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Základní údaje: 

Cílem projektu je vybavení interiéru v laborato�i chemie ve 3. NP budovy Mati�ního gymnázia, 
Ostrava, p�ísp�vkové organizace na ulici Dr. Šmerala 25 v Moravské Ostrav�. 
V rámci projektu bude provedena kompletní vým�na nábytku a vybavení v prostorách laborato�e a 
p�ípravny v�etn� jeho instalace, montáže a dopojení médií.  
 
a) Identifika�ní údaje: 
 
název stavby 
 

NNÁÁKKUUPP  VVYYBBAAVVEENNÍÍ   LLAABBOORRAATT OO��EE  CCHHEEMMIIEE    
VV  RRÁÁMMCCII   PPRROOJJEEKKTT UU  „„ZZKKVVAALLIITT NN��NNÍÍ   AA  MMOODDEERRNNIIZZAACCEE  VVÝÝUUKKYY  CCHHEEMMIIEE,,   

FFYYZZIIKKYY  AA  BBIIOOLLOOGGIIEE““  VV  BBUUDDOOVV��   MMAATT II��NNÍÍHHOO  GGYYMMNNÁÁZZIIAA,,   OOSSTT RRAAVVAA  
  

 
ú�el stavby nové vybavení interiéru laborato�e chemie  
 
místo stavby    Moravská Ostrava 
 
parc.�ísla pozemk� dot�ených stavbou  653/1, k.ú. Moravská Ostrava 
 
okres     Ostrava-m�sto 
 
kraj     Moravskoslezský kraj 
 
investor stavby, objednatel projektu  Mati�ní gymnázium, Ostrava, p�ísp�vková organizace 
                                                          Dr. Šmerala 25 
                                                          728 04 Moravská Ostrava 
  
provozovatel    Mati�ní gymnázium, Ostrava, p�ísp�vková organizace 
  Dr. Šmerala 25 

                                                       728 04 Moravská Ostrava 
                                                           
projektant    Ing. Š�upárek –projekce 

30. dubna 2034/14 
     702 00 Ostrava 
 
     �KAIT : 1100059 
 
 

Architektonické a stavebn� - technické �ešení:  

V rámci projektu bude dodán, namontován a na média napojen kompletní nový nábytek a vybavení 
v prostorách laborato�e a p�ípravny chemie.  

 
Provoz v budov�, po�et a rozmíst�ní zam�stnanc�: 
 
Budova Mati�ního gymnázia, Ostrava je šestipodlažní, nejí podsklepená. Je zast�ešená plochou 
st�echou. Budova je využívána pro výuku gymnázia. Pro stavební práce nebude nutno uvol�ovat 
žádné další prostory, stavební práce budou probíhat uvnit� budovy v dob� hlavních prázdnin, 
skladování stavebního materiálu bude zajišt�no rovn�ž uvnit� budovy, p�ístup na staveništ� 
z vnit�ního dvora budovy.  

b) Údaje o dosavadním využití a zastav�nosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních 
vztazích: 
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Dot�ená budova se nachází na parcele �íslo 653/1 v katastrálním území Moravská Ostrava. Parcela 
je v KN vedena jako zastav�ná plocha a nádvo�í, vým�ra parcely je 3301 m2. Budova je vedena pod 
�íslem popisným 2565. 

Dot�ená budova je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, 28. �íjna 2771/117, Mor. Ostrava, 702 00, 
správcem nemovitosti ve vlastnictví kraje je Mati�ní gymnázium, Ostrava, p�ísp�vková organizace, Dr. 
Šmerala 25, 702 00 Moravská Ostrava. 

 Objekt se nachází na rovinném pozemku.  

c) údaje o provedených pr�zkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu: 

Projekt byl zpracován na základ� t�chto podklad�: 
 
-prohlídky staveništ�, zam��ení stavby a místních pr�zkum�  
-konzultace s objednatelem 

Místo výstavby bude dostupné z komunikace parc. �. 3511, ul. Dr. Šmerala.  

d) informace o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�: 

V dokumentaci jsou dodrženy požadavky a podmínky všech dot�ených orgán� státní správy. 
 

e) informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu: 

Dokumentace byla zpracována dle všech platných hygienických a požárn�-bezpe�nostních p�edpis�, 
je v souladu s obecn� technickými požadavky na výstavbu a se všemi platnými �eskými technickými 
normami.   

f)  údaje  o  spln�ní  podmínek regula�ního plánu, územního rozhodnutí, pop�ípad�  územn�  
plánovací  informace  u  staveb  podle § 104 odst. 1 stavebního zákona: 

Stavba spl�uje podmínky územního plánu m�sta, jedná se o stávající objekt. 

g)  v�cné  a  �asové vazby stavby na související a podmi�ující stavby a jiná opat�ení v dot�eném 
území: 

Sousední objekty nebudou stavbou nijak ovlivn�ny.  

Pro stavební práce nebude nutno uvol�ovat žádné další prostory, stavební práce budou probíhat 
uvnit� budovy v dob� hlavních prázdnin, skladování stavebního materiálu bude zajišt�no rovn�ž uvnit� 
budovy, p�ístup na staveništ� z vnit�ního dvora budovy.  

Stavba nemá nep�íznivý vliv na životní prost�edí.  

Jiná opat�ení v dot�eném území nejsou plánována. 

h) p�edpokládaná lh�ta výstavby v�etn� popisu postupu výstavby: 

P�edpokládaná lh�ta výstavby je 2 m�síce. Za�átek stavby se p�edpokládá v m�sících �ervenec a 
srpen 2012. Vzhledem k charakteru stavby bude veškeré zásobování stavby probíhat z vnit�ního 
dvora školy, kde bude umíst�no za�ízení staveništ� - kontejner, skladovací plocha apod. P�ístup na 
staveništ� bude vnit�kem budovy. Bude nutno d�sledn� odd�lit stavební �innost od ostatních �ástí 
budovy pomocí prachot�sných plachet.  
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i)  statistické  údaje o orienta�ní hodnot� stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prost�edí a 
ostatní v tis. K�, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové �i nebytové v m2, a o po�tu byt� v 
budovách bytových a nebytových: 

Orienta�ní hodnota je ur�ena v rozpo�tu.   

 
B-SOUHRNNÁ ZPRÁVA: 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení: 
 
a)  zhodnocení  staveništ�,  u  zm�ny  dokon�ené stavby též vyhodnocení sou�asného  stavu  
konstrukcí;  stavebn�  historický  pr�zkum u stavby, která  je  kulturní  památkou,  je  v  památkové  
rezervaci  nebo  je v památkové zón�: 
 
Staveništ� je tvo�eno místností laborato�e chemie ve 3. NP budovy Mati�ního gymnázia, Ostrava�

Budova se nachází v památkové zón� m�sta Ostravy, není památkov� chrán�ná, stavba �eší pouze 
vnit�ní opravy bez zásahu do nosných konstrukcí a dispozi�ních zm�n.  

 
b) urbanistické a architektonické �ešení stavby, pop�ípad� pozemk� s ní souvisejících: 
 
Objekt se nachází na rovinném pozemku v souvislé zástavb�.  
 
c) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu: 

Místo výstavby bude dostupné z komunikace parc. �. 3511, ul. Dr. Šmerala.  

P�ípojky IS nebudou realizovány. 

 
d)  �ešení  technické a dopravní infrastruktury v�etn� �ešení dopravy v klidu,   dodržení   podmínek   
stanovených  pro  navrhování  staveb  na poddolovaném a svážném území: 
 
Netýká se stavby. 
 
Objekt se nachází mimo území s vlivy d�lní �innosti a na rovinném pozemku.  
 
e) vliv stavby na životní prost�edí a �ešení jeho ochrany: 
 
Vlivem stavby nedojde k narušení životního prost�edí v okolí stavby, nebo	 zde nebudou použity 
žádné zdravotn� závadné materiály, ani nebudou zavedeny žádné závadné �i nebezpe�né 
technologie. Užíváním stavby nebude docházet k uvol�ování žádných škodlivin. 
 
g) �ešení bezbariérového užívání navazujících ve�ejn� p�ístupných ploch a komunikací: 
 
Netýká se stavby –beze zm�n. 
  
f) pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich výsledk� do projektové dokumentace: 

Projekt byl zpracován na základ� t�chto podklad�: 

-prohlídky staveništ�, zam��ení a místních pr�zkum�  
-konzultace s objednatelem 

Výsledky všech pr�zkum� jsou za�len�ny do projektové dokumentace. 
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h)  údaje  o  podkladech  pro  vytý�ení  stavby,  geodetický referen�ní polohový a výškový systém: 

Netýká se stavby. 

 
i)  �len�ní  stavby  na  jednotlivé  stavební  a  inženýrské  objekty a technologické provozní soubory: 
 
Stavba tvo�í 1 stavební objekt. 
 
j)  vliv  stavby  na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p�ed negativními  ú�inky provád�ní 
stavby a po jejím dokon�ení, resp. jejich minimalizace: 

Sousední objekty nebudou stavbou nijak ovlivn�ny.  

Stavba nemá negativní vlivy na okolí. 

 
k) zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�: 
 
B�hem výstavby musí být postupováno dle platných výnos� a p�edpis� o bezpe�nosti p�i práci.    
P�i p�edání staveništ� zajistí investor p�esné výškové i sm�rové vytý�ení stávajících vedení a p�edá je 
protokolárn� dodavateli. P�i p�ejímce staveništ� up�esní bezpe�ností technici dodavatel� podmínky 
zabezpe�ení pracovník� p�ed úrazem v souladu se zákoníkem práce a p�íslušnými bezp.p�edpisy.  
 
2. Mechanická odolnost a stabilita: 
 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni p�sobící v pr�b�hu výstavby a užívání nem�lo za 
následek: 
 
a) z�ícení stavby nebo její �ásti, 
 
b) v�tší stupe� nep�ípustného p�etvo�ení, 
 
c)  poškození  jiných  �ástí  stavby  nebo  technických  za�ízení anebo instalovaného vybavení v 
d�sledku v�tšího p�etvo�ení nosné konstrukce, 
 
d) poškození v p�ípad�, kdy je rozsah neúm�rný p�vodní p�í�in�. 
Netýká se stavby. 
 
3. Požární bezpe�nost: 
 
Oproti p�vodnímu stavu nedochází k žádným zm�nám, nedochází ke zvýšení požárního rizika. 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí: 

Stavba nemá negativní vlivy na zdraví uživatel�, na okolí a na životní prost�edí. Užíváním stavby 
nebude docházet k uvol�ování žádných škodlivin. 

 
5. Bezpe�nost p�i užívání: 
 
Stavba je bezpe�ná pro užívání p�i zachování všech p�edepsaných parametr� dle projektu (zejména 
použité materiály, technologické postupy).  
 
6. Ochrana proti hluku: 
 
Netýká se stavby, stavba nebude sloužit pro výrobu ani skladování. 
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7. Úspora energie a ochrana tepla: 
 
a)   spln�ní  požadavk�  na  energetickou  náro�nost  budov  a  spln�ní porovnávacích  ukazatel�  
podle jednotné  metody  výpo�tu  energetické náro�nosti budov: 
 
Stavba je stávající, z hlediska úspory energií nedochází ke zm�nám. 
  
8.  �ešení  p�ístupu  a  užívání  stavby  osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: 

Netýká se stavby-beze zm�n. 

 
9.  Ochrana  stavby  p�ed  škodlivými  vlivy  vn�jšího prost�edí- radon, agresivní spodní vody, 
seismicita, poddolování, ochranná a bezpe�nostní pásma apod: 
 
Netýká se stavby. 
 
10. Ochrana obyvatelstva: 
 
Stavba spl�uje požadavky na �ešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. 
 
11. Inženýrské stavby (objekty): 
 
a) odvodn�ní území v�etn� zneškod�ování odpadních vod: 
 
Netýká se stavby. 
  
b) zásobování vodou: 
 
Netýká se stavby. 
 
c) zásobování energiemi: 

Netýká se stavby. 

 
d) �ešení dopravy: 

Místo výstavby je dostupné z komunikace parc. �. 3511, ul. Dr. Šmerala.  

 
e) povrchové úpravy okolí stavby, v�etn� vegeta�ních úprav: 
 
Netýká se stavby. 
 
f) elektronické komunikace: 
 
Netýká se stavby. 
  
12.  Výrobní  a  nevýrobní  technologická  za�ízení staveb (pokud se ve stavb� vyskytují): 
 
Ve stavb� se nevyskytují. 


