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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY
1.1. Charakteristika stavebního pozemku
Území, kterým se zabývá předkládaný projekt rekonstrukce a nová výstavba
kanalizace, se nachází v zastavěné části Meziříčka u Letovic.
Konfigurace terénu je charakterizována v mírně svažitým reliéfem území. Plánovaná
stavba kanalizačních řadů a přípojek ul.vpustí je umístěná v zeleni a v místních a státní
komunikací na obecních pozemcích. Umístění stavby jednotlivých úseků kanalizace je dán
místem napojení na stávající kanalizační řad.
1.2. Geologická a hydrogeologická charakteristika staveniště
1.2.1. Geologické poměry staveniště
Pro projekt rekonstrukce a novou výstavbu části kanalizace byl v rámci projektové
přípravy prováděn inženýrsko geologický průzkum společností GEON s.r.o., Na Padělkách
42, 664 52 Sokolnice.
hloubka
0,00 – 0,5
0,5 - 1,0
1,0 – a více

těžitelnost
3 (navážky)
3-4 (jílovito-písčité)
5-6 (navětralé skalní podloží)

Trasa kanalizace dle geologického průzkumu
ČSN 73 6133 ( nahrazující normu ČSN 73 30 50 )
do třídy těžitelnosti I 40 %
do třídy těžitelnosti II 30%
do třídy těžitelnosti III 30 %
ČSN 733050 do 3. třídy těžitelnosti cca 20 %
do 4. třídy těžitelnosti cca 20 %
do 5. třídy těžitelnosti cca 30 %
do 6. třídy těžitelnosti cca 30 %
1.2.2 Hydrogeologický průzkum oblasti
Pro projekt rekonstrukce a novostavbu části kanalizace byl v rámci projektové
přípravy prováděn hydrogeologický průzkum. Spodní voda se vyskytuje v hloubce od 1,01,5m.
1.2.3 Stavebně historický průzkum
Trasa rekonstrukce jednotlivých úseků kanalizace se bude provádět v místech stávající
kanalizace. Trasa novostavby 2 úseků kanalizace bude prováděna v místě stávajícího příkopu
a v místní komunikaci. Z tohoto důvodu nebyl prováděn stavebně historický průzkum.
1.3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma
V prostoru stavby se nachází ochranná pásma stávajících inženýrských sítí
komunikací, vedení NN a VN, vodovodu, plynovodu, sdělovacího kabelu. Žádná další
ochranná pásma nejsou zpracovateli známa. Při návrhu rekonstrukce jednotlivých úseků
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kanalizace a výstavby 2 nových úseků kanalizace byly respektovány ochranná pásma
jednotlivých sítí dle platné legislativy a norem ČSN.
1.4. Poloha stavby vzhledem k záplavovému území, seismicitě a
poddolovanému území
Stavba se nenachází v záplavovém území.
V místě stavby se nepředpokládají škodlivé vlivy. Území není v zóně, kde se vyskytují
seismické vlivy. Trasa nového splaškového kanalizačního řadu se nenachází v poddolovaném
území.
1.5. Vliv stavby na okolní stavby, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové
poměry v území
Rekonstrukce a výstavba 2 nových úseků kanalizace nemá vliv na okolní stávající
stavby kromě úseků, kde dojde k zásahu do zpevněných povrchů komunikací a v úsecích
domovních sjezdů na komunikaci. Výkopy v místních a státních komunikacích budou
prováděny dle platných právních předpisů.
Stávající povrch ACO 11 bude odstraněn a zpět položen v dotčeném rozsahu.
Na úseku rekonstruované trasy dojde ke kácení vzrostlé zeleně. Kácení bude
provedeno dle platné legislativy. Dle informace projektantovi, bude tato zeleň odstraněna
v přípravném řízení-rok 2013.
Rekonstrukce kanalizace a novostavba úseků kanalizace nemá vliv na odtokové
poměry ze zájmového území, dešťové vody budou touto kanalizaci odváděny.
1.6. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Výstavbou rekonstrukce a 2 nových úseků kanalizace bude nutno odstranit stávající
kanalizaci z důvodů umístění kanalizačního potrubí do stávající trasy.
V místech, kde dojde k zásahu do místních a státních komunikací, budou tyto úseky
zpevněných povrchů odstraněny a následně opraveny a uvedeny do původního stavu.
Dále bude nutno odstranit stávající úseky betonových propustků v místě budoucí
kanalizace.
Na úseku rekonstruované trasy dojde ke kácení vzrostlé zeleně. Kácení bude
provedeno dle platné legislativy. Dle informace projektantovi, bude tato zeleň odstraněna
v přípravném řízení-rok 2013.
Pro stavbu platí ustanovení v zákoně č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Dalšími pracemi bude provedeno odebrání a rozprostření ornice a osetí travním
semenem v místě stavby v zeleni.
1.7. Zábor zemědělského a lesního půdního fondu
Při stavbě nedojde k trvalému záboru půdního fondu a pozemku určených k plnění
funkce lesa. Při stavbě dojde k dočasnému záboru ZPF v trvání do 1 roku.
1.7. Územně - technické podmínky, přeložky
Územně-technické podmínky v místě stavby jsou příznivé. Jedná se o lokalitu, kterou
lze snadno napojit na stávající inženýrské sítě a komunikace. V rámci stavby nebude nutno
provádět přeložky inženýrských sítí.
Základním komunikačním prvkem je státní silnice směr Letovice, která zajistí přístup
na staveniště a dopravu materiálu. Stavba rekonstrukce a 2 nových úseků kanalizace jsou
svým charakterem inženýrský objekt, který bude součástí kanalizační sítě.
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1.8. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související
investice.
Stavba nebude rozdělena na etapy, rekonstruovaný úsek a výstavba 2 novéch úseků
kanalizace a jednotlivých stavebních částí-přepojení přípojek, výstavba ul. Vpustí atd. budou
budovány průběžně. Předběžný časový plán výstavby je uveden v Průvodní zprávě bod 4.9
Stavba je navržena tak, že není třeba odstraňovat celé stavby, pouze jejich části
(zpevněné plochy komunikací) a stávající trasy kanalizace, ve které budou umístěný nové
rekonstruované úseky kanalizace. Spolu s rekonstrukcí hlavních kanalizačních řadů budou
přepojeny-a částečně rekonstruovány stávající přípojky a nově vybudovány přípojky z
ul.vpustí. Při výstavbě nového úseku kanalizace-příkopa budou napojeny stávající přípojky
vyústěné do příkopy a nově vybudovány přípojky z ul.vpustí.
Při výstavbě nového úseku kanalizace-v komunikaci budou napojeny nově
vybudováné přípojky z ul.vpustí.
Převážná část zemních prací bude prováděna strojně a to mechanismy, které bude mít
dodavatel k dispozici. Ruční výkopy budou prováděny pouze v místech křížení s podzemními
inženýrskými sítěmi a v blízkosti stromů a to v rozsahu, požadovaném příslušnými
ochrannými pásmy, jejichž šířka je dána normou a specifikuje je správce sítě nebo odbor ŽP
ve svém vyjádření spolu s dalšími podmínkami. Dále budou ruční výkopy prováděny
v blízkosti vedení VN, a to tehdy, nepodaří-li se investorovi zajistit vypínání linek nebo
přerušení dodávky plynu v průběhu zemních prací. Ruční výkop bude použit i pro upravení
strojně vykopaných jam a rýh.
Tyto vyvolané investice stavby rekonstrukce a nové výstavby kanalizace jsou zahrnuty
v této projektové dokumentaci.

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY
2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Rekonstrukcí stávající kanalizace dojde ke zlepšení průtočnosti-zkapacitnění a
k výměně poškozeného materiálu v daném úseku kanalizace. Viz technický popis v bodě 2.7
Výstavbou 2 nových úseku kanalizace-v místě stávající příkopy a v místní komunikaci
dojde k usměrnění odtokových poměrů ze zájmového území v návaznosti na vybudování
uličních a líniových vpustí. Množství odváděné vody je uvedeno v hydrotechnických
výpočtech.
2.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby
Urbanistické řešení bylo průběžně konzultováno se zástupci investora stavby tak, aby
bylo v souladu s požadavky investora a provozovatele sítě. Navrhované rekonstruované úseky
jsou vedeny ve veřejně přístupných prostorách v místních a státních komunikacích a v zeleni.
Úseky kanalizace budou uloženy v zemi a tudíž neovlivní vzhled lokality. Jejich umístění je
dáno normou ČSN o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
Umístění je dáno normou ČSN o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení a
zákonem č. 274/2001 Sb. o Vodovodech a kanalizacích.
2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby
Rekonstruované a nově vybudované úseky kanalizace budou součástí kanalizační sítě
města Letovice místní část Meziříčko. Jsou nezbytným předpokladem k zajištění dobré
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funkčnosti prvků infrastruktury pro lokality určené k zastavění nemovitostmi. Jejich
provedení musí splňovat technické parametry, které zabezpečí jejich bezporuchové fungování
v odkanalizování.
2.4. Bezbariérové užívání stavby
Vstup a obsluha do zařízení po dokončení stavby je povolen jen osobám pověřeným.
Stavba proto není posuzována z hlediska osob s omezenými schopnostmi pohybu a orientace.
2.5. Bezpečnost při užívání stavby
Stavba nezahrnuje žádné nadzemní ani podzemní objekty, které by ohrožovaly
bezpečnost osob jak situačně, tak provozně. Údržbu stavby po jejím dokončení provádí
provozovatel sítě v souladu s platným provozním a kanalizačním řádem.
2.6. Základní charakteristika objektů
Stavba rekonstrukce a výstavba 2 nových úseků kanalizace je zahrnuta do bodu 2.7
2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení
Rozsah a prostorové uspořádání rekonstrukce a výstavby jednotlivých úseků
kanalizace i jejich napojení na stávající systém je patrný z přehledných situací stavebního
objektu. Níže je uveden popis jednotlivých úseků kanalizace-technického zařízení.

TRASA A
Úsek RŠ 1500-Š1
Rekonstruovaná kanalizace bude provedena bezvýkopovou technologií spočívající
vyvložkováním-zatažením tzv.inverzního rukávce (hadice ze syntetických vláken nasycených
vhodně formulovanou pryskyřicí).
Ukončení této technologie rekonstrukce kanalizace bude v nově vybudované šachtě
č.Š1. Délka úseku je 60,2m, materiál BET., profil potrubí DN 750(800). V místě propojení na
stávající bet.potrubí bude osazeno nové bet.potrubí DN800 délky 2,0m.
Úsek RŠ 1-1503
Rekonstruovaná kanalizace bude z PVC Quantum DN 500 SN12. Celková délka
kanalizačního potrubí PVC je 187,7m. V místech křížení s komunikací bude potrubí uloženo
do ocel. Chráničky DN 700.
Na trase budou umístěny 5ks nových uličních vpustí DN500 napojených na
kanalizační řad potrubím PVC SN8 DN 150 v délce 18,0m a PVC SN 8 DN 200 délky 1,0m.
Přechod přípojky z UV11 ve státní komunikaci bude řešen uložením potrubí do
ocel.chráničky d.273/8.
Na trase budou přepojeny 3 ks stávajících přípojek z PVC SN8 DN 150 v délce 12,0m.
Z toho jedna přípojka bude uložena v komunikaci v ocel.chráničce d. 273/8 a bude ukončena
v nové revizní šachtičce PE DN 325.
Na trase bude přepojeno kanalizační potrubí DN 300 z PVC SN 12 v délce 1,0m
ukončené v šachtě č.715.
Úsek RŠ 1503-Š6
Úsek výstavby nové kanalizace bude z PVC Quantum DN 500 SN12 a PVC Quantum
DN 400 SN16.
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Celková délka kanalizačního potrubí PVC Quantum DN 500 SN12 je 12,8m.
Celková délka kanalizačního potrubí PVC Quantum DN 400 SN16 je 62,3m.
Na trase budou umístěny 2ks nových uličních vpustí DN500 a 2ks líniové vpusti
STORA DRAIN F300 délky 4,5m a 5,0m.
Napojení jedné ul.vpusti na kanalizační řad bude potrubím PVC SN8 DN 200 v délce
6,0m.
Napojení jedné líniové vpusti na kanalizační řad bude potrubím PVC SN8 DN 200
v délce 2,5m.
Nová líniová vpusť a přepojení 1ks uliční vpusti bude provedeno z potrubí PVC
Quantum DN 400 SN16 celkové délky 10,5m. Podchod pod komunikací bude řešen uložením
kan.potrubí do ocel.chráničky DN700.
Na trase bude přepojen 1 ks stávající přípojky z PVC SN8 DN 150 v délce 2,5m.

TRASA B
Úsek RŠ Š3-Š7
Rekonstruovaná kanalizace bude z PVC Quantum DN 400 SN12. Celková délka
kanalizačního potrubí PVC je 8,5m.
Na trase B budou umístěny 2ks líniové vpusti STORA DRAIN F300 délky 5,0m a
5,5m. Napojení potrubí z líniových vpustí bude provedeno odbočkou z nového řadu a
navrtávkou do stávajícího potrubí BET DN400.
Nové líniové vpusti budou napojeny potrubím PVC SN8 DN 200 celkové délky 6,0m.
Úsek RŠ 744-Š8
Výstavba nového úseku kanalizace bude z PVC Quantum DN 300 SN12. Celková
délka kanalizačního potrubí PVC je 51,0m.
Na tomto úseku bude umístěn 1ks líniové vpusti STORA DRAIN F300 délky 5,0m.
Napojení líniové vpusti na kanalizační řad bude potrubím PVC SN12 DN 300 v délce
1,0m.
Celková délka kanalizačního potrubí BET DN800 2,0m
Celková délka kanalizačního potrubí PVC SN12 DN500 200,5m.
Celková délka kanalizačního potrubí PVC SN16 DN400 81,3m.
Celková délka kanalizačního potrubí PVC SN12 DN300 53,0m.
Celková délka kanalizačního potrubí PVC SN8 DN200 15,5m.
Celková délka kanalizačního potrubí PVC SN8 DN150 32,5m.
Celkový počet odbočných tvarovek DN 500/150 4 ks.
Celkový počet odbočných tvarovek DN 400/150 1 ks.
Celkový počet odbočných tvarovek DN 400/200 2 ks
Ve směrových a výškových lomech jednotlivých úseků kanalizačních stok jsou
osazeny typové betonové prefabrikované šachty kruhového průřezu DN 1200 a DN1000 pro
potrubí DN 800, DN 500, DN 400 a DN 300 mm. Šachty budou vyskládány z šachtových
dílců.
Spodní část šachty je tvořena betonovým šachtovým dnem s kameninovým žlábkem,
stupadla KASI . Dno je osazeno na vrstvu podkladního betonu tl. 100 mm bet. C 8/10. Na
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spodní část navazuje vstupní komín tvořený betonovými šachtovými skružemi, ukončený
betonovým šachtovým kónusem. Vyrovnání kóty poklopu je tvořeno betonovými
vyrovnávacími prstenci. Vzájemné spojení prstenců, spojení prstence s přechodovou deskou či
skruží a vyrovnání poklopu do nivelety terénu se provádí pomocí hmot či tmelů s minimální
pevností 40 MPa min. tloušťky 20 mm.
Poklop šachet bude z tvárné litiny bez ventilace, třídy únosnosti D 400, opatřené
kloubem a systémem automatického zajištění víka jednou pružnou západkou s možností
dodatečného vybavení mechanickým bezpečnostním zámkem a tlumící vložkou
z polyethylénu. Těsnění dílů šachet se provede polyuretanovým těsněním. Obsyp šachet se
provede vytěženou zeminou při respektování obecně závazných technických technologických
postupů.
Šachty budou ukončeny v zeleni 0,1m nad terén, kde v případě střetu zájmu
s majitelem pozemku či správcem pozemku bude šachta ukončena na úrovni terénu. Okolo
poklopu šachty ukončené v úrovni terénu a nad terénem 0,1m bude zpevněn povrch
dvojřádkem z žulových kostek rozměrů 10cm uložených do betonu C12/15 tl. 10cm.
Na úseku kanalizace RŠ1500-Š1 bude nově umístěno nebo vyměněno 1 ks
betonových prefabrikovaných šachet DN 1200.
Na úseku kanalizace RŠ Š1-1503 bude nově umístěno nebo vyměněno 5 ks
betonových prefabrikovaných šachet DN 1000.
Na úseku kanalizace RŠ1503-Š6 bude nově umístěno nebo vyměněno 3 ks
betonových prefabrikovaných šachet DN 1000.
Na úseku kanalizace RŠ Š3-Š7 bude nově umístěno nebo vyměněno 1 ks betonových
prefabrikovaných šachet DN 1000.
Na úseku kanalizace RŠ 744-Š8 bude nově umístěno nebo vyměněno 1 ks betonových
prefabrikovaných šachet DN 1000.
2.8. Požárně bezpečnostní řešení
Stavba nezahrnuje objekty, které by bylo nutno posuzovat proti požáru.
2.9. Zásady hospodaření s energiemi
Pro provoz díla, které je navrhováno v této dokumentaci, nebude spotřebována voda
ani energie.
2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální
prostředí
Stavba svým charakterem patří mezi díla zajišťující odvádění odpadních vod. Po svém
dokončení bude stavba a její výrobní program podléhat nařízením a paragrafům příslušných
zákonů, které se k této činnosti vztahují. Z nich nejdůležitější jsou Vyhláška 252/2004 Sb.,
kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu, Zákon. 254/2001 Sb. O vodách,
Zákon 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích další.
Provoz kanalizace nebude ohrožovat své okolí nadměrnou hlučností, prašností,
vibracemi.
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2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Stavba svým charakterem patří mezi díla, které není nutno ochraňovat před
negativními účinky vnějšího prostředí jako je pronikání radonu, ochrana před bludnými
proudy, seizmicita, hluk a protipovodňová opatření.

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Jednotlivé rekonstruované a nově vystavěné kanalizační úseky budou napojeny na
stávající kanalizační síť v Meziříčku u Letovic. Stávající kanalizační přípojky budou
přepojeny.

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
Stavba svým charakterem patří mezi díla, u kterého není nutno řešit dopravní
obslužnost. Dopravní řešení pro stavbu kanalizace bude řešeno v dalším stupni projektové
dokumentace. Pro výstavbu bude použito dopravní značení dle schématu B/2 TP66.

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
Trasa rekonstrukce a výstavba nových jednotlivých úseků kanalizace bude uložena
v místních a státní komunikacích- a v zeleni. V zeleni před vlastním výkopem bude z
manipulačního pruhu o šířce max.7 m sejmuta ornice a uložena mimo podložní vrstvy. Po
skončení prací a zásypu rýhy bude znovu ornice rozprostřena a oseta trávou. V místních
komunikacích po provedení stavebních pracích bude území uvedeno do původní podoby tj.
zaasfaltovány.

6. POPIS VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
Stavba svým charakterem patří mezi takové, které po svém dokončení nepůsobí
negativně na životní prostředí. V důsledku se dá naopak říci, že vliv díla na životní prostředí
bude pozitivní. Je to dáno tím, že přinese zlepšení životních podmínek pro všechny připojené
obyvatele a subjekty, což je nesporně přínosem pro životní prostředí.
Na životní prostředí má vliv samotná výstavba. Ta působí na své okolí hlukem,
zvýšenou prašností a zvětšeným rizikem vzniku havárie při úniku olejů nebo pohonných hmot
z mechanismů do půdy. Proto je třeba, aby při výběru dodavatele vybíral investor nejen podle
cenové nabídky, ale aby přihlédl i k referencím, popřípadě aby si vyžádal informace o
strojovém parku dodavatele a o dalších důležitých faktorech.
Při výstavbě vzniknou následující druhy odpadů v zatřídění dle vyhlášky č.č381/2001:
17 01 01.O Beton
17 02 03.O Plasty
17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 05 04.O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 04 07.O Směsné kovy
V souladu s vyhláškou č.383/2001 Sb., bude tento odpad odvezen na ekologickou
skládku, kde bude likvidován, nebo recyklován (zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech). Asfaltové
směsi budou odvezeny k likvidaci na příslušnou skládku.
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Stavba, řešená tímto projektem nepodléhá, podle zákona 17/1992 Sb. o životním
prostředí a zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí, nutnosti posudku
vlivu stavby na životní prostředí. Každý účastník přípravy stavby i vlastní stavební činnosti
však je povinen dodržovat ustanovení § 17, odstavce 1 a 2 zákona 17/1992 Sb. o životním
prostředí.

7. OCHRANA OBYVATELSTVA
Objekty vodohospodářské infrastruktury, mezi něž patří kanalizace, nejsou určeny
k využití pro ochranu civilního obyvatelstva. Havarijní stavy, hygienická opatření a provoz
spadají do kompetence provozovatelů a řídí se provozním řádem zařízení.
Provozovatel kanalizace v Meziříčku u Letovic má k dispozici kanalizační řád a
provozní řád kanalizace. Toto jsou dokumenty, které obsahují všechny zásady pro bezpečné
provozování uvedených zařízení, stejně jako zásady prevence závažných havárií.

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
8.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Pro stavbu rekonstrukce a novostavbu kanalizace je nutno zajistit kanalizačního
potrubí požadované kvality a profilu, které bude uloženo v blízkosti stavby.
Pro uložení kanalizačních šachet je nutno zajistit beton, písek a štěrkopísek, štěrk,
který bude na stavbu přivážen v mobilních dopravních prostředcích v době před samotnou
spotřebou tohoto materiálu.
Pro podsyp a obsyp potrubí je nutno zajistit štěrk frakce 16-32 a štěrkopísek, který
bude uložen v blízkosti stavby.
8.2. Odvodnění staveniště
Výskyt podzemní vody v rýze se předpokládá v hloubce 1,0-1,5m. Dešťová voda bude
vsakována v přilehlé stávající zeleni nebo odváděna do stávajícího kanalizačního systému.
8.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Zdrojem vody pro stavbu (po dohodě s provozovatelem vodovodu) je možný stávající
vodovod, nacházející se v blízkosti, odkud bude odebírána voda pro provedení zkoušky
těsnosti. Potřeba elektrického proudu pro montáž potrubí bude zajištěna v terénu z vlastního
zdroje dodavatele nebo ze stávajících zařízení po dohodě se správcem sítě. Telefonické
spojení při stavbě bude s největší pravděpodobností řešeno mobilními telefony, což je
v dnešní době u stavebních firem nejběžnější způsob spojení.
Přístup na staveniště je umožněn ze státní komunikace směr Letovice, který zajistí
přístup na staveniště a dopravu materiálu. Stavba rekonstrukce a výstavba nových úseků
kanalizace je inženýrský objekt, který bude součástí kanalizační sítě.
Před zahájením stavebních prací je nutno :
- předat staveniště dodavateli minimálně 1 měsíc před zahájení prací
- oznámit vlastníkům dotčených parcel zahájení stavebních prací 1 měsíc předem
- zajistit vytýčení podzemních vedení od jejich správců nebo majitelů
- zajistit dopravní značení v případech omezení dopravy
- zajistit pro dodavatele přístup k trasám kanalizace a vodovodu
- označit omezení přístupu ke stavebním rýhám a zákaz vstupu nepovolaným osobám
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- zajistit přístup do objektů, kde jej budou výkopové práce omezovat, to jest
vybudování přechodů a přemostění pro pěší nebo vozidla
8.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Rozsah staveniště pro rekonstrukci jednotlivých úseků kanalizace v Meziříčku u
Letovic je určen polohou úseků jednotlivých sítí určených k rekonstrukci a k nové stavbě,
zahrnuje tedy území v délce 323,0 a 60,0m. Jednotlivé úseky kanalizace určené se nacházejí
v zeleni, v místní a státní komunikací. V místech stavby se nacházejí stávající inženýrské sítě,
které ztěžují výkopové práce.
Stavbou nedojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu. Po dobu dočasného
záboru (do jednoho roku) bude v příslušných úsecích sejmuta ornice nad manipulačním
pruhem, uložena na dočasnou depónii (odděleně vedle rýhy výkopu) a po zásypu rýhy
rozprostřena zpět na původní místo. V místě zpevněných ploch bude tento povrch odstraněn a
odvezen na skládku nebo na recyklaci a po provedení stavebních prací na kanalizaci bude
provedeno uvedení zpevněných povrchů do původního stavu dle požadavků správce příslušné
komunikace.
8.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice,
kácení dřevin
Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu, nebude staveniště oploceno. Jednotlivé
úseky budou prováděny s ohledem na zajištění plynulosti a bezpečnosti veškerého provozu
v jednotlivých lokalitách stavby. Vstup na staveniště bude označen příslušným výstražným
značením.
8.6. Maximální zábory pro staveniště
V místě stavby jednotlivých úseků rekonstrukce a novostavby kanalizace bude
proveden zábor manipulačního pruhu max.7,0m. V tomto manipulačním pruhu bude umístěná
stavební technika a uložen výkopek a materiál pro stavbu. Přebytečný výkopek bude odvážen
na mezidepónii, kterou zajistí dodavatel stavby nebo na skládku (možnost využití parcel
č.parc.250/13 a 481 v k.ú.Meziříčko u Letovic). Živičné povrchy vozovek budou odvezeny na
recyklaci nebo na skládku. Stavební materiál bude uložen na deponii, kterou si zajistí
dodavatel stavby s majitelem přilehlého pozemku. Hlavní lokality deponii a mezideponii jsou
vyznačeny v koordinační situaci, jejich počet a použitelnost bude upřesněna po aktuálních
konzultacích při zahájení stavby a v souladu s jejím harmonogramem.
8.7. Ochrana životního prostředí při výstavbě
Na životní prostředí má vliv samotná výstavba. Ta působí na své okolí hlukem,
zvýšenou prašností a zvětšeným rizikem vzniku havárií při výkopových pracích. Proto je
třeba, aby při výběru dodavatele vybíral investor nejen podle cenové nabídky, ale aby přihlédl
i k referencím, popřípadě aby si vyžádal informace o strojovém parku dodavatele a o dalších
důležitých faktorech.
Výstavba musí být prováděna striktně jen v rámci vyznačených manipulačních pruhů.
Na místech, kde budou vozidla vyjíždět z terénu na silnice, je nutno zajistit očistu vozidel,
zejména kol. Výstavbu je třeba provádět ve stanovenou pracovní dobu a se snahou o
minimalizaci hluku a prašnosti.
Posouzení stavby z hlediska prováděcích vyhlášek Zákona č. 185/2001 Sb o odpadech.
Při výstavbě vzniknou následující druhy odpadů v zatřídění dle vyhlášky č.č381/2001:
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Beton
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Směsné kovy

V souladu s vyhláškou č.383/2001 Sb. bude odpad odvezen na předem určenou skládku,
kterou zajistí dodavatel stavby. Odpad kat.číslo 17 03 02 bude odvezen na recyklaci nebo na
skládku. (zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech).
8.8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Při provádění všech stavebních prací a souvisejících činností je třeba dbát pokynů a
ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracujících. Je třeba dodržovat platné
předpisy, nařízení a normy ČSN.
Zvláště je třeba věnovat zvýšenou pozornost při provádění zemních prací, při práci pod
elektrickým vedením a při křížení podzemních vedení.
Normy ČSN 73 0550 Navrhování a provádění stavebních prací a další navazující normy a
předpisy
ČSN 73 2002 Provádění betonářských prací
Vyhl. Min.vnitra č. 87/2000 Sb. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
Nař.vlády č. 178/2001 Sb. Podmínky BOZP při práci
Nař. vlády č. 494/2001 Sb. Nařízení vlády o evidenci a hlášení pracovních úrazů
Nař.vlády č.11/2002 Sb. Vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů
Nař.vlády č. 441/2004 Sb. Zásady pro práci s azbestem
Nař.vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Zákon č.251/2005 Inspekce práce
Vyhláška MZ č. 409/2005 Sb. Vyhláška MZ o hygienických podmínkách na výrobky pro styk
s pitnou vodou
Nař.vlády č.362/2005 Sb. O požadavcích na BOZP s nebezp.pádů z výšky, nebo do hloubky
Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce část pátá BOZP
Zákon č.309/2006 Sb. Další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích
Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být o všech bezpečnostních předpisech
prokazatelně poučeni. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických
vedení, plynovodů, či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto
pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech.
Každý pracovník, který bude pracovat na stavbě, musí být prokazatelně seznámen a proškolen
z platných bezpečnostních předpisů přičemž o školení musí být veden deník.
Při provádění všech stavebních a souvisejících prací je třeba dbát pokynů a ustanovení
o bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracujících, které se vztahují k dané problematice.
Zvláště je třeba věnovat zvýšenou pozornost při provádění zemních prací, při práci pod
elektrickým vedením a při křížení podzemních vedení. U křížení podzemních vedení je
bezpodmínečně nutno vyžádat si jejich vytýčení přímo od jejich správců.

8.9. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Přístup na staveniště i dopravní omezení musí být v průběhu stavby řešeno tak, aby byl
zajištěn k jednotlivým nemovitostem příjezd vozidel hasičského záchranného sboru a lékařské
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pomoci. Po dobu stavby musí dodavatel stavby vyznačit objízdnou a obchůznou trasu. Dále
musí zajistit přístup do objektů, kde jej budou výkopové práce omezovat, to jest vybudování
přechodů a přemostění pro pěší nebo vozidla. Tyto opatření provede dodavatel stavby dle
platných norem a předpisů vztahujících se k této problematice.
Staveniště musí být viditelně označeno. Jedná se o označení úseků stavby, popřípadě
snížení rychlosti. V případě překopu komunikace a výkopů v místech s úzkým profilem
komunikace bude na dobu nezbytnou pro provedení stavby a uvedení do původního stavu
vyznačeno staveniště výstražným světelným značením. Veškerá dopravní označení a omezení
je potřeba projednat a odsouhlasit na MÚ Boskovice odbor dopravy. Přístupy k jednotlivým
nemovitostem budou provedeny pomocí dřevěných přechodů přes rýhu pro pěší. Po skončení
prací bude proveden úklid komunikací a chodníků a vozovky a chodníky uvedeny do stavu
požadovaného správcem komunikace.
8.10. Zásady dopravně inženýrských opatření
• Jako hlavní přístupné komunikace pro budování bude použita stávající místní
komunikace a státní komunikace směr Letovice. Tyto komunikace budou sloužit pro
příjezd veškeré stavební techniky, dovozu veškerého stavebního materiálu použitého
pro výstavbu stavební úpravy inženýrských sítí. Pro bezpečnost dopravy na místních
komunikacích budou provedena dopravní opatření dle vzorového schématu B/2.
Uvedená dopravní opatření na místních komunikacích jsou dostatečná k zajištění
bezpečnosti stavby kanalizace. Veškerá dopravní opatření umístěná na místních a
státních komunikacích je nutno projednat na příslušném obecním úřadu.
• Obecné podmínky:
1. Označování pracovních míst se provádí podle vzorových schémat. Tato schémata je nutno
přizpůsobit konkrétní situaci. Toto je možné provést při zachování funkčnosti řešení daného
příslušným schématem.
2. Vedení provozu v oblasti pracovního místa má být pro účastníky provozu snadno a
jednoznačně rozeznatelné a pochopitelné.
3. Mají být zaváděna jen taková opatření, která se pro označování pracovních míst považují
za bezpečná a potřebná.
4. Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení související s pracovním místem se
umisťují až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich
instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným
vhodným způsobem tak, aby dopravní značky, světelné signály nebo dopravní zařízení
nebyly viditelné z žádného jízdního směru.
5. Dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem
prací a po jejich ukončení neprodleně odstraněno.
8. Při umísťování jednotlivých dopravních značek, světelných signálů a dopravního zařízení
se postupuje ve směru pohybu dopravního proudu. Pří odstraňování pracovního místa lze
dopravní značky odstraňovat ve směru pohybu dopravního proudu, a to až poté, kdy jsou
jízdní pruhy v tomto směru volně průjezdné.
9. S pracemi, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí být započato teprve tehdy,až jsou
instalovány všechny dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení.
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10. Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací
udržovány ve funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny.
8.11. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby
Práce na stavbě rekonstrukce a novostavby kanalizace probíhají na území intravilánu
obce Meziříčko u Letovic určené k zastavění. V místech samotné stavby bude dočasně
omezena plynulost provozu všech vozidel.
8.12. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Stavba nebude rozdělena na etapy. Postup výstavby bude dán technickým a
technologickým zázemím dodavatelské firmy, která na dodávku stavebních prací zpracuje
harmonogram prací.

Zahájení stavby………………………………………………………….04/2015
Dokončení stavby………………………………………………………..05/2015
Uvedení do trvalého provozu……………………………………………07/2015
Hranice, srpen 2013
Sestavil : Ing. Milan Cifr
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