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Část A – Průvodní zpráva 
 

A. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

A. 1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
 

a) Název stavby: Stavební úpravy sociálního zázemí v 1.NP a 1.PP 

b) Místo stavby: ZŠ prof. Švejcara v Praze 12, Mráčkova 3090/2, 

Praha 4 

c) Předmět projektové dokumentace: projekt pro stavební povolení 

 

A. 1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI  

Základní škola profesora Švejcara v Praze 12,  
Mráčkova 3090/2,  

 

A. 1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 

a) Generální projektant: 
 DRACO Praha s.r.o.       
                           Odlehlá 920/59a, Praha 9 – 190 00                    

IČ: 618 56789, DIČ: CZ618 56789 
 e-mail: neradova@draco-praha.cz 
 www.draco-praha.cz 
 

b) Hlavní projektant: 
 Ing. Jolana Neradová Bydžovská 
 Autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby 
 ČKAIT 0009064 
  

A. 2 ÚDAJE O VSTUPNÍCH PODKLADECH 
 

Vstupními podklady pro zpracování projektové dokumentace byly stávající  
plány areálu školy, prohlídka a zaměření na místě a požadavky investora. 
 
 

A.3  ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a)  rozsah řešeného území 
       Jedná se o vnitřní stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu. 
 
b)  údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Není stanoven žádný způsob ochrany dle jiných právních předpisů. 

 
c)  údaje o odtokových poměrech 
 Nebudou touto stavbou ovlivněny. 
 
d)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní plán 
       Jde o vnitřní úpravy v budově školy, které nejsou v rozporu s územně plánovací 

dokumentací. 

mailto:neradova@draco-praha.cz
http://www.draco-praha.cz/
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e)  údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby o jejím souladu a 
územně plánovací dokumentací  

 Jde o stavební úpravy takového charakteru, že nepodmiňují změnu v užívání stavby. 
 
f)  údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 Je dodrženo. 
 
g)  údaje o splnění dotčených orgánů 
 Nebyly vzneseny žádné požadavky. 
 
h)  seznam výjimek a úlevových řešení 
 Žádné výjimky a úlevová řešení nejsou. 
 
i)  seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Nejsou známy. 
 
j)  seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

       parc.č. 4137/13 

 
 

A. 4 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) účel užívání stavby 

Sociální zázemí v objektu školy. 

b) trvalá nebo dočasná stavba 
               Jedná se o stavbu trvalou.  

c) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 
apod.), 
Není stanoven žádný zvláštní způsob ochrany 

d) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Ze stavební části projektové dokumentace objektu vyplývá, že byly dodrženy obecné 
a technické požadavky na výstavbu stanovené prováděcími právními předpisy. 
Předmětná stavba splňuje všechny požadavky stavebního zákona č.183/2006 Sb. v 
platném znění.  

e) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů 
Požadavky a podmínky dotčených orgánů budou doplněny formou dodatku k PD a 
budou splněny v rámci realizace stavby. 

f) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou známy žádné výjimky a úlevová řešení. 

g) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
Sociální zázemí školy – úprava, dle potřeb školy. 
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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 budov apod.), 

               Škola je připojena na kanalizaci, vodovodní řad a elektrickou síť a produkuje běžný 
               komunální odpad. 

i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, etapizace), 

Předpokládaná lhůta stavby je cca 2-3 měsíce po provedení výběrového řízení na 
dodavatele stavby. 

j) orientační náklady stavby 
Předpokládané investiční náklady: cca 1.mil. korun 

 
 

A. 5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ  
 
Stavba nebude členěna na samostatné stavební objekty ani technologická zařízení. 

 
 

Část B – Souhrnná technická zpráva 
 

B. 1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY  
 
Stavební úpravy se týkají stávajících vnitřních prostor v budově školy, otázka území není 
řešena. 
 

B. 2 CELKOVÝ POPIS STAVBY  

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Po stavebních úpravách budou místnosti sociálního zázemí dále užívány k původnímu účelu.  

 
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Vzhledem k charakteru stavby není tato otázka řešena. 

 
B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby                                                                                                                                                                                                                    
Budou provedeny úpravy stávajícího sociálního zázemí. 

 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Sociální místnosti jsou umístěny v 1.NP a 1.PP, přístupném pouze po schodišti, nelze zajistit 
plné bezbariérové užívání. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
V rámci bezpečnosti užívání stavby je nutno respektovat platné legislativní předpisy a normy 
pro bezpečnost a ochranu zdraví osob.  

 

B.2.6 Základní technický popis stavby 
V prostoru sociálního zázemí budou provedeny bourací práce jen v malém rozsahu, a to dveří a 
části příčky u místnosti výlevky, která bude po úpravě propojena s chodbičkou u personálního 
WC. Dále pak budou vybourány vstupní dveře k dívčím sociálkám velikosti 60 cm a budou 
zvětšeny na vel.80 cm.  
Veškeré obklady a dlažby budou také odsekány a nahrazeny novými. Výběr a barevné 
provedení si bude určovat investor, dlaždice a obklady by bylo dobré dodat z české výroby. 
Umístění umyvadel a toalet bude ponecháno ve stejných místech a počtech. V 1.NP na dívčím 
WC, bude do krajní toalety, která bude posunuta, přidán bidet stojící na podlaze. Zde bude také 
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posunut radiátor, tak aby bylo možné lépe umístit toaletu s bidetem. Kompletní prostory 
sociálního zázemí budou přemalovány a budou případně opraveny omítky. V místě 
personálního WC bude mezi příčkou a stropem provedeno zakrytí stávajícího stoupacího 
potrubí a tím bude rovněž provedeno zmenšení otvoru mezi dívčími a personálními toaletami. 
Stávající ocelové zárubně budou ponechány, bude provedeno jejich očištění a nové natření, 
barva dle výběru investora. 
 

Voda a kanalizace 

Voda: 

Veškeré stoupací i připojovací potrubí je v novém provedení typ HT, dle výkresové 

dokumentace. V místnostech jsou veškeré rozvody vedeny v podlaze, v příčkách nebo jsou 

přizděny. Studená voda je DN 20,25,32, teplá voda je DN 20,25,32. Cirkulace je vedena pro 

všechna podlaží DN 25. Každé sociální zázemí je opatřeno uzávěry. 

VODOVODNÍ BATERIE: 

B – bidetová baterie stojánková 

U – umyvadlová baterie nástěnná 

V – nástěnná baterie pro výlevku s delším ramínkem 

 

Kanalizace: 

Rozvody odpadů budou provedeny z materiálu HT -  100, 75 50, 40. Pokud budou někde 

instalovány čistící tvarovky, budou rovněž vyměněny. Stoupačky budou napojeny na stávající 

větrací hlavice, které jsou vyvedeny nad střechou, zaústěné do stávající ležaté kanalizace.  

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:  

WC -  Kombi toaleta 

U – Umyvadlo nástěnné – 60 nebo 65 cm, české výroby 

P – pisoár nástěnný – vč. senzorového splachování, české výroby 

V – nástěnná výlevka, plastová nebo keramická 

Počet umyvadel bude ponechán - 4 ks do jedné umývárny. Umyvadla budou kompletována 

s pákovou baterií. V úklidové místnosti bude výlevka a kohout na teplou a studenou vodu. Na 

dívčích toaletách bude v krajní největší toaletě u oken přidán bidet.  

 

3.10. Elektroinstalace 

Bude provedena úprava vypínače u vybouraných dveří v 1.PP. Vzhledem k tomu, že jsou 

v místnostech již velmi stará svítidla, budou nahrazena novými. V místě umýváren budou nad 

umyvadly osazena nová nástěnná svítidla a v místě toalet budou osazena nová zářivková svítidla. 

Umístění svítidel nebude měněno, budou osazena na původní místa. Na tyto a stávající rozvody 

bude po dokončení provedena revize. 
 

B.2.7 Technická a technologická zařízení 

Při stavebních úpravách bude dodáváno standardní vybavení pro sociální zázemí budovy školy 
– zařizovací předměty sanitární techniky 
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B.2.8   Požárně bezpečnostní řešení. Posouzení tech. podmínek požární ochrany: 

Dotčený prostor je zahrnut do požárně bezpečnostního řešení budovy školy 

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi. Kritéria tepelně technického hodnocení. 

Tato otázka není v této dokumentaci řešena 

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.). 
 
Vzhledem k malému rozsahu prací, které budou prováděny v době školních prázdnin a jejichž 
hlučnost nepřesáhne limity pro hluk uvnitř objektu s výjimkou krátkodobého a přerušovaného 
použití elektrických nástrojů pro vybourání otvoru pro nové dveře, není nutné hygienické 
požadavky řešit. 

 

B.3    PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Objekt školy je připojen na městskou technickou infrastrukturu. 

 

B.4    DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Vzhledem k charakteru stavby není tato otázka řešena. 

 

B.5    ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
Vzhledem k charakteru stavby není tato otázka řešena. 
 

B.6    POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIV. PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí 

 

B.7    OCHRANA OBYVATELSTVA 

Vzhledem k charakteru stavby není tato otázka řešena 

 

B.8   ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Staveniště je umístěno v 1. NP a 1. PP školní budovy, přístup je po schodišti z 1.NP. Stavebník 
poskytne zhotoviteli stavby zázemí ve formě uzamykatelného prostoru pro šatnu pracovníků a 
skladování nářadí. Pro meziskládku nového materiálu i vybouraných hmot lze využít venkovní 
prostory v areálu školy. 
 

 

 

 
 
V Praze 4.12. 2017                                 Vypracovala: Ing. Jolana Neradová Bydžovská 
 
 
 


