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B. Souhrnná technická zpráva
B.1. Popis území stavby
a) charakteristika stavebního pozemku
Stavba se nachází v zastavěném území v těsné blízkosti fotbalového hřiště
v městské části Lhota. Novostavba je v prostoru mezi hřištěm a sousední zástavbou,
na severozápad. Pozemek je účelově využíván, jedná se o plochy bez náletové
zeleně. Terén pozemku je rovinný.
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)
- Inženýrsko-geologický průzkum – GEKON s.r.o. – 12/2017 – závěr:
Zájmové území lze s ohledem na geodynamické procesy hodnotit jako stabilní.
Nevys-kytují se zde žádné sesuvy či výrazná eroze a tyto jevy (mimo případu
nevhodného stavebního zásahu do pozemku) zde nehrozí. Území není poddolované
a lze jej řadit do oblasti seismicky neaktivní (resp. se seismickými účinky <6°M.C.S. kdy
není třeba proti nim stavby zabezpečovat) a s hodnotou zrychlení seism. vln agr<0,04
g. Lokalita spadá do typu geologického podloží D dle ČSN ISO 1998-1.
Vrt J-1 zastihl od hloubky 4,9 m pod povrchem navětralé, hustě rozpukané
paleobazalty (spility), vrtáním štěrkovitě porušené, vrt J-2 pak v hloubce kolem 8 m
pod povrchem zvětralé prachovité břidlice.
Odlišné geologické stavbě odpovídá i odlišný hloubkový dosah větrání. Zatímco
pevnější paleobazalty vykazují menší míru zvětrání, prachové břidlice jsou hlouběji
zvětralé. Nadložní terasové sedimenty jsou ve svrchní poloze tvořeny písky, hlubší
polohy (od cca 3,3-3,6 m pod povrchem) pak písčitými štěrky. Uložení terasových
sedimentů lze považovat za subhorizontální, mocnost této polohy je ovlivněna
hloubkovým dosahem navážky. V místě vrtu J-1 byla zastižena zavezená původní
deprese (přirozená či umělá ? – nelze určit).
Podzemní voda je vázána na terasové sedimenty a byla zastižena v úrovni
cca 320,4 m n.m. Jedná se o zvodeň s volnou hladinou a stav podzemní vody by tedy
(mimo dobu čerpání vody - bude-li třeba) neměl být zakládáním ovlivněn.
Z hlediska těžitelnosti a rozpojitelnosti dle ČSN 73 6133 lze veškeré navážky a
kvartérní sedimenty řadit do I. třídy, dle bývalé ČSN 3050 „Zemní práce“ (která je
dosud užívána pro nacenění zemních prací) lze zeminy řadit převážně do 3. třídy,
zvodnělé sedimenty pak do 4.třídy. S vyšší - II. třídou dle ČSN 73 6133 (5.-6. třídou dle
ČSN 73 3050) je třeba uvažovat při rozpojování navětralých a slabě navětralých
paleobazaltů. Dle klasifikace vrtatelnosti (bývalý VC 800-1) lze kvartérní sedimenty a
navážku řadit do II.třídy, zvětralé prachovité břidlice do III. třídy a navětralé až slabě
navětralé paleobazalty do VI. třídy.
Jediným rizikem vyplývajícím z geologické stavby je možný střední radonový
index lokality.
-

Stavební pozemek je zařazen do kategorie se středním radonovým indexem.
Geodetické zaměření původního terénu – provedla firma Pyšek zeměměřické
práce, s.r.o., – 08/2012
Pochozí průzkum projektantů v rámci příprav dokumentace – průběžně
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Stavebně historický průzkum se neprováděl.
Závěry a doporučení z průzkumů a posudků jsou zapracovány do projektové
dokumentace.
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné zajistit vytýčení stávajícího
podzemního vedení inženýrských sítí. V místech, kde dojde k souběhu, nebo křížení
sítí budou dodrženy odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005.
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Zájmové území se nachází mimo záplavové území.
Dle Registru poddolovaných území (MŽP ČR - Geofond ČR, základní mapy 1 : 50
000) se zájmová oblast nenachází v poddolovaném území.
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové
poměry v území
Stavba je na samostatném pozemku bez zásadních vlivů na stávající okolní
stavby, či zařízení. Dojde k připojení na stávající rozvody, resp. vybudování nových
připojení. Po celou dobu výstavby musí být zabezpečen plynulý provoz sousedních
objektů.
Výstavbou nového objektu nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v území. V
hydrotechnickém řešení systému dešťové kanalizace pro celou obec bylo
uvažováno s plným odtokem ze zájmového území bez potřeby redukce odtoku.
Dešťové vody jsou vypouštěny do řeky.
f)

požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Tato stavba neřeší požadavky na asanace a kácení dřevin. Pro stavbu bude
nutné demolovat stávající objekt zázemí klubu. Demolice je součástí projektu a má
samostatné povolení.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)
Nejsou uplatněny požadavky na trvalé zábory zemědělského půdního fondu
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.
Lesní půdní fond není dotčen (zákon č. 289/95 Sb. o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů - lesní zákon). Území navrhované stavby nezasahuje do žádného
zvláště chráněného území ve smyslu § 14, odst. 2 zák. ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně
přírody a krajiny v platném znění.
h) územně technické podmínky (zejména možnosti napojení na stávající dopravní a
technickou infrastrukturu)
Napojení na dopravní infrastrukturu je zajištěno stávající komunikační sítí v dané
lokalitě. Konkrétně se jedná o místní komunikaci v ulici Pod Dubovkou a dále na
sběrnou komunikaci v průtahu obcí (ul. K Sinoru, III/180 43). Komunikací Pod
Dubovkou je rovněž zajištěn plynulý příjezd autobusů, vozů požární techniky, vozů pro
svoz komunálního odpadu apod.
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Stávající objekt klubovny je připojen k distribuční soustavě ČEZ Distribuce, a.s.
s provozovatelem bude vyřešeno dočasné připojení stavby a trvalá úprava připojení
pro nové objekty. Objekt bude připojen na rozvody plynovodu. V lokalitě se nachází
veřejný vodovodní řad, na který bude objekt napojen novou vodovodní přípojkou.
V obci se v současné době nachází kanalizace pro veřejnou potřebu. Vzhledem
k nejasnostem s dalším pokračováním vypouštění odpadních vod do řeky Radbuzy,
byla místo ČOV navržena likvidace splaškových vod v jímce na vyvážení. Obec má
vyprojektovaný a povolený systém splaškové a dešťové kanalizace. Dešťová
kanalizace je navržena kolem objektů a přesně plní potřeby pro odvedení dešťové
vody do stávající kanalizace.
i)

věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Pro stavbu nejsou žádné podmiňující, vyvolané ani související investice, shodně
tak nejsou také žádné věcné, či časové vazby.

B.2. Celkový popis stavby
B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Základním účelem stavby je zajistit vhodné podmínky pro sportovce v daném
území.
užitná plocha:
kapacita klubovny:
vnější půdorysné rozměry:
počet nových parkovacích míst:

312 m2
cca 40 míst k sezení
33,6 x 9,6 m (resp. 14,6 m)
25

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Umístění stavby, stejně jako orientace, se plně přizpůsobuje jak stávajícímu
umístění fotbalového hřiště a dalších sportovišť, tak okolní zástavbě. Návrh je tvarově
upraven tak, aby byl maximálně vstřícný k okolním rodinným domům a nezpůsobil
zhoršení osvětlení a oslunění sousedních parcel. To je hlavní důvod navrženého
zkosení.
Prostorové řešení plně vychází z platného stavebního povolení.
Designová představa je patrná z vizualizací, které ovšem nezobrazují všechny
části stavby – viz. níže.
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b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Architektonické pojetí je podřízeno funkčnosti objektu, stejně jako zvolené
konstrukční řešení i výsledné povrchy a materiály. Vnější tvar vychází z vnitřní funkce
ať již ve výšce, či v objemu. Proto je navržená stavba vlastně kombinací více hmot.
Řešení je připraveno pro budoucí možnou etapovitou výstavbu, která se bude
volit podle investičních prostředků. Jednoznačnou prioritou je nové zázemí pro
sportovce a sokolovna, která ovšem není předmětem této etapy výstavby.
Barevné řešení je šedo – žluté, barevnost podporuje i jednotlivé objekty, kdy šatny
jsou žluté, klubovna šedá.
Celkové architektonické řešení je propsáno i do interiérové řešení.
B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby
Projekt je provozně a funkčně rozdělen do samostatných hmot i s ohledem na
možnosti etapovité výstavby. Jedná se o objekt šaten a klubovny. Všechny objekty
jsou jednopodlažní.
Objekt šaten tvoří vstupní část s chodbou k šatnám, kde je také wc pro invalidy.
Vstupní chodba vede také přímo k fotbalovému hřišti, objekt je průchozí. Celkem 5
šaten je určeno jak pro zázemí fotbalových družstev, tak pro převlečení pro
sportovce v budoucí sokolovně. Samostatně oddělná je technická místnost a sklad
pro hřiště.
Objekt klubovny tvoří samotná klubovna s klubovým barem a navazují wc pro
muže a ženy, úklidová místnost a sklad. Bar umožňuje přes výdejní okénko obsluhovat
i návštěvníky / sportovce u venkovní travnaté plochy.
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby
Objekty jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb (vstupy,
komunikační prostory, schodiště, sanitární zařízení).
Objekty jsou přednostně určeny ke sportu, neuvažuje se se zaměstnáváním osob
se sníženou schopností pohybu a to ani v prostoru klubového baru.
V průběhu výstavby nebudou mít imobilní na staveniště přístup. Bude se jednat o
výstavbu nového objektu, nikoliv rekonstrukci. Osoby s tělesným postižením budou
moci nadále využívat stávající budovu teoretických ústavů.
Vstup do objektu
Hlavní vstup do objektu je bezbariérový, úroveň terénu je snížena o max. 20 mm
oproti úrovni 1.np, která je na kótě +-0,00. Dveře jsou vybaveny madlem
v předepsané výšce.
Výtahy
V objektu není navržen výtah.
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Venkovní parkoviště
Venkovní parkoviště disponuje stáními pro tělesně postižené dle vyhlášky
č.398/2009Sb. Velikosti stání jsou voleny podle výše zmíněné vyhlášky. Podrobněji je
řešení popsáno a kresebně zobrazeno v samostatné složce IO 01 – Komunikace a
zpevněné plochy. Od parkoviště je zajištěn bezbariérový příchod k hlavnímu vstupu.
Sanitární zařízení – WC kabina
V objektu je navržena nová toaleta pro osoby se sníženou schopností pohybu
v těsné blízkosti jak klubovny, tak hřiště. Tato záchodová kabina svými parametry
(půdorysné rozměry – 1800/2850 mm, dveře šířky 900 m a vybavením – madla z vnitřní
strany ve výšce 800-900 mm apod.) splňují sociální zařízení pro tělesně postižené
podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Stěny umožňují kotvení madel v různých polohách
s nosností min 150 kg. Zámek bude odjistitelný zvenku. Podlaha v sanitárním zařízení
bude protiskluzná – součinitel smykového tření min 0,5. V záchodové kabině bude
umístěna záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděv a prostor pro odpadkový koš.
Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny.
Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. Prostor
okolo záchodové mísy musí umožnit čelní, diagonální nebo boční nástup. Horní hrana
sedátka záchodové mísy musí být ve výši 460 mm nad podlahou. Ovládání
splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup ke
záchodové míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou. Splachovací zařízení umístěné na
stěně musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse. Po obou stranách
záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm
nad podlahou. U záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany musí být madlo na
straně přístupu sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm; madlo na
opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí přesahovat
o 200 mm. V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou
a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač
signalizačního systému nouzového volání, svedený do prostoru obsluhy.
Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým
ovládáním. Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí
být ve výšce 800 mm. Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky
nejméně 500 mm. Zrcadlo musí být použitelné pro osobu stojící i osobu na vozíku. U
pevného zrcadla musí být spodní hrana ve výši maximálně 900 mm nad podlahou a
horní hrana ve výši minimálně 1800 mm nad podlahou.
B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby
Návrh stavby z hlediska bezpečnosti provozu při užívání vycházel zejména
z těchto norem a předpisů:
NV č.101/2005 Sb. – o podrobn.požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
NV č.378/2001 Sb. – požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,
technických zařízení, přístrojů a nářadí
NV č. 361/2007 – BOZP – ochrana zaměstnanců při práci
NV č. 362/2005 Sb. – BOZP při nebezpečí pádu
Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon
Zákon č. 309/2006 Sb. – zajištění dalších podmínek BOZP
Vyhl. č. 48/1982 Českého úřadu bezpečnosti práce

5/17

Sokolovna Lhota – 1. etapa – Souhrnná technická zpráva

Vyhl. č. 499/2006 Sb. – o dokumentaci staveb
Vyhl. č. 268/2009 Sb. – o technických požadavcích na stavbu
Vyhl. č. 398/2009 Sb. – bezbariérové užívání staveb
ČSN 73 53 05 Administrativní budovy
ČSN 73 05 32 Akustika-ochrana proti hluku – Požadavky
ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov, část 2: Požadavky
ČSN 73 05 80-1 Denní osvětlení budov, část 1: Požadavky
ČSN 73 06 01 Ochrana staveb proti radonu z podloží
ČSN 73 41 08 Šatny, umývárny, záchody
ČSN 73 41 30 Schodiště a šikmé rampy
ČSN 74 45 05 Podlahy - společná ustanovení
ČSN 74 45 07 Stanovení protiskluzných vlastností povrchů podlah
ČSN 74 32 82 Ocelové žebříky
ČSN 74 33 05 Ochranná zábradlí
Z hlediska volby stavebních materiálů jsou povrchy podlah navrženy s ohledem
proti uklouznutí podle normových hodnot (smykové součinitele – ČSN 74 45 05 –
Podlahy, společná ustanovení).
Z hlediska bezpečnosti samotného provozu je nutné objekt vybavit
bezpečnostními a požárními štítky a značkami. Pro uživatele stavby bude vypracován
provozní řád, který podrobně určí provozní režim, zaměstnanci budou seznámeni
s bezpečnostními předpisy a budou pravidelně školeni. Tento řád bude zpracován
budoucím provozovatelem.
B.2.6. Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení
Objekty šaten a klubovny jsou založeny plošně na základových pasech, patkách
a deskách. Součástí provádění základových konstrukcí je příprava pro provedení
hydroizolace.
Objekty jsou jednopodlažní. Nosná konstrukce je ocelová, tvořená rámy. Objekty
šaten a klubovny tvoří rámy v osové vzdálenosti 3,0 m.
Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s
hlavní vodotěsnící vrstvou z fólie z měkčeného PVC, s tepelnou izolací tvořenou
kombinací desek z minerálních vláken, spádová vrstva vytvořena nosným
trapézovým plechem.
Stěny tvoří skládaný provětrávaný systém, kdy na nosný ocelové rámy bude
připevněna přes komprimační pásku stěnová C kazeta, do které bude vložena
tepelná izolace z minerální vlny. Vnější plášť tvoří pozinkovaný plech, vrstvený
plastem, v barevném provedení. Z vnitřní strany je dvojitě opláštěná sádrokartonová
předstěna zateplená minerální vlnou.
Podlahy jsou buď z protikluzného vinylu pro mokré prostory a chůzi naboso,
protiskluzného vinylu se vsypem R10, nebo z protiskluzné epoxidové stěrka s barevným
pigmentem.
Stavební řešení hledá ekonomicky úsporná provedení vhodná pro sportovní
stavby.

6/17

Sokolovna Lhota – 1. etapa – Souhrnná technická zpráva

b) konstrukční a materiálové řešení
viz. výše, případně v technické zprávě.
c) mechanická odolnost a stabilita
Objekt je navržen na všechna předpokládaná zatížení v souladu s platnými ČSN
EN a je zajištěna jeho prostorová tuhost. Objekt tvoří prostorově tuhou konstrukci.
Více v samostatné části projektu.
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení
V objektu nejsou navržena technická a technologická zařízení.
B.2.8. Požárně bezpečností řešení
Požárně bezpečnostní řešení je součástí samostatné přílohy této dokumentace.
B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi
Dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a
jeho prováděcího předpisu vyhlášky č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov
je zpracován „Energetický štítek obálky budovy“, který konstatuje, že je objekt
zařazen do třídy energetické náročnosti C.

Množství v kg
za rok

Manipulační
plocha v m2

Typ a objem nádoby

Týdenní
frekvence
svozu

Název odpadu

Počet nádob

Katalogové
číslo

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Osobní zdraví, hygiena
Práce v bufetu klubu se předpokládá v denní době a to nárazově. S prací v noční
době se neuvažuje. V nově vzniklých prostorách nebude probíhat 8 hodinová
pracovní doba. Celkově se nejedná o práci těžkého charakteru.
Denní osvětlení
Ze závěrů odborného posouzení vybraných prostor na stanovení dostatečného
denního osvětlení lze konstatovat, že objekt plně vyhovuje ČSN 73 0580 –1 Denní
osvětlení budov.
Ochrana proti nadměrným slunečním ziskům, stínící technika
Skla jsou upravena proti přílišnému pronikání slunečního záření. V místnostech je
navržena dostatečná výměna vzduchu.
Odpadové hospodářství
Prostor pro stání popelnic na papír, sklo, směsný odpad a plasty je navržen v jižní
části areálu tak, aby vyvážení odpadů neblokovalo další provoz a popelnice byly
současně dobře přístupné.
Předpokládá se vznik pouze směsného a tříděného odpadu – sklo, papír a plasty.

20 01 01

Papír a lepenka

popelnice 240 l na papír

1,00

1 x týdně

1,200

335

20 01 39

Plasty

popelnice 240 l na plasty

1,00

1 x týdně

1,200

409

20 01 02

Sklo

1,00

1 x týdně

1,200

249

20 03 01

Směsný komunální odpad

popelnice 240 l na sklo
popelnice 240 l na směsný
odpad

1,00

1 x týdně

1,200

1620

Celkem

2613
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Úklid objektu
Objektu bude pravidelně uklízen v souladu s hygienickými předpisy. Pro úklid je
navržena úklidová místnost vybavená výlevkou s možností úschovy úklidového
vozíku. Pro úklid budou požívány běžné naředěné čistící prostředky s možností
vypouštění do splaškové kanalizace.
Problematika hluku – akustická opatření
Izolace pro kročejový útlum není použita, neboť je objekt jednopodlažní.
Z pohledu prostorové akustiky je speciálně řešen strop klubovny.
B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Radon
Na základě celkového posouzení je zařazena stavební plocha do kategorie
středního rizika pronikání radonu z podloží.
Hydroizolační ochranu spodní stavby tvoří plnoplošně natavený asf. modif. pás,
tl. 4 mm, s výztuž, sklen. tkaninou – pro střední radon. riziko. Stavba není ohrožována
zvýšenou hladinou spodní vody, pouze zemní vlhkostí. Stavbu je nutno chránit před
pronikáním radonu z podloží. Hlavní zásadou je vytvoření plynotěsné izolace spodní
stavby, utěsnění instalačních prostupů. Při realizaci je nutno postupovat v souladu
s ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží.
Povodně
Vzhledem ke své poloze objekt nebude vystaven nebezpečí v případě povodní.
Nejedná se o záplavové území.
Sesuvy půdy
Pozemek je rovinatý, terén je stabilizovaný a i na základě předchozích zkušeností
s užíváním lze konstatovat, že nehrozí sesuvy půdy. Při realizaci výkopů bude
postupováno podle závěrů geologického průzkumu.
Poddolování
Pozemek, na kterém bude objekt vybudován, se nenachází na poddolovaném
území.
Seismicita
Lokalita není ohrožována seismickými otřesy.
B.3. Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury
Elektro – stávající objekt klubovny je připojen k distribuční soustavě ČEZ Distribuce,
a.s. s provozovatelem bude vyřešeno dočasné připojení stavby a trvalá úprava
připojení pro nové objekty.
Plynovod – objekt bude připojen na rozvody plynovodu na hranici pozemku.
Vodovod – v lokalitě se nachází veřejný vodovodní řad, na který bude objekt
napojen vodovodní přípojkou.
Odpadní vody – v obci se v současné době nachází kanalizace pro veřejnou
potřebu. Vzhledem k nejasnostem s dalším pokračováním vypouštění odpadních
vod do řeky Radbuzy, byla místo ČOV navržena likvidace splaškových vod v jímce
na vyvážení.
Hospodaření s dešťovou vodou – obec má vyprojektovaný a povolený systém
splaškové a dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace je navržena kolem objektu a
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přesně plní potřeby pro odvedení dešťové vody do stávající kanalizace. Množství
dešťových vod z navržené stavby je v kapacitě spodní části stávající kanalizace
zanedbatelné a v nové (povoleném) systému je s ním uvažováno.
Telefon – provozovatel nepožaduje připojení na telefon. rozvody.
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky
Elektro – energetická bilance navrženého objektu předpokládá instalovaný
příkon Pi = 62,0 kW, výpočtové zatížení Ps = 30,3 kW.
Plynovod – objekt bude připojen STL přípojkou PE100 SDR11 s opláštěním ,
dimneze dn32, délky 4 m. Max. spotřeba zemního plynu pro napojení kotlů činí 2 x
2,61 m3, tj. 5,22 m3/hod.
Vodovod – vodovodní přípojka PE 63x8,6 – délky 13,2 m.
Odpadní vody – budou odvedeny hlavním svodem PVC KGEM DN 150 do dvou
železobetonových prefa jímek o obsahu 7,17 m3 každá.
Hospodaření s dešťovou vodou – stavba obsahuje kanalizační přípojky pro uliční
vpusti a stoku SD4-4 v KT 250 v délce 105 m, která je již povolena rozhodnutím číslo
MMP/188610/13 ze dne 10.10.2013.
B.4. Dopravní řešení
Napojení na dopravní infrastrukturu je zajištěno stávající komunikační sítí v dané
lokalitě. Konkrétně se jedná o místní komunikaci v ulici Pod Dubovkou a dále na
sběrnou komunikaci v průtahu obcí (ul. K Sinoru, III/180 43). Komunikací Pod
Dubovkou je rovněž zajištěn plynulý příjezd autobusů, vozů požární techniky, vozů pro
svoz komunálního odpadu apod.
Parkoviště v rámci obytné zóny a navazujících komunikací bude mít po provedení
stavebních úprav celkovou kapacitu ~28 parkovacích míst osobních vozidel alt. 25
park. stání osobních vozidel a 1 stání autobusu. Dále je navrženo 5 míst pro stání
motocyklů a 12 míst pro jízdní kola. Z toho jsou, v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb.
Ministerstva pro místní rozvoj, 2 parkovací stání vyhrazena vozidlům přepravujícím
osoby těžce tělesně postižené. Tato stání jsou umístěna v těsné blízkosti hlavního
vstupu do objektů.
V rámci výstavby je nutné zajistit požadovaný počet parkovacích míst a stavebně
upravit komunikaci (rozptylovou plochu) v návaznosti na nové objekty. Komunikace
u nových objektů je řešena jako obytná zóna v souladu s TP103 a ČSN 736110.
Celková délka úpravy obytné zóny je 80,14 m. Základní šíře proměnného dopravního
prostoru obytné zóny je 3,50 m.
Dispoziční uspořádání a rozměry parkovacích stání odpovídají ČSN 73 6056 –
podélná stání jsou minimální šíře 2,0 m a délky dle konkrétního umístění (min. délka
5,25 m u krajních stání s možností přímého najetí, min. délka 5,75 m s možností
zacouvání). Kolmá stání jsou minimální šíře 2,50 m a délky 5,0 m. Zvětšení šířek a délek
v krajních polohách stání je provedeno v souladu s ČSN 73 6056.
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Terénní úpravy navazují na řešení komunikací, resp. objektů a spočívají
v dotvarování terénu a v jeho následném zatravnění.
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B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
Stavba nebude v průběhu užívání negativně ovlivňovat životní prostředí. Svým
charakterem se jednoznačně jedná o stavbu, která navazuje na stávající funkční
využití území.
B.7. Ochrana obyvatelstva
Objekt není určen pro civilní ochranu obyvatelstva. V případě požáru objektu jsou
vymezeny zásahové cesty pro zásah hasičským záchranným sborem včetně
hasebního zařízení a objekt je vybaven hydranty. Podrobnosti jsou uvedeny
v požárně bezpečnostním řešení stavby.
B.8. Zásady organizace výstavby
Potřeby a spotřeby rozhodujících médií, jejich zajištění
Voda potřebná pro stavbu bude zabezpečena napojením staveništních přípojek
na stávající vodovod, místo napojení je vodovodní řad. Staveništní přípojka vody pro
stavbu bude opatřena vodoměrnou sestavou, budou na ni napojeny staveništní
rozvody vedoucí k jednotlivým místům spotřeby. Výpočet potřeby vody pro stavbu je
proveden podle směrnice č. 9/1973 MLVH a MZ na období výstavby nosné
konstrukce budovy a začátku prací HSV. V tomto období se předpokládá maximální
potřeba vody pro stavbu. Maximální spotřeba vody s připočtením 10% na drobnou
spotřebu a ztráty činí: Qn celk.=1,12 I/s.
Elektrická energie potřebná pro stavbu bude zajištěna vybudováním staveništní
přípojky NN napojené na stávající rozvody. Staveništní rozvaděč bude opatřen
měřením spotřeby el. energie pro staveniště. Předpokládaný soudobý příkon stavby
je 34 kW. V rámci zařízení staveniště bude provedeno provizorní osvětlení komunikací
a přístupových cest v odpovídající intenzitě. Osvětlení montážních pracovišť si zajistí
příslušné dodavatelské organizace.
Odvodnění staveniště
Hladina podzemní vody se v zájmovém území vyskytuje pod úrovní základové
spáry, podzemní voda neovlivní uspořádání ani návrh základové konstrukce. Dešťové
vody ze stavební jámy a z výkopů pro základové konstrukce budou sváděny do
sedimentační jímky, ze které bude voda čerpána po předchozím usazení kalů do
stávající kanalizace. Dodavatel stavby musí s provozovatelem kanalizace uzavřít
dohodu (smlouvu) o vypouštění vod, při vypouštění vod ze stavební jámy do
kanalizace dodržovat podmínky provozovatele kanalizace. Dočasný objekt ZS
nebude napojen na splaškovou kanalizaci, v objektu budou použity hygienické
buňky s jímkou na odpadní vody. Jímky budou pravidelně vyváženy.
Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Napojení na dopravní infrastrukturu je zajištěno stávající komunikační sítí v dané
lokalitě. Konkrétně se jedná o místní komunikaci v ulici Pod Dubovkou a dále na
sběrnou komunikaci v průtahu obcí (ul. K Sinoru, III/180 43). Prostorem staveniště
vedou podzemní sítě technické infrastruktury různého druhu. Sítě v těsné blízkosti
výstavby objektu budou ochráněny proti poškození.
Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Stavební a montážní práce budou vzhledem k požadovanému termínu
dokončení Díla prováděny při 7-mi denním pracovním týdnu, v době od 07.00 do
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21.00 hod. v pracovní dny (pondělí - pátek) a v době od 8.00 do 19.00 mimo pracovní
dny.
Ochrana proti hluku a vibracím
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy
v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v
technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost
umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené
hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny
apod.). Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané
období stanovené v příslušném nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací.
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem
Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve
výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a
předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování
stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru,
provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.
Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke
znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod.
Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno.
Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou
suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět. Na staveništi – u výjezdu ze staveniště
– bude zpevněná plocha výjezdu využita jako plocha pro mechanické dočištění
vozidel vyjíždějících ze stavby. Zhotovitel stavby zajistí techniku (kropící vůz a vozidlo
s kartáči na čištění komunikací), která v případě potřeby bude odstraňovat nečistoty
z veřejných komunikací a skrápět vnitro staveništní komunikace. Vnitro staveništní
komunikace a plochy budou pravidelně čištěny, v případě tvorby prachu zkrápěny.
Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení
staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění
podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod ze
stavební jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. Do kanalizace
může být vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentační jímce
umístěné v prostoru staveniště. Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být
zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch staveniště.
Nakládání s odpady ze stavební činnosti – způsob likvidace odpadu
Odpadový materiál vzniklý při bouracích pracích a při stavební činnosti bude
likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho
prováděcích předpisů. Vybourané materiály a odpad budou na staveništi tříděny,
budou ukládány buď přímo na transportní vozidla, nebo do kontejnerů umístěných
na ploše hlavního staveniště pro následný odvoz. Přednostně budou odpady
druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo). Materiálové využití bude
mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů. Odpady
budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí
oprávněny. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů
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ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není možné, a evidence
odpadů ze stavby. Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí
zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby.
Ochrana staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení
V prostoru staveniště stavby se nachází stávající objekt určený k demolici. Tento
projekt neřeší požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin.
Maximální zábory staveniště (dočasné/trvalé)
Prostor staveniště je dán rozsahem řešeného území. Velikost staveniště je
navržena v rozsahu umožňujícím realizaci objektů stavby. V prostoru hlavního
staveniště budou veškeré volné plochy v prostoru staveniště využity jako manipulační
a skladovací plochy pro předzásobení materiálem. V severní části staveniště bude
umístěno zařízení staveniště - buňkoviště, skladovací plochy a mezideponie vytěžené
zeminy potřebné pro zpětný zásyp. Dočasný objekt zařízení staveniště, ve kterém
budou šatny pracovníků stavby a kanceláře dodavatele stavby, bude umístěn
v severní části staveniště v prostoru ZS u vjezdu na staveniště. V prostoru staveniště
nejsou žádné pozemní objekty využitelné pro potřeby stavby. Na staveništi nebude
zřizováno žádné výrobní zařízení staveniště ani zde nebude vyráběna betonová
směs, tato bude zabezpečena dovozem z centrálních výroben. Staveniště je složeno
z prostoru hlavního staveniště, tj. prostor výstavby a plochy ZS. Pozemek v prostoru
staveniště je účelově využíván. Terén pozemku je rovinatý. Plocha staveniště bude
vhodným způsobem zabezpečena proti vniknutí nepovolaných osob systémovým
oplocením výšky min. 2 m na pevných a mobilních stojkách. V místě vjezdu na
staveniště bude osazena vjezdová brána. V průběhu stavby bude v souladu
s postupem výstavby měněna velikost staveniště. Všechny pozemky dotčené
stavbou jsou ve vlastnictví Statutárního města Plzně.
Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich
likvidace
V rámci stavby budou prováděny běžné stavební práce. K bourání vozovek
dojde při realizaci sítí technické infrastruktury v místech překopů komunikací. Na
staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit
apod.).
Kategorizace odpadních materiálů
Železobetonové prvky jakož i kusy z rozlámané betonové plochy jsou v souladu
s vyhl. č. 381/2001 Sb. zařazeny ve skupině 17 – stavební odpady jako beton katalog
č. 17 01 01. Kusy rozlámané živičné plochy jsou zařazeny rovněž ve skupině 17 jako
asfaltové směsi neobsahující dehet katalog. č. 17 03 02. Komunální odpad jinak blíže
neurčený patří v souladu s vyhl. č. 381/2001 Sb. do skupiny 20 s katalog. čís. 20 03 99.
Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě (obecný přehled):
Název odpadu

Katalogové
číslo

Kategorie

(nový
Katalog)

Množství
odpadu

Způsob
nakládání
s odpadem

(t)

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ 17
ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)
Beton, cihly, tašky a keramika

17 01

Beton

17 01 01

O

Skládka nebo
recyklace
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Cihly

17 01 02

O

Skládka nebo
recyklace

Tašky a keramické výrobky

17 01 03

O

Skládka nebo
recyklace

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 17 01 06
keramických výrobků obsahující nebezpečné látky

N

skládka NO

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 17 01 07
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

O

Skládka nebo
recyklace

Dřevo, sklo a plasty

17 02

Dřevo

17 02 01

O

materiálové využití,
nebo spalovna,
resp. skládka

Sklo

17 02 02

O

recyklace

Plasty

17 02 03

O

materiálové využití

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 17 02 04
nebezpečnými látkami znečištěné

N

spalovna NO nebo
skládka NO

Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu

17 03

Asfaltové směsi obsahující dehet

17 03 01

N

spalovna NO nebo
skládka NO

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 03 02

O

Skládka nebo
recyklace

Uhelný dehet a výrobky z dehtu

17 03 03

N

spalovna NO nebo
skládka NO

Kovy (včetně jejich slitin)

17 04

Měď, bronz, mosaz

17 04 01

O

materiálové využití

Hliník

17 04 02

O

materiálové využití

Olovo

17 04 03

O

materiálové využití

Zinek

17 04 04

O

materiálové využití

Železo a ocel

17 04 05

O

materiálové využití

Cín

17 04 06

O

materiálové využití

Směsné kovy

17 04 07

O

materiálové využití

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

17 04 09

N

spalovna NO nebo
skládka NO

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné 17 04 10
nebezpečné látky

N

spalovna NO nebo
skládka NO /
materiálové využití

Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 04 11

O

spalovna NO nebo
skládka NO /
materiálové využití

Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují 17 06 03
nebezpečné látky

N

spalovna nebo
skládka NO

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 17 06 04
03

O

skládka

Stavební materiál na bázi sádry
Stavební materiály na
nebezpečnými látkami

bázi

nebo recyklace

17 08
znečištěné 17 08 01

N

skládka NO

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 02
17 08 01

O

Skládka nebo
recyklace

Jiné stavební a demoliční odpady

sádry

17 09
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Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 17 09 03
stavebních a demoličních odpadů) obsahující
nebezpečné látky

N

spalovna NO nebo
skládka NO

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 17 09 04
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

O

Skládka nebo
recyklace

Papírové a lepenkové obaly

15 01 01

O

materiálové využití

Plastové obaly

15 01 02

O

materiálové využití

Dřevěné obaly

15 01 03

O

spalovna nebo
skládka

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 15 01 10
těmito látkami znečištěné

N

spalovna NO nebo
skládka NO

Absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné oděvy 15 02 02
znečištěné nebezpečnými látkami

N

spalovna NO nebo
skládka NO

KOMUNÁLNÍ ODPADY

20

Ostatní komunální odpady

20 03

Směsný komunální odpad

20 03 01

O

Spalovna nebo
skládka

20 03 04

O

splašková
kanalizace, čistírna
odpadních vod

(odpad podobný komunálnímu)
Kal ze septiků a žump

Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
V prostoru staveniště bude z volných ploch v prostoru trvalého a dočasného
záboru staveniště provedena částečná skrývka ornice, která bude zpětně využita pro
sadové úpravy, či vrácena na původní místo. V rámci stavby nebudou zřizovány
trvalé deponie, v prostoru staveniště bude zřízena dočasná mezideponie ornice a
vytěžené zeminy potřebné pro zpětný zásyp okolo objektu. Vytěžená přebytečná
zemina z výkopu stavební jámy a pro základové konstrukce bude odvážena na
řízenou skládku.
Ochrana životního prostředí při výstavbě
Do vlastního řešeného území nezasahuje žádný prvek vyžadující zvláštní ochranu
přírody dle zákona, ani žádný významný krajinný prvek, taktéž řešeným územím
neprochází ani do něho nezasahuje žádný prvek ÚSES (územní systém ekologické
stability). V území dotčeném stavbou ani v jeho blízkém okolí se nevyskytují žádná
zvláště chráněná území (chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky) ve
smyslu zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo jiná chráněná území či
fenomény (např. chráněná naleziště nebo památné stromy). Řešené území
nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č.
114/1992 Sb. To znamená, že není na území národního parku, chráněné krajinné
oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní
přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy. V prostoru
lokality stavby nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (dle
přílohy č. II. a III. zák. č. 114/1992 Sb.). Pozemky určené pro výstavbu neleží v oblasti
památkově chráněná území ve smyslu ustanovení §14 odst. 2 zákona č. 20/1987Sb.
o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Ve vlastním prostoru
staveniště se nenacházejí kulturní nemovité památky, ani zde neleží památkové zóny
a rezervace ani ochranná pásma kulturních památek dle téhož zákona.
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Připravovaná stavba se nalézá na území s předpokládaným výskytem
archeologických nalezišť ve smyslu ustanovení §22 odst. 2 zákona č. 20/1987Sb. o
státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Archeologický průzkum bude
proveden před zahájením stavby. Započetí stavby bude předem oznámeno
příslušným orgánům státní správy.
Stavba nezasahuje do ochranného pásma vodního zdroje.
Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů
Označení a zabezpečení stavby
Staveniště bude oploceno, u vjezdu na staveniště bude umístěna informační
tabule se základními údaji stavby a s uvedením zodpovědných pracovníků investora
a zhotovitele vč. kontaktů. Na viditelném místě u vstupu na staveniště musí být
vyvěšeno oznámení o zahájení prací, toto musí být vyvěšeno po celou dobu
provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání.
Způsob označení a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků na staveniště
bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozději při
předání staveniště. Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší
požární stanice, první pomoci a policie.
Pracovní doba, fond pracovní doby
Stavební a montážní práce budou prováděny při 7 – mi denním pracovním týdnu,
v době od 07.00 do 21.00 hod. v pracovní dny (pondělí - pátek) a v době od 8.00 do
19.00 mimo pracovní dny, je uvažováno s polední pracovní přestávkou v délce 1 hod.
Bezpečnostní předpisy
Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných
bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení, zejména pak:
vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění
bezpečnosti práce technických zařízení
vyhláška Ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a
registraci obsluh stavebních strojů
vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci
vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu,
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu
a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,
ve znění zákona č. 575/1990 Sb.
zákon č.183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním řádu
zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
zákon č.251/2005 Sb., o inspekci práce
zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce
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-

Zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
Zákon č.458/2000 Sb., energetický zákon
Nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění
bezpečnostních značek a zavedení signálů
Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště
a pracovní prostředí
Nařízení vlády č.168/2002 Sb. Způsob organizace práce zaměstnavatele při
provozování dopravy
Nařízení vlády č.201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání
záznamu o úrazu
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., stanovení podmínek ochrany zdraví při práci
Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky
Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
Nařízení vlády č.495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky
poskytování OOPP, mycích, čistících a desinfekčních prostředků
nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na staveništích
ČSN 73 8106
Ochranné a záchytné konstrukce
ČSN EN 280
Pojízdné zdvihací plošiny
ČSN EN12812
Podpěrná lešení
ČSN ISO 3864
Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
V souladu s § 15, odst.1, zákona č.309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen
doručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště oznámení
o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení
může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Před zahájením prací musí
být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny
práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a
kontrolována. Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na
pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru
a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. Práce na el. zařízeních smí
provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení elektrických vedení
se mohou provádět jen za odborného dozoru. Od veřejného provozu musí být
jednotlivá staveniště oddělena zábranami. Podzemní inženýrské sítě je nutno před
zahájením prací řádně vytýčit a zabezpečit během prací proti poškození. Práce na
stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými
technologickými postupy pro jednotlivé činnosti.
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
V souladu s § 15, odst.2, zákona č.309/2006 Sb. budou-li na staveništi vykonávány
práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo
poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v
případech podle odstavce 1 § 15, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací
na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
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(dále jen „plán BOZP“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval
potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.
Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Na stavbě se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu
a orientace, z tohoto důvodu nebudou prováděny žádné speciální úpravy vnitro
staveništních komunikací a dočasných objektů ZS.
Zásady pro dopravně inženýrské opatření
Na staveniště stavby je navržen jeden vjezd a jeden výjezd ze staveniště.
V oplocení budou včleněna dvoukřídlová vrata š. 4,5 m. V průběhu stavby během
přejíždění veřejných komunikací vozidly stavby musí být přejezdy udržované
v provozuschopném a čistém stavu. Po dokončení stavby budou komunikace
poškozené a znečištěné stavbou uvedené do původního stavu před stavbou, pokud
nebude ujednáno jinak. Vjezd/výjezd je napojen na obslužnou komunikaci v lokalitě.
Tento vjezd bude využíván po celou dobu stavby. Vstup pracovníků stavby na
staveniště bude brankou umístěnou v oplocení staveniště u vjezdové brány.
Dopravní trasy pro dopravu přebytečné vytěžené zeminy, ostatních materiálů a hmot
do míst skládek a z míst zdrojů navrhne a projedná zhotovitel stavby v rámci dodávky
stavby.
Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění za provozu,
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.
K omezení provozu na veřejných komunikacích - dopravních trasách vlivem
staveništní dopravy nedojde. Stavba bude realizována při zachování veřejného
provozu na komunikacích vedoucích na staveniště. Krátkodobě bude dotčen
(omezen) provoz v průběhu napojení objektů a to včetně napojení na technickou
infrastrukturu. Po celou dobu výstavby musí být zajištěn plný chod sousedních objektů
a to včetně zásobování a příjezdu vozidel.
Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.
Stavba bude realizována po etapách dle investičních prostředků.
Před kolaudací musí proběhnout komplexní vyzkoušení k průkazu běžného užívání
stavby. Jednotlivé zařízení technologické části budou předávány na základě
předávacích protokolů, revizních zpráv, schvalovacích protokolů vč. podrobných
návodů k obsluze na dodaná zařízení.
Stavba bude předána do užívání jako celek v termínu po dokončení všech
stavebních objektů.
předpokládané zahájení výstavby – bude určeno dle investičních možností
předpokládané ukončení výstavby – bude určeno

V Plzni, 05/2018

Ing. arch. Daniel Němeček
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