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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 

A1.  Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby: Obecní sběrný dvůr odpadů v obci Patokryje 
 
b) místo stavby:  Patokryje, p. p. č. 44/5, 506/1 k.ú. Patokryje 718301 
 
c) předmět dokumentace: předmětem dokumentace je vybudování sběrného místa pro obyvatele 

obce Patokryje 
 
 
A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 
 
c)    Obec Patokryje, č.p. 35, 434 01 Patokryje, IČ 00266124 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace: 
 
Projektant stavební části:       REAL INVESTA spol. s r.o., M. Alše 2101, 434 01 Most 
    Ing. Jan Svitavský 
    Autorizovaný technik pro pozemní stavby 
    ČAO : 0400645 
 
Požárně bezpečnostní řešení :  

Ing. Pavel Kubásek 
    Lužice, část Svinčice 17, 434 01 Most 
    Autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb 
    ČAO : 0401317 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů: 

  
- snímek katastrální mapy 
- výpis z katastru nemovitostí 
- fotodokumentace 
- místní šetření, prohlídka místa 
- konzultace se objednatelem 
- tachymetrické zařízení 

 
A.3 Údaje o území 
 

Místo, určené k výstavbě sběrného místa (dvora), se nachází na p.p.č. 44/5 a 506/1 v obci 
Patokryje v k.ú. 718301. Pozemek p.p.č. 44/5 je uveden v kn jako – sportoviště a rekreační plocha, 
ostatní plocha. Výškové poměry jsou zřejmé z výkresové části a tachymetrického zaměření. Vjezd na 
pozemek bude přes p.p.č. 506/1, který bude z části pro jízdu vozidlem upraven. Pozemek 506/1 je 
uveden jako ostatní komunikace, ostatní plocha. 

 
a) Rozsah řešeného území: řešené území je v rozsahu pozemkových parcel 44/5, 506/1, 

nezastavěné území 
b) Obec Patokryje má zpracovaný územní plán , v jehož rámci řešené území p.p.č. 44/5, 506/1 

nachází ve stávajícím nezastavěném území obce na ploše označené PZ – veřejné prostranství 
s převahou nezpevněných ploch. 

c) Části pozemků určené pro umístění sběrného dvora  jsou situovány v území, které není 
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chráněno podle jiných právních předpisů. 
d) Odtokové poměry zůstanou stávající 
e) Výstavba sběrného místa je v souladu s územním plánem 
f) Jedná se o stávající zatravněnou plochu, soulad s požadavky na využití území není předmětem 

posuzování. 
g) Požadavky DOOS, budou-li vzneseny, budou zapracovány do dokumentace dodatkem. Na 

p.p.č. 44/5 a 506/1 se nenacházejí žádné inženýrské sítě. 
h) Výjimková a úlevová řešení nebylo nutné zapracovat do PD 
i) související investice – částečné odstranění stávajícího oplocení 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (dle katastru 

nemovitostí): 
 
dotčené pozemky:  
 
p.p.č. 44/5   Obec Patokryje, č.p. 35, 43401 Patokryje – sportoviště a rekreační plocha,  
   ostatní plocha 
p.p.č. 506/1 Obec Patokryje, č.p. 35, 43401 Patokryje – ostatní komunikace, ostatní plocha 

 
sousední pozemky: 
 
p.p.č. 2   Obec Patokryje, č.p. 35, 43401 Patokryje – vodní nádrž umělá, vodní plocha 
p.p.č. 43/2  Válečková Kateřina, č.p. 150, 43401, Patokryje – zahrada 
p.p.č. 44/2  Obec Patokryje, č.p. 35, 43401 Patokryje – neplodná půda, ostatní plocha 
p.p.č. 506/27  Vodrážka Jiří Ing., č.p. 23, 43401 Patokryje – ostatní komunikace, ostatní 

plocha 
p.p.č. 506/26  Fryčová Karolina, tř. Budovatelů 2928/150, 43401 Most 

Opalecký Robin, č.p. 3, 43401 Patokryje - jiná plocha, ostatní plocha 
p.p.č. 506/21 Válečková Kateřina, č.p. 150, 43401, Patokryje – jiná plocha, ostatní plocha 
p.p.č. 506/20  Štajger Ladislav, č.p. 39, 43401 Patokryje - jiná plocha, ostatní plocha 
p.p.č. 506/4  Hlavatý Jan, Vinařská 741/18, Bukov, 40001 Ústí nad Labem - zahrada 
 
 
 

A.4. Údaje o stavbě 
 

a) nová stavba – jedná se o výstavbu sběrného dvora  pro obyvatele obce na stávající zatravněné 
ploše 

b) účel užívání stavby – vybudování zpevněné plochy s kontejnery pro uskladnění kovů, dřeva, 
bioodpadu, pneu, skla, plastů, stavební suti, objemného odpadu, papíru. 

c) trvalá stavba 
d) stávající zatravněný pozemek není chráněnou kulturní památkou a není chráněn podle jiných 

právních předpisů. 
e) Plocha pro kontejnery je řešena v souladu s ČSN 736110 – projektování místních komunikací 
f) Pokud budou vzneseny požadavky, budou zapracovány dodatečně dodatkem. 
g) Výjimky a úlevová řešení nejsou uplatněna. 
h) Zastavěná plocha celková 534,73 m2  
i) Základní bilance stavby – dešťová voda z plochy bude odváděná do vsakovací jámy 
j) Základní předpoklady výstavby - předpoklad 

Projektová dokumentace:  08/2015 
Realizace stavby:  2015/16 

k) náklad stavby (viz rozpočtová část) 
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Provozovatelem sběrného dvoru bude Obec Patokryje. Sběrné místo bude tvořeno oplocenou 
plochou. Vjezd tvoří brána situovaná v jižní části plochy. Na ploše bude umístěn objekt pro obsluhu 
dvora. Na ploše je navrženo oceloplechových kontejnerů o kapacitě cca 7 m3. Kovový odpad - 1ks, 
papír – 1ks, bioodpad – 1ks, stavební suť – 1ks, objemný odpad – 1ks. Dále bude na ploše umístěn 
kontejner na směsný odpad, a 4 sklolaminátové kontejnery na tříděný odpad – model mini H.  

 
Jeden kontejner bude pro zpětný odběr baterií a drobného elektrozařízení. Jedná se o uzavřený 

kontejner, který splňuje požadavky přílohy č. 7 vyhl. 352/2005 Sb. o podrobnostech nakládání 
s elektrozařízeními a elektroodpady. 
 

Odvoz a likvidace odpadu ze sběrného dvora bude zajišťován dle potřeb provozovatele 
oprávněnou osobou. Sběrné středisko tříděného odpadu bude provozováno v souladu se schváleným 
provozním řádem, dle zákona č. 185/2001 Sb. A dle vyhlášky 383/2001 Sb. O podrobnostech 
nakládání s odpady. 
 

Provoz sběrného dvora bude občasný 2 – 3× týdně max. na 3 hodiny. Pro provoz dvora není nutné 
budovat sociální zázemí pro obsluhu. Mobilní buňka umístěna na pozemku bude typová kontejnerová. 
 
Druhy tříděného odpadu: 
 

16 01 03  pneumatiky 
17 01 01 Beton 
17 01 02  Cihly 
17 01 03 tašky a keramické výrobky 
20 01 01 Papír, lepenka 
20 01 02  Sklo 
20 01 10 Oděvy 
20 01 11 Textilní materiály 
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 
20 01 39 Plasty 
20 01 40 Kovy 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 
20 03 01 Směsný komunální odpad (bez organických složek) 
20 03 07 Objemný odpad 
20 01 36 Elektrotechnický odpad - ostatní  

 
 
A.5  Členění stavby na SO a technologická zařízení 

 
 Stavba není členěna na stavební objekty a provozní soubory.  
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