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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

1.1. charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek parc. č. 4455/20 je zapsán na LV č. 1042 pro obec Frýdek-Místek, katastrální území Lískovec u 

Frýdku Místku, u katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, s celkovou výměrou 1009 m2. Pozemek je 

obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 25 x 40 m. Jde o nezastavěnou parcelu v katastru nemovitostí 

vedenou jako orná půda. Pozemek je minimálně svažitý s celkovým převýšením cca 1 m. Platným územním 

plánem je pozemek definován jako plocha bydlení v rodinných domech – venkovská (BV). 

  

1.2. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V současnosti se předmětný pozemek nenachází v žádných stanovených ochranných a bezpečnostních 

pásmech. 

 

1.3. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. Objekt není ohrožen sesuvy půdy. V oblasti 

není zaznamenána seismická činnost.  

 

1.4. Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Na pozemku není třeba před započetím provádět žádné asanace, demolice ani kácení vzrostlé zeleně. 

 

1.5. Územně technické podmínky (napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 

Na dopravní infrastrukturu bude pozemek napojen přes pozemek parc. č. 4455/4, na kterém je v současné době 

připravována výstavba zpevněné asfaltové komunikace s předpokládaným termínem dokončení do září 2017. 

V této ploše se rovněž buduje vodovodní řád s termínem dokončení do června 2017 a sítě NN s termínem 

dokončení do září 2017. Odvod odpadních vod je nutné řešit žumpou, vybudování obecní kanalizace se 

předpokládá nejdříve v druhé polovině roku 2019. 

 

2. PŘEDPOKLÁDANÁ VÝSTAVBA 

2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Navržená stavba bude sloužit za účelem trvalého rodinného bydlení. 

Zastavěná plocha RD   173 m2 

Kryté stání + sklad   40 m2 

Zpevněné plochy        50 m2 

Užitná plocha    111,17 m2 

Počet jednotek    1 (4+kk+kryté stání) 

Počet nadzemních podlaží  1 

Počet uživatelů    2 



 

2.2. Bezbariérové řešení stavby 

Není uvažováno s možností užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu.  

 

2.3. Základní charakteristika objektu 

Cílem je rodinný dům s nízkou spotřebou energie, předpokládá se dosažení na dotaci  z programu Nová zelená 

úsporám na úrovni B1. Pro hrubou stavbu  se předpokládá využití prvků výrobce Porotherm. Na obvodové 

nosné zdivo budou užity cihelné bloky tl. 300 mm s tepelnou izolací z šedého fasádního polystyrenu tl. 260 mm. 

Předpokládaný součinitel prostupu tepla obvodové stěny 0,11 W/(m2.K).  

 

2.4. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

V objektu se předpokládá řízené větrání s rekuperací vzduchu a tepelné čerpadlo typu vzduch-voda. Tepelné 

čerpadlo je napojeno na systém podlahového vytápění. Odvod odpadního vzduchu se předpokládá z kuchyně, 

WC, koupelen a šatny. Navržené tepelné čerpadlo by do budoucna mělo zohledňovat možnost připojení dalšího 

příslušenství, např. ohřev bazénu a solární ohřev, možný taktéž režim chlazení. Doplňkovým záložním zdrojem 

se nyní předpokládá krb s akumulační obestavbou. Zamezení přehřívání objektu by mělo být zajištěno pomocí 

venkovních žaluzií na všech okenních otvorech. Jižní strana fasády bude částečně stíněna převislou stropní 

konstrukcí. 

 

2.5. Zásady hospodaření s energiemi  

Předpoklad měrné potřeby tepla na vytápění a dalších parametrů pro dosažení na dotaci B1 z programu NZÚ. 

 

2.6. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Předpokládaná lhůta výstavby:    8 měsíců 

Předpokládané zahájení stavby:   03/2018 (případně zemní práce a základy koncem roku 2017) 

Předpokládané dokončení stavby:  11/2018 
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