami. Brána ae 
nachází při Jižní hranici řefieného území a bude sloužit pro příjezd ke staveništi. Brána je funkční, 
dostatečně Široká pro průjezd mechanizace a uzamykatelná. Brána navazuje na oploceni staveniště 
řešeného území zabezpečujíc! vniknuti nepovolaných osob. Zhotovitel zajisti, aby po dobu výstavby 
do předáni stavby nedocházelo k ohrožováni a nadměrnému obtěžováni okolí, ohrožováni 
bezpečnosti provozu ne veřejných komunikacích, ke znečisťováni komunikaci, ovzduší a vod, k 
zamezováni přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k Inženýrským sítím pokud to 
provozovatelé vyžadují, požárním zařízením a k porušováni podmínek ochranných pásem a 
chráhěných území.
Zařízeni staveniště. Na ploše staveniště bude umístěno buftkovišté ve dvou podlažích (celkem je 
počkáno s 2 x 6 stavebních bunék pro kanceláře, šatny a sociální zařízeni), dále zde budou 
vyhrazeny plochy pro parkováni vozidel a skládky stavebního materiálu. Zařízeni staveniště bude 
napojeno na v předstihu vybudované přípojky přes podružné měření spotřeby, kde návrh přípojek a 
měřeni je odsouhlasen příslušnými správci inženýrských šití v rámci projednáni DUR.
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Objekty zařízení staveniště budou dočasné.
Stavební odpad bude tffdůn a po vytřídění v maximální míře recyklován. Zhotovíte* bude odvážet 
výtopový materiál na skládky a to kolaudaci budou doloženy doklady o uloženi odpadů stavby. Pokud 
dattf využití odpadu ze stavební čmnoeti nebude možné, budou ke kolaudaci předloženy doklady o 
způsobu jtfcb odstraněni. Zhotovitel Je povinen nakládat a odpady dle podmínek vyjádřeni orgánů 
státní správy - Odboru životního prostředí. Odpady musí být kontrolovány na přítomnost 
nebezpečných a ěkodttvých látek a dle zjBtfinl stavu kontaminace příslušná uloženy.
Zhotovitel dále zajisti Ostání dopravních mechanizmů tak. aby nedocházelo ke znečistění okolí stavby 
a zejména veřejných komunikaci (v připadá nutnosti bude zřízena dštící zóna).
Veškeré zemni práce budou prováděny se souhlasem instituce provádějící archeologický výzkum, a 
po vytýčeni veškerých podzemních sítí
Veřejná prostranství a pozemní komunfcace dočasně užívané pro staveniště, kdy bude zachováno 
současné užíváni věcnosti (chodníky, podchody, přechody a pod.) se musí po dobu společného 
užívám bezpečně ochraňovat a udržovat v náležitém stavu. Stávající přQezdové pozemní komunikace 
nemají žádné omezeni na příjezd těžké techniky na stavbu v oblasti uBce Arnošta Valenty.
StavenStní zařízeni v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, 
právnímpfedptoenL’ °8Mtovánfm’zastin6n<m’ P0806*1 re nad přípustnou míru danou přfalufiným

Konstrukce a použité materiály pro zařízen! staveniště musí odpovídat Jejich dočasná funkci.
Podmínky pro výstavbu, které zajistí zhotovitel stavby:

• zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před únikem 
ropných látek na staveništi a příjezdových basách pravidelnou kontrolou stavebních 
mechanizmů a nákladních automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou stave niáté. V případě 
zjfcténl úniku ropných látek do proelředi postupovat podle havarijního piánu, neprodleně 
informovat orgány a organizace uvedená v havarijním plánu. Sanaci havárie záštit u odborná 
firmy.

• zjistit údržbu slnfčnl sítě, které budou používány jako příjezdová komunikace na staveniftté, v 
případě poškození zajistit jejich opravu. Po dokončení výstavby uvést příjezdová komunikace 
alespoň do původního stavu.

• před zahájením prací bude osazeno předepsané dopravní značeni, budou osazeny tabule 
s upozorněním provizorního přechodu pro chodce po dobu realizace výstavby

• před zahájením prad bude provedeno přesné vytýčeni stávajlctoh inženýrských slil.

Auta vyjíždějící za staven létá budou na zpevněné plote před výjezdem mechanicky očištěna v čistící 
zóně. Znečištěná voda z čistící plochy bude přes sedimentační nádrž svedena do kanalizace nebo 
nádrží. Přfehlé veřejná komunikace budou pod stálou kontrolou vedeni stavby a případné znečištěni 
bude Ihned odstraněno.

V]ezd a výjezd těžké staveniětai dopravy bude pouze na utW Amoěta Valenty, které ústí na Mávni 
komunikací Ocelková.
Stavební práce budou probAat pouze v denní době od 7 do 21 hodin.
Výstavbu objektu lze rozdáBt na následující základní technologické etapy.

Založeni objektu se předpokládá na základové železobetonové desce na pilotách. Stavební Jámě 
bude v maximálním rozsahu svahovaná, dáte pak případné pažena a maximalizací předvýkopu. V
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této etapě bude na staveništi v provozu vrtná souprava, rypadlo a nákladní automobily pro odvoz 
zeminy, automíx a čerpadlo na beton, nákladní automobily s návěsy pro dopravu stavebního materiálu.

Konstrukční systém objektu je navržen v kombinaci stěnového eystému a skeletu ze železobetonu 
s keramickými cihelnými nenoanýml vyzdívkami a sádrokartonovými příčkami. Vodorovné 
konstrukce (stropy, střecha) budou řečeny jako monolitické železobetonová deska, schodišťové 
ramena budou prefabrikovaná. Nejrozmémějšl mechanizaci se předpokládají nákladní automoMý 
s návěsy pro dopravu stavebního materiálu a dopravu stavebních strojů (jeřáby a výtahy) na 
požadované mbto.

Pro vertikální dopravu bude na staveništi celkem 1 stavební výtah a 1 věžový jeřáb s vyložením okolo
30m. U věžového jeřábu se předpokládá příkon 30kW a okamžitá proudová náročnost 100A.
Betonová směs bude dovážena z betonáricy a ukládána do bedněni pomoci čerpadel směsi.

Dokončovací práce, terénní úorew:
PH dokončovacích pracích bude v provozu na staveništi míchačka a ruční d. nářadí (budou převládal 
práce montážního charakteru).
2 dalších rozměrově významných strojů bude pravděpodobně v provozu při terénních úpravách 
rypadlo, vibrační válec, buldozer pro terénní úpravy a finišer pro asfaltové povrchy.
V následujíc! tabulce uvedeny ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq.T od hlavních zařízeni, 
které mohou být použity při zemních a stavebních pracích v ráma výstavby obytného souboru 
Hodnoty jsou stanoveny pro vzdálenost 10 m od obrysu zařízeni. Dáte je v tabulce uvedeno průměrné 
předpokládané vytížení strojů;
Pro hlučná práce bude vymezena pevná denní doba.

Tab.č. 1 Údaje o hlučnosti jettoottvých zařízeni používaných při výstavbě;
hladina čas provozu| Ekvivalentní

tlaku Ua

10 m od zařízeni
dB hod/den

Přípravné práce, hloubeni Jámy
-668Rypadlo CAT 315
-872Kolový nakladač CAT 014 G

Vrtáni pilot,
Vrtné souprava Bauer BG 20
Pracovní cyklus -vrtáni, manipulace

Ua=112
81

!> 1Automix na podvozku T815 72
(vypouštěni betonu)

-179Vibrační válec
T

70 -2Č. rpedlo na betonovou směs

79 *3)
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na podvodu T815 72 -1
(vypouštěni betonu)

Okružní pita 80 -2

80 -8

65 -8

60 -6
56 ■**8

pita 78 -2

75 -3

80výtah -4

80 -3

78 -2

Míchačka SM250 -6
75Uhlová bnnka ■ Ittzadm kotoutom -1

Kolový nakladač CAT014 O 72 -6

Malý nakladač (Bobcat) 68 *8

Vibrační válec 70 -1

Voda - napojeni na stávající funkční vodomftmou fiachtu a méfenlm v západní části Pečeného teemf, 
která bude dála využita pro celý obytný dům. Ne přípojku budou napojeny stave ni&tní rozvody vedoucí 
k Jednotfivým místům potřeby. Voda bude použita pro ošetření betonů, pro myti pracovníků stavby, pro 
čistění mechanizace a pro napojeni hygienického zázemí zařízeni stavena te.

Množství odebírané vody po dobu výstavby:
• spotřeba vody při výstavbě:

Předpokládaný celkový počet pracovníků při dodrženi občanským zákoníkem stanovené 
42.5 hod. týdenní pracovní době pracujících na staveniěti se bude pohybovat v průběhu 
výstavby kolem 100 pracovníků.

• Množství odebírané vody po dobu výstavby:
voda pro prolévání 
koeficient nefovncrrtfimosti 
počet pracovníků 
Celkem

• Maximální potřeba vody čmí
• Kapacitně přípojka LT DN80 vyhoví potřebám stavby.

1.5001
1.500x1.5
100x100)

2.2501 
10.0001 
1Z250I
0,40 l/sec12.250/30600

Kanalizace - Na stavenéfiti bude hygienické zázemí napojeno na stávající kanalizační ěaohtu, která 
leží na stávající splaškové př^ojce 300K, případné ae na začátku použije chemické WC.

n>SVWttSO
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Elektrická energie - potřebná pro stavbu bude zajištěna staveniStnl přípojkou v nspojovacím bodě, 
určeného společnosti PRE ba StaveniStnl přípojka bude přechodné po dobu výstavby.
StaveniStnl pflpqjkou NN bude napojen stavemětnl rozvaděč s odběratelským měřením PRE. 2 něho 
pak budou vedeny vnftrostavenBtnl rozvody 6l.energie do misí potřeby.
Stavební odběr elektrické energie z distribuční sítě PRE a .a. bude zajištěn na základě vyjádřeni 
dodavatele elektrické energie k podané žádosti o připojeni stavenBtnlho rozvodu na elf. Tuto Žádost 
podá dodavatel stavby spolu s energetickou bilanci a situaci vedeni rozvodů NN. StaveniStnl přípojka 
bude opatřena měřením spotřeby el. energie.

Výpočet potřeby elektrické energie pro výstavbu 
druh odběru 
Místnosti, buftkovtíttě 
Stavební výtah 
Věžové jeřáb 
Ostatní stavební stroje 
Osvětleni staveniště 
Drobná spotřeba 
Celkem

Předpokládaný soudobý příkon stavby Je 181 kW.

CELKEM
In HDV b 200 A = jistič před elektroměrem

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, káceni 
dfevin

Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečné ukládat J&oo-li uloženy na volných 
prostranstvích, nesmi narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životni prostředí. Zásobníky 
sypkých hmot musí být vybaveny účinnými filtry.
Staveniště bude oploceno. Oploceni nesmi ohrožovat bezpečnost dopravy na veřejných 
komunikacích, ještěže oploceni zasahuje do veřejné komunikace, musí se označit také reflexními 
značkami a za snížené viditelnosti I osvětlit výstražnými světly.
Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru staveniště se 
vyznačí polohové a výfikové nejpozději před předáním staveniště. Musí se včetně mfiřičských značek 
v prostoru staveniště po dobu stavebních prací náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit.
V průběhu výstavby budou dodržována vSechna ochranná pásma a podmínky z nich vyplývající viz 
odstavec B.1 c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma.
Stavby, veřejné prostranství, komunikace a zeleň, které Jeou v dosahu negativních účinků zařízeni 
staveniště se musí po dobu prováděni nebo odstraňován! stavby bezpečné chránit dle požadavků dle 
stanovisek pMsiuSných dotčených orgánů.

Pi(kW) aoudobost Psl(kW)
30,0 0.7 21.0
15,0 0.8 12,0
35,0 0.8 28,0
10,0 0.7 7,0
10,0 0.8 8,0
100 07 70
11.0 83

Pp[kW]PilkWJ Počet o db. mlat
110 80 1

Vefikeré hlučné operace Je nutné omezit na minimum a dodržet údaje pracovního času t1 (min.) 
jednotlivých strojů a operací a dodržel souběh a rovnoměrná rozmístěni jednotlivých hlučných 
zařízeni pro nejnepřlznivějSI kontrolní body vždy v jednom dni mezi 7-21 hodinou.

Strmá 01 (oeftvm &3)
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Staven KW musí být v príibéhu stavby ve východním směru a směrem k objektu Kolektorů Praha

sast ° 2-°m' *-——■
Vefikeré práce musí být prováděny s maximální ohleduplnost! k okolním chráněným objektů z hlediska 
hlučnosti prováděných prací. Nakládáni výkopku musí být prováděno z mWmábif výšky nad ložnou 
plochou nákladních automobilů.

Veěkeré stroj© musí být v době mimo svojí pracovní činnost vypínány.
Pro stavbu musí být zvoleny stroje a nejnižěí hlučnosti.

Při zrněné typů strojů použitých v posouzení je třeba požádat o kontrolu posouzeni přípustných 
provozních časů.

Zeleň na stavebním pozemku bude částečně vykácena. Zhotovitel zajisti dostatečnou ochranu 
ponechané (nekácené) zeleně dostatečným způsobem. V případě bezprostřední blízkosti dřevin 
k manipulační ploše, konstrukcím nebo zařízení stavenKtě bude odborně fietmě prořezána. Kmeny
těchto dřevin budou opatřeny ochranným bedněnftn z dřevotřískových desek.

c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

awffisassssmsťďKKBaiasss;
požadavku neustoupl.

»S5g«SÍS5g5r3gaÍáS
pradpaMAdaný princip Je zakreslen.

d) požadavky na bezbariérové obchozJ trasy 
Během stavby dojde k omezeni ptóích vufiti Amoěts Valenty. Obchází kase bude volena na protější straně 
tomurikaceza perkovsoími záBvy, která bude provedena dočasnou zpevněnou plochou, které bude pokračovat 
sž kuCO Ocsfcove. kde ee napojí na etávejld pěěí komunikace. VuW ocelková budou provedena pouze 
doČMti opatřeni v podebé lávek v době překládky inženýrských eftí. V době stavby bytného domu nebude zábor 
do péšl komunikace zabíhat

a) bilance zemních práci, požadavky na přísun nebo deponk zamlít 
Z předběžného výpočtu na úrovni podrobnosti pro OÚR vyplývá:
Ve tézi v^>^ do^ k vytKard c» t °00 m3 sud a naváži* é cca 7 000 m* výkopů a sto jámy. Pokud to
buda medné, bude čéet zeminy přednost* využita pro terénní úpravy v okolí záměru, 
řta stewmUd bude znovu pouSMný přebytek zeminy z výkopů ukxžen na mezideponí zeminy umístěné v areálu 
staveniště a v příběhu výstavby použit pro hrubé terénní úpravy mimo zásypů, tm. na násypy. Vzhledem 
k charakteru zsnvn dte IOP jsou navA&y v mlátě stavby nevhodné pro zpětné zásypy svahováni; Nejsou 
vyloučeny hrubá terénní úpravy v okolí a zpětné zásypy rýh po anzsnf sW z vytěžených Jllovftých zemin e 
písčitých Win. Tyto zeminy budou umístěny na mezMeponS na západní části stavebního pozemku v průběhu 
výstavby o ptole 300 m3, rozfifttetné v různých tázích výstavby umístěné dte situačního výkrew^POV^*^ " 
Vrtledem k náročnosti odhadu ponechané použitelné zeminy z výkopů uvádíme celkové potřebné množství 
dodáni cca1 700 m1 zeminy.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
žpúsob odtodNar/aMftfcft pfeeft
Ojrodnj.1 elfech bude pomocí etfefních vpusti, stoupačky dešťové kanaftzace budou vedeny stoupačkovými 
jaory a dále do retenčního potrubí.
Odvodněni teras bude pomocí vyhřívaných terasových vpusti s teplotním alem. venkovními deétovýnti svody a
i^Xednft bude zaústěno do svodného potrubí v 1.PP a díle do akumuiačnf ivtenčnl nádrže.
Odvodněni venkovní komunBcaoe vjezdu do garáží bude pomoci nových Mových vpusti, odvodněni veřejných 
částí komunikace bude do stův^kdch uličních vpusti, do systému městské kanalizace. U vjezdu do garáži budou 
osazeny pojistné liniové odvodftovael žteby napf. Aeodrten. Spád komunikace u vjezdu do partdngu Je foton 
směrem do objektu, liniové Háby Jsou navrženy Jako pojistné.

Odpadní detfové vody ze střech objektu, teras, předzahrédek a komunikace do partdngu v chjektu 
budou svedeny do retenční akumulační nádrže z betonu v Jttnl části pozemku stavebníka. Retenční jímka bude o

B*waB2 S3)
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objemu 18 m* s řízeným odtokem pomoci virového ventilu * povoleným odtokem 3 l/s. Havarijní přepad bude 
napojen do deitbvé kanalizační přípony. Retenční nádrž v úrovni pfallvné hrany bude osazena hladinoměrem se 
signalizaci havarijního přepadu. Z retenční nádrže budou dešťové vody odvedeny přípojkou dešťové kanalizace 
KT ON2CO do veřejného dešťového kanalizačního řadu KT 300 vedeného v ulicí Amotta Valenty. KompleW 
odvodněni obytoého domu je tedy navrženo z důvodu nevhodných podmínek pro likvidací dešťových vod 
vrakováním na pozemku (viz hydrogeologický průzkum) odvedením areálovou trubní dešťovou kanafizaol do 
veřejného dešťového řadu pod páteřní komunikaci, Napoj ovád body splaškové a dešťové kanalizace jsou 
vyznačeny v samostatné příloze C.3 - KOORDINAČNÍ SITUACE.

Do veřejného řadu budou odvodněny přileWé chodníky směrem do ulice Arnošta Valenty následné do uWní 
vpuefl. Pěší komunikace na severní střené od ulice Ocelková bude odvodněna do zelených ploch, které Jí lemuji.

S ohledem na stávajíc! stav dochází k zásadnímu vylepšeni odtoku dešťových vod v čase. V souvislosti 
s hospodařením s dešťovou vodou se také předpokládá její dBH využiti pro zálivku zeleně.

Zdroj ptmO vody zsjiitén 2 vofojného vodovodního toto.

I
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Příloha č. 3
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

prokazujíc! stav evidovaný k datu 34.10.2020 36:35:02 i 
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Správa majetku, čj.: 1 pro HLAVNI MĚSTO PRAHA

Obec: 554782 PrahaOkres: CZ0100 Hlavni město Praha 
Kat.územi: 731676 Černý Most

V kat. úr
List vlastnictví: 114

jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
•\ Vlastník, jiný oprávněný________

Vlastnické právo
Landia Management s.r.o., Evropská 810/136, Vokovice, 
16000 Praha 6

Identifikátor Podíl

28510020

R Nemovitosti 
Pozemky 

Parcela

221/76
Výměra[m2] Druh pozemku

687 zastavěná plocha a 
nádvoří

Součásti je stavba: Černý Most, č.p. 1004, jiná st. 
Stavba stojí na pozemku p.č.:

Způsob využíti Způsob ochrany

221/76
221/249 1200 ostatní plocha jiná plocha

I$1 Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitosti v části B - Bez zápisu

Věcná práva zatěžujíc! nemovitosti v části 3 včetně souvisej5cích údajů 
Typ vz tahu

o Věcné břemeno (podle listiny)
umístěni, provozováni a užíváni stavby podzemního kabelového vedeni, právo vstupu a 
přístupu za účelem zajištěni provozu, oprav a údržby dle čl. III. smi. v rozsahu GP č. 
320-765/2008

Oprávnění pro
PREdistribuce, a.s.. Svornosti 3199/19a, Smíchov, 15000 
Praha 5, RČ/IČO: 27376516 

Povinnost k
Parcela: 221/249

Listina Smlouva o zřízeni véeného břemene - úplatná ze dne 22.12.2009. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 22.12.2009.

V-67229/2009-101
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Věcné břemeno zřizováni a provozováni vedení
rozvodného tepelného zařízeni dle čl.4 smlouvy v rozsahu GP 522-93/2016

Oprávnění pro
Pražská teplárenská a.s.. Partyzánská 1/7, Holešovice,
17000 Praha 7, RČ/IČO: 45273600 

Povinnost k
Parcela: 221/249

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná č.smi.4600006375 ze dne
10.01.2017. Právní účinky zápisu k okamžiku 10.01.2017 14:24:03. Zápis proveden 
dne 03.02.2017.

V-2212/2017-101
Pořadí k 10.01.2017 14:24

o Věcné břemeno zřizováni a provozováni vedeni
přípojky elektrické energie včetně napájecího kabelu a elektroměrů 
rozsahu GP 524-93/2016

Oprávnění pro
Pražská teplárenská a.s.. Partyzánská 1/7, Holešovice,
17000 Praha 7, RČ/IČO: 45273600

Heno vitostí Jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu"katastru nemovitósFx ČR 
Katastrální úřad pro hlavni mčsto Prahu, Katastrální pracoviště Praha, fcód: 101.

strana 1
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
prokazující stav evidovaný k datu 14.10.2020 16:35:02

Okres: CZ0100 Hlavni mésto Praha 
Kat.území: 731676 Černý Host

Obec: 554782 Praha
List vlastnictví: 114

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Typ vztahu

Povinnost k
Parcela: 221/249

Listina Smlouva o zřízeni věcného břemene - úplatná č.smi.4600006375
10.01.2017. Právní účinky zápisu k okamžiku 10.01.2017 14:24:03. Zápis proveden 
dne 03.02.2017.

ze dne

V-2212/2017-101
Pořadí k 10.01.2017 14:24

D Poznámky a další obdobné údaje - Bez zápisu 

Plomby a upozornění - Bez zápisu

Nabývací tituly a jiné podklady zápisuE

Listina
o Smlouva kupní č. smi.: 3008960 ze dne 10.01.2017. Právní účinky zápisu k okamžiku 

10.01.2017 14:24:03. Zápis proveden dne 03.02.2017.
V-2210/2017-101 
RČ/IČO: 28510020Pro: Landia Management s.r.o., Evropská 810/136, Vokovice, 16000 

Praha 6

Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisuF

Nemovitosti jsou v uzemním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.

Vyhotovil:
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Vyhotoveno: 14.10.2020 16:52:41

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitosti ČR 
Katastrální úřad pro hlavni město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
prokazující stav evidovaný k datu 14.10.2020 16:35:02

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Správa majetku. Č.J: 1 pro HLAVNI MĚSTO PRAHA

Obec: 554782 PrahaOkres: CZ0100 Hlavni město Praha 
<at.území: 731676 Černý Most List vlastnictví: 85

V kat. územ! jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
A Vlastník, jiný oprávněný 

Vlastnické právo
HLAVNÍ MÉSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 
11000 Praha 1

Identifikátor Podíl

00064581

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

Q Nemovitosti 
Pozemky 

Parcela

221/500
221/907
372/1

Výměrafm2] Druh pozemku
22299 ostatní plocha 
32316 ostatní plocha 

7135 ostatní plocha

_______  Způsob využití
jiná plocha 
jiná plocha 
jiná plocha

Způsob ochrany

31 Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitosti v části B - Bez zápisu

C Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů 
Typ vztahu__________ _____________ _________________

o Věcné břemeno (podle listiny)
Umístěni kanalizační přípojky(g.pl.345-1/2010) a vodovodní přípojky(g.pl.349-11/2010) a 
právo vstupu a vjezdu za účel

Oprávnění pro
Jednotka: 639/1, Jednotka: 639/10, Jednotka: 639/100, Jednotka: 639/11,
Jednotka: 639/12, Jednotka: 639/13, Jednotka: 639/14, Jednotka: 639/15,
Jednotka: 639/16, Jednotka: 639/17, Jednotka: 639/18, Jednotka: 639/19,
Jednotka: 639/2, Jednotka: 639/20, Jednotka: 639/200, Jednotka: 639/21,
Jednotka: 639/22, Jednotka: 639/23, Jednotka: 639/24, Jednotka: 639/25,
Jednotka: 639/26, Jednotka: 639/27, Jednotka: 639/28, Jednotka: 639/29,
Jednotka: 639/3, Jednotka: 639/30, Jednotka: 639/31, Jednotka: 639/32, Jednotka: 
639/33, Jednotka: 639/34, Jednotka: 639/35, Jednotka: 639/36, Jednotka: 639/37, 
Jednotka: 639/38, Jednotka: 639/39, Jednotka: 639/4, Jednotka: 639/40, Jednotka: 
639/41, Jednotka: 639/42, Jednotka: 639/43, Jednotka: 639/44, Jednotka: 639/45,
Jednotka: 639/46, Jednotka: 639/47, Jednotka: 639/48, Jednotka: 639/49,
Jednotka: 639/5, Jednotka: 639/50, Jednotka: 639/51, Jednotka: 639/52, Jednotka: 
639/53, Jednotka: 639/54, Jednotka: 639/6, Jednotka: 639/610, Jednotka: 639/648, 
Jednotka: 639/7, Jednotka: 639/8, Jednotka: 639/9, Jednotka: 640/100, Jednotka: 
640/101, Jednotka: 640/102, Jednotka: 640/103, Jednotka: 640/104, Jednotka:
640/105, Jednotka: 640/106, Jednotka: 640/200, Jednotka: 640/201, Jednotka:
640/202, Jednotka: 640/203, Jednotka: 640/204, Jednotka: 640/205, Jednotka:
640/206, Jednotka: 640/300, Jednotka: 640/301, Jednotka: 640/302, Jednotka:
640/303, Jednotka: 640/304, Jednotka: 640/305, Jednotka: 640/306, Jednotka:
640/400, Jednotka: 640/401, Jednotka: 640/402, Jednotka: 640/403, Jednotka:
640/404, Jednotka: 640/405, Jednotka: 640/406, Jednotka: 640/500, Jednotka:
640/501, Jednotka: 640/502, Jednotka: 640/503, Jednotka: 640/504, Jednotka:
640/601, Jednotka: 640/602, Jednotka: 640/603, Jednotka: 640/604, Jednotka:
640/605, Jednotka: 640/607 

Povinnost k
Parcela: 372/1

Listina Smlouva o zřízeni věcného břemene - úplatná ze dne 03.03.2010. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 08.03.2010.

jejich provozu,údržby a oprav dle čl.IIX smlouvy

V-l0711/2010-101
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

Nemovitosti Jsoa v územním obvodu, ve ktaeAa vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR 
Katastrální úřad pro hlavni město Prahu, Katastrální práčoviStfi Praha, kód: 101
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
prokazující stav evidovaný k datu 14.10.2020 16:35:02

Okres: CZ0100 Hlavni město Praha 
Xat.územi: 731676 Černý Most

Obec: 554782 Praha
List vlastnictví: B5

V kat. úzomi jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Typ vztah v

o Věcné břemeno (podle listiny)
uživáni části pozemku pro stavbu inženýrských šiti- elektrického kabelového vedení 1 kV 
a právo chůze, provozováni, oprav, údržby stavby a umožněni stálého přístupu dle 61.
IV. smlouvy a dle GP. 6:359-791/2007

Oprávnění pro
PREdistribuce, a.a., Svornosti 3199/19a, Smíchov, 15000 
Praha 5, RČ/IČO: 27376516 

Povinnost k
Parcela: 221/907

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 25.02.2011. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 07.03.2011.

V-10056/2011-101
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Věcné břemeno (podle listiny) 
umístěni kabelového vedení
vstup a vjezd za účelem zabezpečeni provozu a provádění oprav a údržby 
dle smlouvy 61. III. a GP 375-37/2011

Oprávnění pro
PREdistribuce, a.s.. Svornosti 3199/19a, Smíchov, 15000 
Praha 5, RČ/IČO: 27376516 

Povinnost k
Parcela: 221/907

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 29.11.2011. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 15.12.2011.

V-62345/2011-101
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Věcné břemeno (podle listiny)
zřizování a provozování podz. vedeni a zařízení veřejné telekomunikační sítě dle čl.III

g.pl.101-417/2001
Oprávnění pro

Parcela: 2581/2 k.ú. Záběhlice 
Povinnost k

Parcela: 221/500
Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatné 

vkladu práva ke dni 14.10.2004.
dne 01.07.2004. Právní účinkyze

V-41545/2004-101
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Věcné břemeno zřizování a provozováni vedení
právo umístění, provozování, provádění kontroly, údržby a oprav rozvodného tepelného 
zařízení na základě zákona č. 79/1957 Sb. 
právo přístupu a příjezdu 
v rozsahu GP č. 447-2/2014 

Oprávnění pro
Pražská teplárenská a.s.. Partyzánská 1/7, Holešovice,
17000 Praha 7, RČ/IČO: 45273600 

Povinnost k
Parcela: 221/907

Nemovitosti jsou v územním obvodů, ve kterém vykonává sLátni správu katastru nemovitostí CR 
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
prokazující stav evidovaný k datu 14.10.2020 16:35:02

Obec: 554782 PrahaOkres: CZ0100 Hlavní město Praha 
-íat. území: 731676 Černý Most List. vlastnictví: 85

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Typ vztahu

Listina Souhlasné prohlášení o vzniku práva ze zákona (dle § 22 odst. 5 zákona č. 
79/1957 Sb. s odkazem na § 98 odst. 13 zákona č. 458/2000 Sb.) ze dne 
15.05.2014. Právní účinky zápisu ke dni 16.05.2014. Zápis proveden dne 
30.06.2014 (založeno pod V-29345/2014-101).

Z-46023/2014-101
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Věcné břemeno zřizování a provozování vedení 
dle čl.III smlouvy v rozsahu GP 437-53/2012

Oprávnění pro
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 
Pražská plynárenská, a.s., O plynárny 500/44, Michle, 
14000 Praha 4, RČ/IČO: 27403505 

Povinnost k
Parcela: 221/907

Listina Smlouva o zřízeni věcného břemene - úplatná ZVB/83/12/019016/2015 ze dne
27.08.2015. Právní účinky zápisu k okamžiku 18.09.2015 11:43:03. Zápis proveden 
dne 14.10.2015.

V-71222/2015-101
Pořadí k 18.09.2015 11:43

o Věcné břemeno (podle listiny)
právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat rozvodné tepelné zařízeni, blíže 
specifikováno v článku III. smlouvy, dle g. pl. 460-138/2014

Oprávnění pro
Pražská teplárenská a.s.. Partyzánská 1/7, Holešovice,
17000 Praha 7, RČ/IČO: 45273600 

Povinnost k
Parcela: 221/907

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 12.10.2015. Právní účinky 
zápisu k okamžiku 10.11.2015 13:18:22. Zápis proveden dne 02.12.2015.

V-84666/2015-101
Pořadí k 10.11.2015 13:18

o Věcné břemeno zřizování a provozováni vedení
dle čl.III smlouvy v rozsahu GP 497-385/2015-101

Oprávnění pro
Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, Holešovice,
17000 Praha 7, RČ/IČO: 45273600 

Povinnost k
Parcela: 221/907

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ZVB/83/12/023620/2016 ze dne
07.06.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 24.06.2016 11:54:02. Zápis proveden 
dne 25.07.2016.

V-45441/2016-101
Pořadí k 24.06.2016 11:54

o Věcné břemeno zřizování a provozováni vedení
kabelového vedeni 22kV dle čl. III. smlouvy v rozsahu GP č. 552-333/2015

Oprávnění pro
PREdistribuce, a.s.. Svorností 3199/19a, Smíchov, 15000

Nemovitosti jsou v územním obvodu, vc kterém vykonává "státní správu katastru nemovitosti ČR 
Kahanhrálni úřad pro hlavni město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
prokazující stav evidovaný k datu 14.10.2020 16:35:02

Obec: 554782 PrahaOkres: CZ0100 Hlavni město Praha 
Kat.území: 731676 Černý Nost List vlastnictví: 85

V kat. územ! jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Typ vztahu

Oprávnění pro
Praha 5, RČ/IČO: 27376516 

Povinnost k
Parcela: 221/907

Listina Smlouva o zřízeni věcného břemene - úplatná č.sml. ZVB/36/03/000502/2017
dne 13.10.2017. Právní účinky zápisu k okamžiku 31.10.2017 14:35:34. Zápis 
proveden dne 22.11.2017.

ze

V-78199/2017-101
Pořadí k 31.10.2017 14:35

o Věcné břemeno (podle listiny)
právo umístit stanoviště kontejnerů na směsný odpad, vstupovat za účelem užíváni, 
prováděni oprav a údržby v rozsahu GP č. 640-7343/2019

Oprávnění pro
Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 646, 647,
648, Černý Most, Dobrovolného 646/2, Černý Most, 19800 
Praha 9, RČ/IČO: 28867084

Povinnost k
Parcela: 221/907 lListina Smlouva o zřízeni věcného břemene - úplatná č.sml. ZVB/36/03/001696/2019
dne 02.12.2019. Právní účinky zápisu k okamžiku 22.01.2020 14:20:47. Zápis 
proveden dne 13.02.2020.

ze

V-3996/2020-101
Pořadí k 22.01.2020 14:20

D Poznámky a další obdobné údaje 
Typ vztahu

o Změna výměr obnovou operátu 
Povinnost k

Paraela: 372/1

Plomby a upozornění - Bez zápisu 

Ě Nabývací tituly"i jiné "podklady zápisů

Listina

o Souhlasné prohlášeni o nabyti do vlastnictví (zák.č.172/1991 Sb.). zapsáno pod 
pol.v.z.424/2000.

Z-6298/2004-101
Pro: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 RČ/IČO: 00064581 

Praha 1
o Souhlasné prohlášení o nabyti do vlastnictví (zák.č.172/1991 Sb.) ze dne 14.05.2010.

Z-44096/2010-101
Pro; HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 RČ/IČO: 00064581 

Praha 1

Vztah bonitovaných půdně ekologických"jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu
Nemovitosti jsou v územním oDvoúu. ve kterém vykonává státní správa katastru nemovitostí~ČR 

Katastrální úřad pro hlavni mfisto Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 103.
strana 4
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VÝPIS 2 KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
prokazujici 8tav evidovaný k datu 14.10.2020 16:35:02

Okres: CZ0100 Hlavni město Praha 
íat.územi: 731676 Černý Most

Obec: 554782 Praha
List vlastnictví: 85

V kat. úženi jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.

Vyhotovil:
český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Vyhotoveno: 14.10.2020 16:49:46

I

Nemovitosti Jsou v územnira obvodu, ve kteiém vykonává státní správu Jeatastru nemovitostí ČR 
Katastrální ůžad pro hlavni rafisto Prahu, Katastrální pracovifitfi Praha, kód: 301.
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