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A.1) Identifika ční údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavb ě 
  

a) Název stavby 

Energetické úspory objektu KD ve Stříteži 

 
b) Místo stavby 

              Střítež 118 a 213 

739 59 Střítež u Českého Těšína 

 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi   

Obec Střítež 

Střítež 118 

      739 59 Střítež u Českého Těšína 

                     
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli PD   

ASA Expert a. s. 

      Konečného 1919/12 

715 00 Ostrava 

IČ: 27791891 

 

Ing. Pavel Petruška 1102137 ČKAIT -  Autorizovaný 
inženýr pro pozemní stavby 

Miroslava Vaculíková 11 02 848 ČKAIT – Autorizovaný 
technik pro požární bezpečnost staveb 

             Ing. Zuzana Dvořáková 

Ing. Lubomír Golasovský 

Petra Provazníková 

Ing. Veronika Zarecká 
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A.2) Seznam vstupních podklad ů 
 

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opat řeních, na jejichž základ ě byla 
stavba povolena 

  

V průběhu zpracování dokumentace pro provádění stavby nebylo vydáno vyjádření 
stavebního úřadu.  

Dne 7.11.2014 bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice 
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Frýdek-Místek  č.j. 
KHSMS40038/2014/FM/HOK zpracované panem Ing. Jaromírem Košťálem. 

Dne 13.11.2014 bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko dotčeného orgánu na 
úseku požární ochrany Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje uzemní 
odbor Frýdek-Místek č.j. HSOS-11542-2/2014 panem Ing. Milanem Mojžíškem. 

b) Základní informace o dokumentaci, nebo projektov é dokumentaci, na jejímž 
základě byla zpracována projektová dokumentace pro provád ění stavby 

Dokumentace pro provádění stavby byla zpracována na základě dokumentace ve stupni 
pro stavební povolení od firmy ASA Expert a.s. ze září 2014 „Energetické úspory objektu 
KD ve Stříteži“ zpracované Ing. Zuzanou Dvořákovou. 

c) Další podklady 

Projekt byl dále vypracován na základě požadavků energetického auditu vyhotoveného 
firmou ASA Expert a.s. z října 2013 zpracovaným Ing. Janem Martínkem, uživatele a 
investora stavby. 

 
A.3) Údaje o území 
 

a) Rozsah řešeného území 

Podstatou stavebních úprav jsou stavební úpravy objektu občanské vybavenosti, která 
slouží jako kulturní dům a dům služeb. Daná lokalita spadá do katastrálního území Střítež 
(okres Frýdek-Místek) [757934] a stavba je na parcelách č.560/1 (kulturní dům č.p.118) a 
560/2 (dům služeb č.p. 213) ve vlastnictví investora. Plocha parcely č. 560/2 činí 500 m2 a 
parcely č. 560/2 je 165 m2 dle katastru nemovitostí. 

 
b) Údaje o ochran ě území podle jiných právních p ředpis ů 

Dané území není pod ochranou památkové péče, nejedná se o oblast v památkové 
zóně, v záplavovém území, nejedná se o oblast zatíženou povrchovou či podpovrchovou 
těžbou ani o zvláště chráněné území. 

 
c) Údaje o odtokových pom ěrech 

Odtokové poměry se vlivem stavby nemění, povrchová a podpovrchová voda bude 
odváděna stávajícím způsobem. 
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d) Údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací 

Není předmětem této PD. Jedná se o stavební úpravy na již dokončených objektech, 
které vedou ke zlepšení tepelně technických vlastností a ke zlepšení vzhledu objektů. 

U objektů nebudou měněny základní půdorysné ani výškové rozměry. Nedochází ke 
změně účelu užívání stavby. 

Dne 7.11.2014 bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice 
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Frýdek-Místek  č.j. 
KHSMS40038/2014/FM/HOK zpracované panem Ing. Jaromírem Košťálem. Bylo vydáno 
stanovisko k umístění jednotky plynového tepelného čerpadla na stávající upravené 
podestě na severní straně domu služeb – par. č. 560/2. Tato podesta bude oplocena do 
výšky 1,8m. Čerpadla budou napojena na stávající rozvody plynu v budově. Výrobcem 
garantovaná hlučnost venkovní jednotky TČ v instalovaném nízkotučném provedení je 42 
dB ve vzdálenosti 10 od zdroje. Venkovní jednotka TČ bude orientovaná severním směrem 
k sousednímu objektu občanské vybavenosti, který je vzdálen cca 13m. Nejbližší obytná 
zástavba je vzdálená 50 metrů. Vzhledem k umístění, vzájemné poloze a odstupům 
venkovní jednotky TČ je závěrem stanoviska konstatování, že při provozu TČ nebudou 
překračovány hygienické limity hluku v denní a noční době stanovené dle § 12 odst. 1 a 3 a  
přílohy č. 3 Část A nařízení vlády č. 272 /2011 Sb., ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, v prostorech obsahově vymezených v § 30 odst.3  zákona č. 258/2000 Sb.. 

 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Netýká se této stavby, územní rozhodnutí, nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující 
územní rozhodnutí nebyla vystavena. Nedochází ke změně účelu užívání stavby. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavk ů na využití území 

Obecné požadavky na využití území jsou splněny.  
 

g) Údaje o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů 

Projektová dokumentace je provedena v souladu s požadavky jednotlivých dotčených 
orgánů státní správy. 

Součástí dokladové části je stanovisko HZS a KZS bez uvedení dodatečných požadavků 
oproti předložené PD. Případné požadavky jsou zapracovány v PD technickým řešením, 
které splňuje tyto požadavky.  

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Netýká se této stavby. 
 

i) Seznam souvisejících a podmi ňujících investic 

Netýká se této stavby. 
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j) Seznam pozemk ů a staveb dot čených provád ěním stavby 
 

Jedná se o stávající objekt na parcele č. 560/1 a č. 560/2, která je v majetku investora. 

Pro potřeby při výstavbě bude použit i okolní pozemek č. 561 ve vlastnictví investora. Na 
parcele 561 bude umístěno lešení, oplocení a vymezí se prostor pro zařízení staveniště a 
kontejnery na odpad (viz výkres C.3 Koordinační situace). 

 

A.4) Údaje o stavb ě 
 

a) Nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby 

Jedná se o změnu dokončených staveb. 

 
b) Účel užívání stavby 

Jedná se o stavební úpravy objektu občanské vybavenosti, který slouží jako kulturní 
dům a dům služeb, ve kterém se nachází prodejna potravin, pošta a mateřská škola. 
Nachází se v obci Střítež, která leží v Moravskoslezském kraji okres Frýdek Místek. 

 
c) Trvalá nebo do časná stavba 

 

Jedná se o stavbu trvalou. 
 

d) Údaje o ochran ě stavby podle jiných právních p ředpis ů 
 

Objekt není pod zvláštní ochranou (kulturní památka, vojenský objekt, ochrana 
obyvatelstva atd.). 

 
e) Údaje o dodržení technických požadavk ů na stavby a obecných technických 

požadavk ů zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
 

Projektová dokumentace je provedena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, 
především vyhl. 268/2009 Sb. a zákon 183/2006 Sb. Jsou dodrženy příslušné zákony, 
vyhlášky a normy. 

 Jedná se např. o mechanickou odolnost a stabilitu, ochranu proti hluku a vibracím, 
bezpečnost při provádění a užívání staveb, úsporu energie a tepelnou ochranu atd. 

Stávající objekt není řešen jako bezbariérově přístupný. Řešení přístupu osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace se tou to PD nemění a řešení není součástí 
projektové dokumentace. 

 
f) Údaje o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů a požadavk ů vyplývajících 

z jiných právních p ředpis ů 
 

Projektová dokumentace je provedena v souladu s požadavky jednotlivých dotčených 
orgánů státní správy. 
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Součástí dokladové části je stanovisko HZS a KZS. 

Případné další požadavky budou doplněny při stavebním řízení. 
 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 

Netýká se této stavby. 
 

h) Navrhované kapacity stavby 
 

Celková zastavěná plocha:   802,7 m2 

Celková užitná plocha:    2830 m2 

Počet funkčních jednotek:    0 
 

i) Základní bilance stavby 
 

Roční spotřeba elektřiny    18,72  MWh 

Roční spotřeba tepla    241  GJ/rok 

Roční spotřeba plynu    58,45  MWh 

Energetický štítek obálky budovy   „C“ 

Hospodaření s dešťovou vodou    stávající, bez navýšení 

Produkované množství a druhy odpadů   stávající, bez navýšení 
 
j) Základní p ředpoklady výstavby 

 
Předpokládaná lhůta stavebních prací je cca 2 měsíce. 
Termín bude upřesněn investorem po výběrovém řízení na zhotovitele stavby. 

Předpokládaná doba výstavby v průběhu stavební sezóny roku 2015. 

 
k) Orienta ční náklady stavby 

 

Předpokládaná cena je uvedena v samostatné příloze položkového rozpočtu stavby. 
 

A.5) Členění stavby na objekty a technologická za řízení 
 

Netýká se této stavby. 
 

Před zahájením realizace stavby (p ředání staveništ ě) je investor, povinen p řizvat 
na stavbu projektanta. Tato sch ůzka bude oznámena minimáln ě 5 pracovních dní 
předem. V p řípadě nepřizvání projektanta nebude brán z řetel na odlišné provedení a 
následné vícepráce. Odlišnost v provedení stavby od  projektové dokumentace bude 
bráno jako porušení projektové dokumentace. Sch ůzka s projektantem v tomto rozsahu 
bude provedena bezplatn ě. 

V Ostravě:   12/2014 

Vypracoval:    Ing. Zuzana Dvořáková 


