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A.1) Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě  

a) Název stavby    Oprava střechy SPŠE Havířov 

b) Místo stavby    Parcela č. 1107 k. ú. Havířov-Město 

                    Havířov, Makarenkova 513/1 

A.1.2 Údaje o vlastníkovi   

      Moravskoslezsý kraj 

                 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  

      IČ:  70890692 

Hospodaření se svěřeným majetkem: Střední průmyslová škola elektrotechnická,  

Havířov, příspěvková organizace,  

Makarenkova 513/1, Město, 73601 Havířov 

IČ: 62331574 

      Zastoupen: Ing. Petr Kocurek, ředitel školy 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli PD   

ASA expert a. s. 

      Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava 

      IČ 27791891; DIČ CZ27798191 

      http: www.asaexpert.cz 

      e-mail: info@asaexpert.cz; tel/fax: 596 110 035 

 

      Ing. Pavel Srkal ČKAIT 1103796 (pozemní stavby) 

             Ing. Pavel Srkal – vedoucí projektu, kontrola 

      Ing. Radek Spurný, projektant    

Ing. Jana Folwarczná, ČKAIT 1101979  požární technik 

Bc. Linda Kohútová, zpracovatel záchytného sys. 

Ing. Lucia Gabrišová, statické posouzení 

      Petra Provazníková, rozpočtář 

 

A.2) Seznam vstupních podkladů 

  

K objektu nebyla předložena od investora původní dokumentace, nezachovala se. Projektant 

však v roce 2016 zpracoval projektovou dokumentaci pro provedení stavby na výměnu oken, ze 

které částečně vycházel. Předlohou této dokumentace byla pouze dokumentace stavební části 

projektu zpracovaného Havířovskou inženýrskou kanceláří z 07/2003 s názvem „ZATEPLENÍ 

FASÁDY SPŠE“ bez uvedení stupně. PD zpracoval Ing. Rostislav Dohnal. Jedná se o jednoduchou 

PD bez zakreslení vnitřních dispozic a větších návazností. Podle této PD bylo dle informací 

sdělených investorem provedeno zateplení zájmového objektu pravděpodobně v roce 2003. 

Podkladem pro projekt opravy střech byl odborný posudek Ateliéru DEK zpracovaný společností 

DEKTROJEKT s. r. o. Ing. Ondřejem Nečasem v prosinci 2016. 

Závěry odborného posouzení byly použity a při jednání se zástupci investora zapracovány. 

 

V rámci předmětné akce na opravu střech všech objektů bylo provedeno podrobné zaměření 

délek, ploch, a navazujících konstrukcí společně s výškami. Dále byly provedeny další sondy pro 
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objasnění řešení stávajících detailů. Ze sond projektant provedl vyhodnocení, závěry sepsal a 

ostatní  uschoval v archivu. Jak k zaměření, tak k sondám byla pořízena fotodokumentace. 

 

K akci nebylo dodáno investorem žádné stanovisko ani vyjádření. Dle rozsahu se jedná o 

stavební práce podle §103 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, což bylo 

potvrzeno sdělením ze stavebního úřadu, viz. dále. 

 

 

A.3) Údaje o území 

 

a) Rozsah řešeného území 

 

Zájmový objekt budovy leží na parcele č. 1107 v k. ú. Havířov – Město. Přiléhající stavební 

pozemek p. č. 1108 je v majetku i správě stejného právního subjektu a je oplocen. Na ostatních 

plochách nebudou prováděny žádné stavební práce v rámci této PD. 

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

 

Pozemek se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně ani chráněném území. 

Zájmové parcely nejsou v záplavovém, svážném ani poddolovaném území. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech 
 

Odtokové poměry se vlivem stavby nemění, povrchové a podpovrchová voda bude odváděna 

stávajícím způsobem. 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 

Objekt v rámci PD nemění svůj objem, umístění ani vzhled. Je tedy v souladu se stávajícím 

stavem a tedy i územně plánovací dokumentací.  

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, s povolením stavby 

Netýká se této stavby, územní rozhodnutí, nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní 

rozhodnutí nebyla vystavena. Nedochází ke změně účelu užívání stavby, ani k dostavbám, 

přístavbám či nástavbám. Stavba je tedy v souladu s územně plánovací dokumentací. Pro 

stavbu bylo vydáno Sdělení Magistrátu Města Havířova, odboru stavební a silniční správní úřad 

ze dne 3.8.2017, paní Renatou Zemanovou. Dle předložené PD práce nevyžadují stavební 

povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 

Jedná se o stavební úpravy na stávajícím objektu střední školy a tělocvičny, které vedou 

k obnovení hydroizolační schopnosti střešního pláště a k zlepšení jejich tepelně technických 

vlastností. 

U objektů se nemění základní půdorysné rozměry, výška ani způsob využívání. 
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Projektová dokumentace je provedena v souladu s obecnými požadavky na využití území, 

především vyhl. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

Část třetí, hlava II, Požadavky na umísťování staveb 

§ 23, Obecné požadavky na umisťování staveb 

- Jedná se o stavební úpravy stávajících staveb, které jsou napojeny na sítě technické 
infrastruktury a pozemní komunikaci, což nebude měněno. Na pozemku před objekty je 
prostor pro přístup požární techniky a provedení jejího zásahu. Stávající připojení staveb 
na pozemní komunikace svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovuje 
požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlé 
pozemní komunikaci. Připojení splňuje také požadavky na dopravní obslužnost, 
parkování a přístup požární techniky. 

- Stávající objekty nyní ani s navrženými úpravami (zateplení střešního pláště) 
nepřesahují na sousední pozemky.  

- Změnou stavby nebude narušena urbanistická ani architektonická hodnota stávající 
zástavby. 

- Mimo řešené objekty budou umístěny maximálně dočasné stavby zařízení staveniště. 

§ 25, Vzájemné odstupy staveb 

- Vzájemné odstupy staveb se změnou stavby nemění, tzn. veškeré požadavky zůstávají 
dle stávajícího stavu. Odstupy nadále umožňují údržbu staveb a užívání prostoru mezi 
stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti. 

 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 

Projektová dokumentace je provedena v souladu s požadavky jednotlivých dotčených orgánů 

státní správy.  

 

Při začátku projektových prací byl projektant přítomen na jednání, kde byl předběžně 

odsouhlasen rozsah požadovaných prací. Zápisy z jednání jsou uloženy v archivu u projektanta. 

Při provádění stavebních prací je stavebník povinen učinit nezbytné opatření, aby nedošlo 

k ohrožení či poškození majetku (inženýrských sítí, komunikací, objektů, apod.). Při činnostech 

v blízkosti inženýrských sítí bude stavebník respektovat ustanovení právních předpisů 

pro ochranná pásma. Před zahájením jakýchkoli zemních prací je stavebník povinen požádat o 

vytyčení trasy podzemního vedení všechny správce inženýrských sítí. Stavebník je povinen 

dodržet ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto pásmu, je povinen situovat zařízení 

staveniště, na základě vytyčení, mimo ochranné pásmo daného vedení a po dobu provádění 

prací umožnit přístup k ovládacím armaturám. Nutno počítat s uskladněním materiálu a břemen 

mimo smykový klín výkopů. 

 

KHS není vyžadováno – stavebními úpravami nejsou měněny skutečnosti týkající se 

hygieny.  

PBŘS bylo zpracováno, požadavky jsou zapracovány v dalších částech PD. HZS se 

k prováděcí projektové dokumentaci oprav nevyjadřuje, nicméně pro vyjádření satevbního 

úřadu byl HZS vyzván k vydání stanoviska. Souhlasné stanovisko bylo vydáno 30.8.2017 Ing. 

Petrou Fickovou a je přiloženo v dokladové části. 
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Požadavky správců inženýrských sítí jsou uvedeny v jejich stanoviscích, které byly získány 

na základě žádostí o existence sítí. Do IS se nezasahuje. 

 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 

Netýká se této stavby, nebyly žádány žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 
 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 

Netýká se této stavby. 

 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

 

Jedná se pouze o p. č. 1107, k. ú. Havířov – Město. Přiléhající parcely jsou v majetku, resp. 

správě investora, jedná se o p. č. 1108. 

Zábor všech ploch si zajistí realizační firma, včetně případných poplatků za přístupy a pronájmy. 

 

A.4) Údaje o stavbě 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 

Jedná se o změnu dokončené stavby.  

 
b) Účel užívání stavby 

 

Budova je využívána jako střední průmyslová škola elektrotechnická, účel nebude měněn. 

 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 

Jedná se o stavby trvalé. 

 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
 

Předmětný objekt je mimo zóny ochrany (stavba není kulturní památkou, ani nejsou známy 

jiné stupně ochrany). 

 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
 

Projektová dokumentace je provedena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, 

především vyhl. č. 268/2009 Sb. a zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jsou 

dodrženy příslušné zákony, vyhlášky a normy. 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby: 
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Část první, Úvodní ustanovení    

§ 2, Předmět úpravy  

- Jde o změnu dokončených staveb 

Část druhá, Technické požadavky na stavby 

§ 5, Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu 

- Stávající rozptylové plochy před objekty umožňují plynulý a bezpečný přístup i 
odchod a rozptyl osob do okolí staveb. 

§ 6, Připojení staveb na sítě technického vybavení 

- Stávající napojení na sítě technického vybavení se stavbou nemění 
 

Část třetí, Požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb 

§ 8, Základní požadavky 

- Stavba bude při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a bude 
současně plnit základní požadavky (mechanická odolnost a stabilita, požární 
bezpečnost, ochrana zdraví osob a zvířat, ochrana proti hluku, bezpečnost při 
užívání, úspora energie a tepelná ochrana). 

§ 9, Mechanická odolnost a stabilita 

- Nově navržené úpravy (zateplení střešního pláště budovy) jsou posouzeny ve 
statickém posouzení, viz. část D.1.2 této PD.  

§ 14, Ochrana proti hluku a vibracím 

- Při realizaci nebudou překračovány limitní hygienické hodnoty. Práce budou 
prováděny v běžné pracovní době maximálně od 7 do 19 hod. Upravovaný objekt 
není zdrojem hluku. 

§ 16, Úspora energie a tepelná ochrana 

- V rámci opravy a odstranění poruch bude provedeno zateplení, tímto dojde k úspoře 
energie na vytápění. 

Část čtvrtá, Požadavky na stavební konstrukce staveb 

Stávající stav objektů nesplňuje (neřeší) podmínky vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Změnou stavby nebude 

bezbariérovost objektu řešena, zůstane dle stávajícího stavu.  

 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 
 

Projektová dokumentace je provedena v souladu s běžnými požadavky jednotlivých orgánů 

státní správy. 
 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 

V rámci projektové přípravy nebyly řešeny žádné výjimky, ani úlevová řešení. Netýká se této 

stavby. 
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h) Navrhované kapacity stavby 
 

Navrhované kapacity stavby nebudou měněny, PD neřeší. 

 
i) Základní bilance stavby 
 

Základní bilance stavby se nemění, dochází ke snížení energetické náročnosti spojené 

s vytápěním, nicméně se jedná pouze o nejvyšší podlaží budov, tedy zlepšení tepelně 

technických parametrů do 25%. 

Hospodaření s dešťovou vodou – stávající. 

Produkované množství a druhy odpadů – stávající, bez navýšení 

 
j) Základní předpoklady výstavby 

 

Základní předpoklad výstavby dle dohody mezi generálním dodavatelem stavby (dále jen 

GDS) a investorem je začátek provádění po podpisu SoD s vybraným GDS dle výběrového řízení. 

Pro stavbu generální projektant (dále jen GP) připravil předběžný harmonogram stavebních prací, 

který je přílohou PD v dokladové části. 

Předpoklad realizace na nejvíce postižených objektech je podzim 2017 (Označení SO01a, b, 

c). Vzhledem k termínu a nutnosti provést některé práce již v roce 2017 je předpoklad dokončení na 

jaře 2018, případně z administrativních důvodů bude stavba provedena celá v roce 2018. 

Nejpravděpodobnější předpoklad provádění: Stavba bude rozdělena na 2 stavební objekty. 

SO01 Hlavní budova a přiléhající části (jedna úroveň střech) 

SO02 Střecha nad tělocvičnou a spojovací část. 

 
k) Orientační náklady stavby 
 

Předpokládaná cena viz. položkový rozpočet. 

 

 

A.5) Členění stavby na objekty a technologická zařízení 

 

Stavba je projektově rozdělena na 2 stavební objekty z důvodu termínu realizace. 

SO01 Hlavní budova a přiléhající části (jedna úroveň střech) 

SO02 Střecha nad tělocvičnou a spojovací část. 

V případě příznivých klimatických podmínek může být stavba provedena jednotně. 

 

 

V Ostravě 21. 07. 2017 

Vypracoval: Ing. Pavel Srkal, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

 


