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Projektová dokumentace na stavbu  „Revitalizace kulturního objektu č.p. 113  v obci Dvory, 

na parc. č. st. 139, k.ú. Dvory u Nymburka“ – závazné stanovisko Krajské hygienické stanice 

Středočeského kraje se sídlem v Praze 

 

 

Na základě žádosti  investora Obec Dvory, Dvory 3, 288 02  Nymburk, IČO 00239071,  ze dne 

21.11.2017, zastoupeného na základě doložené plné moci Ing. Lukášem Návarou, Berlínská 2756, 

390 06 Tábor,  posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále 

jen „KHS“) jako dotčený správní úřad  ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“), místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona  a podle § 10 a § 11 odst. 

1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 

řád“), projektovou dokumentaci na stavbu – „Revitalizace kulturního objektu č.p. 113  v obci 

Dvory, na parc. č. st. 139, k.ú. Dvory u Nymburka“ a v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona 

č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, vydává dle § 149 odst. 1 správního řádu toto 

 

 

z á v a z n é    s t a n o v i s k o: 

 

S projektovou dokumentací na stavbu „Revitalizace kulturního objektu č.p. 113  v obci Dvory, na 

parc. č. st. 139, k.ú. Dvory u Nymburka“    se    s o u h l a s í. 

 

V souladu s § 77 zákona se souhlas váže na splnění podmínky: 

- Nejpozději ke kolaudaci stavby investor předloží KHS doklad o tom, že rozvody pitné vody byly 

provedeny z materiálu, vyhovujícího požadavkům § 5 zákona. 

 

 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 21. 11. 2017 byla KHS doručena žádost o stanovisko k projektové dokumentaci  na stavbu – 

„Revitalizace kulturního objektu č.p. 113  v obci Dvory, na parc. č. st. 139, k.ú. Dvory u 

Nymburka“. Žádost byla podána investorem Obec Dvory, Dvory 3, 288 02  Nymburk, IČO 

00239071, zastoupeným Ing. Lukášem Návarou, Berlínská 2756, 390 06 Tábor. 

Ing. Lukáš Návara 

Berlínská 2756 

390 05  Tábor Rovinská 123 

 267 18  Hlásná Třebáň 

 

Váš dopis zn.:  

Ze dne:  

 

Sp. zn.: KHSSC 65284/2017  

Č. j.:  

 

Vyřizuje: Ing. Milena Marečková 

Tel.: 325 511 551  

E-mail: milena.mareckova@khsstc-nb.cz  

 

Datum: 18.  prosince 2017 
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Projektovou dokumentaci zpracoval   Ing.  Lukáš Návara (ČKAIT 0102363). 

  

Stávající objekt slouží pro kulturní účely v obci. Je navrženo kontaktní zateplení s novou 

povrchovou úpravou fasády. Součástí projektové dokumentace je realizace nových sociálních 

zařízení, provedení nové elektroinstalace, vytápění a VZT. 

 

 V rámci navrhovaných úprav dojde ke vzniku nové šatny, realizaci nových prostor sociálního 

zařízení a vytvoření prostoru skladu v podkroví. Ostatní prostory jsou bez úprav. Nové sociální 

zařízení bude sestávat z umývárny se dvěma umyvadly, hygienické zařízení muži – kabina WC se 

dvěma pisoáry, hygienické zařízení ženy – tři kabiny WC, hygienické zařízení pro imobilní občany. 

Na podlaze bude keramická dlažba, keramický obklad je navržen do výše 2 000 mm, v prostoru 

umýváren bude obklad po celé výšce stěny. Větrání hygienického zařízení je navrženo podtlakovým 

způsobem pomocí elektrických ventilátorů, kapacita jednotlivých ventilátorů je v souladu 

s platnými právními předpisy. 

 

Společenský sál bude větrán pomocí VZT. Čerstvý vzduch do prostoru sálu bude přiváděn infiltrací 

okenních otvorů nebo otevřením oken. Odpadní vzduch ze sálu bude odsáván třemi nástěnnými 

axiálními ventilátory osazenými pod stropem sálu (navržený výkon 3x 3 500 m3 /hod). 

 

 Čerstvý vzduch do prostoru restaurace bude přiváděn infiltrací okenních otvorů nebo otevřením 

oken. Odpadní vzduch z restaurace bude odsáván axiálním nástěnným ventilátorem osazeným pod 

stropem místnosti v prostupu obvodovou stěnou  (navržený výkon zařízení 1 500 m3 /hod). 

 

Vytápění : zdroj  tepla – dva plynové kondenzační kotle 

 

Vzhledem k tomu, že v rámci uvedené stavební akce budou prováděny nové rozvody pitné vody byl 

stanoven požadavek  ve výrokové části  

 

Požadavek  ve výrokové části vyplývá z  § 5  zákona.   

 

Vzhledem k tomu, že předmětná dokumentace není v rozporu s platnými předpisy v oblasti ochrany 

veřejného zdraví, vydala k ní KHS kladné stanovisko. 

 

  

 

  

 

 

 

 

Ing. Milena Marečková  

vedoucí  odd. hygieny obecné a komunální pro okres Nymburk 

              

 

 

 

Rozdělovník 

Adresát –  DS 

KHS – ÚP Nymburk (HK) 
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