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POŽÁRNĚ

BEZPEČNOSTNÍ

ŘEŠENÍ

1. Název stavby

Parkovací stání na p.p.č. 3962/3, k.ú. Mašťov

2. Místo stavby

p.p.č. 3962/3, k.ú. Mašťov

3. Investor

Obec Mašťov, Náměstí 80, 431 56 Mašťov

4. Projektant stavby

Ing. Jiří Mertl, Žatecká bl. 211, Most

5. Datum zpracování

31.1. 2014

6. Číslo zakázky

362584 - 14

Ing. Pavel Kubásek

1.

Charakter

1.1

objektu

Stručný popis stavby z hlediska účelu užití, výška stavby a umístění
stavby ve vztahu k okolní zástavbě

Jedná se o výstavbu nových parkovacích ploch pro 25 automobilů v obci
Mašťov. Dále budou provedeny zpevněné plochy pro kontejnery na tříděný odpad
a pro nádoby na odpadky.
Parkovací plochy a plochy pro nádoby na odpad budou provedeny z betonových
zatravňovacích tvárnic a zámkové betonové dlažby.
Umístění stavby viz výkres „Celkový půdorys“ v projektové dokumentaci.

1.2

Použité podklady

Projektová dokumentace z 10/2013.
bezpečnosti staveb:
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN

2.

73
73
73
73
73

0802
0873
6101
6110
6114

–
-

Vyhl. č. 23/2008 Sb. Soubor norem požární

Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty
Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou
Projektování silnic a dálnic
Projektování místních komunikací
Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

Řešení požární bezpečnosti

Parkovací plochy a plochy pro odpadky budou provedeny ve všech případech
v místě, kdy původně byla travnatá plocha.
Situování parkovišť ani ploch pro odpadky neovlivňuje přístupové komunikace
pro hasičská vozidla nebo nástupní plochy jiných objektů, případně přístup ke
zdrojům požární vody.
Od parkovacích ploch ani od ploch pro odpadky nemusí být stanoveny
odstupové vzdálenosti.

Potvrzuji, že zpracování tohoto požárně bezpečnostního řešení bylo provedeno
v souladu se stanovenými právními předpisy, normativními požadavky, případně
s průvodní dokumentací výrobce daného zařízení.
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