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A. PRÚVODÍ  ZPRÁVA 
 
A.1 .Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě   
a) Název stavby :      Stavební úpravy – rekonstrukce stodoly na p.č. st. 9, k.ú.  Strašice v Pošumaví 
b) Místo stavby :      Obec Strašice par.č. . st. 9,  k.ú. Strašice v Pošumaví 
c) Předmět PD   :      DSP – dokumentace pro stavební povolení                                
 
A.1.2. Údaje o vlastníkovi 
Vlastník objektu a pozemku :  Obec Strašice č.p.8, 387 16 Strašice                                
Kraj :        Jihočeský 
Okres :       Strakonice 
Obec :        Strašice 
Stavební úřad :    Strakonice 
 
A.1.3. Údaje o zpracovateli PD :  
Projektant :  Ing. Miroslav Chalupský , Mírová 914, 386 01 Strakonice, tel.: 724 053 636 
                        chalupsky@atelier-penta.cz 
                        ČKAI č .  0101385-pozemní stavby 

 
 A.2 Seznam vstupních podkladů. 
      

- Snímek z mapy KN  
- Šetření na místě stavby 
- Konzultace s investorem 
- Platné zákony, vyhlášky, normy a předpisy 

 
 A.3  Údaje o území. 
 
a) rozsah řešeného území :   
   - pozemek p.č. st.9 v k.ú. Strašice v Pošumaví  
   - stavební práce budou probíhat pouze na výše uvedeném pozemku 
 
b) dosavadní využití a zastavěnost území :   
    - Na pozemku stály objekty hospodářských stavení, které již byly demolovány a zbývající stodola 
bude zrekonstruována na sklad obecního zahradnického nářadí a mobiliáře. 
terénu. Přístup na pozemky je po prašné cestě ze silnice III. tř. 13914 Strakonice – Droužetice.  
 
c) údaje o ochraně území :  Žádná ochrana území..   
 
d) údaje o odtokových poměrech :   Odtokové poměry na pozemku se nemění. Dešťové vody se 
zasakují do terénu. 
 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací : Objekt a jeho využití jsou v souladu s 
územně plánovací dokumentací obce. 
 
f) údaje o souladu s územním rozhodnutím :   Pro stavbu bude nutné vydat stavební povolení. 
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g) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území :  Obecné požadavky na využití území 
budou stavbou dodrženy. 
 
h) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů :  Stavba je navržena v souladu územním plánem. 
 
i) seznam výjimek a úlevových řešení :  Nejsou vydány žádné výjimky ani navržena žádná úlevová 
řešení. 
 
j) seznam souvisejících a podmiňujících investic :  Stavba si nevyžádá další související nebo 
podmiňující investice. 
 
k) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (dle KN) :  
 
    Pozemky zastavěné : 
    Ve vlastnictví  :  Obec Strašice, č. p. 8, 38716 Strašice 
 p.č.  st. 9 -  Stavební pozemek – zastavěná plocha a nádvoří. Stavba se nachází v současně 
zastavěném území Strašice.  K rekonstrukci stavby nebude nutné využití sousedních pozemků.       
 
   Pozemky sousedící se zastavěnými (ve vlastnictví) : 
 
13 - zahrada ;    Obec Strašice, č. p. 8, 38716 Strašice 
1197/1 -  ostatní plocha, ostatní komunikace ;    Obec Strašice, č. p. 8, 38716 Strašice 
1212/31 – ostatní plocha, silnice  ;  Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 
37001 České Budějovice;  ve správě  :  Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 
České Budějovice 3, 37010 České Budějovice, středisko Strakonice. 
10/1    – zastavěná plocha  a nádvoří ; Sýkorová Eva Mgr., Družby 979/5, Doubravka, 31200 Plzeň 
16/1  – zahrada ;   Burian Karel, č. p. 75, 38716 Strašice 
16/2 – ostatní plocha, neplodná půda;  SJM Burian Karel a Burianová Alena, č. p. 75, 38716 Strašice 
 
A.4  Údaje o stavbě. 
 
a)  Na pozemku je stará zděná stodola, která sloužila ke skladování slámy a parkování zemědělské 
techniky původního majitele.   Obec stodolu zrekonstruuje a bude zde skladovat vlastní 
zahradnickou techniku a nářadí a obecní mobiliář (lavičky a stoly). 
Přístup na pozemek je ze silnice III. tř. č. 17221.  
      Elektropřípojka pozemku zůstává stávající. V objektu stodoly bude zrekonstruována vnitřní 
elektroinstalace – osvětlení a zásuvky. 
      Dešťová voda ze střechy stodoly bude svedena k zasakování na terén jako doposud. 
b)  Účel užívání stavby – sklad obecní zahradnické techniky, nářadí a mobiliáře.  
c)   Jedná se o stavbu trvalou.  
d) údaje o ochraně stavby dle jiných předpisů :   Stavba není kulturní památkou nebo jinak 
chráněným objektem 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb.  
   Projektová dokumentace byla zpracována dle : 
- zákona č. 183/2006 stavební zákon a přílohy 1. vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb  
- stavba bude probíhat v souladu se zákonem  č. 309/2006 Sb. o BOZP. 
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- během výstavby bude prováděno třídění odpadů ze stavby a tento bude následně vyvážen na obcí 
určenou skládku nebo do sběrného dvora 
- stavba bude využívána k potřebám investora 
 
 f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů :  
- Dokumentace stavby bude předána dotčeným orgánům státní správy k jejich vyjádření ke stavbě a 
následně bude podána ke stavebnímu povolení na Odbor výstavby a životního prostředí  na MěÚ 
ve Strakonicích. V průběhu stavby budou dodrženy všechny požadavky dotčených orgánů, které 
budou stavebníkovi písemně předány ve správních rozhodnutích. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení :  V současnosti nejsou vydány žádné výjimky ani navržena 
žádná úlevová řešení. 
 
h) navrhované kapacity stavby  :   
   -  Zastavěná plocha stodoly se stavebními úpravami .. celkem  do 120  m2  

i) základní bilance stavby : 

  Potřeba el. energie, instalovaný příkon , stávající hlavní jistič 3x 25 A 
   
j) základní předpoklady výstavby :   datum :   zahájení stavby – jaro 2020 
                                                                                  dokončení stavby - v r.  2021.  
    Stavba bude probíhat v jedné etapě. 
 
k) orientační náklady stavby :    odhadované náklady stavby  cca 0,5  mil. Kč 
 
 A.5  Členění stavby na objekty a technologická zařízení. 
 
- Stavbu tvoří jeden objekt bez technologií, s přípojkou el. en. 
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                                             B) Souhrnná technická zpráva            

B.1 Popis území stavby 
charakteristika stavebního pozemku (objektu) : 
- Na pozemku je stará zděná stodola, která sloužila ke skladování slámy a parkování zemědělské 
techniky původního majitele.   Přístup na pozemek je ze silnice III. tř. č. 17221.  
Pozemek má stávající elektropřípojku.  
- Parkování je zajištěno na pozemku stavebníka na zpevněné  štěrkové ploše. 
Rekonstrukce stodoly :   
- Bude rozebrána střecha včetně krovu, zděné štíty pod krovem budou také rozebrány. Ve stodole 
bude vytěžena hlína podlahy pro položení skladby betonové podlahy. 
- Bude proveden nový žlb. věnec, ke kterému budou ukotveny trámy dřevěného zastropení a vazné 
trámy krovu, krov bude smontován celý nově a položena nová betonová krytina. 
- Štíty budou vyzděny nově pod krov, ve štítech budou osazena dřevěná jednoduchá okna 
k prosvětlení vnitřku stodoly.  Štíty budou opatřeny štukovou omítkou na jádro vně i uvnitř. 
- U severní stěny bude smontováno dřevěné příkré schodiště do půdního prostoru. 
- Budou osazena nová dvoukřídlá vrata. 
- Bude položena nová skladby betonové podlahy. 
- Zbytky vnější omítky budou otlučeny, zdivo omyto tlakovou vodou a bude provedena nová vnější 
fasáda ze štukové omítky na jádro. 
- Zbytky vnitřních omítek budou otlučeny, nabílené zdivo bude omyto tlakovou vodou a budou 
provedeny nové štukové omítky na jádro. 
-  Rozvody  instalací –pouze EI – bude proveden nový vnitřní rozvod pro osvětlení a zásuvkový 
obvod na 220 a 380 V s napojením na  stávající elektroměrovou skříň na pozemku. Napojení bude 
zemním kabelem v plastové chráničce uloženém 0,5 m pod úrovní budoucího zpevněného dvora. 
Instalaci provede odborně způsobilá osoba (firma). 
   b)  provedené průzkumy :  Žádné.   
  c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma :   Objekt se nenachází v  ochranném pásmu. 
  d) poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území :  Pozemky neleží v záplavovém 
území ani  na poddolovaném území. 
   e) vliv stavby na okolní pozemky :  Realizace stavby nemá negativní vliv na okolní pozemky a 
stávající stavby .  
     f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin :   Žádné .  
     g) požadavky na zábory pozemků ze zemědělské půdního fondu nebo lesních pozemků :  
           Žádné. 
    h) územně technické podmínky :  Rekonstrukce (stavební úpravy) budou provedeny na pozemku 
p.č. st. 9.    
    i)  věcné a časové vazby stavby :  Stavba bude prováděna v jedné  etapě.   
   
  B.2  Celkový popis stavby.  
  B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek. 
   -  Zastavěná plocha stodoly je  celkem do 120  m2  
   -  Zpevněná štěrková plocha pro pojezd a  parkování je stávající zbytek pozemku p.č. st. 9 
    
     B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení. 
     Vzhled objektu  se v objemu a rozměrech nezmění.viz výkresová část PD. 
    B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby. 
     Jedná se o objekt ke skladování obecní zahradnické techniky, nářadí a mobiliáře. 
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     B.2.3.8. Odpady, odpadní vody :  
-  Splaškové vody - žádné  
 - Dešťové vody budou svedeny k zasakování na terén pozemku stavebníka jako doposud. 
 - Odpady ze stavby - budou roztříděny a vyvezeny nařízenou skládku. Vytěžená zemina bude 
použita k zemním násypům a vyrovnávání svažitého terénu pozemků stavebníka. 
 
       B.2.4  Bezbariérové užívání stavby. 
      Není řešeno.  
 
       B.2.5   Bezpečnost při užívání stavby.  
           Stavba je navržena v souladu se zákonem č. 183/2006 (stavební zákon). Výstavba bude 
probíhat v souladu se zákonem  č. 309/2006 Sb. o BOZP na staveništi a při stavebních pracích.  
 
       B.2.6  Základní charakteristika objektu. 
  
a)  stavební řešení :  
   Je zakresleno a popsáno podrobně ve výkresové dokumentaci a TZ část B)D). 
   Jedná o zděný objekt, jehož základním nosným prvkem jsou obvodové  nosné stěny,  
na kterých dřevěný sedlový vaznicový krov a dřevěný trámový strop.   
      
b)  konstrukční a materiálové řešení :  
     Viz bod B.2.6.a) a výkresová dokumentace v části D) 
 
c)  statika,  mechanická odolnost a stabilita :  
    Stavba je navržena a použité stavební materiály jsou voleny tak, aby zatížení na ni působící 
v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části nebo její nepřípustné 
přetvoření nebo poškození jejích technických zařízení a instalovaného vybavení.  
 
        B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení. 
a)  technické řešení : 
   Technická řešení a technologické postupy jsou dané použitými stavebními materiály ve stavbě. 
Jedná se o tzv. mokré i suché  procesy a postupy výstavby. 
 
b)  Výčet technických a technologických zařízení :  Žádná. 
     
  B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení .  
       Stávající stodola sloužila ke skladování sena, slámy a zemědělské techniky původního majitele 
hospodářského dvora (statku).  
     Nově bude stodola sloužit jako sklad obecní zahradnické techniky, nářadí a mobiliáře. Požární 
zatížení stodoly se tedy po rekonstrukci výrazně sníží oproti původnímu stavu a účelu stodoly.      
     V jižní štítové stěně budou zrušeny provětrávací otvory a budou nahrazeny dvěma malými okny 
vysoko ve štítu, která budou sloužit k osvětlení vnitřního půdního prostoru.  Za vjezdovými vraty do 
stodoly budou na stěnu umístěny dva práškové hasící přístroje. 
   
B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi. 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení :   Objekt  nebude vytápěný. 
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b)  energetická náročnost stavby :   Objekt je energeticky zajištěn stávající elektropřípojkou.  
c)  posouzení využití alternativních zdrojů :   Žádné alt.  zdroje, v objektu nebudou. 
 
B.2.10  Hygienické požadavky na stavbu.   
-  Prosvětlení a odvětrání  prostoru stodoly bude přirozené okny a vraty, v objektu nebudou 
pobývat osoby ani zvířata.   
 
B.2.11 Ochrana před negativními účinky vnějšího prostředí. 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží :  Neřeší se. 
b) ochrana před bludnými proudy :   Neřeší se. 
c) ochrana před technickou seismicitou :  Neřeší se  
d) ochrana před vnějším hlukem :  Neřeší se.   
e) protipovodňová opatření :  Nřeší se. 
  
  B.3 Připojení na technickou infrastrukturu. 
 
a)  napojovací místa technické infrastruktury :  
 
El. energie – Napojení ze zemního kabelu z elektroměrné skříně na pozemku stavebníka je stávající, 
jen bude nově proveden vnitřní rozvod EI ve stodole. 
Vodovod – Neřeší se. 
Splašková kanalizace – Neřeší se. 
Dešťová kanalizace – bude svedena k zasakování do terénu pozemku stavebníka, jako je tomu 
doposud. 
 
b) připojovací poměry, kapacity, délky :  viz výkres situace 
 Elektrická energie – stávající přípojka 
  
          B.4 Dopravní řešení. 
 
a) popis dopravního řešení : Je zřízen stávající sjezd ze stávající silnice III. tř. č. 17221 .na pozemek 
stavebníka, na kterém po demolici ostatních objektů  bude zřízena dočasná štěrková zpevněná 
plocha pro parkování  a pojezd.  
b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu : Viz bod B.4.a). 
c) doprava v klidu :   Viz bod B.4.a). 
d) pěší a cyklistické stezky :  Kolem objektu vede silnice III. tř. č. 17221. 
 
           B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav. 
 
a)  terénní úpravy :   jsou stávající po demolicích ostatních objektů na p.č. st. 9 – řeší jiná PD. 
b)  použité vegetační prvky :   Žádné. 
c)  biotechnická opatření :   Žádná. 
 
B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana. 
a) vliv stavby na životní prostředí :  Realizací stavebních úprav nedojde ke zhoršení  životního 
prostředí.  
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b) vliv stavby na přírodu a krajinu :   Realizace stavby nemá další vliv na přírodu a krajinu. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území NATURA 2000 : V místě stavby se nenalézá žádná 
ptačí oblast (SPA) ani Evropsky významná lokalita (SCI). 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo EIA :  Nejsou stanoveny žádné 
podmínky. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma :  Navrhované stavební úpravy objektu nevyžadují 
zřízení žádných bezpečnostních pásem. 
  
            B.7 Ochrana obyvatelstva. 
Objekt v současnosti ani v budoucnosti nebude plnit žádné úkoly ochrany obyvatelstva. 
 
           B.8  Zásady organizace výstavby. 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění :   
Média  – el. energie je zajištěna ze stávající  elektropřípojky 
              -  voda bude pro stavbu zajištěna ze stávající kopané studny na pozemku stavebníka. 
 - Ostatní stavební hmoty, materiály a stavební díly budou na stavbu průběžně dováženy a 
skladovány   na o pozemku stavebníka.  
b) odvodnění staveniště :  Zůstává stávající. 
c) napojení staveniště na dopravní infrastrukturu :  Stávající sjezd ze silnice  viz  B.4.a). 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky :  Stavební práce budou prováděny v denní 
době od 6,00-22,00 hod. 
e) ochrana okolí staveniště :  Staveniště bude dočasně uzavřené oplocené mobilním oplocením 
zhotovitele.  
f) maximální zábory pro staveniště :  Žádné zábory cizích pozemků nebudou. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů, emisí, jejich likvidace :  
  Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po vytřídění přednostně využity nebo 
nabídnuty k recyklaci a zbylé pak odstraněny v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími 
předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí 
k dalšímu zpracování nebo likvidaci. 
Při demolici části stodoly (střecha a štíty pod krovem) se předpokládá výskyt odpadů kategorie „O“.  
Odpady budou odváženy k recyklaci. 
 

kód druhu odpadu název druhu odpadu kategorie      množství 

    

   170102 cihly                              O   2,0 m3 

   170201 dřevo       O   8,0 m3 

   170405 železo a ocel       O       0,05 t 

   170107 směsi betonu, cihel, ker.výr.       O       1 t 

   170103 tašky a keramické výrobky       O       4 t 

    

    

    

        Ochrana životního prostředí : 
Odstranění části stavby a způsob jeho provedení neohrozí životní prostředí. 
Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví : 
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  Při provádění demolice budou dodržována ustanovení zákona č. 309/2006, zákona 262/2006 a 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a č. 591/2006 Sb., včetně příloh. 
Rozsah demolic si nevyžádá ustanovení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví. 
h) bilance zemních prací :       
 - Vytěžená zemina podlahy v množství cca 20 m3 použije stavebník  k zásupům výmolů na obecních 
polních cestách. 
    - Ostatní materiály a obaly ze stavby vyveze stavebník na řízenou skládku nebo do sběrného 
dvora. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě :  Všechny stroje a zařízení použité pro stavbu musí být 
v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů – přepokládá se minimální nasazení strojů a 
zařízení. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci :  Stavba bude prováděna částečně svépomocí i 
dodavatelsky. Při realizaci záměru je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce 
technických zařízení, zejména  zákon 309/2006 Sb, o BOZP,  dodržovat zejména ustanovení :  
                       § 3,4,5,6,14,15,16,17,18 zákona č. 309/2006 Sb. 
  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., včetně příloh 
  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., včetně příloh 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb :  
Žádné veřejné stavby nebudou dotčeny, bezbariérovost se neřeší. 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření : Parkování techniky pro stavbu bude na pozemku 
stavebníka .  
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby : Žádné speciální podmínky nejsou 
stanoveny. Stavebník je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a 
neznečišťovat prostranství v okolí objektu, nezatěžovat jej nadměrným hlukem. Stavební práce 
budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb, o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 
 
n) postup výstavby, rozhodující termíny :  
Stavba bude prováděna v jedné etapě, odhadovaná doba výstavby je cca jeden rok.  
Zahájení stavby :  jaro 2020 
Dokončení stavby :   r. 2021 
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C) Situační výkresy   

                                                                 
 C.1 Situační výkres širších vztahů       
 

            
 C.2 Celkový situační výkres ;  C.3 Koordinační situační výkres  
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  C.3 katastrální situační výkres  

                                   
 
C.4 Výpis z KN   -   p.č.st. 9    
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D.1.1 a)  +  D.1.2 a)  Technická zpráva stavebního objektu 
 
Technické řešení stavby 
Technický popis stavebních konstrukcí a prací 
Rekonstrukce stodoly :   
- Bude rozebrána střecha včetně krovu, zděné štíty pod krovem budou také rozebrány. Ve stodole 
bude vytěžena hlína podlahy pro položení skladby betonové podlahy. 
- Bude proveden nový žlb. věnec, ke kterému budou ukotveny trámy dřevěného zastropení a vazné 
trámy krovu, krov bude smontován celý nově a položena nová betonová krytina. 
- Štíty budou vyzděny nově pod krov, ve štítech budou osazena dřevěná jednoduchá okna 
k prosvětlení vnitřku stodoly.  
- U severní stěny bude smontováno dřevěné příkré schodiště do půdního prostoru. 
- Budou osazena nová dvoukřídlá vrata. 
- Bude položena nová skladby betonové podlahy. 
Vše je podrobně popsáno ve výkresové části PD. 
 
 

D.1.4 a) Technická zpráva techniky prostředí staveb 

     
-  Rozvody  instalací –pouze EI – bude proveden nový vnitřní rozvod pro osvětlení a zásuvkový 
obvod na 220 a 380 V s napojením na  stávající elektroměrovou skříň na pozemku. Napojení bude 
zemním kabelem v plastové chráničce uloženém 0,5 m pod úrovní budoucího zpevněného dvora. 

Instalaci provede odborně způsobilá osoba (firma). 
 Elektroinstalace – Bude řešena oprávněnou odbornou osobou (firmou) při provádění rekonstrukce. 
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