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Průvodní a technická zpráva  

Identifikační údaje stavby: 
 
název stavby : Regenerace veřejné zeleně v Uherském Brodě, Lysá hora 
 
Stupeň PD :  DPS 
 
investor :  
 
Město  Uherský Brod 
Masarykovo nám. 100 
688 17, Uherský Brod 
 
Tel. : +420 572 615 111 
Fax. : +420 572 615 112 
IČ : 00291463 
 
zpracovatel :  
  
Atelier König 
Ing. Klára Königová 
Ing. Martin König 
autorizovaný architekt pro zahradní a krajinářskou tvorbu 
číslo autorizace ČKA: 03599 
 
Máchova 1068 
Staré Město u Uherského Hradiště 
tel. : 724 350 521 
email :  konig.martin@gmail.com 
IČ : 72293390 
 
datum :   leden 2018 
 
OBSAH : 
 

A. Průvodní zpráva 
 

B. Grafické přílohy : 
 

• Inventarizace dřevin, M 1 : 300 
 

• Odstranění nevhodných dřevin/Pěstební opatření, M 1 : 300 
 

• Osazovací plán, M 1 : 300 
 

 
C. Tabulková část : 

 
• Inventarizace dřevin 

 
• Rozpočet/Výkaz výměr 

 

 
Stávající stav, využití území, majetkové poměry 
 

Lokalita Lysá hora se nachází v severní části města, navazuje na sídliště Vinohrady. V současné 
době jsou zde především soukromé zahrady a chaty. Podél Vinohradského potoka vede cesta spojující 
sídliště s volnou krajinou, která je místními obyvateli značně využívána pro každodenní rekreaci. Nachází 
se zde vzrostlý břehový porost, především olše a jasany v nejvyšším věkovém stadiu. Řada stromů 
začíná jevit známky rozpadání, několik jedinců již samovolně spadlo. Mnoho stromů je naopak v dobrém 
zdravotním a pěstebním stavu, ale zásahy do tohoto homogenního porostu budou muset být společné 
pro většinu dřevin zde rostoucích. 

 
Řešené plochy jsou v majetku investora.  

Provedené průzkumy, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu  
 

V řešeném území byl proveden informativní průzkum existence sítí technické infrastruktury. 

Požadavky dotčených orgánů  
 

Žádné nebyly stanoveny.  

Dodržení obecných požadavků na výstavbu  
 

Obecné požadavky na výstavbu budou dodrženy. 

Způsob výstavby - dodavatelsky. 
 

  
Architektonická koncepce: 
 

Vzhledem ke značnému provozu a pohybu obyvatel v lokalitě je potřeba zajistit provozní 
bezpečnost dřevin. Břehový porost olší a jasanů kolem Vinohradského potoka je v současné době 
přestárlý. Stromy dosahují výšky kolem 25 m a vzhledem k tomu, že rostou v zápoji, jsou značně 
vyvětvené. Nasazení koruny začíná většinou v 15-20 metrech. Díky tomu je nutno stanovit společný 
postup zásahů pro celý porost. Mnoho stromů je ve špatném zdravotním a pěstebním stavu a aktuálně 
hrozí statickým selháním – pádem kosterních větví nebo celého stromu. Kdybychom však nechali 
odstranit pouze tyto jedince, uvolníme ze zápoje ostatní stromy, které tím, že jsou vysoko vyvětvené, 
staticky ohrozíme. Při větším větrném náporu a vzhledem k podmáčené lokalitě může pak snadno také 
dojít k vývratu i u dřevin, které jsou dnes v relativně dobrém stavu. 

Po důkladném zvážení všech faktorů jsme se rozhodli pro radikální obnovu zeleně. Tzn. pro 
odstranění prakticky všech dřevin, rostoucích ve společném zápoji na pozemcích města.  

V návrhu pak zakládáme novou generaci dřevin, lépe odpovídající požadavkům na funkční využití 
lokality. 

Podél cesty navrhujeme stromořadí ovocných třešní v několika odrůdách, které se budou 
navzájem opylovat a prodlouží se také doba sklizně. Ve svahu, kde již není podmáčená půda, zakládáme 
malý ovocný sad ze slivoní, jabloní a třešní. Všechny ovocné dřeviny by měly být nenáročné na údržbu a 
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chemickou ochranu.  

Podél samotného potoka pak vysazujeme typické vlhkomilné dřeviny jako olše, vrby a 
střemchy. 

 

Doufáme, že nová sadovnická úprava lokality potěší všechny jejich návštěvníky i majitele 
okolních zahrad a inspiruje i majitele okolních parcel k obdobnému postupu. 
 
 
stávající stav : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technické řešení: 
Řešení sadovnických úprav vychází z podrobného průzkumu  lokality a zohledňuje výskyt všech 

limitů ovlivňujících prostorotvorné řešení.  
 

Terénní průzkum: 
 

V řešené lokalitě byl proveden podrobný terénní průzkum na úrovni soliterních stromů. 
Dendrologický potenciál řešené lokality je podprůměrný, řada jedinců ohrožuje provozní bezpečnost.  
 
Metodika hodnocení 
 Hodnocení dendrologického potenciálu se skládá z grafické a tabulkové části. V grafické části je 
zakreslena poloha jednotlivých dřevinných vegetačních prvků, rozměr koruny a barevně odlišena celková 
sadovnická hodnota, tabulková část obsahuje číselné vyjádření jednotlivých hodnocených veličin. 
 
Určení taxačních veličin : 
a/ Výška   (m) 
Měřeno s přesností  1 m, u keřů odhadem 
 
b/ Šířka   (m) 
c/ Průměr kmene (cm) 
 
d/ Věkové stadium (stupnice 1-5) 
1  nová výsadba (převládají znaky a projevy ujímání) 
2 ujatá výsadba (vyžadující ještě intenzivní péči - např. odstraňování buřeně, udržování stromové 
mísy v  zatravněné ploše, výchovný řez, ochranu proti poškození zvěří, případná zálivka v období 
výrazného sucha) 
3 stabilizovaný dospívající jedinec (období intenzivního růstu, který již není např. významněji 
ovlivňován  bylinným pokryvem půdy) 
4 dospělý jedinec (ukončil období intenzivního růstu, plně vyvinutý, s charakteristickými znaky 
taxonu) 
5 přestárlý jedinec (zřetelné příznaky chátrání - jejich nástup může být výrazně uspíšen 
nepříznivým  stanovištěm) 
  
e/ zdravotní stav ( stupeň 0 – 3 ) 
 Souhrnná charakteristika definující stav zejména mechanického poškození jedince. Vyhodnocení 
zdravotního stavu slouží pro hodnocení provozní bezpečnosti stromu.  

0 dobrý 
1 zhoršený 
2 výrazně zhoršený 
3 havarijní jedinec 

 
f/ vitalita ( stupeň 0 – 3 ) 
Souhrnná charakteristika popisující životaschopnost stromu jako živého organismu. Posuzuje se 
zejména kvalita a množství vytvořených listů, rozsah prosychání koruny, tvorba letorostů a dalších 
výhonů, přírůstky dřeva a kalusu, plodnost.  

0 výborná 
1 zhoršená 
2 výrazně zhoršená 
3 odumírající – suchý strom 

 
g/ Prosychání větví ( stupeň 0 – 3 ) 

4 žádné prosychání 
5 malé prosychání ( do 20 % ) 
6 velké prosychání ( do 60 % ) 
7 značné prosychání  ( nad 60 % ) 
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h/  Výskyt výmladků ( stupeň 0 – 3 ) 
i/  Poškození kmene ( stupeň 0 – 3 ) 

Poškození kmene nebo kořenových náběhů. 
j/  Poškození koruny ( stupeň 0 – 3 ) 

Poškození koruny , zlomy hlavních kosterních větví v koruně. 
k/  Suché větve ( stupeň 0 – 3 ) 
 Proschnutí hlavních kosterních větví. 
l/   Výskyt hnilob a dutin ( stupeň 0 – 3 ) 
m/  Mechanická  stabilita ( stupeň 0 – 3 ) 
n/  Chybné větvení ( stupeň 0 – 3) 
 Nevhodné či netypické větvení, zejména výskyt tlakových vidlic se zarůstající kůrou. 
 
Sadovnická hodnota: celkové hodnocení dřevinného vegetačního prvku, vychází ze všech 
předcházejících kriterií 
Celková (sadovnická) hodnota  /SH/ (stupnice  1 – 5 u stromů, 1 – 3 u keřů) 

STROMY 
1 Dřeviny velmi hodnotné 
Typický habitus (neovlivněný zápojem ani jinak), již vzrostlé, zcela zdravé a nepoškozené, plně vitální 
a dlouhodobě perspektivní. 
2 Dřeviny nadprůměrně hodnotné   
Oproti předchozí kategorii určité nedostatky, které však významněji nesnižují jejich hodnotu, alespoň 
polovičních rozměrů, dosažitelných na stanovišti, dlouhodobě perspektivní.  
3 Dřeviny průměrně hodnotné 
Habitus se může i významně odchylovat od normálu (v důsledku zápoje atd.), případné poškození 
nebo výskyt chorob a škůdců podstatně neovlivňuje jejich vitalitu, střednědobě až dlouhodobě 
perspektivní.  
Do této kategorie řazeny i mladé plně vitální dřeviny s typickým habitem, které zatím nedosáhly 
polovičních rozměrů dosažitelných na stanovišti.  
4         Dřeviny podprůměrně hodnotné 
V důsledku stáří, chorob a škůdců nebo poškození podstatně snížená vitalita, pravděpodobná jen 
krátkodobá existence (do 20 až 25 let) v přijatelném stavu. 
5          Dřeviny velmi málo hodnotné 
V důsledku stáří, chorob a škůdců nebo poškození natolik snížená vitalita, že chybí předpoklady byť 
jen krátkodobé existence. Do této kategorie řazeny i exempláře, které je třeba okamžitě odstranit z 
bezpečnostních a fytopatologických důvodů (nebezpečné infekční choroby) 
 
Tzv. celková (sadovnická) hodnota vyjadřuje celkovou hodnotu jedince z pohledu zahradní a 
krajinářské tvorby, shrnující výše uvedené údaje.  
 
V textové části vyjadřována číslicemi, v mapové pomocí barev: 
1 - červená  4 - hnědá 
2 - modrá  5 - žlutá 
3 – zelená 

Geodetické zaměření 
Bylo provedeno. 

 
Specifikace technických podmínek: 
 

a. Technologie navržených výsadeb 

• Navrhované výsadby musí realizovat odborná firma, která zajistí kvalitní výsadbový materiál a 
dodrží všechny standardní výsadbové postupy vč. následné údržbové péče min. 2 roky 

• Okrasné stromy budou opatřeny třemi kůly, rákosovým obalem kmene, přihnojeny tabletovým 
hnojivem nebo jiným produktem s obdobnými parametry (1 strom/3 ks) a výsadbová jáma 
překryta mulčem tl. 10 cm. V prostoru výsadbové jámy bude provedena výměna zeminy. Musí být 
použity pouze jedinci se správně zapěstovanou korunkou, odpovídajícím balem a bez jakéhokoli 
mechanického poškození. Všechny parametry sadovnického a pomocného materiálu a 
pracovních úkonů (velikost jámy, obvod kmínku, velikost kůlů apod.) musí odpovídat rozměrům a 
velikostním kategoriím uvedeným v podrobném rozpočtu. Všechny stromy musí být po výsadbě 
dostatečně zality. 

• Použitý sadovnický a ostatní materiál a pracovní úkony musí odpovídat parametrům a velikostním 
kategoriím uvedeným v podrobných rozpočtech u jednotlivých ploch. 

• O případných změnách druhů, velikostí nebo umístění rostlin použitých k výsadbě, příp. o 
změnách technologie prací v závislosti na termínu realizace rozhodne vždy autor projektové 
dokumentace. 

 
 

b. Následná péče 
• Zhotovitel je povinen zajistit následnou péči po dobu 2 let od předání a převzetí díla.  
• Dojde-li k uhynutí jedince je potřeba jej nahradit stejným taxonem. 
• U všech čerstvě vysazených rostlin musí být v prvních třech letech po výsadbě zajištěna zejména 

pravidelná a dostatečná zálivka. Záleží také na aktuálním stavu počasí.  
• Následná péče zahrnuje odplevelení, přihnojení, zálivku, odstranění obrostu kmene, výchovný či 

zdravotní řez. 
• Záruční lhůta je stanovena na 24 měsíců, přičemž minimální záruční doba je stejná jako doba 

následné péče. 
 

c. Podmínky pro realizaci 
• Bude zajištěna ochrana stávajících dřevin proti poškození při stavebních činnostech a zemních 

pracích dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích. Kácení dřevin a terénní úpravy související s revitalizací 
zeleně budou prováděny s maximálním ohledem na stávající dřeviny. 

• Nové výsadby budou realizovány mimo inženýrské sítě v souladu s ČSN 83 90 21 Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba 

• Realizace výsadeb bude v souladu s normou ČSN DIN 189 12 „Sadovnictví a krajinářství – 
výsadba rostlin (83 90 21)“. Rostlinný materiál bude v kvalitě uvedené v normě ČSN 46 4902 
Výpěstky okrasných dřevin 

• Při použití herbicidů budou dodržena všechna bezpečnostní opatření dle specifikace výrobku 
• Pokud během následné péče budou realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat původnímu 

dle schválené projektové dokumentace 
• Případné stavební či zemní práce v předmětné lokalitě budou realizovány v souladu s ČSN 83 

9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. 

• Jakékoli užití tohoto díla podléhá režimu Autorského zákona (121/2000 Sb.) 
 

d. Počet vysazovaných rostlin: 
Stromy s balem    80 ks 
Ovocné prostokořenné stromy 39 ks 
 

e. Odstranění nevhodných dřevin : 
 
Odstranění stromů        148 ks 
Odstranění skupin keřů     959 m2 
Odstranění soliterních keřů    10ks 
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f. Pěstební opatření 
Torzo      1 ks 
Zmlazovací řez – keře  151 m2   
 
 
 

g. Soupis rostlinného materiálu: 
 

STROMY S BALEM : 
P.č. taxon česky 

1 Alnus glutinosa olše 
2 Fagus sylvatica buk 
3 Prunus avium třešeň 
4 Prunus padus střemcha 
5 Quercus robur dub 
6 Salix alba ´Tristis´ vrba 

 OVOCNÉ STROMY PROSTOKOŘENNÉ : 
P.č. taxon česky 

O1 jabloň ´Panenské české´ jabloň 
O2 jabloň ´Malinové hornokrajské´ jabloň 
O3 třešeň ´Karešova´ třešeň 
O4 třešeň ´Burlat´ třešeň 
O5 třešeň ´Kaštánka´ třešeň 
O6 třešeň ´Napoleonova´ třešeň 
O7 slivoň ´Čačanská lepotica´ slivoň 
O8 slivoň ´Durancia´ slivoň 

 
 

h. MULČOVANÉ PLOCHY 
štěpka :    119 m2 
 

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu   

- Není řešeno 

Vliv stavby na životní prostředí – je jednoznačně pozitivní, neboť se jedná o estetickou regeneraci 

veřejného prostoru. Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní prostředí. 

Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací –  není 

řešeno 

Geodetické zaměření – bylo provedeno 

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení  

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu malého rozsahu, tak žádné negativní účinky stavby na 

okolní pozemky nevzniknou. 

Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. Nejsou použity žádné expanzivní 

druhy rostlin, které by ohrožovaly okolní ekosystémy. 

 

Přehled dotčených parcel : 

viz.grafická část 

Předpokládaný termín realizace stavby: 

Zahájení:   leden  2017 
Dokončení : prosinec  2018 

Zásady organizace výstavby : 
1. Informace o rozsahu a stavu staveniště, úpravy, zařízení staveniště 
Rozsah staveniště: 
Stavbou jsou dotčeny tyto parcely: 
p.č. 653/1, k.ú. Uherské Hradiště 
Stav staveniště: 
Stav území a staveniště je popsán výše.  
Úpravy staveniště: 
Úpravy staveniště budou prováděny v souladu s projektovou dokumentací. Projektová dokumentace řeší 
na výše uvedených pozemcích sadovnické úpravy. 
Oplocení: 
Staveniště bude v rozsahu stavby vymezeno a zajištěno dočasným ohrazením. Staveniště bude 
označeno zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám. Na vybraná místa budou umístěny 
panely s informacemi o probíhající stavbě. 
Příjezd, přístup: 
Plocha je dopravně přístupná z ulice Partyzánů. 
Realizace a veškeré zemní práce budou probíhat maximálně účelně ve stopě zakládaných a pečlivě 
volených ostatních staveništních komunikací. Při stavbě nebudou porušeny hygienické předpisy 
prašnosti a hluku. 
Stávající ani provedené výsadby zeleně nebudou realizací poškozeny! 
Případné znečištění veřejných komunikací bude řešeno okamžitě dodavatelem stavby. 
Deponie: 
Veškeré krátkodobé a dočasné deponie stavebního materiálu budou řešeny na předem vybraných 
plochách ve vlastnictví investora, a to v dostatečné vzdálenosti od sousedních pozemků navazujících na 
staveniště, při respektování a bez omezení stávající technické a dopravní infrastruktury v území. Plochy 
určené pro deponie budou uvedeny do původního stavu. Místo pro deponie bude maximálně respektovat 
výsadby vegetačních prvků. 
Případné odpady ze stavební činnosti budou tříděny a odstraněny vhodným způsobem 
 
2. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny odvodnění není řešeno. 
 
3. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany třetích osob, úpravy pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Ochrana třetích osob před případným úrazem v prostoru staveniště bude zajištěna řádným označením 
stavby a umístěním výstražným tabulí se zákazem vstupu cizích osob. 
Realizace stavby se předpokládá pouze v denních hodinách a po ukončení směny bude staveniště řádně 
zabezpečeno proti přístupu cizích osob. Staveniště nebude do dokončení stavby přístupné. 
 
4. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
Přístup veřejnosti na staveniště nebude možný. 
 
5. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
Zařízení staveniště bude součástí stavby. Zařízení stavby bude pouze na parcelách dotčených stavbou. 
Vzhledem k navrhovaným stavebním úpravám a rozsahu prací není nutné využívat sousední pozemky. 
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6. Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 
Nejsou. 
 
7. Provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
Při realizaci budou uplatněna účinná opatření k minimalizaci prašnosti. 
Dodavatel stavby zajistí, aby nedošlo k únikům a úkapům ropných látek z pracovní mechanizace do 
prostředí. 
Při realizaci stavby budou dodrženy veškeré obecně platné předpisy, normy, vyhlášky a nařízení 
k zajištění bezpečnosti práce. Obecné požadavky na výstavbu budou dodrženy v souladu s platnými 
legislativními předpisy. 
 
8. Podmínky pro ochranu životního prostředí 
Stavba nepředstavuje zátěž pro životní prostředí. Projekt je v souladu s principy trvale udržitelného 
rozvoje. Speciální požadavky na životní prostředí v průběhu stavby nejsou. Celá stavba je navržena v 
obvyklých stavebních technologiích, při použití běžných mechanizačních prostředků. Práce v nočních 
hodinách v celém prostoru stavby se neuvažuje. 
Pojezd mechanizace po staveništi bude předem stanoven tak, aby nedocházelo k bezdůvodné 
devastaci pojezdem těžké mechanizace po částech parcel, které nejsou stavbou dotčeny. 
Na staveništi nebude manipulováno s látkami ohrožující životní prostředí. 
Stavba díky svému provozu nebude mít negativní vliv na životní prostředí, tj. nebude produkovat 
znečištění ovzduší, vody ani nadměrný hluk. Stavba bude mít naopak pozitivní vliv na životní prostředí. 
 
9. Zajištění bezpečnosti a ochrany prostředí 
Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných ČSN a platných 
bezpečnostních předpisů (vyhl. ČÚBP č. 324/1990) o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, o ochraně 
životního prostředí, podmínkách pro práci vyplývající z ochranných pásem podzemních vedení. Po 
dobu výstavby je rovněž nutno dodržovat zákon č. 361/2000 (Pravidla provozu na pozemních 
komunikacích) a zároveň jeho prováděcí vyhl. 30/2001. Zdůraznit je nutno čištění veřejných 
komunikací, resp. čištění vozidel před výjezdem na veřejnou komunikaci. 
Zhotovitel stavby učiní taková opatření, aby nedošlo k úniku ropných i jinak škodlivých látek. Na 
staveništi bude potřebné množství pomůcek a absorpčních látek, které zabrání rozšíření 
nebezpečných látek v případě havárie. 
Požární bezpečnost 
Stavbou nebude snížena prostupnost území pro vozidla hasičské záchranné služby. 
Standardy 
Řešení stavby nevyžaduje statistické výpočty mechanické odolnosti a stability.  
Při ostatních činnostech bude postupováno v souladu s normami : 
ČSN 83 911 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou (DIN 18915) 
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační 
plochy (DIN 18919) 
Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Životní prostředí nebude v průběhu realizace ani po jejím skončení poškozováno. Stavba svým 
charakterem nebude mít negativní vliv na životní prostředí, tj. nebude produkovat znečištění ovzduší, 
vody ani nadměrný hluk. 
Nakládání s nebezpečnými látkami 
Při provozu účelových komunikací a parku nebudou skladovány, používány nebo manipulovány závadné 
látky specifikované v příloze č. 1 zákona č. 254/2001. Při provozu nebude nakládáno s nebezpečnými 
látkami a přípravky, které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností podle § 2 odst. 8. zákona 
157/1998 Sb. o chemických látkách. 
Rizika havárií 
Záměr nepředpokládá skladování a manipulaci nebezpečných látek v množství dosahujícím limity podle 
tabulky uvedené v příloze č. 1 zákona č.353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených 
vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (zákon o prevenci závažných 
havárií). Provozovatel záměru tedy není povinnou osobou podle §3 výše uvedeného zákona. 
 
Bezpečnost při výstavbě: 
Stavba bude řádně označena. Během realizace stavby bude platit zákaz vstupu nepovolaných osob na 
staveniště. Všechny práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a z 
odpovídajících materiálů. Stavební činnost musí být organizována tak, aby nedošlo k úrazu provádějících 
pracovníků, ani ostatních osob. Při činnosti musí být dodrženy všechny bezpečnostní a technologické 
předpisy týkající se bezpečnosti práce. Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti 
podzemních i nadzemních vedení je nutno řídit dle předpisů o těchto činnostech tak, aby nedošlo k 
ohrožení osob ani těchto vedení. Před zahájením stavby bude staveniště přiměřeně zajištěno proti 
vstupu nepovolaných osob a výkopy zabezpečeny zábranami. Provizorní dopravní značení na dobu 
výstavby si zajistí dodavatel stavby. Návrh tohoto dopravního značení bude předem odsouhlasen 
dotčeným orgánem. 
Ochrana proti hluku 
Stavba nebude působit jako zdroj hluku, svým charakterem nebude produkovat nadměrný hluk. 
Úspora energie 
Energetická náročnost stavby bude odpovídat obvyklým standardům. Stavba nepočítá s výrazným 
využíváním energií. Tento charakter stavby nevyžaduje žádné vytápění, tudíž není třeba uvažovat s 
tepelnými ztrátami. 
Ochrana obyvatelstva 
Stavba nebude mít negativní vliv na ochranu obyvatel a její zajištění. 
Stavba bude během realizace řádně označena. Během realizace bude platit zákaz vstupu nepovolaných 
osob na staveniště. 
 
10. Související legislativní a normativní a závazné předpisy: 
platný Územní plán Města Uherský Brod 
zákon 183/2006 Sb., ze dne 14. března 2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

 

 

 


