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B.1 Popis území stavby 
 
a)  Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby 

s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
Pozemek se nachází v obci Velké Meziříčí, v zastavěném území. Pozemek se nachází v lokalitě určené, dle 
územního plánu, pro občanskou vybavenost-veřejná infrastruktura. Pozemek je ve spádu od jihu k severu. 
Na pozemku nejsou žádné vzrostlé stromy ani keře.  
 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňující změnu užívání 
stavby 

• Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky 
života generací budoucích 

 
Navržená stavba splňuje cíle územního plánování, je umístěna v plochách určených pro občanskou 
vybavenost, dáno územním plánem z roku 2020- plochy ustálené OV, tyto plochy byly navrženy v územně 
plánovací dokumentaci zpracované Ing. arch. Jiřím Haškem.  
Soubor hřišť dotváří kompletnost využití zastavitelné plochy OV, k přesně vymezenému záměru, tím je 
zaručena skutečnost, že nedojde k negativnímu ovlivnění budoucích generací a jsou uspokojeny potřeby 
generace stávající. 

 
• Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením 

účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a 
soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.  

 
Předpoklady pro udržitelný hospodářsky a společenský potenciál vzhledem k prostorovému uspořádání 
souboru hřišť jsou návrhem stavby splněny. Stavba je umístěna s dostatečným odstupem od hranic pozemku. 
Stavba dodržuje ochranné pásma inženýrských sítí.  

 
• Orgány územního plánování postupem podle stavebního zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v 

území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících 
ze stavebního.  

 
Stavba, jakožto veřejný záměr v dotčeném území má pozitivní vliv na rozvoj území.  

 
• Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku 
prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné 
využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. 
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.  

 
  Barevnost materiálů bude mít nerušivý charakter, budou použity a přírodní materiály a odstíny. 

 
 
• Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní 

jejich dosavadní užívání.  
 
Není předmětem projektu. 
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• Procesem územního plánování se zejména zjišťuje a posuzuje stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační 
hodnoty. 

 
  Provedení stavby je vhodnou aktivitou zaručující trvale udržitelný rozvoj obce Velké Meziříčí.  

  
• Územní plánování stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a 

podmínky území. 
 
 Hlavní:  
 Plochy občanského vybavení, které jsou součástí veřejné infrastruktury a slouží pro uspokojování 

společných potřeb občanů.  
 
 Přípustné:  
 Stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, 

kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, stavby církevní. Plochy pro sport a tělovýchovu, 
dětská hřiště. Stavby a zařízení dopravní infrastruktury - např. místní komunikace, parkoviště, 
garáže související se stavbou občanského vybavení, odstavná stání, plochy pro pěší. Stavby a 
zařízení technické infrastruktury. Veřejná prostranství, sídelní zeleň, drobná architektura, mobiliář 
obce, oplocení.  

 
 Podmíněně přípustné:  
 Stavby a zařízení komerční občanské vybavenosti a služeb, které svým charakterem a kapacitou 

nesnižují kvalitu souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěž v území. Byty integrované ve 
stavbě občanského vybavení, pokud daná lokalita splňuje požadavky na bydlení podle platných 
hygienických předpisů.  

 
 Nepřípustné: Stavby, činnosti, děje a zařízení neslučitelné s hlavním využitím plochy. Stavby, 

činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím.  
 
 Podmínky prostorového uspořádání: Výšková hladina ve stabilizovaných plochách musí 

respektovat převládající výšku zastavění v dané lokalitě. Výšková hladina zástavby u ploch změn je 
uvedena v podmínkách jednotlivých zastavitelných ploch. 

 
• Územní plánování prověřuje a posuzuje potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich 

přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, 
vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. 

-  
• Územní plánování stanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové 

uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb a veřejných prostranství. 
 

Projekt řeší propojení dvou základních škol a zatraktivnění, této prozatím nevyužité lokality. Umístění 
každého hřiště je navrženo s ohledem na jeho využití.  

  
• Územní plán stanovuje podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb 

s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území. 
 
- 

  
• Územní plán stanovuje pořadí provádění změn v území (etapizaci). 
 

Etapizace není stanovena. 
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• Cílem územního plánování je vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to především přírodě blízkým způsobem,  
 

Plocha OV je navržena v souladu s ochrannou životního prostředí. Navrhovaná stavba bude respektovat 
navrhované řešení ÚP, a bude vyhovovat udržitelnému rozvoji obce v oblasti životního prostředí. 
 

 
• Územní plán má za cíl vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn. 
 

Stavbou nebudou narušeny podmínky odstranění nahodilých hospodářských změn. Navrhovaná stavba nemá 
výrobní charakter, proto není možné v souvislosti s ní uvažovat o řešení náhlých hospodářských změn. 

  
• Územní plán stanovuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení a pro rozvoj 

rekreace a cestovního ruchu. 
 
Projekt řeší propojení dvou základních škol a zatraktivnění, této prozatím nevyužité lokality, čímž je 
zajištěn rozvoj obce. 

   
• Územní plán prověřuje a vytváří v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných 

rozpočtů na změny v území. 
 

Není předmětem projektu. 
  

• Územní plán vytváří v území podmínky pro zajištění civilní ochrany. 
 

Stavba v ploše OV nemá charakter stavby pro civilní ochranu. 
 
• Územní plán určuje nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území. 
 

V dotčeném území není nutné řešit asanační, rekonstrukční ani rekultivační zásahy v území stavby. 
  

• Územní plán vytváří podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů, před negativními vlivy 
záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. 

 
-. 

  
• Územní plán reguluje rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů. 
 

- 
  

• Územní plán uplatňuje poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a 
památkové péče. 

•  
Územní plán stanovuje zásady urbanistické kompozice:  
- Bude respektován historický půdorys zastavění a urbanistická struktura daná historickým vývojem 
města Velké Meziříčí i jeho místních částí s důrazem začlenění nové zástavby do krajiny, 
respektováním dálkových pohledů na město a respektováním obrazu města a krajiny.  
- Budou chráněny stávající hodnoty urbanistické kompozice.  
- Respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově 
vhodnými stavbami.  
- Nová zástavba v celém území města musí respektovat měřítko prostoru.  
- Při přestavbách a zástavbách proluk v celém území města respektovat charakter současné okolní 
zástavby.  
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- Nová zástavba v místních částech bude respektovat venkovský charakter zástavby v sídlech a 
bude vhodně začleněna do stávajícího urbanistického prostoru jednotlivých sídel.  
- V zastavěném území a rozvojových plochách v celém území města nesmí být umístěny stavby, 
které by svým architektonickým ztvárněním, objemovými parametry, vzhledem, účinky provozu a 
použitými materiály znehodnotily architektonické a urbanistické hodnoty.  
- Změny v území musí respektovat stavební dominanty území města.  
- Respektovat urbanistickou strukturu a historický půdorys památkové zóny ve Velkém Meziříčí a 
návesních prostor všech místních částí.  
- Území městské památkové zóny bude rozvíjeno postupnou regenerací území. Ve výhledu bude v 
tomto území realizována pouze rehabilitační přestavba a zástavba proluk podle podmínek ochrany 
městské památkové zóny.  
 
- V městské památkové zóně je nutné:  
- Respektovat podmínky městské památkové zóny Velké Meziříčí. Stránka  
- Respektovat historickou komunikační osnovu a respektovat základní parcelaci a umístění a 
orientaci staveb tak, aby byl zachován charakter městské památkové zóny.  
- Respektovat měřítko stávající zástavby 
 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 
 

- 
 
d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 

dotčených orgánů 
 

- 
 
e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů-geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně 

historický průzkum 
 

- 
 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů-památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, 
lokality soustavy Natura 2000, záplavové území poddolovaná území stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
apod. 

 
Dotčený pozemek není zvláště chráněn. 
 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území poddolovanému území apod. 
 
Záplavové územím se v místě stavby nevyskytuje, stejně tak se nevyskytuje ani poddolované území.  

 
h)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území. 

 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Odtokové poměry zůstanou po zhotovení stavby beze 
změny.  

 
 
i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 
V současné době se na pozemku nevyskytuje stávající zástavba vyžadující provedené demolici stavby, ani 
vzrostlé dřeviny určené k pokácení. Stejně tak se na pozemku nevyskytuje ekologická zátěž vyžadující 
provedení asanačních prací. 
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j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkcí lesa 
 
V současné době je druh pozemku evidován jako ostatní plocha. Nebudou řešeny zábory ZPF ani PUPFL. 
 

k) Územně technické podmínky-zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

 
- 

 
l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané související investice 

 
Provádění stavby nevzniknou vyvolané související investice. 

 
m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí  
 

ČÍSLO 
POZEMKU 

KATASTRÁLNÍ 
ÚZEMÍ 

MAJITEL 
POZEMKU 

DRUH 
POZEMKU 

Plocha 

5924/3 Velké Meziříčí Město VM Ostatní plocha 4429 

5924/6 Velké Meziříčí Město VM Ostatní plocha 2015 
5924/7 Velké Meziříčí Město VM Ostatní plocha 796 
5928/2 Velké Meziříčí Město VM Ostatní plocha 4873 
5998/14 Velké Meziříčí Město VM Ostatní plocha 791 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
 
Stavbou nevzniknou nová ochranná nebo bezpečnostní pásma zasahující mimo pozemek investora. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí 

 
Jedná se o novostavbu 3volnočasových hřišť, chodníku, veřejného osvětlení a zeleně. 

 
b) Účel užívání stavby 
 
Stavba bude užívána pro volnočasové využití. 

 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 
Jedná se o stavbu trvalou. 

 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby 
 
- 

 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 

dotčených orgánů 
 
- 
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f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů-kulturní památka, apod. 
 
- 

 
g) Navrhované parametry stavby-zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 

jednotek a jejich velikost, apod. 
 
Zastavěná plocha:  216,34 m2 (chodník) 

     20,6 x 12,6 m2 (parkour) 

     11,6 x 12,6 m2 (workout) 

     35,0 x 16,0 m2 (pumptrack) 

 

 
h) Základní bilance stavby-potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy  
 

 V projektové dokumentaci je navržena osvětlovací soustava a její ovládání a osvětlovací 

stožáry a jejich osazení. Osvětlení slouží k osvětlení průchozí komunikace, tj.: chodníku. 

S osvětlením hřišť není uvažováno, je nutné dle výše zmíněného upravit provozní dobu. 

Hlavní vypínací prvek-jistič 25B/3 v rozvaděči VO, výpočtový proud 2A, přepodkládaná roční 

spotřeba 1500-1750 kWh/rok. 

Pítko umístěné jižně od hřiště workoutového bude napojeno na vnitřní vodovod (SRD 11 

PN 16, délka 35,5m), který obsluhuje základní školu Školní. Bezpečnostní přepad bude řešen 

vsakem do štěrkového lóže (1,0x1,0x1,5) v zelené ploše, potrubí PP SN 10 DN 70, délka 16,0m . 

 

i) Základní předpoklady výstavby-časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
 

Předpokládané zahájení výstavby bude léto 2022, dokončení výstavby podzim 2022. Stavba není 
členěna na etapy. 

 
 

j) Orientační náklady stavby 
 

Orientační náklady na stavbu  5 300 000 Kč 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 

  Kompozičně prostorové řešení návrhu je řešeno s ohledem na propojení dvou základních škol. 

Touto spojnicí je pěší komunikace-chodník, který lemují 3 volnočasová hřiště s příslušenstvím a sadové 

úpravy. 

 

 

   

b) Architektonické řešení-kompozice, prostorové řešení, materiálové a barevné řešení 
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  Architektonické pojetí území je řešeno s ohledem na volnočasové využití. Materiály a 

barvy jsou voleny v přírodních odstínech. V území je dbáno na snadnou orientaci a na dostatek 

zelených ploch. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

- 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

V projektu je dbáno na vyhlášku č 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

  Z hlediska bezpečnosti při užívání jsou voleny materiály, které odpovídají hygienickým normám. 

Materiály jsou pravidelně zkoušeny a certifikovány. Navržené materiály nemají negativní vlivy na zdraví 

osob. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 
 
 SO 01 CHODNÍK 

 Směrové, výškové a šířkové uspořádání chodníků je dáno navrženou polohou stavebních objektů hřišť 

(SO 02 parkour, SO 03 workout, SO 04 pumptrack) a požadavky na splnění příslušných předpisů a požadavků 

na bezbariérové uspořádání. Chodníky (včetně venkovního schodiště) jsou navrženy ze standardních materiálů 

– povrch z betonové zámkové dlažby, betonové obrubníky. Odvodnění je zajištěno příčným, resp. podélným 

sklonem na okolní zelené plochy.  

 

 SO 02 PARKOUR 

Dle výběru zhotovitele. Jedná se o hřiště o velikosti 20,6 x 12,6 m. 

 

 SO 03 WORKOUT 

Dle výběru zhotovitele. Jedná se o hřiště o velikosti 11,6 x 12,6 m. 

 

 SO 04 PUMPTRACK 

Velikost dráhy- 35x16m , délka dráhy okruhu - 91 , počet klopenek , zatáček - 4, počet vln - 14,  

šířka dráhy 1,8m, výška vln - 0,4m-0,6m, klopenky 1,2m, úpravy terénu vůči stávajícímu - do 1,5m. 

 

Počet uživatelů: 5-10osob  
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Stavební práce při budování dráhy jsou bez nosných stavebních konstrukcí - jedná se pouze o ukládání, 

vrstvení zeminy s jejím průběžným hutněním. 

 

SO 05 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

V projektové dokumentaci je navržena osvětlovací soustava a její ovládání a osvětlovací 

stožáry a jejich osazení. Osvětlení slouží k osvětlení průchozí komunikace, tj.: chodníku. 

S osvětlením hřišť není uvažováno, je nutné dle výše zmíněného upravit provozní dobu. 

 

SO 06 NAPOJENÍ PÍTKA NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Pítko umístěné jižně od hřiště workoutového bude napojeno na vnitřní vodovod (SRD 11 

PN 16, délka 35,5m), který obsluhuje základní školu Školní. Bezpečnostní přepad bude řešen 

vsakem do štěrkového lóže (1,0x1,0x1,5) v zelené ploše, potrubí PP SN 10 DN 70, délka 16,0m . 

 

SO 07 SADOVÉ ÚPRAVY 

 Stromy byly situovány hlavně k jižní straně sportovních ploch tak, aby plochy příjemně 

přistínily, ale aby nezpůsobovaly nepřiměřené znečištění speciálních povrchů. Podrobněji PD SO 07 včetně 

popisu plošné výsadby. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 
 

SO 01 CHODNÍK 

Kryt řešen ze zámkové dlažby, drcení kamenivo, štěrkodrť a zhutněná zemní pláň. 

 

 SO 02 PARKOUR 

Dle výběru zhotovitele. Jedná se o hřiště o velikosti 20,6 x 12,6 m. 

 

 SO 03 WORKOUT 

Dle výběru zhotovitele. Jedná se o hřiště o velikosti 11,6 x 12,6 m. 

 

SO 04 PUMPTRACK 

Základ –zemina (dobře zhutnitelná – hlinitopísčitá), povrch dráhy asfaltový, ostatní plochy pokryty říčním 

štěrkem, kůrou, zatravněny 

 

 

SO 05 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
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V projektové dokumentaci je navržena osvětlovací soustava a její ovládání a osvětlovací 

stožáry a jejich osazení. Osvětlení slouží k osvětlení průchozí komunikace, tj.: chodníku. 

S osvětlením hřišť není uvažováno, je nutné dle výše zmíněného upravit provozní dobu. 

 

SO 06 NAPOJENÍ PÍTKA NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Pítko umístěné jižně od hřiště workoutového bude napojeno na vnitřní vodovod (SRD 11 

PN 16, délka 35,5m), který obsluhuje základní školu Školní. Bezpečnostní přepad bude řešen 

vsakem do štěrkového lóže (1,0x1,0x1,5) v zelené ploše, potrubí PP SN 10 DN 70, délka 16,0m . 

 

SO 07 SADOVÉ ÚPRAVY 

 Stromy byly situovány hlavně k jižní straně sportovních ploch tak, aby plochy příjemně 

přistínily, ale aby nezpůsobovaly nepřiměřené znečištění speciálních povrchů. Podrobněji PD SO 07 včetně 

popisu plošné výsadby. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 
   
  Klasické způsoby provádění stavby zabezpečují dostatečný předpoklad pro mechanickou 

stabilitu a únosnost stavebních konstrukcí. 

B.2.7 Základní charakteristika technických toků a technologických zařízení 

a) Technické řešení 
 
 V projektové dokumentaci je navržena osvětlovací soustava a její ovládání a osvětlovací 

stožáry a jejich osazení. Osvětlení slouží k osvětlení průchozí komunikace, tj.: chodníku. 

S osvětlením hřišť není uvažováno, je nutné dle výše zmíněného upravit provozní dobu. 

Hlavní vypínací prvek-jistič 25B/3 v rozvaděči VO, výpočtový proud 2A, přepodkládaná roční 

spotřeba 1500-1750 kWh/rok. 

Pítko umístěné jižně od hřiště workoutového bude napojeno na vnitřní vodovod (SRD 11 PN 16, 

délka 35,5m), který obsluhuje základní školu Školní. Bezpečnostní přepad bude řešen vsakem do 

štěrkového lóže (1,0x1,0x1,5) v zelené ploše, potrubí PP SN 10 DN 70, délka 16,0m 

  

b) Výčet technických a technologických zařízení 
- 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

  - 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení 
parametrů stavby-větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod, 

 
 V projektové dokumentaci je navržena osvětlovací soustava a její ovládání a osvětlovací 

stožáry a jejich osazení. Osvětlení slouží k osvětlení průchozí komunikace, tj.: chodníku.  

Pítko umístěné jižně od hřiště workoutového bude napojeno na vnitřní vodovod, který 

obsluhuje základní školu Školní. Bezpečnostní přepad bude řešen vsakem do štěrkového lóže 

v zelené ploše. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Není předmětem projektu. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Bludné proudy se v místě stavby nevyskytují 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Seizmicita se v místě stavby nevyskytuje 

 

d) Ochrana před hlukem 

Není předmětem projektu. 

 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území 

 

f) Ostatní účinky-vliv poddolování výskyt metanu 

Stavba se nenachází na poddolovaném území ani se v dotčeném území nevyskytuje metan. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
   
  Veškeré napojení na technickou infrastrukturu je zakresleno v koordinační situaci stavby 
v oddílu C. Situační výkresy. 
 
 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Na pozemku bude realizováno připojení na veřejné osvětlení, pomocí AYKY 4 x 16, FeZn 

10, napojení bude realizováno v prvním parkovém svítidle VO vedle chodníků u stávajícího 
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parkoviště a poté bude z-okruhováno a napojeno VO v uličním svítidle vedle autobusové 

zastávky u 2.ZŠ. Bude vystavěno 6 sloupů VO. 

 Dále bude zbudováno pítko, které bude napojeno na vnitřní rozvod (SRD 11 PN 16 DN 

35,5m ) vody 3.ZŠ-Školní a jeho bezpečnostní přepad (PP SN 10 DN 70-16,0m) bude realizován 

do vsaku do štěrkového lože, na pozemku investora.  

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přípustnost a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace 

   

 V území se vyskytuje chodník SO 01, který zajišťuje prostupnost územím a obsluhuje 3 hřiště. 

Podrobněji viz PD SO 01 chodník. 

V rámci stavby nejsou navržena nová parkovací stání. 1 parkovací stání v rámci stavby budou zrušena 

na parkoviště umístěné severně od stavby. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 

V území se vyskytuje chodník SO 01, který zajišťuje prostupnost územím a obsluhuje 3 hřiště. 

Podrobněji viz PD SO 01 chodník. 

 
c) doprava v klidu 
   

  V rámci stavby nejsou navržena nová parkovací stání. 1 parkovací stání v rámci stavby budou 

zrušena na parkoviště umístěné severně od stavby. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 
 
Nejsou součástí stavby. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 
  

  Terénní úpravy budou probíhat pouze v omezené míře, podrobněji viz část SO 01.  

Vytěžený odpadní materiál bude použit na zbylé části pozemku. 

 

 

b) Použité vegetační prvky 

 Stromy byly situovány hlavně k jižní straně sportovních ploch tak, aby plochy příjemně 

přistínily, ale aby nezpůsobovaly nepřiměřené znečištění speciálních povrchů. Pro výsadby 
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byly definovány taxony domácí Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´ a Fagus sylvatica ´Pendula´. Protože se 

stromy budou muset po celou délku své existence na dané lokalitě potýkat s nepříznivými vlivy městského 

prostředí, budou domácí taxony doplněny druhy nepůvodními, do těchto podmínek vhodnými. Podrobněji 

PD SO 07 včetně popisu plošné výsadby. 

 

c) Biotechnická opatření 

Biotechnická opatření nejsou součástí projektu. 

B.6 Popis vlivů na stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí 
OVZDUŠÍ 
Vliv stavební činnosti  
Vznik prašnosti je nutné snižovat na nejmenší možnou míru. K omezení vzniku prachové zátěže 

(sekundární i primární při vlastní činnosti rozpojování a přemisťování tuhých hmot) je proto třeba zajistit: 
- při činnosti dodržovat zásady správné praxe vedoucí k šetrnosti vůči životnímu prostředí 
- při manipulaci a při skladování prašných materiálů v maximální možné míře minimalizovat vznik a 

víření prachu 
- v případě extrémně nevhodných meteorologických podmínek (horké, suché a větrné počasí) 

snižovat prašnost místa skrápěním povrchů, v případě velmi silných poryvů větru přerušit práci stavební 
techniky 

- řádně čistit kola a podvozky automobilů vyjíždějících z prostoru stavby na veřejné komunikace, 
aby nedocházelo k jejich znečištění 

- případné znečištění komunikací pravidelně odstraňovat 
- vypínat motory automobilů a mechanismů v době, kdy nejsou v činnosti 
- případná vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty. 
Vliv provozu stavby 
-.  
 
HLUK 
Vliv stavební činnosti 
Stavební činnost lze provádět pouze v denní době v časovém intervalu 6–22 hodin. Je nepřípustné 

provádět hlučnou stavební činnost v době od 22 do 6 hodin, kdy platí snížené limitní hodnoty hluku u 
chráněné zástavby v oblasti stavby.  

Je nutné požadovat po dodavateli zemních a těžkých stavebních a montážních prací, použití 
mechanizmů, splňujících limity stanovené nařízením vlády č. 9/2002 Sb. 

 
Hluk z provozu stavby 
Na stavbě není instalováno žádné zařízení produkující nadměrný hluk.  
Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že provoz záměru nebude mít zásadní vliv na hlukové 

poměry v lokalitě.  
 
VODA 
Z hlediska možnosti znečištění vod není posuzovaný záměr rizikový. Dešťové vody ze ze střechy 

objektu budou využity resp. na pozemku zasakovány. Realizace stavebního záměru tudíž nebude mít vliv na 
povrchové vody.  

Minimální negativní vliv lze očekávat i z hlediska podzemních vod, zejména v důsledku omezení 
výskytu škodlivých látek, které by mohli infiltrovat do podloží – při běžném provozu se takovéto látky 
nevyskytují. 

 
ODPADY 
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Při provádění záměru a provozu musí nakládání s odpady obecně odpovídat příslušným právním 
předpisům, v platném znění: 

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů Zákon o odpadech 
- vyhláška č.381/2001 Sb.    Katalog odpadů 
- vyhláška č. 383/2001 Sb.   Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 
Základní povinností investorů je předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich nebezpečné vlastnosti. 

V případě vzniku odpadu je nezbytné s odpadem nakládat dle uvedených předpisů.  
 
Veškerý odpad, který bude produkován v rámci stavby, bude na místě tříděn a odvážen k odstranění 

oprávněnou firmou. Investor musí smluvně zajistit s dodavatelskou firmou, aby veškerý odpad vzniklý při 
výstavbě byl odstraňován v souladu se zákonnými ustanoveními. 

Bilance (množství) jednotlivých druhů odpadů není podrobněji stanovena. Odpady budou tříděny na 
recyklovatelný (papír, sklo, plast) a komunální odpad a budou odstraňovány v souladu se zákonem 
(185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů).  

 
Provozem stavby bude produkován běžný směsný a tříděný odpad, který bude řádně vyvážen.  
 
PŮDA 
- 
 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Stavba nenarušuje ekologické funkce a vazby v krajině. Na pozemku se nenachází žádný biokoridor, ani krajinnotvorný 

prvek. 

 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

V okolí stavby se nenachází žádné z chráněných území evidovaných v soustavě Natura 2000. 
 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení. 

 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 

předpisů 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhována žádná nová bezpečnostní pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba je navržena dle platných zavedených postupů. Navrhovaná stavby respektuje závazné normy chránící 

zájmy uživatelů i okolí. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Nejsou požadavky na speciální hmoty a média.  

 
b) odvodnění staveniště 

Pro tuto stavbu nejsou nutná zvláštní opatření. Staveniště vzhledem ke své poloze a k velikosti nebude 

ohrožovat okolí. 

 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
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Stavba bude napojena na vodu ve stávajícím objektu ZŠ Školní. Dále bude napojena na NN, taktéž na ZŠ 
Školní.  

 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nemá významný vliv na okolní pozemky. Nebudou řešeny zvláštní opatření.  

 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Parcela je zcela bez dřevin. Na parcele nejsou objekty určené k demolici, nejsou nutné ani žádné asanace. 
 

f) maximální zábory pro staveniště 
- 
 

g) maximální produktová množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
Stavba a její užívání, nebude v neúnosné míře působit na životní prostředí. Nebude nepřiměřeně 

znečišťováno ovzduší, ani okolní půda. Provozem stavby nebudou vznikat žádné látky, které by vyžadovaly 

speciální skladování. Na stavbě nejsou známy zdroje ohrožující zdraví. Vzniklý komunální odpad bude 

umísťován do nádoby na komunální odpad, která bude pravidelně vyvážena specializovanou firmou. 

Během stavebních prací budou vznikat běžné stavební odpady, které budou tříděny přímo na staveništi. 

Odpady, které nebudou vytříděny, se budou skladovat na pozemku a budou včas likvidovány odborným 

způsobem. 

Katalogové 

číslo 

Název Kategorie Způsob likvidace 

15  
Odpadní obaly, sorbenty, čistící tkaniny, 

filtra ční materiály, ochranné tkaniny 
  

15 01 01 Papírový, lepenkový obal  Recyklace odvoz 

15 01 02 Plastový obal O Recyklace, odvoz 

15 01 03 Dřevěný obal O Recyklace 

15 01 04 Kovový obal O Recyklace 

15 01 05 Kompozitní obal O Recyklace, odvoz 

17  Stavební odpady a demoliční odpady   

17 01  Beton cihly tašky,  keramika O  

17 01 01 Beton O Recyklace, odvoz 

17 01 02 Cihly O Recyklace, odvoz 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O Recyklace, odvoz 

17 02 01 Dřevo O Recyklace 

17 02 02 Sklo O Recyklace, odvoz 

17 02 03 Plasty O Recyklace, odvoz 

17 04 Kovy včetně slitin O  

17 04 02 Hliník O Recyklace, odvoz 
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17 04 05 Železo, ocel O  

Katalogové 

číslo 

Název Kategorie Způsob likvidace 

17 04 07 Směsné kovy O Recyklace, odvoz 

17 04 11 Směsné kabely O Recyklace odvoz 

17 05 06 Vytěžená hlušina O Recyklace, odvoz 

20 Komunální odpady, včetně složek 

z oddělného sběru 

  

20 03 01 Směsný komunální odpad O Recyklace,odvoz 

 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo felonie zemin 

- 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Práce na staveništi nebudou mít zásadní vliv na okolí, vzhledem k rozsahu a složitosti stavby a 
vzhledem ke vzdálenosti stávající zástavby. Přesto je nutné dbát na okolí, neobtěžovat jej svojí činností. Na 
stavbě je nutné udržovat pořádek, zejména pak plošné prvky, materiály a jejich obaly, které mohou být neseny 
větrem do okolí, nesmí být ponechány volně po ploše. Skladovací plochy materiálu a stavebních prvků musí 
být ukládány tak, aby nebránily stavební činnosti a přístupu k stavbě. 

 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

V průběhu výstavby budou dodržovány základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany (dále jen BOZP a PO) a budou používány ochranné pracovní prostředky (dále jen OPP). Zvláštní 
pozornost je nutné dávat na výkopy a pracoviště, kde hrozí úraz pádem z výšky, či do hloubky. Doporučují 
se přednostně využívat prostředky kolektivní ochrany – zábradlí, označení výkopů apod. Při výstavbě nejsou 
kladeny zvláštní požadavky na pracovní prostředí. 
Při výstavbě budou dodržovány platné zákony a vyhlášky. Zákon č. 183/2006 Sb., zákon č.20/1966 Sb., 
zákon č. 262/2006 Sb., zákon 309/2006 Sb., vyhláška 410/2005 Sb., vyhláška 268/2009 Sb.  

 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nejsou požadavky na bezbariérové užívání stavby. 
 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Nejsou stanoveny zásady pro dopravně inženýrská opatření. 

 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. 
 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Termín zahájení stavby:   léto 2022 
Termín dokončení stavby: podzim 2022 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

V průběhu výstavby se neuvažuje s odvodněním staveniště. Staveniště nebude takového rozsahu, aby bylo 
nutné řešit likvidaci dešťových vod z dna výkopu. 
Dešťová voda stékající ze zpevněných ploch bude vsakována na pozemku  investora. 


