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základní charakteristika stavby a její účel :

Účelem vypracování projektové dokumentace na akci “Výměna oken bytového domu, Dělnická
806, 807, 280 02 Kolín II, k.ú. Kolín, st. parc. č. 4826, 4827“ je řešení nevyhovujícího technického
stavu výplní otvorů stávajícího bytového objektu v ul. Dělnická č.p. 806, 807 v Kolíně II
/nedostatečné tepelně technické vlastnosti výplní otvorů/.
Objekt je situován v jihozápadní části města Kolína v sídlištní zástavbě jako volně stojící. Jedná se
o 13-ti podlažní podsklepený bytový dům se dvěma vstupy (sekcemi).
Nosný systém tvoří montovaný železobetonový skelet. Konstrukční výška je 2750 mm. Prostor
schodiště je situován na severozápadní straně objektu, v I. nadzemním podlaží navazuje schodiště
na vstupní část do objektu, schodiště má denní osvětlení. V jihovýchodním průčelí se nacházejí na
obou stranách průčelí dva vertikální pásy lodžií (na straně přilehlé k jižnímu nároží zdvojené).
V nedávné době bylo provedeno zateplení obvodového pláště objektu bytového domu a dále byla
vyměněna okna v severozápadní fasádě objektu a prosklené stěny ve vstupech.
V I. podzemním podlaží je situováno technické zázemí objektu, v I. až XIII. nadzemním podlaží se
nacházejí tři bytové jednotky v každém patře jedné sekce. Celkem se v jedné sekci nachází 39
bytových jednotek, v celém objektu 78 bytových jednotek. Jednotlivá podlaží každé části objektu
jsou propojena výtahem a schodištěm.
Tato projektová dokumentace řeší výměnu výplní otvorů (oken a balkónových dveří) v bytech v I.
až XIII. nadzemním podlaží s výjimkou severozápadního průčelí, kde byla okna, balkónové dveře a
prosklené stěny vstupů již vyměněny. V I. podzemním podlaží a ve strojovnách výtahů nedochází k
žádným úpravám.
Hlavní vstup do objektu je orientován na severozápadní stranu.
Napojení na inženýrské sítě zůstává stávající bez úprav.
Projektová dokumentace stavebních úprav objektu je zpracována v souladu s požadavky stavebníka se snahou o maximální využití stávajících konstrukcí a se zřetelem na platné předpisy.
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích,
Řešený objekt je situován v jihozápadní části města Kolína na okraji sídlištní zástavby v rovinatém
terénu jako volně stojící. V blízkém okolí se nacházejí objekty pro bydlení a objekty občanské vybavenosti.
Stavbou dotčené pozemky :
parcela
st. 4826
st. 4827

výměra
226 m2
227 m2

druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří

č.p. 806
č.p. 807

Vlastníkem dotčených parcel a staveb č.p. 806, 807 je stavebník – město Kolín.
Sousední pozemky :
Parc. č.
2515/8

vlastník
Město Kolín

Přístupová komunikace – ul. Dělnická :
Parc. č.
vlastník
2515/14
Město Kolín
c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstává stávající.
Trhací zkoušky budou provedeny vzápětí po vybourání stávajících dřevěných výplní otvorů. Finální
množství kotev a typ bude určen statickým výpočtem po provedení trhacích zkoušek (prověření
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reprezentativní únosnosti kotevní techniky v místě kotvení).
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů,
Charakter úprav objektu nevyžaduje vyjádření příslušného stavebního úřadu ani jiných orgánů
státní správy.
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,
Obecné požadavky na výstavbu vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby,
vyhl. 23/2008 Sb o technických podmínkách požární ochrany staveb,
jsou v projektové dokumentaci dodrženy.
Požadavky vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb v platném znění projekt neřeší. Projekt řeší nevyhovující technický stav stávajícího
objektu (nedostatečné tepelně technické vlastnosti části výplní otvorů). Do dispozičního řešení
stavby není zasahováno.
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně
plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,
Výměna oken a balkónových dveří stávajícího bytového domu je v souladu s územním plánem
města.
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření
v dotčeném území,
Výměna oken v objektu bytového domu nesouvisí s jinou stavbou, ani jí není podmíněna.
h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby,
6 měsíců od započetí stavby
Předpokládaný postup výstavby :
- vybourání oken a balkónových dveří včetně parapetů v bytech v I. až XIII.NP s výjimkou severozápadního průčelí
- osazení nových plastových oken a balkónových dveří, upravených stávajících venkovních parapetů a nových plastových vnitřních parapetů
i)

statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního
prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové
v m2 , a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových.

Orientační náklady:

7 000 tis. Kč / údaj je pouze pro účely statistické!!! /

- zastavěná plocha objektu, podlahové plochy, počet bytových jednotek zůstává stávající
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