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A. PR ŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 

A.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 

 

A.1.1 ÚDAJE O STAVB Ě 

 
NÁZEV STAVBY  :  Základní škola Jimramov – snížení komínu  

   
MÍSTO STAVBY  :  stavba na pozemku p. č. st. 434, Pad ělek 133,  
                        592 42 Jimramov 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ :  Jimramov 

KRAJ    :  Vyso čina 

OKRES   :  Ž ďár nad Sázavou 

 

PŘEDMĚT PD   :  dokumentace odstran ění stavby 

CHARAKTER STAVBY :  zm ěna stávající stavby  

 

A.1.2 ÚDAJE O VLASTNÍKOVI 

 
Název             :   M ěstys Jimramov  
Sídlo             :  Nám ěstí Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov 
I Č                :      00294471               
 
 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

 
PROJEKTANT:        ING. FRANTIŠEK LAŠTOVI ČKA, UNI PROJEKT, STUDENTSKÁ 1133, 
ARCH. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ   591 01 Ž ĎÁR NAD SÁZAVOU 
                        I Č : 10117831 
                        ČKAIT: 1001451 - AI PRO POZEMNÍ STAVBY 
 
 
 
 
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 
     Projektová dokumentace odstran ění stavby byla vypracována na základ ě 
následujících podklad ů: 
-stavebn ě technický pr ůzkum a zam ření objektu zpracované zhotovitelem 
-mapové a polohopisné podklady zpracované zhotovite lem 
-záv ěry z jednání mezi zpracovatelem a vlastníkem stavby  
-projektové podklady poskytnuté vlastníkem objektu 
-projektové podklady poskytnuté správci sítí 
-projektové podklady poskytnuté Katastrálním ú řadem 
-územn ě plánovací dokumentace M ěstyse Jimramov  
-konzultativní stanoviska zainteresovaných orgán ů státní správy a dot čených  
 fyzických a právnických osob k návrhu odstran ění stavby 
-vyjád ření zainteresovaných orgán ů státní správy a dot čených fyzických a  
 právnických osob k návrhu odstran ění části stavby 
-fotodokumentace objektu 
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A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

 

a) údaje o území ve kterém se odstra ňovaná stavba nachází     

     Stávající objekt komínu je sou částí technického zázemí Základní školy 
v Jimramov ě. Slouží k odkou ření tepelných zdroj ů školy. Kotelna s komínem je 
situována v p řístavb ě školy na pozemku p. č. 434 v katastrálním území 
Jimramov. Bezprost řední okolí objektu je výškov ě členité, soubor staveb školy 
je umíst ěn do severozápadn ě orientovaného svahu. Výškové rozdíly uvnit ř 
souboru staveb jsou vyrovnávány r ůznými úrovn ěmi založení.  

     P řístavba školy je p řístupná z místní komunikace na pozemcích p. č. 
664/103 a 664/104, které jsou sou částí stávajícího komunika čního systému 
Městyse Jimramov, napojeného na státní silnici II. t řídy č. 360 v úseku Nové 
Město na Morav ě - Poli čka. 
   

b) údaje o ochran ě území podle jiných právních p ředpis ů (památková rezervace, 
památková zóna, zvlášt ě chrán ěné území, záplavové území apod.) 

     Areál školy se nachází v ochranném pásmu památ kové zóny M ěstyse 
Jimramov. Z tohoto titulu podléhají navržené staveb ní úpravy m.j. i schválení 
odpov ědnou osobou provád ějící odborný dohled na úseku památkové pé če 
příslušného ú řadu s rozší řenou pravomocí. 

     M ěstys Jimramov je situován v II. až IV. zón ě CHKO Žďárské vrchy. 

 

c) údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů 

     V pr ůběhu zpracování návrhu projektové dokumentace v rozsa hu požadovaném 
pro správní řízení ve v ěci odstran ění stavby byla zásadní územn ě technická 
problematika týkající se území, ve kterém je odstra ňovaný objekt situován 
předem konzultována a opodstatn ěně vznesené p řipomínky vlastníka stavby, 
dot čených orgán ů státní správy, správc ů inženýrských sítí i ostatních 
dot čených osob byly v rámci projednávání návrhu v defin itivní podob ě 
projektové dokumentace zohledn ěny. 

 
d) seznam sousedních pozemk ů nezbytných k provedení bouracích prací (podle 
katastru nemovitostí)  
 
parcela druh pozemku vým ěra 

m2 
vlastník pozemku 

 
435 zastav ěná plocha a 

nádvo ří 
125 M ěstys Jimramov, nám ěstí Jana 

Karafiáta 39, 592 42 Jimramov 
664/103 orná p ůda 583 M ěstys Jimramov, nám ěstí Jana 

Karafiáta 39, 592 42 Jimramov  
664/104 ostatní plocha, ostatní 

komunikace 
2521 M ěstys Jimramov, nám ěstí Jana 

Karafiáta 39, 592 42 Jimramov  
Identifikace pozemk ů v řešeném území: -obec: Jimramov [595772] 
                                      -katastrální území: Jimramov [660230] 
 
 
A.4 ÚDAJE O STAVB Ě 
 
a) druh a ú čel užívání odstra ňované stavby   

     Stavba komínu je sou částí technického zázemí školy, stavba je doposud 
užívána, d ůvodem jejího odstran ění je nevyhovující technický stav. 

      
b) údaje o ochran ě odstra ňované stavby podle jiných právních p ředpis ů 

     Vlastní odstran ění části stavby je ovlivn ěno nutností respektovat 
stávající ochranná pásma staveb, které jsou kulturn ími památkami nebo nejsou 
kulturními památkami, ale jsou v památkových rezerv acích nebo památkových 
zónách. Stavba sama nebyla prohlášena za kulturní p amátku.  
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c) údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů 

     V pr ůběhu zpracování návrhu projektové dokumentace v rozsa hu požadovaném 
pro správní řízení ve v ěci odstran ění stavby byla zásadní stavebn ě technická 
a provozní problematika týkající se vlastní stavby předem konzultována a 
opodstatn ěně vznesené p řipomínky investora stavby, dot čených orgán ů státní 
správy, správc ů inženýrských sítí i ostatních dot čených osob byly v rámci 
projednávání návrhu v definitivní podob ě projektové dokumentace zohledn ěny. 
 
d) stávající kapacity odstra ňované stavby (zastav ěná plocha, obestav ěný 
prostor, po čet funk čních jednotek; u stavby obsahující byty – celková 
podlahová plocha budovy, po čet a velikost zanikajících byt ů, obytná a užitková 
plocha zanikajících byt ů) 
 

 Délka objektu (odbouraná mezní):[m] 3,7 

 Ší řka objektu (odbouraná mezní):[m] 1,7 

 Výška objektu (odbouraná mezní):[m] 4,9 

 Zastav ěná plocha objektu:       [m 2]                                 6,3 

 Obestav ěný prostor:             [m 3]                                                         30,8 
Poznámka: 

Údaje zahrnují odstra ňovanou část objektu komínu. 

 

 
e) základní p ředpoklady pro odstran ění stavby - časové údaje o pr ůběhu prací, 
člen ění na etapy, orienta ční náklady, p ředpokládaný zp ůsob odstran ění stavby 
 
     P ředpokládaný termín zahájení demolice:        06/202 1 
     P ředpokládaný termín dokon čení demolice:        08/2021 
     Vzhledem k charakteru stavby a p ředpokládanému odstra ňovanému objemu 
není s etapizací provád ěných demoli čních prací uvažováno.  
     P ředpokládané orienta ční náklady na odstran ění stavby v četn ě likvidace 
vzniklých odpad ů činí 0,15 mil. K č. 
     Stavba bude odstran ěna kombinací strojního a ru čního zp ůsobu bourání, 
přizp ůsobeného technologicky nezbytné ochran ě stávajícího objektu školy. 
     
 
 
 

A.5 ČLENĚNÍ ODSTRAŇOVANÉ STAVBY  
 

Pozemní stavební objekty 

SO 01 Snížení komínu 

 

 

Žďár nad Sázavou  :  

Vypracoval   :   Ing. František Laštovi čka  


