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A. Průvodní zpráva 

A.  Průvodní zpráva
A.1.  Identifikační údaje

A.1.1.  Údaje o stavbě

a)  název stavby  

Parkoviště za budovou PPP F-M

b)  místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),  

Místo stavby: Frýdek-Místek

Katastrální území : Místek [634824]

Parcely : 206 a 207

Správní území: kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek

c)  předmět projektové dokumentace  

Předmětem dokumentace je návrh parkovacích ploch pro odstavení vozidel. Pedagogicko-
psychologické poradny na parc.č. 206 a 207, základní prostorová charakteristika, řešení dopravní
obsluhy a napojení na stávající zpevněnou plochu na parc.č. 259/8

A.1.2.  Údaje o žadateli

Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, p. o.

Palackého 130,  

738 01  Frýdek-Místek

IČ: 60045922

zastoupení: Mgr. Miroslava Šigutová, ředitelka

A.1.3.  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a)  zpracovatel dokumentace  

Ing. Václav Jurga

Raškovice 285

739 04 Pražmo

IČ: 66746051 

b)  hlavní projektant  

Ing. Blanka Křižková

Panské Nové Dvory 2434, 738 01 Frýdek-Místek 

autorizovaný inženýr ČKAIT 1103396

c)  projektanti jednotlivých částí  

Ing. Václav Jurga 

Ing. Blanka Křižková

Architektonické a stavebně technické řešení, 

stavebně konstrukční část

A.2.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Stavba nebude členěna na objekty a technická a technologická zařízení se nenavrhují

Ing. Václav Jurga, Raškovice 285, 739 04 Pražmo, tel. 558 628 841, 777 741 742, projekce@constructus.cz



Parkoviště za budovou PPP F-M str.2

A. Průvodní zpráva 

A.3.  Seznam vstupních podkladů
• Geoetické zaměření 

• Zadání stavebníka

• Závazná stanoviska

• Katastrální mapa

• Hydrogeologické posouzení

V Raškovicích,  únor 2022

Ing. Blanka Křižková  Ing. Václav Jurga
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B. Souhrnná technická zpráva

B.  Souhrnná technická zpráva
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

Řešené území je dáno rozsahem zastavěné i nezastavěné plochy na parcele č. 206 a 207.
Parcely se nachází v zastavěném území obce Frýdek-Místek, v katastrálním území Místek. 

Návrhem  jsou  respektovány  architektonické,  urbanistické  a  přírodní  hodnoty  řešeného
území.

Navrhované  práce  budou  probíhat  na  uvedených parcelách,  které  jsou  zastavěnou  a
zatravněnou plochou.

b)  údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního   

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Parcely se nachází v katastrálním území Místek v zastavěném území obce Frýdek-Místek,  v
plochách  OK plochy  plochy  občanského  vybavení  komerčního  typu  plošně  rozsáhlého
vymezených  platným  územním  plánem  obce  Frýdek-Místek.  Vybudování  parkoviště  je
přípustným využitím.

Dle podmínek prostorového uspořádání  a  ochrany krajinného rázu stanovených platným
územním plánem :

-  koeficient  zastavění  pozemku (KZP)  – pro  zastavitelné  plochy  max.  0,75  –  0,90,  dle
lokalizace, pro stavby ve stabilizovaných plochách max. 0,75

Při započtení plochy parc.č. 206 a 207 a při koeficientu zastavění 0,75 musí být ponechána
zatravněná – nezastavěná plocha o výměře min 132m2.

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

území

Výjimky nebyly stanoveny

d)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky   

závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky ze závazných stanovisek budou zapracovány po jejich obdržení.

Dne 15.3.2021  bylo  společností  DISTEP a.s.  vydáno vyjádření  k  existenci  sítí  v  jejich
správě s konstatováním souhlsu se stavbou za předpokladu dodržení podmínek uvedených ve
vyjádření. Stavební pozemek se nachází mimo ochranná pásma vedení.
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B. Souhrnná technická zpráva

Dne 16.2.2022 bylo společností CETIN a.s. pod č.j. 552337/22 vydáno souhlasné vyjádření
ke stavbě za podmínky splnění bodu III – stavebník se misí říditi Všeobecnými podmínkami
ochrany SEK, které jsou součásí dokladové části.

Dne  16.2.2022 bylo společnosmi ČEZ Distribuce, a.s., ČEZ ICT Services, a.s. a Telco Pro
Services, a.s. vydáno sdělení , že se v zájmovém území nenacházi jejich zařízení.

Dne  28.4.2021  bylo  společností  GasNet  s.r.o.  vydáno  stanovisko  se  sdělením,  že  se  v
zájmovém území nenacházi plynárenské zařízení.

Dne 23.3.2021 bylo společností Nej.cz s.r.o. vydáno vyjádření k existenci SEK a :

Podmínky jsou uvedeny ve dokladové části.

Dne  15.3.2021  bylo  splečností  T-Mobile  Czech  Republic  a.s.  vydáno  vyjádření  s
konstatováním, že stavbou nedojde ke kolizi s technicko infrastrukturou společnosti.

Dne 25.2.2022 bylo splečností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. vydáno
stanovisko s konstatováním, že stavbou nedojde ke kolizi s vodohospodářským zařízením.

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

průzkum, stavebně historický průzkum apod

S  ohledem  na  rozsah  navrhovaných  prací  nebyly  geologický  průzkum  ani  stavebně
historický průzkumy prováděny.

V červnu 2021 bylo Ing.  Františkem Indrou zpracováno hydrogeologické posouzení  pro
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B. Souhrnná technická zpráva

vsakování dešťových vod. 

f)  ochrana území podle jiných právních předpisů   

Stavební pozemek se nenachází v chráněném území ani v památkové zóně

g)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod  

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území

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

území

Navrhovaná stavba parkoviště nebude mít  vliv na okolní pozemky, dešťové vody budou
likvidovány na parcelách stavebníka. Do způsobu likvidace dešťových vod ze stávajících střech
nebude zasahováno.

i)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

Asanace  ani  demolice  nebudou  prováděny,  pouze  budou  odstraněny  stávající  zpevněné
plochy.

Na parc. č. 207 byl před cca 2-mi lety vysazen strom, ten bude vykácen a bude provedena
náhradní výsadba 1 ks dubu červeného (Quercus rubra) dle podmínek odboru ŽpaZ na novém
místě na pozemku viz odst. B.5.

j)  požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo   

pozemků určených k plnění funkce lesa

Zábor zemědělského půdního fondu ani pozemků k plnění funkce lesa nebude vyžadován.

k)  územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a   

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Navrhovaná stavba parkoviště nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu.

Příjezd  k  navrhovanému  parkovišti  bude  ze  zpevněné  plochy  na  pac.č.  259/8,  která  je
napojena stávajícím sjezdem na ulici Politických obětí parc.č. 3149.

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

Věcné a časové vazby nejsou.

Před provedením zpevněných ploch bude zabezpečen stávající kabel SEK. Před zahájením
prací  bude  trasa  kabelu  vytýčena,  práce  v  ochranném  pásmu  budou  prováděny  ručně,  při
obnažení bude kabel důsledně chráněn před poškozením a následně uložen do dělené chráničky.
Práce musí být s dostatečným předstihem oznámeny společnosti CETIN.

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

Všechny parcely  dotčené  stavebními  pracemi jsou v  obci  Frýdek-Místek v katastrálním
území Místek [634824].

Dosavadní využití a zastavěnost území: 
Číslo parc. Výměra m2 Druh pozemku Využití pozemku Vlastník

206 254
Zastavěná plocha a 
nádvoří

Budova č.p. 130 stavba 
občanského vybavení

Moravskoslezský kraj, 
Právo hospodařit:

Pedagogicko-psychologická
poradna, Frýdek-Místek,
příspěvková organizace

207 274 Ostatní plocha Ostatní komunikace

n)  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo   

bezpečnostní pásmo

Nová ochranná ani bezpečnostní pásma stavbou nevzniknou
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B. Souhrnná technická zpráva

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 zpevněné plochy

b)  účel užívání stavby  

Navrhované  parkoviště  pro  6  osobních  vozidel  bude  sloužit  pro  odstavení  vozidel
zaměstnanců PPP. 

c)  trvalá nebo dočasná stavba  

Jedná se o trvalou stavbu.

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

a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Výjimky nebyly stanoveny

e)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky   

závazných stanovisek dotčených orgánů,

Podmínky ze závazných stanovisek budou zapracovány po jejich obdržení.

1. Dne 19.7.2021 bylo Magistrátem města Frýdku-Místku Odborem územního rozvoje a 
stavebního řádu pod č.j. MMFM 75323/2021 vydáno koordinované stanovisko zahrnující 
požadavky na ochranu veřejných zájmů, které hájí na základě:

1.závazné stanovisko

Ing. Václav Jurga, Raškovice 285, 739 04 Pražmo, tel. 558 628 841, 777 741 742, projekce@constructus.cz



Parkoviště za budovou PPP F-M str.7

B. Souhrnná technická zpráva

2. Vyjádření:
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B. Souhrnná technická zpráva
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B. Souhrnná technická zpráva
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B. Souhrnná technická zpráva

f)  ochrana stavby podle jiných právních předpisů  

Jedná se o novostavbu, ochrana stavby není.

g)  navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a   

předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich 

velikosti, apod.,

Zastavěná plocha č.p.130  187,6m2

Celková plocha dotčených parcel 528m2

Navrhované zpevněné plochy:

Okapní chodník 12,5m2

Zpevněná plocha parkoviště 183,8m2

Zatravněné plochy 132,4m2

Opěrná palisáda 23m/ 3,8m2

Plocha sjezdu na zpevněnou plochu 12m2

Plocha dostatečná pro odstavení 6-ti vozidel

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

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.,

Navrhovanou stavbou nevznikají požadavky na potřeby médií a provozem nebudou vznikat
odpady. 

Dešťové vody ze stávající střechy budovy jsou odváděny funkční kanalizací – tento způsob
se nebude měnit ani do něho nebude zasahováno.

Dešťové vody z navrhované zpevněné plochy budou likvidovány na dotčeném pozemku – a
to ve zpevněné ploše upravené zatravňovacími dlaždicemi, přebytečná voda bude odvedena do
vsakovacího  zařízení  pod  navrhovanou  zpevněnou  plochou  s  následným  postupným
vyprazdňováním. 

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

Jedná se o jednoduchou stavbu, která bude provedena najednou.

Před zahájením prací dojde k zabezpečení vedení podzemního kabelu SEK – kabel bude
přesně vytýčen, ručně odkopán a uložen do korýtkové chráničky D160mm. 
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B. Souhrnná technická zpráva

j)  orientační náklady stavby  

Náklady stavby budou stanoveny v položkovém rozpočtu

B.2.2.  Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)  urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,  

Navrhované práce nemění urbanistické řešení území

b)  architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení,  

Řešení  vychází  z  požadovaného využití  pozemku,  možnosti  napojení  na  komunikaci,
stávající  vstup do objektu a  zachování schopnosti  pozemku vsakovat  dešťové vody. Zároveň
nesmí být  dotčeny zájmy vlastníků sousedních nemovitostí.

Zpevněné plochy budou provedeny ze zatravňovací dlažby s betonovými obrubníky, pro
vyrovnání výškových rozdílů bude provedena betonová palisáda, plocha sjezdu na zpevněnou
plochu bude provedena z betonové zámkové dlažby.

B.2.3.  Dispoziční, technologické a provozní řešení

Pro zachování  nivelety sousedních pozemků a maximální  možnosti  využití  dotčeného
pozemku bude v jeho severozápadní části vybudována opěrná zídka. 

Zpevněné plochy budou provedeny jako drenážní s povrchem umožňujícím vsakování
dešťových  vod.  Navržené  řešení  umožní  odstavení  6-ti  vozidel,  která  budou  odstavena  v
severozápadní části pozemku, v jihovýchodní části bude souvislý zatravněný pás. Výjezd vozidel
z parkoviště bude couváním. 

Napojení nové zpevněné plochy a stávající bude sjezdem na parcele č. 259/8.
Stávající okapní chodník zůstane zachovaný.

B.2.4.  Bezbariérové užívání stavby

Navrhované práce nemění způsob užívání navazujících zpevněných ploch. 

Navrhované parkoviště není veřejné, bude sloužit pouze pro odstavení vozidel zaměstnanců
a příjezd bude povolován vlastníkem pozemku p.č. 259/8

B.2.5.  Bezpečnost při užívání stavby

Zajištění bezpečnosti provozu při užívání navržených zpevněných a zatravněných ploch je
dáno  návrhem.  Technické  provedení  konstrukcí  a  ploch  musí  odpovídat  požadavkům
bezpečnostních norem a předpisů, během jejich užívání musí být zabezpečena řádná údržba a
úklid.

B.2.6.  Základní technický popis staveb

a)  Stavební řešení  

Navrhované  práce  jsou  v  souladu  s  požadavky  vyhl.č.  398/2009  Sb.,  o  obecných
technických  požadavcích   zabezpečujících  bezbariérové  užívání  staveb  a  s  požadavky  vyhl.
268/2009Sb. O technických požadavcích na stavby. 

b)  Stavební řešení  

Konstrukční a materiálové řešení je zpracováno ve výkresové dokumentaci

Zpevněná plocha
Konstrukční  řešení  vychází  z  požadavku  na  provedení  zpevněné  plochy  s  ohledem  na

polohu  stávajících  podzemních  sítí  a  zpevněných  ploch.  Je  navržena  ztravňovací  zpevněná
plocha, která bude provedena jako drenážní s možností vsakování dešťových vod do podloží.
Plocha bude provedena z plastových dlažebních prvků s výplní humusem a zatravněním. Plocha
bude ohraničena betonovými obrubníky.
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B. Souhrnná technická zpráva

 Skladba konstrukce plochy   U1   ze systémových  prvků a materiálů ECORASTER  

- ECORASTER® 330x330x50 + substrát s travním semenem 50mm

- kladecí vrstva - směs 30% substrát + 70% štěrk fr 4-8mm 50mm

- podkladní vrstva - štěrkodrť fr.32-63 zhutněno po vrstvách max 150mm na EDEF,2 = 30-
45MPa 450mm

-       geotextilie 200g/m²                                                                                               1mm  

Konstrukce zpevněné plochy celkem:     min. 550 mm  

(Zemní pláň hutnit na minimální modul deformace  Edef. = 30-45 MPa)

Stávající okapní chodníky se zásypem z kameniva zůstanou zachovány, budou ohraničeny
betonovými obrubníky

Zpevněná plocha sjezdu na zpevněnou plochu bude provedena z betonové zámkové dlažby
– stejné provedení jako stávající plocha – 200x100x80mm – přírodní odstín – skladba U2.

Dlažba bude dopojena ke stávajícímu obrubníku tak, aby nedocházelo ke stékání dešťové
vody ze zpevněné plochy na pozemek stavebníka .

Skladba betonové dlažby skl.  U2  

- betonová tvarovaná (zámková) dlažba spárování struskovým pískem    60 mm

- lože z drobné drcené strusky 30 - 50 mm (frakce štěrkodrti 0/4) ∅ 40 mm

- podkladní nosná vrstva ( frakce štěrkodrti 16/32)     200 mm

- Ochranná vrstva (frakce štěrkodrti 32/64)                                                        200 mm  

Konstrukce zpevněné plochy celkem:        min. 500 mm  

(Zemní pláň hutnit na minimální modul deformace  Edef. = 30-45 MPa)

Zatravněné plochy
Plochy určené k zatravnění budou urovnány a doplněny humózní  vrstvou cca 150mm a

osety travním semenem – skl.U3.

Opěrná palisáda
Pro překonání výškového rozdílu mezi stávající úrovní terénu na parcele č.  209 a 210 a

zpevněnou plochou na parc.č. 206 a 207 bude provedena opěrná palisáda z betonových palisád
120x165x600mm. Palisády budou kotveny do betonového základu. 

Vsakování dešťových vod
Likvidace dešťových vod je navrženo v souladu s hydrogeologickým posouzením.

Přiváděné  srážkové  vody  budou  vsakovat  přes  propustnou  vrstvu  nesaturovaných
fluviálních štěrků a písků a budou infiltrovat a obohacovat zvodeň, jejíž HPV byla zastižena v
úrovni 2,4 m p. t. Společně s podzemními vodami pak budou tyto vody následně proudit směrem
k severovýchodu, ve směru k vodoteči Ostravice.

Toto  řešení  nakládání  se  srážkovými  vodami  je  blízké  současné  přirozené  infiltraci
srážkových vod a nebude relevantním způsobem měnit hydrogeologickou bilanci vod v daném
prostoru.

Při  předpokládaném koeficientu vsaku kv = 5.10-4 až 5.10-5 m.s-1,  rozdílu výšek mezi
maximální  hladinou  vody  ve  vsakovacím  zařízení  a  úrovní  podzemního  podlaží  (h=0)  a
předpokládané  hodnotě  rozšíření  dna  výkopu  X2  =  2  je  minimální  odstupová  vzdálenost
vsakovacího objektu rovna 4,2 – 4,4 m od plánovaného objektu a okolních cizích objektů.
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Ovlivnění  základových  poměrů  vsakováním  srážkových  vod  se  při  dodržení  těchto
vzdáleností od uvedených objektů nepředpokládá.

Výpočet  parametrů  podzemního  vsakovacího  zařízení  je  stanoven  v  hydrogeoloickém
posouzení :

Minimální uvažovaný retenční objem vsakovacího zařízení pro vsakovací plochu 2,4 m2 a

koeficient vsaku 5.10-5 m.s-1 činí Vvz = 0,7 m3.

Max. doba vyprazdňování vsakovacího zařízení pro tuto vsakovací plochou vychází cca 3,5
hod., což je nižší hodnota než max. doporučovaná hodnota 72 hod.

Objekt plošného vsakování

Přítok  je  řešen  jako  plošný  z  přilehlé  zpevněné  plochy.  V případě  potřeby  lze  plošné
vsakování předřadit před další objekt hospodaření s dešťovými vodami, a to jako vhodné řešení
pro snížení objemu přitékajících srážkových vod a pro jejich předčištění.

Objekt bude vybudován v pruhu u východní hranice na pozemku parc. č. 207 u pozemků
parc. č. 203 a 204, které v současnosti slouží jako parkoviště.

Plocha  parkoviště  bude  provedena  z  plastových  dlažebních  prvků  s  výplní  humusem a
zatravněním. Plocha bude ohraničena betonovými obrubníky.
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Vsakovací objekt:

B.2.7.  Základní popis technických a technologických zařízení

Technická ani technologická zařízení nejsou navrhována - 

B.2.8.  Zásady požárně bezpečnostního řešení

Navrhované venkovní zpevněné plochy svým charakterem nevyvolávají nároky na požární
bezpečnost staveb. 

Požárně bezpečnostní řešení stávající budovy č.p. 130 se nemění.

B.2.9.  Úspora energie a tepelná ochrana

Navrhované venkovní zpevněné plochy nevyvolávají nároky na tepelně technické řešení.

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

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů
apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Stavební činnost bude mít vliv na okolí. Po dobu výstavby musí být zachovány veškeré
funkce budov a zařízení v okolí. Bude nutné ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku na
staveništi a dodržování všech norem ochrany životního prostředí zvláště ohledně hluku, dovozu
nečistot a odpadu ze stavby

Znečištění  ovzduší  (prašnost  a  emise  ze  stavebních  strojů)  je  způsobena  zejména  při
demolicích , dopravě a procích ve venkovním prostoru. Problematiku řeší zák. č. 86/2002 Sb. O
ochraně  ovzduší  před  znečišťujícími  látkami.  V průběhu  stavby  je  nutné  pravidelné  čištění
komunikací.

Ing. Václav Jurga, Raškovice 285, 739 04 Pražmo, tel. 558 628 841, 777 741 742, projekce@constructus.cz



Parkoviště za budovou PPP F-M str.15

B. Souhrnná technická zpráva

B.2.11.  Úspora energie a tepelná ochrana

a)  ochrana před pronikáním radonu z podloží  

Neřeší se

b)  ochrana před bludnými proudy  

Neřeší se

c)  ochrana před technickou seizmicitou  

Neřeší se

d)  ochrana před hlukem  

Neřeší se

e)  protipovodňová opatření  

Stavba se nenachází v záplavové území, opatření nejsou potřebná.

f)   ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod  

Neřeší se

B.3.  Připojení na technickou infrastrukturu
a)  napojovací místa technické infrastruktury, přeložky,  

Napojení stávající budovy na infrastrukturu zůstane stávající

b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.  

Nemění se.

B.4.  Dopravní řešení
a)  popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby   

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Napojení  navrhovaného  objektu  na  dopravní  infrastrukturu  –  na  místní  komunikaci  –  ul.
Politických obětí (parc. č. 3149) bude přes stávající zpevněnou plochu na parc. č. 259/8 a to
sjezdem - doplněním zpevněných ploch mezi navrhovaným parkovištěm a touto plochou 

Z navrhovaného objektu je zajištěn bezpečný výjezd. 
Návrhová rychlost na stávající  zpevněné ploše je uvažována 30km/h pro výjezd osobního

vozidla (ČSN 73 6101 čl. 11.9 a ČSN 73 6102)
Rozhledový trojúhelník vlevo 20m x 3,0m od hrany zpevněné plochy
Rozhledový trojúhelník vpravo 20m x 3,0m od hrany zpevněné plochy
Po sestrojení těchto rozhledových trojúhelníků v situaci na výjezdu bylo zjištěno, že v takto

sestrojených rozhledových trojúhelnících není žádná překážka zabraňující rozhledu , tj. žádná
překážka  není  vyšší  než  0,75m  nebo  širší  než  0,1m.  V  případě  couvání  z  parkoviště  na
zpevněnou plochu je nutno dbát zvýšené opatrnosti nebo pomoc způsobilé a náležitě poučené
osoby.  

b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,  

Napojení území na dopravní infrastrukturu se nemění. 

c)  doprava v klidu  

Pro klienty PPP je v současnosti zajištěno parkování na veřejných parkovacích plochách v
dostatečném počtu.

Pro parkování zaměstnanců je navrhováno parkoviště. Pro návrh je počítáno s podlahovou
plochou kancelářských prostor 265m2. Při započítání vlivu stupně automobilizace a součinitele
redukce počtu stání je požadováno min. 4,18 parkovacích míst. V návrhu parkoviště je počítáno
se 6-ti parkovacími místy.
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B.5.  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Součástí  navrhovaných  prací  je  i  vybudování  zatravněných ploch  s  možností  vsakování

dešťových vod. 

Potřeba zeminy pro terénní úpravy bude pokryta skrývkou zeminy z dané parcely,  bude
dočasně deponována na pozemku stavby a bude opět použita pro finální úpravy nových ploch
zeleně. 

Upravené plochy budou zatravněny.

Pře zahájením výstavby je nutné odstranit stávající strom – dub červený a následně provést
náhradní výsadbu.

Na  pozemku  parc.  č.  207,  k.  ú.  Místek,  obec  Frýdek-Místek  bude  v rámci  stavby
„Parkoviště za budovou PPP F-M“ provedena výsadba 1 ks dubu červeného (Quercus rubra).

Parametry a technologie náhradní výsadby

1)  Strom  bude  při výsadbě  dosahovat  min.  obvodu  kmene  měřeného  ve  výši  100  cm
nad zemí 12 - 14 cm, strukturou větvení bude odpovídat druhu a odrůdě, původem a pěstováním
bude odpovídat normě ČSN 46 4902-1 Výpěstky okrasných dřevin.

2) Strom bude dodán se zemním balem nebo v kontejneru a bude vysazen do jamky v šířce
1,5  násobku  průměru  kořenového  systému  nebo  zemního  balu,  do hloubky  stejné  jako  na
předchozím stanovišti,  s 50% výměnou půdy, se zalitím tak, aby v budoucnu nezasahoval do
inženýrských sítí nebo jejich ochranných pásem. U kontejnerovaných rostlin je nutno prořezat
spirálovitě stočené a zaškrcené kořeny a roztrhat kořenovou plsť. Kořeny je nutno rozprostřít do
jejich přirozené polohy.

3) Strom bude po výsadbě ukotven minimálně 3 kůly a úvazkem.

4)  Kolem  vysazeného  stromu  je  nutno  vytvořit  závlahovou  mísu  a  vytvarovat  ji  tak,
aby voda stékala k dřevině. Po výsadbě je nutno osázenou plochu urovnat, vyčistit od odpadu
a rozprostřít na ni vrstvu mulče (kůra, dřevní štěpka) o min. tloušťce 10 cm.

5) Současně s výsadbou stromu musí být proveden jeho srovnávací (komparativní) řez blíže
definovaný v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. Rozsah řezu musí odpovídat
taxonu, typu a stavu sazenice, období výsadby, podmínkám stanoviště a možnosti následné péče.
Komparativní řez provede odborně způsobilá osoba.

6) Strom bude vysazen odborně způsobilou osobou v agrotechnickém termínu od 15. 10.
do 30.  4.  při klimaticky  vhodných  podmínkách.  Při výsadbě  musí  být  dodržena  všechna
ustanovení norem ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 9021 Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83
9041  Technicko-biologické  způsoby  stabilizace  terénu  –  Stabilizace  výsevy,  výsadbami,
konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce.

7) Po výsadbě bude provedena zálivka kořenového prostoru v množství min 20 l. 

Po dobu tří let do vysazení stromu bude pro vysazenou dřevinu zajištěna následná péče,
která zajistí její úplné ujmutí na stanovišti. Popis následné péče je uveden níže: 

Následná péče:

1)  Zálivka dřeviny -  provádění zálivky v četnosti  6 – 8 zálivek během první sezóny po
výsadbě a 3 – 6 zálivek v následujících dvou sezónách. Zálivka musí proniknout do hloubky
kořenového prostoru v celém prostoru výsadby.

2) Ošetřování výsadby – zahrnuje mechanické odplevelení namulčované plochy (odstranění
nežádoucích  rostlin  i  s kořeny)  nejméně  1  x  ročně,  udržování  mulče  ve  funkčním  stavu
(odstraňování  napadané  zeminy,  odstraňování  organického  mulče  z krčku  dřevina  atd.),
doplňování mulče aby byl ve funkčním stavu během doby údržby i v okamžiku ukončení údržby,
kontrolu a opravu kotvení a úvazků po každých výrazných klimatických jevech a nahrazování
uhynulých dřevin.
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B.6.  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a)   vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,  

Životní prostředí není uvažovaným provozem budovy ovlivněno. 

Provádění stavby vyvolá přechodné zhoršení životního prostředí v okolí stavby (prašnost,
hluk,  doprava,  použití  stavebních  mechanizmů).  Dodavatel  stavby  musí  při  provádění  prací
maximálně dbát na to, aby tyto vlivy působily v co nejmenší míře, případné znečištění bude
ihned likvidováno, provoz na komunikaci nebude ohrožen a k jeho případnému omezení dojde
jen na dobu nezbytně nutnou a v  míře nezbytně nutné.  Odpad při  stavební činnosti  (zbytky
stavebních materiálů) bude tříděn a odvážen na skládku.

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 

Po  dobu  provádění  stavby  nesmí  být  okolní  prostor  ovlivňován  nadměrným  hlukem,
vibracemi a otřesy nad mez, stanovenou v Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací č. 148/2006 Sb. (hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesáhnout ve
venkovním prostoru hodnotu 65dB v době od 7 do 21 hod. a v době od 21 do 7 hod. hodnotu
45dB). Ve večerních a nočních hodinách, o nedělích a svátcích nebude práce prováděna, pokud
by nešlo výjimečně o zajišťovací činnosti u havarijního stavu. 

Ochrana před prachem 

Zvýšení  prašnosti  bude  v  dotčené  lokalitě  provozem  stavby  eliminováno  důsledným
dočištěním  dopravních  prostředků  a  průběžným  čištěním  užívaných  veřejných  komunikací.
Ochrana  před  exhalacemi  z  provozu  stavebních  mechanizmů,  kontaminace  půdy  ropnými
látkami ze stavebních mechanismů - Dodavatel stavby je odpovědný za náležitý technický stav
svého strojového parku. 

Vizuální rušení stavbou 

Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku na staveništi. 

Dodavatel  stavby  bude  užívat  vlastní  mobilní  WC,  které  bude  pravidelně  udržovat
oprávněná organizace případně po domluvě lze využít hygienické zařízení v objektu.

b)  vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a   

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Stavební práce nebudou mít vliv na přírodu a krajinu.

c)   vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,  

Řešené území se nachází v ptačí oblasti území Natura 2000

B.7.  Ochrana obyvatelstva
Stavba nebude po dokončení  pro  obyvatelstvo nebezpečná ani  není  určena  pro  ochranu

obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení budou využívat místní systém ochrany obyvatelstva.

B.8.  Zásady organizace výstavby
a)   potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,  

Pro provedení stavby bude ze stávajícího objektu používána voda a elektrická energie s
podružným měřením spotřeby.

Veškerý stavební materiál bude zpracováván průběžně. Skladování materiálů na pozemku
stavebníka nebo uvnitř objektu bude pouze v nejnutnějším rozsahu.

b)  odvodnění staveniště,  

Staveniště bude odvodněno stávajícím způsobem – zasakováním. 

c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  

Provádění stavby nevyžaduje napojení na infrastrukturu. Přístup a příjezd na pozemek bude
zajištěn ze stávající zpevněné plochy na p.č. 259/8. Pro příjezd na tuto plochu bude využíván
stávající sjezd na parcele č. 3149.  
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d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,  

Veškerý  provoz spojený  s  realizací  stavby  (hlučnost,  prašnost,  apod.)  bude  probíhat  na
pozemku stavebníka  tak,  aby nebyl  omezen  provoz obecních komunikací  a  nebyla  narušena
práva  dalších  osob  zejména  vlastníků  sousedních  parcel  a  případné  negativní  vlivy  byly
eliminovány. 

Prováděním stavby bude dotčen sjez (na parc.č.  3149) na zpevněnou plochu (p.č.259/8).
Před zahájením stavebních prací bude vyzván zástupce správce pozemní komunikace (společnost
TS  a.s.)  k  pořízení  fotodokumentace  stávajícího  stavu  a  v  případě  poškození  komunikace  s
lážděným  krytem  bude  při  jejich  opravě  postupováno  v  souladu  s  TP  192  –  Dlažby  pro
konstrukce pozemních komunikací.

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

Asanace demolice nebude prováděno. 

Stávající strom (vysazen pře cca 2-ma roky) bude šetrně vykopán a zasazen na novém místě.
Z atento strom bude provedena náhradní výsadba.

f)  maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),  

Pro staveniště nedojde k dočasnému záboru veřejného prostranství.

g)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,  

Přehled právních předpisů České republiky upravující oblast odpadového hospodářství : 
1.  Zákon č. 314/2006 Sb., o odpadech 
2.  Vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů 
3.  Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Během  stavby  bude  vytvořen  běžný  stavební  odpad  z použitých  konstrukcí  převážně

charakteru stavební suti, odřezků a obalů.
Odpad z vlastního provádění stavby bude v přibližně v rozsahu :

třída   kat. název odpadu množství    t

170102 O Cihly, zbytky omítek a betonu  - běžná stavební suť 1,0

170701 O (N) Ostatní netříděná stavební suť  -  směsný stavební odpad 1,0

Původce odpadů (stavebník nebo prováděcí firma) musí:

� odpady zařazovat podle druhu kategorií dle §5 a 6 zákona o odpadech
� dodržovat hierarchii nakládání s odpady dle ust.§ 9a odst.1 zákona o odpadech

� předcházení vzniku odpadů
� příprava k opětovnému použití odpadů
� recyklace odpadů
� jiné využití odpadů 
� odstranění odpadů 

� odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech a 
prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich 
převzetí dle ust. §12 odst.3 zákona o odpadech

� shomažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s ust. §5 
vyhl. č 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

� zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem
� vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobu nakládání s nimi a při roční produkci 

odpadů nad 100kg nebezpečných odpadů nebo 100 tun ostatních odpadů zaslat 
elektronicky roční hlášení o produkci a nakládání s odpady prostřednictvím 
Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), a to do 15. února 
následujícího roku
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� při nakládání s nebezpečnými odpady mít k této činnosti souhlas od příslušného orgánu 
státní správy dle ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech; shromažďování nebezpečných 
odpadů v místě jejich vzniku a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu

� zeminu a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti, které nepoužije v 
jejich přirozeném stavu pro dané účely dané stavby, považovat za odpad 

Odvoz suti bude po roztřídění dle druhu odpadu na staveništních skládkách bude zajištěn na
řízenou skládku nebo do sběrných surovin. 

Přeprava odpadů, uložení na skládkách:
Při nakládání s odpady je nutné postupovat v souladu s platnými zákony tj. zejména zákon o

odpadech  MŽP č.  185/2001 Sb.,  a  přísl.  prov.  vyhl.  MŽP v platném znění  o  podrobnostech
nakládání s odpady a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v platném znění.

Odpady  vzniklé  během  stavebních  prací  budou  předány  oprávněné  osobě  -  na  řízenou
skládku, která odebírá všechny uvedené odpady, doklady o předání budou uschovány. 

Manipulace s odpady a jejich přeprava budou prováděny dle zákona č. 111/1994 sb. o silniční
dopravě s přísl.  prov. předpisy v platném znění a v souladu  s prováděcí vyhláškou o silniční
dopravě MD č.104/1997 Sb. s přísl. prov. vyhl. a v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001
Sb. v platném znění.

Při  provádění stavby si  dodavatelská firma bude uchovávat  doklady o předání  odpadů od
oprávněné  firmy,  které  doloží  při  kolaudaci  stavby.  Nakládání  s  veškerými  odpady  musí
odpovídat  ustanovení  vyhlášky č.  383/2001 Sb..  Shromažďování  a  skladování  nebezpečných
odpadů musí být v souladu s touto vyhláškou. Odvoz si smluvně zajistí dodavatel stavebních
prací.

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

Výkopové práce budou prováděny jen v souvislosti s provedením základu palisády a plch pro
konstrukční vrstvy navrhovaných zpevněných ploch. Zemina ze skrývky bude rozprostřena na
pozemku.

i)  ochrana životního prostředí při výstavbě,  

Při  provádění  stavebních  prací  a  související  činnosti  musí  být  postupováno  v souladu
s bezpečnostními předpisy a nařízeními pro výstavbu a firma provádějící stavební práce musí mít
platné oprávnění k tomuto druhu stavební činnosti.

Příjezd na staveniště bude po zpevněných plochách 

Při  provádění stavby budou použity běžné stavební mechanismy s hladinou hluku do 60
dB(A), použití mechanismů s vyšší hladinou hluku bude upraveno provozní dobou v pracovní
dny od 7.00 do 16.00 hod. Pracovníci pracující s mechanismy vytvářejícími zvýšený hluk budou
vybaveni nezbytnými ochrannými pomůckami

Při práci s materiály se zvýšeným rizikem (izolace, lepidla, tmely, apod.) budou pracovníci
předem seznámeni a poučeni s bezpečnými pracovními postupy při práci a způsobem ochrany.
Pro práci budou vybaveni předepsanými pracovními pomůckami.

Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů
a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. stavebních, uschovat
pro případnou kontrolu. 

Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného odpadu
nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí.

j)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora   

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů,

Při  provádění  stavebních  prací  a  související  činnosti  musí  být  postupováno  v souladu
s bezpečnostními předpisy a nařízeními pro výstavbu. Firma provádějící realizaci stavby musí
mít platné oprávnění k tomuto druhu stavební činnosti. 
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Osoby  s  omezenou  schopností  pohybu  a  orientace  se  v  průběhu  výstavby  nebudou  na
staveništi vyskytovat. 

Staveniště bude označeno příslušnými výstražnými tabulemi. 

Staveniště bude zajištěno proti úmyslnému nebo náhodnému vniknutí mobilním oplocením
s uzamykatelnou bránou.

k)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,  

Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se nebudou na staveništi vyskytovat.

l)  zásady pro dopravně inženýrské opatření,  

Dopravně inženýrské opatření nebude prováděno 

m)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu,   

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

Stavební práce budou prováděny klasickými způsoby. 

Pro potřeby staveniště bude ve stávajícím objektu využíváno napojení na elektrickou energii
a užitkovou vodu z vedení uvnitř objektu s podružným měřením spotřeby. 

Zařízení staveniště bude jednoduché (chemické WC pro pracovníky) a nářadí a materiál lze
budou umístit v objektu a na pozemku stavebníka .

Skladovací  prostory  budou  omezené  staveništěm  v  rozsahu  pouze  zpracovávaného
materiálu.

Součástí  staveniště  budou  skladovací  plochy  umístěné  v blízkosti  provádění  stavebních
prací. Tato plocha bude sloužit na skladování materiálu dle jednotlivých etap stavby.

B.9.  Celkové vodohospodářské řešení
Dešťové  vody ze  stávajících  střech  jsou  svedeny do  kanalizace  a  do  těchto  rozvodů

nebude zasahováno. Dešťové vody na pozemku jsou přirozeně vsakovány.
Provedením navrhovaných zpevněných ploch se nebude měnit stávající způsob likvidace

dešťových  vod  -  budou  likvidovány  na  pozemku  p.č.  207  v  souladu  s hydrogeologickým
posouzením - viz odst. B.2.6.b). 

V Raškovicích    únor 2022

Ing. Blanka Křižková Ing. Václav Jurga

Ing. Václav Jurga, Raškovice 285, 739 04 Pražmo, tel. 558 628 841, 777 741 742, projekce@constructus.cz


