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1    ÚVOD

Projekt řeší komplexní opravu dvorních přístaveb - objektů skladů, přístřešku a garáže ve dvorní
části budovy Úřadu včetně opravy přilehlých zpevněných ploch a oplocení na pozemku parcelní číslo 2
a části pozemku číslo 1. Pozemky a objekty jsou v majetku Hlavního města Prahy a je svěřen do správy
Městské části Praha 9 – Satalice. 

2   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby ................................Rekonstrukce venkovních prostor Úřadu MČ Praha Satalice 
              
Místo stavby ................................Úřad MČ Praha Satalice, K Radonicům 81/3, 190 15 Praha 9 –

Satalice 

Stavebník ................................Městská část Praha - Satalice
K Radonicům 81/3
190 15 Praha 9 - Satalice

Stupeň dokumentace.......................Dokumentace pro ohlášení stavby a výběr dodavatele

Generální projektant.........................Ing. arch. Veronika Kašparová
Horusická 199/10, 198 00 Praha 9 - Kyje
tel. : 739 405 332, veronika.kasparova@firemni.cz

                                                              číslo autorizace 03033

HIP a AD ................................Ing. arch. Veronika Kašparová

Datum zpracování PD.......................září 2019
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3   CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU

Vlastní budova Úřadu se nachází ve stávající zástavbě v centrální části obce, kterou tvoří
většinou rodinné domy. Budova leží na pozemku parcelní číslo 1, který sousedí ze severu s ulicí
K Radonicům a nachází se poblíž kruhového objezdu na křížení ulic Trabantská, Vinořská,
K Radonicům, K Cihelně a K nádraží. Dvoupodlažní budova úřadu leží na hranici pozemku a tvoří uliční
čáru. Na pozemku vedle budovy Úřadu z východní strany se nachází vjezd do dvora a přízemní objekt
garáží navazující na objekty skladů podél východní hranice pozemku. Celková výměra pozemku je
229m2. Pozemek a objekt jsou v současnosti napojeny na veškeré inženýrské sítě, se správci
jednotlivých sítí má stavitel uzavřeny platné smlouvy. Jednotlivé přípojky zůstanou funkční i po dobu
výstavby (pro účely stavby). Výstavbou nebudou přípojky zasaženy.

K budově Úřadu přináleží i pozemek parcelní číslo 2 (zahrada), který sousedí s budovou ze
severní strany. Na pozemku o celkové výměře 99m2 se nachází budovy skladů a většina plochy je
zpevněná.    

Přístup na pozemky je zajištěn stávajícím vjezdem z ulice K Radonicům. Tento vjezd bude
zachován beze změny a bude využíván i po dobu výstavby. Stejně tak bude zachováno stávající
oplocení pozemku. 

4   CHARAKTERISTIKA STAVBY

Účelem stavby je oprava objektů skladů a garáže ve dvorní části budovy Úřadu včetně opravy
přilehlých zpevněných ploch a oplocení. Část objektů je v havarijním stavu a bude nutná jejich
komplexní oprava zahrnující i nové obvodové konstrukce a zastřešení, u části objektů budou provedeny
pouze běžné udržovací práce. Veškeré opravy objektů budou prováděny tak, aby nové konstrukce plně
respektovaly půdorysnou stopu stávajících objektů a nové střechy svým tvarem, sklonem a výškou
budou plně respektovat stávající zastřešení. Způsob využití objektů zůstane beze změny. 
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 Stavba všech objektů je stavbou trvalou. 
Způsob využití zůstává beze změny. 
Jedná se o rekonstrukci a stavba bude provedena v jedné etapě.
Předpokládaný termín zahájení výstavby: jaro 2020.
Předpokládaný termín dokončení výstavby: podzim 2020.
Zastavěná plocha stávající.....................................................................................................228,2 m2
Zastavěná plocha navrhovaná.............................................................................................. 228,2m2
Rozsah stávajících zpevněných ploch.................................................................................... 74,6 m2
Rozsah navrhovaných zpevněných ploch................................................................................72,3m2
Bilance dešťových odpadních vod - zůstává beze změny,
                                                        - dešťové vody jsou likvidovány na pozemku stavebníka
Požadavky na el. připojení – zůstává stávající beze změny

5    ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ – DVORNÍ OBJEKTY

Na pozemcích se v současnosti nachází několik přízemních objektů skladů, míra jejich poškození
a potřebných oprav je různá. Jejich umístění je patrné ze situačního plánu, který je součástí výkresové
části dokumentace.  

Před zahájením stavebních prací bude nutné objekty vyklidit. Předpokládá se, že opravy budou
probíhat postupně, aby věci uskladněné v jednotlivých objektech mohly být dočasně přemístěny jinam. 

Objekt 1 – otevřený přístřešek podél severozápadní západní hranice pozemku:

Jedná se o otevřený zděný přístřešek s plechovou pultovou střechou ze žebrovaného plechu,
který byl vybudován na konci 70. let a v současnosti slouží jako skladovací prostor. 
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Půdorysný rozměr přístřešku je cca 6,6x2m, výška je cca 2,2m. Zadní stěna objektu leží přímo na
hranici pozemku a tvoří tak zároveň oplocení. Vzhledem k tomu, že do objektu dlouhodobě zatéká a
obvodové konstrukce nebyly opatřeny hydroizolací, je v současnosti objekt v havarijním stavu.

V rámci opravy objektu navrhuji odstranění stávající střechy a zbourání svislých nosných
konstrukcí v přední části objektu. Zadní stěna objektu, která tvoří zároveň oplocení sousedního
pozemku, bude ponechána. Na půdorysné stopě stávajícího objektu bude vybudován nový přístřešek.
Jeho nosné konstrukce budou dřevěné, střešní krytina bude plechová. 

Kromě nosných konstrukcí by měla být vybourána i betonová deska tvořící stávající podlahu
přístřešku včetně zpevněné betonové plochy před objektem. Stávající základové konstrukce budou
vybourány do úrovně spodní strany betonové desky, zbytek základových konstrukcí může být ponechán
za předpokladu, že nebudou bránit vybudování nových základů pro dřevěné sloupky. Pod betonovou
plochou bude vyhlouben terén do hloubky cca 30cm, aby bylo možné provést skladbu pro novou
zpevněnou plochu. 

Ze zděných obvodových konstrukcí, které budou ponechány (zadní stěna objektu), bude nutné
kompletně odstranit stávající omítku. Podél zdi bude vykopána rýha do úrovně základové spáry zdi. Zeď
bude do úrovně terénu očištěna a bude opatřena nopovou fólií. Nopová fólie bude vytažena do úrovně
cca 2cm nad úroveň nové podlahy přístřešku a bude ukončena systémovou ukončovací lištou. Zeď
není vodorovně izolována proti zemní vlhkosti, proto do výšky cca 1 m bude na zeď nově natažena
sanační omítka, na zbylou část zdi bude provedena nová štuková omítka, následně bude zeď opatřena
fasádním nátěrem světlé barvy, odstín bude upřesněn. 

Nová svislá konstrukce přístřešku bude tvořena 8 dřevěnými sloupky ve dvou řadách. Jedna řada
bude v přední části objektu, druhá podél plotové zdi. Sloupky budou kotveny pomocí ocelových kotev
do předem připravených betonových patek (rozměr 30x30cm, hloubka 80cm). Sloupky budou podpírat
dvě podélné vaznice, na kterých budou v příčném směru ukotveny krokve (10/12cm), osová vzdálenost
krokví bude 70cm. Na krokvích budou položeny OSB desky opatřené pojistnou hydroizolací z
asfaltového modifikovaného pásu a následně na ně bude položena bitumenová střešní krytina – dílce
tmavě šedé barvy. 

Napojení nového zastřešení na stávající zeď bude provedeno pomocí nového oplechování z
pozink plechu. Součástí nového oplechován budou i ukončovací lemovací plechy na okrajích střechy a
nový okapový žlab se svislým svodem. 

V přední části přístřešku budou dvě krajní pole překryty stěnovými panely tvořenými OSB deskami
kotvenými do nosných sloupků, Desky budou jednostranně pobity dřevěnými palubkami. 

Veškeré dřevěné prvky konstrukce musí být hloubkově impregnovány a následně opatřeny
vícevrstvým lazurním nátěrem, odstín bude upřesněn. Vzhledem k tomu, že prvky budou pohledové,
musí být jejich povrch zbroušený.

Do objektu bude nově zaveden el. kabel (napojen ze stávajícího rozvodu v objektu 2), aby bylo
možné v prostoru přístřešku osadit stropní svítidlo (min. krytí IP44), ovladač ke svítidlu s vyšším krytím
bude umístěn na zadní zděné stěně  objektu. 
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Původní betonová plocha pod přístřeškem a před ním bude nově nahrazena betonovou
zámkovou dlažbou výšky 6 cm (základní obdélníkové tvarovky přírodní šedé barvy) uložené do
zhutněného štěrkového lože (souvrství s odstupňovanou frakcí štěrku výšky cca 30cm). Plocha dlažby
bude mimo obvodové zdi ukončena betonovým zahradním obrubníkem. 

Objekt 2 – objekt skladu v severovýchodním rohu pozemku:

Jedná se o přízemní zděný objekt s pultovou střechou na přibližně obdélníkovém půdorysu, který
leží na hranici pozemku v jeho severovýchodním rohu. Na objekt ze západní strany navazuje stávající
zděné oplocení a na jižní straně pak objekt skladů č. 3 na východní hranici pozemku. Objekt byl
vybudován na konci 70. let a je využíván jako sklad. Cílem opravy je objekt uvést do takového stavu,
aby mohl mimo jiné sloužit i jako archiv, jelikož v prostoru úřadu není dostatek místa.  

Objekt je nyní ve velmi špatném technickém stavu, jelikož do něj dlouhodobě zatéká. Vzhledem k
poškozené hydroizolaci pod zdivem a pod podlahou je celý objekt podmáčený, obvodové zdivo
popraskané a nesoudržné. Oprava stávajícího zdiva a ostatních konstrukcí byla velice nákladná, proto
navrhuji stávající konstrukce zbourat a postavit znovu při zachování všech vnějších rozměrů původního
objektu. 

Nejprve bude sejmuta pultová lepenková střecha včetně nosných dřevěných trámů, příčný
ocelový I nosník bude sejmut a následně znovu použit. Budou vybourány stávající výplně otvorů (luxfery
v ocelovém rámu o celkovém rozměru 2000x1200mm a dvoje vstupní plechové dveře o rozměrech
900/2000 a 1200/2000) a následně bude postupně rozebráno stávající cihelné obvodové zdivo až na
úroveň stávající betonové podlahy. V místech, kde zdivo tvoří společnou zeď se sousedním skladovým
objektem č. 3 na jižní straně, bude nutné konstrukci zastřešení sousedního objektu nejprve staticky
zabezpečit. Zdivo na severní a východní straně je z části řešeno jako sendvičové. Jedná se o konstrukci
bývalé kůlny, která zde stávala dříve. K původní cihlové zdi šířky 15cm byla v době výstavby přistavěna
další zeď šířky 15cm. V rámci navrhovaných oprav doporučuji vnitřní zeď zbourat až na úroveň stávající
betonové podlahy a původní zeď důkladně očistit a opatřit nátěrem tekutou hydroizolací.
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Okolo obvodového zdiva z jižní strany bude rozebrána stávající dlažba v šířce cca 50cm a bude

vybourán stávající betonový okapový chodník podél západní stěny. Následně bude odkopán okolní
terén až po úroveň základového pasu, aby bylo možné zkontrolovat stav základových konstrukcí,
základy budou očištěny a zdivo bude opatřeno nátěrem tekutou hydroizolací, jako ochrana bude ke
zdivu přiložena nopová fólie ukončená systémovou lištou a spára bude opětovně zasypána. 

Stávající betonový potěr na podlaze bude vybourán až na úroveň původní hydroizolace,
podkladní betonová vrstva bude ponechána. Plocha bude očištěna a bude položena nová vodorovná
hydroizolace (asfaltové modifikované pásy, např. Glastek AL). Hydroizolace bude přetažena i pod
obvodové zdivo a bude napojena na svislou hydroizolaci. Na hydroizolaci bude položena vrstva tepelné
izolace, vrstva nemusí být vysoká, objekt nebude vytápěný, izolace by měla zabránit pouze promrzání
objektu (podlahový polystyren tl. cca 6 cm). Na polystyren bude provedena vrstva betonové mazaniny tl.
8 cm, která bude zároveň tvořit finální podlahu objektu. Beton bude opatřen ochranným nátěrem.

Nové obvodové zdivo bude na jižní a západní straně vybudováno z cihelných izolačních tvárnic tl.
30 cm (např. Porotherm 30). Zdivo bude vyzděno do výšky 2m nad úroveň nové podlahy a následně
bude nad zdivem proveden ztužující žb věnec, horní úroveň věnce bude vybetonována v podélném
směru ve spádu ve sklonu pultové střechy. 

Konstrukce nové střechy bude obdobná jako střecha původní – to znamená krokve v podélném
směru 140x100mm podepřené pozednicemi na obvodových stěnách a ocelovým I profilem cca v ½
dispozice. Na krokvích bude položen prkenný záklop, případně záklop z OSB desek. Na záklop bude
provedena pojistná hydroizolace z modifikovaného asfaltového pásu a na ní bude položena střešní
krytina z bitumenových dílců tmavě šedé barvy.  

Součástí dodávky nového zastřešení je i kompletní oplechování - napojení zastřešení na
obvodovou zeď (atiku) z pozink plechu, oplechování koruny obvodové zdi a nový okapový žlab se
svislým svodem. Svislý svod bude napojený na stávající areálovou dešťovou ležatou kanalizaci pomocí
nového gaigru. 

Do vnějšího pláště bude osazeno nové výklopné plastové okno tmavě šedé barvy s izolačním
dvojsklem o rozměru 200x90cm kryté mříží  a bezpečnostní vstupní dveře š. 90 cm tmavě šedé barvy.

Nové zdivo bude z vnější strany opatřeno štukovou omítkou, na kterou bude použit fasádní nátěr
světlé barvy (odstín bude upřesněn). V soklové části bude provedena kamenná mozaiková omítka do
výšky cca 30cm nad okolní terén, odstín bude upřesněn. Z vnitřní strany bude provedena dvouvrstvá
omítka. Stěny budou následně napenetrovány a vymalovány bílou otěruvzdornou barvou.  

Větrání prostoru bude řešeno přirozeně oknem, pro zajištění stálého přísunu čerstvého vzduchu
bude do obvodového zdiva osazena dvojice větracích nerezových mřížek. 

Po dokončení stavby budou dokončeny terénní úpravy v okolí objektu – na jižní straně bude
znovu položena původní žulová dlažba. Na západní straně před vstupními dveřmi do objektu bude
vybetonován schůdek se šikmým náběhem. Okolo zbytku západní fasády bude proveden okapový
chodník šířky 30cm z kačírku, ukončený betonovými obrubníky.  
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Do objektu je nyní zaveden el. proud - vnitřní a vnější osvětlení a el. zásuvky. Tento přípojný
kabel bude zachován a v prostoru objektu budou provedeny nové rozvody ve stejném rozsahu jako
jsou rozvody stávající. Vnější svítidlo nad hlavním vstupem bude spínáno pohybovým čidlem. V
interiéru budou osazena dvě zářivková stropní svítidla v prachotěsném provedení a cca 4 ks el. zásuvek
(v každém rohu místnosti 1ks).

Voda a kanalizace nejsou do objektu zavedeny. 
 

Objekt 3 – přízemní objekt skladů podél východní hranice pozemku:

Objekt navazuje na objekt č. 2 a na objekt garáže. Ačkoli i tento objekt byl vybudován v roce
1978, je na rozdíl od objektu č. 2 v dobrém technickém stavu a proto není nutná oprava v takovém
rozsahu, jako u objektu č.2. 

Na fasádě budou vyspraveny drobné praskliny a bude opatřena novým fasádním nátěrem, odstín
bude upřesněn. V soklové části bude provedena kamenná mozaiková omítka do výšky cca 30cm nad
okolní terén, odstín bude upřesněn. 

V interiéru budou odstraněny všechny vnitřní omítky. Vzhledem k vzlínající vlhkosti budou vnitřní
zdi do výšky cca 1m opatřeny novou sanační omítkou, na zbytek zdiva bude provedena dvouvrstvá
štuková omítka. Stěny budou následně napenetrovány a vymalovány bílou otěruvzdornou barvou
odolnou proti vlhkosti.  

Okna a dveře budou nově natřeny – odstín tmavě šedá, stejnou barvou budou natřeny i okapové
žlaby.  

Ze střechy bude sejmuta stávající krytina IPA a bude odstraněno oplechování. Na stávající střešní
prkenný záklop bude provedena nová pojistná hydroizolace z modifikovaného asfaltového pásu a na ní
bude položena střešní krytina z bitumenových dílců tmavě šedé barvy.  

Součástí dodávky nového zastřešení je i kompletní oplechování - napojení zastřešení na zadní
obvodovou zeď, napojení na zeď sousedního objektu a boční lemovací plech. Okapový žlab se svislým
svodem může zůstat původní, bude ale nově natřen tmavě šedou barvou. 

Objekt 4 – garáž: 

Objekt navazuje na objekt skladů č. 3. Stejně tak jako objekt 3 i garáž je relativně dobrém stavu. 

Budou zde provedeny stejné stavební úpravy jeko u objektu č.3.
 
Zděný plot navazující na objekt 1 a 2:

Zídky, které tvoří oplocení na severní a západní straně pozemku a které navazují na otevřený
přístřešek (objekt 1) a budovu skladu (objekt 2), by měly být opraveny podobným způsobem jako zadní
stěna přístřešku. Stávající omítka je v soklové části vlivem vlhkosti značně poškozená a odpadává.
Předpokládám její odstranění cca do výšky 1 m a nahrazení novou sanační omítkou. Na zbytku plochy
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bude stávající omítka dle potřeby vyspravena a zídky budou následně opatřeny novým fasádním
nátěrem světlé barvy, odstín bude upřesněn. Zemina okolo zídek by měla být odkopána na úroveň
základové spáry zídek, zdivo by mělo být očištěno a opatřeno nopovou fólií (nopovou fólii ukončit cca
2cm nad upraveným terénem pomocí systémové ukončovací lišty). Okolo zídek v místech, kde na ně
nenavazuje dlažba, by měl být nově vybudován okapový chodníček šířky cca 30cm ukončený
zahradním betonovým obrubníkem a vysypaný praným kačírkem. Pod kačírek je nutné položit
geotextílií, aby nedocházelo k propadu kameniva do hlíny. 

Plotová kovová branka, která je součástí zídky na severní hranici pozemku, by měla zbroušena a
opatřena novým nátěrem tmavě šedou barvou.  

Plocha dvora:

V současnosti je větší část plochy dvorku vydlážděna kamennou žulovou dlažbou. Dlažba se
nachází v celé ploše průjezdu a podél zadní fasády objektu úřadu. Dlažba je ukončena betonovými
obrubníky. Celkový stav dlažby je poměrně dobrý, jen je zarostlá plevelem a místy je dlažba mírně
propadlá. Dlažba bude v celé své ploše zachována, v rámci úprav bude místně rozebrána budou
vyrovnány propadnuté plochy. Celá plocha dlažby bude chemicky ošetřena přípravkem na hubení
plevele a následně bude plevel celoplošně odstraněn.

Zbylá plocha dvora je nezpevněná. V současnosti již byly oproti fotografii provedeny sadové
úpravy a plocha je osázena půdopokryvnými rostlinami, proto tato plocha zůstane téměř bez úprav.
Úpravy výsadby budou provedeny pouze v pásu podél nových okapových chodníčků a okolo nové
zámkové dlažby.  
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7    VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vzhledem k tomu, že velikost, způsob využití objektů a jejich napojení na inženýrské sítě zůstávají
zachovány, nedojde k nárůstu spotřeby vody, ke zvýšení spotřeby el. energie ani k zvýšení množství
odpadních vod. 

Množství dešťových vod se nemění. 

Zamýšlená stavba nemá vliv na chráněné území Natura 2000. 

Stavbou nevznikají ochranná pásma.

Stavba je umístěna v zóně havarijního plánování dle zákona č. 224/2015Sb., o prevenci
závažných havárií způsobenými vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými
směsmi (zákon o prevenci závažných havárií) – objekt plnírny Flaga Satalice s.r.o. , Vzdálenost
plánovaného objektu od plnírny Flaga je vzdušnou čarou cca 790m. Stavebník se seznámil s
informacemi určenými veřejnosti v zóně havarijního plánovaní, které vydal odbor bezpečnosti a
krizového řízení MHMP.  

8   POŽADAVKY NA PRŮBĚH VÝSTAVBY

Stavba bude prováděna generálním dodavatelem, který bude určen na základě výběrového
řízení.

Po celou dobu výstavby budou na stavbě probíhat kontrolní prohlídky za účasti stavbyvedoucího,
technického dozoru investora a autorského dozoru. Prohlídky budou probíhat minimálně jednou za 14
dní, v případě potřeby častěji.

Pro provádění stavby nebudou nutné zábory sousedních pozemků, veškeré zařízení staveniště
bude realizováno na vlastním pozemku.   

Přístup na pozemek bude zajištěn stávajícím vjezdem z ulice K Radonicům.     
Pro staveništní odběr vody a el. energie budou využity stávající domovní přípojky. 
Během výstavby budou aplikována účinná opatření, aby bylo minimalizováno zatížení okolí

prachem.
Pokud by v důsledku stavební činnosti nebo činností se stavbou souvisejících došlo k znečištění

veřejných komunikací, bude neprodleně provedeno jejich očištění na náklady stavebníka. 
Po celou dobu výstavby budou používána výhradně vozidla a stavební mechanismy, které splňují

příslušné emisní limity. 
Při stavební činnosti bude dbáno na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 
Stavba bude prováděna tak, aby nemohlo docházet ke kontaminaci půdy a povrchových i

podzemních vod cizorodými látkami (např. oleje, barvy a pod.). 
Veškerý odpad vzniklý stavební činností bude náležitě likvidován v souladu s platnými předpisy.   
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9    BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při stavebních pracích podle tohoto projektu je dodavatel povinen postupovat v souladu s
vyhláškou č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o
bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. Dále je povinen se řídit příslušnými
technickými normami pro provádění jednotlivých typů konstrukcí. 

V Praze 30.9.2019

                                                                                                    Ing. arch. Veronika Kašparová 
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