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Identifikační údaje
Objektová sestava
Údaje o staveništi
Oplocení staveniště
Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů
Skladovací ploch
Základní povinnosti dodavatele stavebních prací
Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení,
Návrh dopravních a montážních mechanismů

B 8. Zásady organizace výstavby dle vyhl. č. 62/2013 příloha č. 5
a)
potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění
b)
odvodnění staveniště
c)
napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
d)
vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky
e)
ochrana okolí staveniště
f)
maximální zábory pro staveniště
g)
maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
h)
bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponii zemin
i)
ochrana životního prostředí při výstavbě
j)
zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora
bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů
k)
úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby
l)
zásady pro dopravně inženýrská opatřeni
m)
stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby(provádění stavby za provozu, opatření
proti účinkům
vnějšího prostředí při výstavbě apod.
n)
postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

1) Identifikační údaje stavby
Název stavby :
Místo stavby :
Katastrální území:
Kraj:

Pozorovací věž v ptačí oblasti, Českobudějovické rybníky
České Budějovice
České Budějovice 3, 622 052
Jihočeský

Charakter stavby :
Účel stavby :

novostavba
stavba polyfunkčního objektu

ZADAVATEL/Client

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
Ident. datové schránky: kdib3rr
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Klimeš
Ing. Milan Vlášek

Generální projektant :

A 8000 s r.o.
Radniční 7, 370 01 České Budějovice
IČ 466 80 543

Druh dokumentace :
Datum :

dokumentace pro vydání stavebního povolení
06 / 2020

Architektonické, stav.řešení:

A 8000 spol.s r.o.
Radniční 7, 370 01 České Budějovice
IČ 466 80 543

Zhotovitel stavby:

dle výběrového řízení

Výchozí podklady
Projekt ZOV byl zpracován podle těchto podkladů:
a) Architektonická studie
b) Výkresová dokumentace
c)Prohlídka staveniště
Tato projektová dokumentace pro stavební povolení nenahrazuje a není určena jako dokumentace
k provedení stavby ani jako dodavatelská dokumentace zhotovitele stavby. Dokumentace je určena
ke čtení společně s celou technickou dokumentací a v budoucnu s podmínkami stavebního povolení.
Projektant není zodpovědný za škody způsobené zneužitím, chybnou interpretací,
nesprávným nebo neautorizovaným použitím informací obsažených v této zprávě.
2) Objektová sestava
Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Pozemní (stavební) objekty
SO-301 Ptačí pozorovatelna
SO-302 Lávka
3) Údaje o staveništi
Hlavní staveniště
Jedná se o území českobudějovických rybníků v lokalitě Nové Dvory. Jedná se o nezastavěné
území, pouze v blízkosti jsou objekty Nové Dvory. Vlastní staveniště se nachází na území mokřadů
Starého houzenskýho rybníka. Pro zařízení staveniště bude využito sousední území k hl. staveništi,
kde je zpevněná asfaltová plocha. Území ZS se bude nacházet na pozemcích Statutárního města
Č.Budějovice a pozemcích společnosti Precis Holding.
Z hlediska výstavby pozorovatelny a přístupových lávek bude jejich realizace probíhat na jednom
hlavním staveništi.
Vlastní území celé výstavby je mokré (mokřad), protékají jím sítě malých povrchových potůčků a na
východní hranici zpevněné asfalt. plochy otevřená stoka napojena na Starý houženský rybník.
Staveniště je situováno až do kraje vodní plochy Starého houženskýho rybníka (zde je realizována
vyhlídka z kce lávky).

Nenachází se zde ochranné pásmo ptačích oblastí v České republice - CZ031137 Českobudějovické
rybníky (Natura 2000). Lokalita není součástí zvláště chráněného území ani územím s archeologickými
nálezy. Vynětí ze ZPF je řešeno samostatně v rámci předchozí fáze projektu .
Liniové staveniště
Budou řešeny konstrukce komunikačních lávek SO 302 na povrchu stávajících ploch.
4) Oplocení hlavního staveniště
Okolo staveniště bude lokálně umístěno dočasné oplocení a ohrazení.
Na východní a jižní hranici zpevněné asfalt. plochy se nachází stávající pletivové oplocení.
V tomto oplocení na východě a jihu bude proveden dočasný vstup na staveniště, kde bude
zrealizováno staveništní oplocení s uzamykatelnými vraty. Oplocení se předpokládá v. 2,00 m
pletivové (dílce) na ocelových sloupcích, kotvených v mobilních betonových nebo pryžových patkách
se zavětrováním. Do oplocení hlavního staveniště jsou navrženy dvě uzamykatelné brány šířky max.
4,0 m.
Vlastní oplocení staveniště v mokřadech se nepředpokládá.
Po obvodu staveništního oplocení budou na jeho vnějším obvodu připevněny tabulky
velikosti 50x50cm s upozorněním – STAVENIŠTĚ – ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM.
U všech vchodů a vjezdů v oplocení do prostoru staveniště budou dodány a připevněny tabule BOZP
vel. 1,5x2 m v počtu 2 ks.
5) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů,
Centrální sociální a provozní zařízení staveniště pro výstavbu bude umístěno v jihovýchodní
části zpevněné asfaltové plochy. Území pro ZS bude dočasně oploceno ze dvou stran (severní a
západní hranice ZS) s návazností na stávající oplocení. Oplocení se předpokládá v. 2,00 m pletivové
(dílce) na ocelových sloupcích, kotvených v mobilních betonových nebo pryžových patkách se
zavětrováním. Do oplocení hlavního staveniště jsou navrženy dvě uzamykatelné brány šířky max. 3,0
m.
Pro vedení, technickou přípravu stavby, administrativní práce a kontrolní činnost se vybuduje
dočasný objekt (z typizovaných prostorových buněk), který bude obsahovat kancelář vedení stavby,
šatny pracovníků stavby a sklad. Objekt bude uzpůsobený celoročnímu provozu, buňky se osazují na
vyrovnané podloží zpevněné vrstvou štěrkopísku, popř. silničními panely. Sociální zařízení bude
řešeno systémem Toi-Toi s pravidelným vývozem splašků.
Sestava bude napojena na staveništní rozvody elektrické energie. Napojení vody a kanalizace se
vzhledem ke ztíženým podmínkám nepředpokládá, jako zdroj vody bude požit systém mobilních
zásobníků vody.
Sociální zařízení musí odpovídat požadavkům Zákoníku práce a Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
Vyhotovení projektové dokumentace sestavy a povolení stavby dočasného objektu zajistí
zhotovitel stavby podle svého definitivního řešení organizace výstavby do zahájení stavby.
Plocha pro sociální a provozní zařízení staveniště je v jihovýchodní části je znázorněna na
výkrese situace ZOV.
O konečném typu a počtu buněk rozhodne vybraný zhotovitel stavby podle svých potřeb.
Předpoklad počtu zaměstnanců výstavby:
1-2 pracovníky THP
až 6 - dělníků
Počet buněk na staveništi je navrhován na plný stav pro výstavbu.
Sociální buňka (umývárna) – 1 ks

Sociální buňka-mobilní (WC) – 2 ks
Šatnové buňky – 1ks
Kancelářské buňky – 1ks
Skladové buňky – 1 ks
Navrženy jsou ocelové kontejnerové kompletizované buňky velikosti 2,5x3 m a výšky 2,5m.
K uvedenému počtu osob bude využíváno sociální zařízení v buňkovišti a
1 záchodová mísa
na každých 20 mužů
1 záchodová mísa
na každých 10 žen
1 pisoárové stání
na každých 20 mužů
1 sprcha
na každých 20 osob
Umístění skladovacích ploch a krytých skladů na hlavním staveništi bude záležet na výběru
dodavatele.
Celé sociální a provozní zařízení staveniště bude dobudováno v rámci přípravných prací před začátkem
stavebních prací na hlavním objektu.
Využité prostory na hlavním staveništi budou před ukončením výstavby uvedeny do plánovaného
stavu.
Napojení buňkoviště na vodu, kanalizaci a elektro.
Napojení elektro bude ze stávajícího objektu spol. Precis Holding naproti prostoru ZS, nebo ze skříně
E.ON na fasádě obj. Pivovaru Kněžínek nebo bude použito malých elektrocentrál.
Napojení vody se nepředpokládá, bude řešeno systémem zásobníků. Alt. řešit připojení vody
z objektu spol. Precis Holding.
Napojení na kanalizaci nebude, využívá se systému mobilních WC Toi-Toi. Alt. umístit sanitární buňku
do 2.np a bude řešen mobilní povrchový septik.
Seznam společného zařízení staveniště
Oplocení nebo ohrazení staveniště
Sociální zařízení staveniště v (šatny, atd.)
Provozní zařízení staveniště (kanceláře, kryté sklady, dílny atd.)
Rozvod NN pro staveniště vč. staveništních rozváděčů
Nutné staveništní osvětlení
Chemické WC
Staveniště bude opatřeno dle nutnosti staveništním halogenovým osvětlením umístěným na
stávajících objektech.
Zařízení staveniště včetně odběrných míst a dopravních tras bude upřesněno a dohodnuto s
dodavatelem po výběrovém řízení.
Způsob užívání, údržba a likvidace zařízení staveniště bude předmětem uzavření smlouvy o
zařízení staveniště mezi investorem a dodavatelem a jeho jednotlivými dodavateli.

6. Skladovací plochy
Skladovací plochy jsou umístěny pouze v obvodu hlavního staveniště a v oploceném prostoru
ZS jihovýchodní části na volném upraveném povrchu dle situace ZOV.
V rámci dokončovacích prací budou skladovací plochy uvedeny do plánovaného nebo
původního stavu.
Ostatní skladovací plochy pro realizaci základových pilot a patek jsou umístěny na volných
venkovních plochách vedle jejich realizace.
Skladovací plochy pro stavební skládku je navrženo opatřit zpevněnou plochou.
Je nutno při stavebních pracích omezit skladování stavebních materiálů na staveništi a plně

využívat přesun stavebních materiálů přímo na místo jejich trvalého uložení.
Velikosti skladovacích ploch u vjezdu v oploceném prostoru ZS je na ploše 60m2 s umístěním
dle situace ZOV.
Dodavatel si také vytvoří nebo využije potřebné skladovací, dílenské a předmontážní plochy
v jiných lokalitách.
Trvale bude umístěn a pravidelně vyměňován kontejner na stavební odpad.
Bude zřízen prostor pro umístění plastových velkoobjemových pytlů pro třídění komunálního
odpadu.
Vzniklé odpady budou tříděny a soustředěny k odvozu.
Časový postup likvidace zařízení staveniště
Podle dohodnutých pravidel je dodavatel povinen staveniště vyklidit do 30 dnů po ukončení dodávky,
pokud mu v tom nebrání neskončené práce jiných přímých dodavatelů. Prostory a plochy využívané
k zařízení staveniště a skladování je povinen uvést do původního stavu, nebo stavu uvedeného
v projektové dokumentaci. Po uplynutí této lhůty může dodavatel na staveništi ponechat jen stroje a
zařízení včetně materiálu, který je potřeba na odstranění vad a nedodělků.

7) Základní povinnosti dodavatele stavebních prací
 Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce
až po opuštění pracoviště.
 Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na
staveniště osobními ochrannými pracovními prostředky, které pro tyto osoby z
prováděných prací vyplývají.
 Dodavatel je povinen pracovníky vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce
a technických zařízení, případně je prakticky zaučit v potřebném rozsahu a ověřovat jejich
znalosti nejméně jednou za tři roky a při pracích ve výšce nad 1,5 m jednou za rok.
 Dodavatelé stavebních prací jsou povinni vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách,
odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků.
 Dodavatel stavebních prací nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních prací, pokud
nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti.
Pracovníci na stavbě jsou povinni







Respektovat pracovní řád, dodržovat pracovní dobu a plnit příkazy svých nadřízených.
Absolvovat předepsané školení z oblasti BOZP.
Dodržovat technologické předpisy, návody a pokyny.
Dodržovat bezpečnostní opatření, výstražné signály, upozornění a pokyny nadřízených.
Používat při práci určené a přidělené osobní ochranné pomůcky.
Provádět zadanou práci na určeném pracovišti a bez závažných důvodů se zněj
nevzdalovat.
- Obsluhovat stroje a jiná zařízení jen když k tomu mají prokazatelné oprávnění nebo
zaškolení.
Základní ustanovení pro skladování
 Při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu
s postupem stavebních prací.
 Skládky musí být řešeny tak, aby umožňovaly skladování, odebírání a doplňování dílců a

prvků v souladu s požadavky výrobce, bez nebezpečí poškození.
 Skladovací prostor musí mít výšku odpovídající způsobu skladování a použité
mechanizaci. Prostor, kde se pohybují pracovníci, musí mít výšku nejméně 2,1 m.
Mezi materiálem uloženým na skládkách a mezi skládkami samotnými musí být
dodrženy bezpečné komunikační prostory.
Materiál dovezený na stavbu musí být převzat a zaznamenán pověřeným pracovníkem.
Způsoby skladování






Sypké materiály v pytlích se mohou ručně skladovat do výšky 1,5 m a při
mechanizovaném skladování do výšky 3 m.
Kusový materiál pravidelných tvarů smí být skladován ručně do výšky 1,8 m a materiál
nepravidelných tvarů do výšky 1,0 m.
Prvky a dílce pravidelných tvarů pří ukládání nebo odebírání mechanizačními prostředky je
možno skladovat až do výšky 4 m, pokud výrobce neurčí jinak.
Upínání a odepínání dílců se musí provádět ze země nebo z bezpečných plošin nebo
podlah tak, aby nebyly upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5m,
Poškozené, popřípadě kazové dílce a materiál musí být výrazně označeny a uloženy zvlášť.

Základní ustanovení pro práci se strojí
Používat lze jen stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem
odpovídají předpisům. Stroje lze používat jen pro účely, ke kterým jsou určeny.
Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto činnost příslušnou
odbornou způsobilost a je řádně proškolen.
Obsluha před zahájením práce musí podle návodu prohlédnout a zkontrolovat stroj a zda
jsou ovládací, sdělovací a bezpečnostní zařízení funkční.
Pokyny pro obsluhu a údržbu stroje nebo návod k obsluze a provozní deník musí být
umístěny na určitém místě, aby byly obsluze kdykoliv k dispozici.
Při provozu stroje musí být zabezpečena jeho stabilita v průběhu všech pracovních
operací.
Povinnosti při odevzdání staveniště ( pracoviště )
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi
účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání a
převzetí staveniště pro dané činnosti.
Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit a seznámit ostatní dodavatele s požadavky
bezpečnosti práce.
Přerušení stavebních prací
Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků, stavby nebo okolí vlivem zhoršených
povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo zařízení, vlivem
přírodních vlivů, případně jiných nepředvídaných okolností.
Jiné podmínky
Po celou dobu výstavby bude zajištěno:
- možnost příjezdu pohotovostních vozidel (policie, hasičů, záchranné služby), přístup do všech
objektů, k uličním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí,
- bezpečný průchod pro pěší (uvnitř a mimo obvod hlavního staveniště) po celou dobu provádění
stavebních prací.

8) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení,
Takovýmito stavbami je pouze dočasný objekt, který bude obsahovat kanceláře vedení stavby
a šatnu pracovníků stavby s umývárnou. Jedná se o objekt z několika typizovaných prostorových
buněk, které se osazují na vyrovnané podloží zpevněné vrstvou štěrkopísku, popř. silničními panely.
Je zapotřebí aby zařízení staveniště bylo spolu se stavbou hlavní předmětem žádosti o stavební
povolení nebo ohlášení souboru staveb, stavební úřad pak všechny stavby zařízení staveniště může
projednat v režimu stavby hlavní.
V případě, že stavební úřad z nějakých důvodů bude požadovat zařízení staveniště projednávat
odděleně od stavby, měl by to stavebníkovi po podání žádosti sdělit s odůvodněním (§ 4 odst. 1
stavebního zákona: „Orgány územního plánování a stavební úřady přednostně využívají zjednodušující
postupy a postupují tak, aby dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány a aby v případě, kdy lze za
podmínek tohoto zákona vydat v jedné věci, zejména u jednoduchých staveb, pouze jedno rozhodnutí,
upustily od dalšího povolování záměru. Stanoví-li tak tento zákon, mohou orgány územního plánování
a stavební úřady uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu místo vydání správního rozhodnutí.“).
9) Návrh dopravních a montážních mechanismů
Pro odvoz materiálu a případně nevyužité vytěžené zeminy budou použity nákladní automobily
povolené tonáže pro jízdu na místních komunikacích v počtu max. 1 vozidlo za den.
Doporučený dopravní prostředek pro staveništní odpad je kontejnerový systém dopravy.
Pro dopravu dřevěných prvků lávek a pozorovatelny bude používán nákladní automobil.
Předpokládá se zatížení na jednu nápravu dopravního prostředku cca do 15 tun (autojeřáb,
autodomíchávač, naložené nákl.vozidlo Tatra atd.)
Pro montáž jednotlivých stavebních prvků je navrženo použít autojeřáb typu dle váhy
jednotlivých prvků a způsobu montáže.
Pro dopravu betonové směsi od autodomíchávačů na místo uložení budou použity
automobilové čerpadla na beton.
Pro dopravu mechanismů pro zarážené ocelové piloty bude používán nákladní automobil
(minimalizovat hmotnost zařízení pro zarážení ocelových pilot), výjimečně dle potřeby tahač s návěsem
(musel by využít mimořádné dopravní cesty).
Jeřábová doprava
Pro zaražení pilot pozorovatelny a hlavní svislou dopravu stavebního materiálu pro výstavbu
základní nosné kce pozorovatelny je navrženo použít auto jeřáb (např. typ LIEBHERR 1055; pro potřebu
pracovního vyložení ramena min.20,0 m a při tomto vyložení s nosností 4500 kg/ vibrační zařízení pro
piloty+ cca 1000kg/ ocelové piloty ze štětovnic= 5500kg).
Alt. dle výběru zhotovitele stavby, dle jeho definitivního řešení organizace výstavby.
Potřeba autojeřábu pro:
- Fázi realizace ZS
- Pro přípravu zpevněné plochy ze silničních panelů na hl. staveništi.
- Pro přemístění minijeřábu, minibagru, žel.beton. prefa patky, dílčích dřevěných prvků nosné
konstrukce pozorovatelny ze zpevněné asfalt. plochy na zpevněnou plochu staveniště
pozorovatelny a zpět.
- Pro montáž hl. nosné konstrukce pozorovatelny (lze využít jeřábu pro zarážení pilot).
Pro jeřáb platí zákaz otáčení se s břemenem mimo obvod staveniště a přes stávající objekty.
Pro svislou dopravu stavebního materiálu (dřev. prvky pozorovatelny, … .atd) na stavbě lze
používat stavební minijeřáby typu např. Minijeřáb Maeda MK 1033 CWE-1,…. Apod.
Pro výškovou montáž na objektu je možno využívat pojízdné a posuvné montážní plošiny na
AKU baterie.

Návrh typu hlavních stavebních mechanizmů:

Název stroje
Automobilní domíchávač betonu
Automobilní čerpadlo na beton
Pásové rýpapadlo- minibagr
Automobilní jeřáb
Nákladní automobil
Minijeřáb
Ruční beranidlo pro dřevěné kulatiny
prům.200mm
Svářečka elektrická
Malá stavební mechanizace
Motorová pila

Typ stroje
Např. AM 368
Např. Schwing
Např. CAT 301.4C
Např. LIEBHERR LTM 1080
Např. TATRA, Avia
Např. Maeda MK 1033 CWE-1

Počet
1
1
1
1
1
1

Práce
S
S
S
S
S
S

Např. beranidlo FX-PR165
Např. KM 350
elektrická

1
1
5
1

S
S
S
S

B.8.a Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Pro provedení stavebních prací při realizaci ptačí pozorovatelny je nutné zajistit pro staveniště
dodávku elektrické energie a vody. V prostoru nebo bezprostřední blízkosti staveniště se nacházejí
zdroje vody, zdroj elektrické energie pro potřebu stavby. Napojení na kanalizaci by bylo komplikované
s nutným přečerpáváním splašků.
Elektrická energie pro staveniště bude odebírána ze stávajících rozvodů umístěných ve
stávajícím objektu Pivovaru Kněžínek nebo obj. fy Precis Holding (v blízkosti ZS). V případě
komplikovaných vztahů s majiteli objektů, nutno řešit zdroj elektr. energie elektrocentrálou pro ZS a
AKU ručním nářadím (jednoduchost a rozsah stavby toto umožňuje).
V případě připojení ELS ze stávajících objektů bude řešen staveništní rozvaděč, ze
kterého se provedou další rozvody po stavbě- pomocí sloupů, stojek oplocení a konstrukcí k případným
podružným staveništním rozvaděčům.
Po provedení vlastní bilance zhotovitel stavby projedná konkrétní podmínky napojení
s majitelem objektů a se správcem sítě .
Stanovení celkového příkonu potřebného pro staveniště (dle ON 38 2310)

Typ

Zařízení
Název

1
1
1
1
3

Mobilní objekty ZS
Svářečka elektrická
Vertikální doprava
Malá stavební mechanizace
Osvětlení staveniště

Celkový výkon instalovaných zařízení

Počet
ks
3
1
1
2
2

Jedn.
v kW
2,5
15,0
8,0
2,0
2,0
P1 =
P2 =
P3 =

Výkon
Celkový v kW
P1
P2
P3
7,5
15
8
4
4
34,5
4

Maximální elektrický příkon
Pmax = (1,1×(0,5×P1+0,8P2+P3)exp2+(0,7×P1)exp2)exp1/2 =
Předpokládaná soudobost mezi jednotlivými odběry:
Soudobý elektrický příkon
Ps =

32,3
0,8

kW

26

kW

Předpokl. příkon el.energie při zapojení všech stavebních mechanizmů a strojů je max. 32,3 kW
32,3 : 400 :1,7 = 0,0475 kA = 50 A
Předpokl. potřeba proudu při zapojení všech stavebních mechanizmů a strojů je 50 A.
V případě, že nebude možné zajistit příkon v dostatečné výši ani z jednotlivých zdrojů, přizpůsobí
dodavatel pracovní postupy skutečným možnostem napájení, nebo zvolí další zdroj elektrické energie
z jiného zdroje.
Zdroj vody pro hlavní staveniště- voda bude odebírána ze stávajících rozvodů umístěných na
stávajícím objektu fy Precis Holding (v blízkosti ZS). Měření bude součástí napojení.
Přípojka pro stavbu bude zakončená dočasnou vodoměrnou soupravou pro stavbu.
Nápojné místo vody pro potřebu stavby bude umístěno v prostoru ZS.
Pro sociální zařízení staveniště je potřeba cca 1 m3/den.
V případě komplikovaných vztahů s majiteli objektů, nutno řešit zdroj vody systémem
´mobilních cisteren (jednoduchost a rozsah stavby toto umožňuje).
Výpočet potřeby vody:
Dle Směrnice č. 9/1973 je specifická potřeba vody pro 1 pracovníka (provozy se špinavým a prašným
prostředím) 90 l/os. den (článek VI., odstavec 4b) – předpoklad 8 osob :
- průměrná denní potřeba vody:
Qp = 8 x 90 = 720 l/den
- maximální denní potřeba vody:
Qm = Qp x Kd = 720 x 1,5 = 1080 l/den
Kanalizace pro hlavní staveniště- bude řešeno přečerpáváním do stávající kanalizační šachty ve
zpevněné ploše před obj. Precis Holding nebo řešeno mobilním septikem s pravidelným vývozem (pro
sprchy) v kombinaci s WC buňkami TOI-TOI.
Připojování na zdroje a média pro provoz stavby a zařízení staveniště je závislé na stávajících
objektech (Pivovar Kněžínek a obj. fy Precis Holding- naproti ZS).
Odběrová místa elektrické energie, vody a případné připojení na kanalizaci situovaná v prostoru
staveniště předá po dohodě investor před zahájením přípravných prací dodavateli.
Plyn pro svařování zajistí dodavatel v ocelových lahvích.
B.8.b Odvodnění staveniště
Odvádění srážkových vod ze staveniště není řešeno, staveniště se nachází na ploše mokřadů
(přirozený vsak).
B.8.c Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Napojení hlavního staveniště na stávající dopravní infrastrukturu
Pro realizaci stavby bude využita stávající silniční síť s připojovacím průjezdem kolem obj. Pivovaru,
dále navazující na zpevněnou plochu. Přístup na staveniště bude ze stávající zpevněné plochy- na jižní
a východní hranici zpevněné plochy přes dřevěné mostky. Mostky budou pro pěší přístup. Těžká
technika bude na staveniště přemisťována jeřábem ze zpevněné plochy.
Vozidla stavby se budou otáčet na zpevněné ploše před prostorem ZS.
Prováděcí firma zajistí kvalitní logistikou a plánováním organizace výstavby, aby vozidla a technika

vázaná na stavbu nezatěžovala veřejné prostranství čekáním na využití. Příjezd a přístup do okolních
objektů bude zachován po celou dobu výstavby.
Hmotnost staveništních vozidel uvažuje, že bude dosahovat maximální povolené hmotnosti vozidel
stanovených vyhláškou 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti vozidel § 15, rovněž bude
odpovídat maximální povolené hmotnosti dle aktuálního dopravního značení.
Komunikace mimo obvod staveniště budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. Ta bude
zajištěna umístěním čistící zóny pro očištění automobilů u výjezdu ze stavby (přenosná tlaková myčka,
mechanické čištění). Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech
jím využívaných přístupových komunikací ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních prací.
Průběžně bude prováděna údržba příjezdové komunikace, pokud by byla poškozena nebo znečištěna
stavbou. Čištění vozovek a chodníků, případně znečistěných stavbou, bude prováděno průběžně.
Vjezdy a výjezdy na staveniště, dopravní trasy jsou zakresleny v situaci ZOV.
Před ukončením výstavby bude toto území uvedeno do původního nebo plánovaného stavu.
Zároveň bude u příjezdů a vjezdu dodavatelem navrženo a provedeno dočasné dopravní značení
odsouhlasené příslušnými správními orgány.
Napojení hlavního staveniště na stávající technickou infrastrukturu
Popis napojení na elektriku, vodu a kanalizaci je popsáno v čl. B.8.a
Všechna plánovaná napojení se přizpůsobí požadavkům správců sítí a majitelů objektů.
Nápojná a odběrová místa jsou zakreslena v situaci ZOV.
B.8.d Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Podmínky pro výstavbu
1) Budou dodrženy podmínky pro výstavbu uvedené v jednotlivých vyjádřeních DOSS a ve stavebním
povolení.
2) V rámci dotčeného území výstavbou je nutno koordinovat dopravu a postup realizace objektu tak,
aby doprava materiálu a stavebních hmot zásadně neomezila ostatní stávající provoz.
3)Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k
ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s
omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod,
k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním
zařízením.
4) Území na němž se plánovaná akce uskuteční lze klasifikovat jako území bez archeologických
nálezů- čerpáno z Archeologických map.
5) Plocha staveniště musí být minimálně poškozena.
B.8.e Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Obvod staveniště tvoří hranice řešeného území uvedené v koordinační situaci. Hlavní staveniště
nebude oploceno- nachází se na ploše mokřad.
Oplocení bude řešeno na hranici zpevněné plochy pro přístup na staveniště z jihu a z východu;
oplocení ZS. Staveniště budou ohrazena se zákazem vstupu nepovolaných osob.
V rámci této stavby nebudou prováděny žádné asanace ani demolice.
V rámci realizace záměru nedojde k záboru pozemků náležejících do zemědělského půdního
fondu ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (v platném znění) .

Realizací nedojde k trvalému odnětí pozemků určených pro plnění funkcí lesa ve smyslu
zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění.
Pozemek se nachází v záplavovém území rybníka Dehtář .
V rámci projektu nebude prováděno kácení dřevin.
Zhotovitel je povinen provádět tato opatření:
- Při realizaci stavby je nutno provádět každodenní úklid celého hlavního staveniště a stavbou
používaných veřejných komunikací.
- Pro výstavbu bude nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými
kryty pro snížení hluku.
- Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu mechanizmů a strojů.
- Zabezpečí plynulou práci strojů, zajistit dostatečný počet dopravních prostředků. V době nutných
přestávek zastavovat motory strojů.
- Nepřipustí provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových
plynech.
- Maximálně omezí prašnost při stavebních a ostatních pracích a dopravě.
- Přepravovaný materiál zajistí tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení
rychlosti apod).
- Příjezdové vozovky na staveniště udržovat zpevněné ( neprašné) s odvodněním. Omezí pojíždění a
stání vozidel
mimo zpevněné plochy.
- Netankovat pohonné hmoty na staveništi. Neprovádět na staveništi chemické mytí aut.
- U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečí čištění kol (podvozků) dopravních prostředků a strojů.
- Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraní zhotovitel na vlastní náklady.
- Udržovat pořádek na staveništi.
- Materiály bude ukládat odborně na vyhrazená místa.
- Zajistit odvod dešťových vod ze staveniště.
- Zamezí znečištění vod ( ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.).
- K realizaci stavby bude využívat plochy uvnitř staveniště. V maximální možné míře chránit stávající
zeleň.
- Odvoz materiálu z prací zajistí v souladu s platnými předpisy odborná firma.
Staveniště bude z bezpečnostních a provozních důvodů oploceno a ohrazeno. Na oplocené a ohrazené
staveniště s označením nebudou mít přístup nepovolané osoby.
Při dodržení podmínek pro výstavbu oplocením, ohrazením, krytými stříškami a dočasným
dopravním značením nebude prováděním stavby ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých
komunikacích, stabilita okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby.
Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaným osobám staveništním oplocením.
Ochrana staveniště byla popsána v oddíle 2a). Všechny vstupy na staveniště označit výstražnými
tabulkami – Nepovolaným osobám vstup zakázán.
Dále se v době záborů veřejných prostranství budou umisťovat mobilní zátarasy nebo mobilní
oplocení proti možnému vstupu a vjezdu nepovolaných osob s označením výstražnými tabulkami –
Nepovolaným osobám vstup zakázán.
Za snížené viditelnosti a v noci bude každá konstrukci zasahující do veřejné komunikace
opatřena výstražným červeným světlem.
Výkopy budou řádně paženy a ohrazeny, aby nedošlo k sesuvu stěn výkopů a nedošlo k pádu
osob do výkopu. Způsob zabezpečení otevřených výkopů bude proveden dle návrhu inženýrskogeologického posouzení v rámci prováděcí dokumentace nebo zápisem do stavebního deníku. Veškeré
výkopy budou řádně ohrazeny a označeny i pro dobu snížené viditelnosti.
Čištění vozovek, případně znečistěných stavbou, bude prováděno průběžně, bez
použití vody. Stavbou poškozené části komunikací a chodníků budou dodavatelem stavby průběžně
opravovány a po skončení výstavby souvisle opraveny.

Stavby, pracoviště a zařízení staveniště se ohradí nebo jinak zabezpečí proti vstupu nepovolaných
fyzických osob, při dodržení následujících zásad:
a)
staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně
2,0 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s
cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno
řádně vyznačit a osvětlit,
b)
u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze
krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši
1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky
může toto ohrazení být nahrazeno zábranou
c)
nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických
důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem,
například řízením provozu nebo střežením.
Vjezdy na staveniště pro vozidla a dočasné dopravní úpravy musí být označeny dopravními
značkami, provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových
komunikacích, které k nim vedou.
Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců a), b),c)
odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V
zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti.
Ve všech případech narušení veřejné komunikace musí být správce komunikace předem
seznámený se zahájením prací a dodavatel musí zajistit dopravní značení při zúžení komunikace nebo
omezení provozu. Narušení povrchů komunikace musí být opraveno obnovením konstrukčních vrstev
dle požadavku správce komunikace.
Ochranná pásma
V ochranném pásmu inženýrských sítí je nutno výkopy provádět ručně a dle požadavků
správců jednotlivých sítí. Výkopy budou řádně označeny, osvětleny a zabezpečeny pro vstupu
nepovolaných osob.
Veškeré práce v rámci liniových staveb budou časově a provozně odsouhlaseny a prováděny
v návaznosti na staveništní provoz.
Před zahájením stavebních prací v rámci staveniště a liniových staveb musí investor zajistit
zaměření všech stávajících inženýrských sítí, neboť výchozí podklady nemusí vždy přesně zachycovat
jejich přesnou polohu a nelze zcela vyloučit i možnost lokalizace sítě zatím nezjištěné. Při projektování
i při realizaci musí být respektována ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí a dodržena ČSN
73 605 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
Ochranná pásma inženýrských sítí:
(Pro kanalizace a vodovody dle zákona 274/2001 Sb. v platném znění)
Stávající i nová ochranná pásma se vztahují k vedení inženýrských sítí a dopravních komunikací
místního charakteru. Tyto ochranná pásma musí být stavbou respektována.
Stávající i navrhované sítě budou respektovány dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb.
O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

V ochranném pásmu lze provádět práce jen s písemným souhlasem provozovatele sítí, nelze
umisťovat zařízení staveniště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru
s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí.
Kanalizace do ø 500
včetně
Kanalizace nad ø 500

1,5 m od líce potrubí

* 2,5 m

2,5 m od líce potrubí

* 3,5 m

Vodovod do ø 500 včetně

1,5 m od líce potrubí

* 2,5 m

Vodovod nad ø 500

2,5 m od líce potrubí

* 3,5 m

Podzemní kabel vedení
do 110 kV
Vedení NN podz.

1,0 m

Nadzemní vedení do 35
kV s izol.základní
-závěsná kabelová vedení
do 35 kV
Stožárová el.stanice nad
1kV do 52 kV
Vedení telefonu

2,0 m

Středotlaký plyn

1,0 m

* pro ø nad 200 mm a při hloubce
uložení větší než 2,5 m pod
upraveným terénem

1,0 m

1,0
7-10 m dle zákona
č.458/2000,č.79/1957
1,0 m

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti mezi souběžnými sdělovacími kabely a ostatními
podzemními vedeními:
- sdělov. kabely a kabely nn
30 cm
- kabely vn do 35 kV
80 cm
- ntl plynovod
40 cm
- stl plynovod
40 cm
- vodovodní potrubí
40 cm
- tepelné vedení
80 cm
- stoky
50 cm.
Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti mezi křižujícími se sdělovacímí kabely a ostatními podzemními
vedeními:
- sdělov. kabely a kabely nn
30 cm
- kabely nn v chráničce
10 cm
- kabely vn do 35 kV
80 cm
- kabely vn do 35 kV v chrán.
30 cm
- ntl i stl plynovod
10 cm
- vodovodní potrubí
20 cm
- tepelné vedení
50 cm
- tepel.vedení,kabel v chrán.
15 cm
- stoky
20 cm.
B.8.f Maximální zábory pro staveniště
Jako trvalý zábor pro staveniště jsou pozemeky pro umístění objektu ptačí pozorovatelny a lávek.
Jako dočasné zábory pozemků pro staveniště jsou navrženy plochy pozemků pro umístění
zařízení staveniště.
Rozsah záborů pro staveniště a je podrobně specifikován v situaci ZOV.

B.8.g Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Stavební práce jsou prováděny v daném rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci a způsob jejich
provádění určuje charakter objektu. Odpady během výstavby - jedná se o běžnou stavební suť bez
nebezpečných odpadů.
Přesný objem stavební suti ze stavebních prací a druh jednotlivých materiálů bude stanoven dle
skutečnosti.
Hospodaření s odpadními látkami bude podléhat stávajícím předpisům uplatňovaným
v městě Brno a bude prováděno v souladu s platnými předpisy, tj. především se zákonem č. 185/2001
Sb. o odpadech a navazujícími prováděcími vyhláškami Ministerstva životního prostředí – tj. vyhl.
381/2002 Sb. Katalog odpadů, 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, 376/2001 Sb. O
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů nebo případně podle předpisů souvisejících a
navazujících.
- recyklovatelné materiály drceny na recyklačním zařízení
- spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů
- nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce
- odpady mohou být předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona 185/2001 Sb.
- odpady budou tříděny
- vzniknou li nebezpečné odpady bude d s nimi nakládáno dle § 6, 16 zákona č. 185/2001 Sb.
- evidence odpadů bude vedena podle § 16 odst. 1 písmene g) uvedeného zákona a dle vyhlášky
Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. §21 a22 o podrobnostech nakládání s odpady. Takto
vedená evidence bude při kolaudaci předložena OŽP.
- po dobu realizace stavby bude pro pracovníky stavby k dispozici nádoba na uložení odpadu
podobného komunálnímu odpadu a její odvoz bude dokladován
- po dobu realizace stavby je nutné eliminovat dopady na životní prostředí vyvolané vlastními
pracemi při realizaci a provozem vozidel stavby.
Likvidace odpadů vzniklých působením stavby
Vybouraný materiál, stavební suť a vytěžená zemina budou odváženy na příslušnou skládku v soulady
s předpisy o nakládání odpadu. Při nakládání s odpady, při jejich odstraňování, přepravě a uložení na
skládku je nezbytné postupovat podle zákona o odpadech a souvisejících předpisů, dále podle
vyhlášky o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Č.Budějovice. Toto
nakládání nesmí být v rozporu s programem odpadového hospodářství ČR.
Při přepravě sypkých hmot bude nutno zakrýt vozidla plachtami, aby nedošlo ke sprašování odpadů
během transportu na skládku.
Informace a doklady o kvalitě odpadu, které musí dodavatel odpadu (přepravce zastupující vlastníka
odpadu) poskytnout osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady
v případě jednorázové nebo první z řady dodávek v jednom kalendářním roce, jsou následující:
- identifikační údaje původce odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno),
- identifikační údaje dodavatele odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno),
- kód odpadu, kategorie a popis jeho vzniku,
- protokol o odběru vzorku odpadu, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 5 vyhlášky
k hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, pokud přejímací podmínky budou požadovat
informace získané pouze
formou zkoušek, protokol o vlastnostech odpadu(výsledky zkoušek),
zaměřený zejména na zjištění podmínek vylučujících odpad z nakládání v příslušném zařízení, ne
starší než 1 rok,
- předpokládané množství odpadu v dodávce,
- předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané množství
odpadu
dodaného do zařízení za rok.

Veškerý vytěžený materiál bude použit zpět do zásypů nebo rozložen na ploše staveniště dle
charakteru materiálu (nepředpokládá se velké množství výkopku= jedná se o výkop jedné prefa patky
a úprava terénu kolem pilot. Vyskytne-li se neočekávané množství nevhodného materiálu, bude
odvezen na veřejnou skládku.
Navržená místa úložišť vybouraného materiálu a stavební suti:
Nekovový materiál – A.S.A. České Budějovice - provozovna Lišov, Recyklační centrum Jivno, okres
České Budějovice.
Kovový materiál – AL METAL, spol. s r.o., Karoliny Světlé 540/6, České Budějovice 3.
Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude za ni odpovědná firma provádějící
likvidaci odpadů. Odpady budou bezprostředně po svém vzniku tříděny a předávány k likvidaci.
Likvidaci odpadů bude provádět firma, nebo více firem, mající pro likvidaci takovýchto odpadů
příslušné oprávnění.
Drcení stavebních odpadů nebo jejich recyklace přímo na staveništi nebude.
PŘEHLED ODPADŮ, KTERÉ BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ VZNIKAT PŘI VÝSTAVBĚ:

Kód
odpadu

Kategor Popis
ie
odpadu

Jednotk Předpo Nakládán
a
kl.
í
množst množst s odpade
ví
ví
m

Stavební a demoliční odpady uvedené v kapitole 17 katalogu odpadů vyhl. 381-01 0 Sb.
17 01 01

O

Beton

m3

0

1

3

0

1

17 01 02

O

Cihly

m

17 01 03

O

Tašky a keramické výrobky

m3

0

1

17 01 07

O

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,
tašek a keramiky neuvedené pod číslem 17 01
06

m3

0

1

17 02 01

O

Dřevo

m3

1

5

17 02 02

O

Sklo

t

0,02

1

17 02 03

O

Plasty

t

0

4

17 03 02

O

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03
01

t

0

1

17 04 05

O

Železo a ocel

t

0,1

4

17 04 07

O

Směsné kovy

t

0

4

17 04 09*

N

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými
látkami

t

0

7

17 04 11

O

Kabely neuvedené pod 17 04 10

t

0

7

17 05 03*

N

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

m3

0

2

m3

dle
skutečn
osti

1

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

t

0

7

O

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené
pod číslem 17 08 01

t

0

1

17 09 03*

N

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně
směsných stavebních a demoličních odpadu)
obsahující nebezpečné látky

m3

0

2

17 09 04

O

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

t

0

1

17 05 04

O

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05
03

17 06 04

O

17 08 02

Další odpady které mohou vzniknout nezařazené do kap.17 katalogu odpadů vyhl. 381-01 0 Sb.
03 01 05

O

Jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo,
dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod
číslem 03 01 04

t

1

08 01 11

N

Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

t

0

08 01 12

O

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod
číslem 08 01 11

t

0

15 01 01

O

Papírový obal

t

0,1

4

15 01 02

O

Plastový obal

t

0,1

4

15 01 03

O

Dřevěný obal

t

0

5

15 01 06

O

Směsný obal

t

0,5

5

15 01 10

N

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
nebo obaly těmito látkami znečištěné

t

0,02

t

0

15 02 02

N

Absorbční činidla, filtrační materiály (vč.
Olejových filtrů jinak blížen neurčených), čistící
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami

16 01 21

N

Nebezpečné součástky

ks

0-1

7

20 01 21

N

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

ks

0-1

7

20 02 01

O

Biologicky rozložitelný odpad

m3

0,1

6

20 03 01

O

Směsný komunální odpad

t

0,3

5

20 03 03

O

Uliční smetky

t

0,2

6

5

7
5

7

7

1. Odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě (recyklaci).

2. Odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) – odpady obsahující nebezpečné
látky (složky). Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich úpravy v zařízení je
i oddělení a odstranění nebezpečných látek (složek) z těchto odpadu, které budou následně předány
oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo odstranění.
4. Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití
5. Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny
6. Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložením na skládku S-OO
7. Odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma.
Uvedené objemy odpadů nejsou určeny pro další stavební výpočty, rozpočty.
1-2 Zpracováno dle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí z ledna 2008: „Metodický
návod odboru odpadu pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi.“

B.8.h Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Staveniště- nebude se provádět skrývka ornice.
Před realizací nosné konstrukce pozorovatelny budou provedeny výkopové a terénní práce
pro:
- Přípravu plochy na staveništi pozorovatelny= pouze v min. nutném rozsahu, aby byl max.
zachován stávající stav terénu
- Přípravu míst pro zaražení pilot
- přípravu místa pro uložení žb prefa patky
- Ostatní úpravy ploch pro lávky= pouze v min. nutném rozsahu, aby byl max. zachován
stávající stav terénu
Případná přebytečná zemina se bude odvážet na určenou skládku.
Předpokládá se, že bilance zemních prací bude vyrovnaná.
Vhodná zemina pro zpětné zásypy bude dovezena z jiné lokality.
B.8.i Ochrana životního prostředí při výstavbě
Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou dodržovány obecné
zásady ochrany vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí staveniště.
Podle zákona č.17/1992 o životním prostředí a instrukcí MŽP ČR je dodavatel povinen se
zabývat ochranou životního prostředí při provádění stavebních prací.
V rámci péče o životní prostředí je nutno také dodržovat vyhlášku č.114/1992 Sb. zákonů o ochraně
přírody a krajiny a zákon č.185/2001 o odpadech.
Nakládání s odpady a nebezpečnými odpady se řídí zásadami stanovenými platnou
legislativou podle vyhl.č.381/2001 Sb. zákonů. Povinnosti původců odpadů - podnikatelů
(právnických i fyzických osob), při jejichž činnosti vzniká odpad, jsou stanoveny vyhláškou č. 185/2001
Sb. zákonů o odpadech a navazujícími právními předpisy.
Vyhláška ukládá dodavateli povinnost udržovat na převzatém stanovišti a na přenechaných
inženýrských sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při
provádění stavebních a technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní
prostředí a to zejména:
- ochrana okolního prostoru proti vlivům stavby
- nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství
- stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a automobilové
dopravy realizovat v pracovní dny - stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování
okolí nadměrným hlukem a prachem

- dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny
- vyloučit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů
- zabránit exhalace z topenišť, rozehřívání strojů nedovoleným způsobem
- znečišťování odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména z míst
znečištěných oleji a ropnými produkty
- znečišťování komunikace a zvýšená prašnost
Ochrana proti hluku – práce, při kterých bude využíváno strojů s hlučností nad 60-80 dB a nelze
hladinu hluku snížit, je nutno realizovat v době určené příslušným orgánem a po oznámení
uživatelům vedlejších objektů.
Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném
venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „O
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“, kde je stanoveno, že hladina hluku ze
stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb nepřekročí hygienický limit LAeq,s 65
dB v době 7.00-21.00 hod, LAeq,s 60 dB v době 6.00-7.00 hod a 21.00-22.00 hod, LAeq,s 45 dB v době
22.00-6.00 hod, a že hladina hluku ze stavební činnosti v chráněných vnitřních prostorech staveb (v
bytech) nepřesáhne:
a) v pracovní dny v době 7 do 21 hodin LAeq,s 55 dB, od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin LAmax 40 dB, od
22 do 06 hodin LAmax 30 dB,
b) ve dnech pracovního klidu od 6 do 22 hodin LAmax 40 dB, od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB.
Úroveň hluku technických zařízení, která nebude utlumena okolními stavebními
konstrukcemi, nesmí překročit povolené hladiny hlukové zátěže, předepsané hygienickými předpisy.
Limitní hodnoty hluku v pracovním prostředí jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Ve smyslu § 3 odst. 1 výše uvedeného nařízení je hygienický limit pro úroveň hluku při práci
vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku, který musí být dodržen.
Pracovníci provádějící stavební práce vystavení nadlimitnímu hluku budou vybaveni
příslušnými osobními ochrannými prostředky proti hluku dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a budou
přijata příslušná organizační opatření (přestávky) tak, aby nebyla překročena celková expozice EA,8h
3 640 Pa2s pro 8-mi hodinovou pracovní dobu (viz § 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.).
Budou dodrženy pravidla omezující hlučnost při provádění stavebních prací :
- hlučné pracovní procesy nebudou prováděny v sobotu, neděli a o svátcích
- pro realizaci hlučných pracovních procesů bude určena pracovní doba od 7,00 do 17,00
hod
- nebudou prováděny stavební práce v nočních hodinách
- nejhlučnější pracovní operace budou prováděny kvalitními co nejméně hlučnými
zařízeními
- při realizaci hlučných pracovních operací bude prováděna vždy pouze jedna operace
- obyvatelé vedlejších objektů v dosahu možných hlučnějších prací budou dopředu
seznámeni o době a délce trvání těchto prací
- na viditelném přístupném místě bude uveden telefon na vedoucího stavby pro vyřízení
případných připomínek
Ochrana proti prachu – vzhledem k tomu, že je ag|omerace města České Budějovice zařazena mezi
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodu nadlimitních imisních koncentrací škodliviny PM1o
(prachové částice frakce 10 µm) budou provedeny tyto opatření :
a) Vozidla stavby budou před výjezdem ze staveniště očištěna tak, aby splňovala podmínky § 52
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;
b) používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění
komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních

komunikacích v platném znění znečištění neprodleně a bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do
původního stavu na náklady stavebníka;
c) po celou dobu stavební činnosti bude použito postupů a prostředků zajišťujících minimální možnou
produkci prachu;
Ochrana vod
a) Na staveništi nebude zřizována čerpací stanice PHM. PHM do stavebních strojů bude doplňováno
na staveništi dovozem z autocisterny.
b) Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.
c) Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanizmy,
které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje.
d) Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úkapů či úniků olejů a
ropných látek do terénu; pod stojícími stavebními mechanizmy budou instalovány záchytné vany.
e) Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a
podzemních vod cizorodými látkami.
f) Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek, např. stacionární
havarijní sady PROPACK 280 (PROBOX).
g) Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno.
Ochrana ovzduší
Použité staveništní mechanizmy budou splňovat směrnici EHS na emisní limity EURO 4 nebo EURO 5.
Ochrana proti oslňování způsobovaných stavbou
Osvětlení zařízení staveniště, stavebních ploch, stavebních výtahů bude směřováno směrem od oken
obytných budov a směrováno tak, aby neoslňovalo řidiče na sousedních silničních komunikacích.
Ochrana zeleně
Kmeny stromů, v okolí výstavby, budou chráněny proti mechanickému poškození ohrazením nebo
vypolštářovaným obedněním z fošen do výšky cca 2 m a bude se chránit i jejich kořenový systém, vše
podle ČSN 83 9061 (ČSN DIN 18 920) Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních
pracích. Kácení dřevin se neprovádí..

B.8.j Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů
Bezpečnost práce při provádění stavebních a montážních pracích zajistí dodavatelé dle platných
předpisů ve smyslu vyhlášky 324/1990.
Při zpracování projektu stavebních prací bylo dbáno na to, aby jeho ustanovení byla v souladu
s ustanoveními následujících obecně platných bezpečnostních předpisů zásadního významu
- zákon č. 365 / 2011 Sb. Zákoník práce,
- zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) vč. změn č.362/2007 a
189/2008
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání
strojů a technických zařízení,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků,
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí vč.
příloh
- vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a technických
zařízení,
- nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění BOZP při práci v prostředí s
nebezpečím výbuchu,
- nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů,
které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky vč.přílohy č.1
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Požární ochrana během výstavby
Dodavatelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud
nepřevzatých staveb. Z hlediska požární ochrany je základními právními předpisy v oblasti požární
ochrany zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č.
246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o
požární prevenci). Podle ustanovení této vyhlášky platí, že všechna požárně bezpečnostní zařízení
musí být revidována . Podmínce o požární ochraně staveb podléhá také zařízení staveniště(dle ČSN
730802,730821 a dalších). Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení také
splněny požadavky vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v rozsahu
nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti.
Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinni dodržovat všechna požární a
bezpečnostní opatření na jednotlivých pracovních úsecích. Zejména tam, kde se předpokládá zvýšené
požární nebezpečí (sváření, řezání, broušení a pod.)
Podmínce o požární ochraně staveb podléhají rovněž zařízení staveniště (napr. dle ČSN 73 0802 a
ČSN 73 0821 a dalších). Při výstavbě budou dodržovány tyto základní podmínky:
- zabránit šíření požáru uvnitř objektů i mezi objekty
- umožnit účinně zasáhnout hasičskému sboru
- umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení z ohroženého prostoru.
- v průběhu realizace stavby bude zachován přístup k hydrantům a dalším uzávěrům
inženýrských sítí.
- omezení průjezdnosti komunikací bude 14 dní předem nahlášeno na ohlašovnu požárů
Hasičského
záchranného sboru.

