
      

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS

Výstavba dřevěného přístřešku 
pro kulturně společenské a 

sportovní akce

Seznam příloh:
A. Průvodní zpráva
B. Katastrální mapa
C. Podrobná
D. Půdorys, řez a pohledy

Investor: Sbor dobrovolných hasičů Česká Rybná
Vypracoval: Josef Soukal, DiS.
Datum: 01/2012



A.   PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Identifikační údaje stavby

Název stavby: Výstavba dřevěného přístřešku pro kulturně společenské 
a sportovní akce

Místo stavby: KÚ Česká Rybná
Stupeň dokumentace : územní souhlas

Identifikační údaje investora

Investor: Sbor dobrovolných hasičů Česká Rybná
Proseč 18, 539 44

Zástupce investora: p. Josef  Holec, Česká Rybná 118

Majetkoprávní poměry

Vlastníci dotčených pozemků: 292/3, 3113/6     - Město Proseč, Proseč 18,  539 44

SDH Česká Rybná  využívá areál na základě nájemní smlouvy s vlastníkem pozemku.

Popis současného stavu, účel stavby

     Zájmová lokalita se nachází v centrální části České Rybné, v prostoru mezi potokem a 
silnicí III. třídy ve směru Proseč - Miřetín.  Nachází se zde areál pro volnočasové aktivity, kde 
jsou konány  kulturně  společenské a sportovní akce.   V případě nepřízně počasí je však 
využívání areálu značně omezené.   Proto je navržena výstavba přístřešku, který zajistí zázemí 
pro pořádání akcí a tím dojde k výraznému zlepšení stávající situace.

Popis technického řešení

    Stavba bude umístěna svou delší stranou souběžně se silnicí a to ve vzdálenosti 2 m od 
hranice pozemku.  Odstup od objektu autobusové čekárny bude 5 m.   Viz. příloha C. 
Přístřešek bude obdélníkového půdorysu o rozměrech 11,0 x 3,6 m.  Bude zastřešen valbovou 
střechou s výškou hřebene 3,4 m. 
Objekt  bude  tvořen  tesařskými  konstrukcemi  –  dřevěné  sloupy  budou  kotveny  pomocí 
ocelových prvků do betonových základových patek. Také střecha bude tvořena z dřevěných 
krokví. Všechny trámy budou ohoblovány a opatřeny nátěrem hnědé barvy.
Střešní plášť bude z asfaltového kanadského šindele, který bude kotven na podhled z palubek.
Z dřevěných palubek bude provedeno také pobití dvou stran přístřešku.
Podlaha objektu bude ze zámkové dlažby. Ta bude kladena do štěrkového lože a po obvodu 
přístřešku zajištěna zahradními obrubami.



Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 

      Při provádění stavby je nutno respektovat podmínky všech dotčených orgánů a správců 
podzemních sítí. 

Při stavbě budou dodržena všechna relevantní platná ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. a 
k tomuto  zákonu  vydaných  předpisů  o  obecných  požadavcích  na  výstavbu,  které  se  na 
předmětnou stavbu vztahují:

• vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů

• vyhl.  č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,  v platném 
znění

• vyhl.  č.  398/2009  Sb.,  o  obecných   technických  požadavcích  zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby 

  

Proseč,   leden  2012                                                                           vypracoval: J. Soukal DiS.
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