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A-PRUVODNT ZP RAVA
1-

Identifikačníúdaie

1.1

-Údaieostavbě

Đ

Název

stavby

b) Místo stavby

c)

: Kanalizace, chodník k parcelám ul.Sokolská
Bohumín -Záblatí
: Bohumín - Záblatí, ul.Sokolská
: Záblatí u Bohumína

Katastľální uzemí
Předmět dokumentace: Infrastruktuľa pľo stávajícía budoucí zástavbu
: Vodní hospodářství
odvětví
Chaľakter stavby : Inženýrská stavba nevýľobní
: Kanalizace -| chodník
Dľuh stavby

1.2 - Údaie o investoľovi

a)

obchodní fiľma

IČo
Sídlo

: Město Bohumín

:

00297569

: Masarykova

158, 735

8lBohumín

1.3 - Údaie o zpľacovateli proiektové dokumentace

a) Pľojektant

IČ

b) Autoľizoval

Registračníčíslo
oboľ autorizace

: MK engineeľing - ing. Miroslav Kľauz
Komorní 16I]lI5, Český Těšín,737 OI

:

435 63 945

:
:

11 00054

: ing.Miľoslav Kľauz
Pozemní stavby
2. Stavby vodního hospodářství a kľajinnéhoinženýľství
1.

A.2 - členěnístavbv na obiektv a technická a technolosická zaŕízenl
Stavbaje členěna na 5 stavebních objektů

So

01

:

Gľavitačníkanalizacę

So 01.1 Přípojky gravitačníkanalizace
So

02

Výtlačný Íadkanalizace

So 02.1 Přípojky výtlaku kanalizace

+

ČS

So 10l Chodník - samostatné složka PD

4.3 - Seznam vstu nních nodkladů

1.
2.

3'

4.
5.
6.

Zttkon I50l20I0 Sb., kteým se mění zákon č,.2541200I Sb., o vodách a o změně někteýchzélkonů(vodní ztĺkoĺ),veznění pozdějšíchpředpisů
Zákon2]4l200l Sb, zákon o vodovodech a kanalizacich
Vyhláška }/rzę 42812001 Sb., zę dne 16.II.'200I, kterou se provádí zákoĺ274l200I sb.
Vyhláška MZP č,.9312016 Sb., zę dne23.3.20l6 - Katalog odpadů
Zźkonč)'18312006 Sb.v platnémznění, o územním plánování a stavebním řádu (Stavební
zákon)
Mapové podklady ł informace z KN
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7.

Smlouva objednatele naZpÍacování pľojektu SoD č. 2018-0711
8. Investičnízźtměr města Bohumín.
9. GIS stávají cí kanalizace předaný objednatelem
10. Výyčenívodovodu pĺacovníky SmVaK ostrava a.s'
11. Zaměření - polohopisu + ýškopisu v JTSK + Bpv - Třinecká geodetická společnost
12. Výběľ staveniště zailč,asti zástupců města Bohumín 16.8.2018
13. Vlastní pruzkumy
14. Vyjádřeníjednotlivých spľávců IS a vyjádření dotčených orgánů aorganizací
15. Závěrečnépľojednání stavby zaiĺč,astiměsta a majitelů dotčených parcel - 15.10.2018

B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B.1 - Popis űzemí stavby
a) Chaľakteristika Íruemí,stavebního pozemku a pľůběhu liniové stavby, zastavěné a
nezastavěné űzemí, soulad navľhovanéstavby s charakteľem űzemí, dosavadní
využitía zastavěnost rĺzemí
Rešenéűzemí je vymezeno stavebními paľcelami mezi křižovatkou ul.Sokolské x
Rychvaldské anadľuhé straně RD č.p.219. Dále kanalizace pokľačuje v místníkomunikaci
ul.Sokolská k RD č,.p.456 kde je ukončena.
'
Novy chodník akanalizace je navržena v zeleném pruhu r,yčleněnémmezi ul'Sokolskou a
hĺanicemi 1 l-ti stavebních parcel.
Koncový úsek kanalizace je veden v místníasfaltové komunikaci.
Stavba je situována v zastavěnémuzemí.
b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územníhoplánování
včetně infoľmace o vydané územně plánovací dokumentaci
Stavba je v souladu se schválen1ým uzemním plánem města Bohumín ze ďne 7.3.2014 .
technické infrastruktuľy. déle v v ploše (SK) koľidoľy smíšenébez rozlišení.
Zárovęí se nacházi v zastavěném uzemí, v zastavitelné ploše.

c) Infoľmace o vydaných ľozhodnutích o povolení ffiimky z obecných požadavkůna
ryužitíűnemí.
Nebyly vydány.
d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínĘ
zán azný ch stanovisek dotčených oľgánů.
Požadavky dotčených oľgánů - viz'příloha E. Dokladová část - jsou splněny a zapracovánny do dokumentacę v tęxtové části PD.

Výčet azávěry pľovedených průzkumůa ľozborů
o ZaměŤení polohopisu a výškopisu v souřadnicovém systému JTSK a výškovémsystému
Bpv v měřítku 1:500 - zptacoval TGS Třinec'
o Podzemní sítě byly pŤevzaty dle podkladů jednotlivých správců' V ľámci výstavby dojde k
souběhu aKíženíse sítěmi veřejných pľovozovatelů:
Jednotlivé sítě jsou zakľesleny v pŤíIoze C.3 - Koordinačnísituačnívýkĺes:
o Vodovod łkanalizace - Seveĺomoravskévodovody akaĺalĺzaceostľava a.s.
o Plynovod STL - Innogy
o Zemní kabelové vedęní NN do 1 kV - CEZ Distribuce a.s.
o Nadzemní vedení NN 1 kv - ČEZ Distribuce a.s.
o Zęmĺíkabel ł ĺadzemĺí- CETIN

e)
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Trasy jednotlivých správců byly pŤevzaty zvyjáđřenía digitálních map. Byly zaměŤeÍy
povrchové zĺaky.
Geologický pruzkum nebyl pľoveden _ předpokládají se jílovitézeminy s výskýem štěrků
Napojení na technickou a dopľavní infľastrukturu - staveniště se nacházi ve veřejně
přístupných plochách. Stavba nevyŽaduje nové napojení na dopravní infľastrukturu.

g Úĺaje o ochraně územípodle jiných právních předpisů
Stavba neležívuzemipamátkové ÍezeÍvacęani památkové zőny.

Stavba lęžívzáplavové zőně.
Stavba nęIęžívchĺáněnéműzemi CHKO. Stavba nesnížínebo nezměnikrajiĺlný raz.
Stavba ĺenírealizována ve významném kĺajinnémprvku'
Na stavbu se nevztahuje zákon 100/2001 Sb. vplatném znění, ani $45h a 45i zákona
č,.II4|I992 Sb. a z těchto důvodůstavba nevyŽaduje posouzení vlivů na životníprostředí'

g) Poloha vzhledem k záplavovému území,poddolovanému űruemí apod.
Záp|av ov é űzemi - stavb a sę nachází v záplav ov ém uzemí''

Poddolování - stavba se nachází vploše ,,C2", kde jsou veškeľéstavby a zaÍízęnínesouvisejícími s dobýváním ľealizovány bez zvláštních opatření pľoti účinkůmpoddolování.

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové
poměry v űruemí
Kanalizaceje chľáněná ochĺanným pásmem, které je 1'5 m od vnějšího obrysu potrubí na
obě strany. V rámci stavby dojde k souběhům akjíŽęníse stávajícímiinŽenýrskými sítěmi.
Při blízkých soubězích akšížeruse stávajícími po{zemními sítěmi je nutno dodľžetnoľnu
''Pľostorov tł uptav a vedení technického vybavení C SN 73 6005''.
Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v tlzemí, stźtvajícístav se nemění.

i)

PožadavĘna asanace' demolice, kácení dřevin
Demolice - nedojde
Kácení dřevin: - nedojde

j) Požadavky na maximální dočasnéa tľvalézźtbory zemědělského půdního fondu nebo
pozemků určených k plnění funkce lesa
Kvynětí ze ZPF : nedojde.
Kvynětí z ZPF: nedojde

k) Územně technické podmínĘ - zejména možnost napojení na stávající dopľavnía
technickou infľastľukturu

sítě provozované
Kanalizaceje v nové soutokové šachtě napojena do stávajícíkaĺalizační
SmVaK ostľava a's'
Výstavba chodníku řeší novou komunikaci pro pěší,automobilovou dopľavu stavba neřeší.
Jako dopľavnítrasy pľo příjezd na staveniště, přesun hmot a mateľiálu budou vylžity místní
stávaj ícíkomrrnikac e - pŤijezď z ulice Rychvaldské.
l) Věcné a časovévazby stavby, podmiňující, vyvolané, souvisejícíinvestice.
Stavba kanalizace a chodníku byla vyvolána novou plánovanou zástavbou 7-mi RD, měla by
dostavěna před dokoněením výstavby RD.
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m) Seznam pozemků podle katastľu nemovitostí, na kterych vznĺkne ochranné pásmo
nebo bezpečnostní pásmo
Katastrdlní území: Zdblatí u Bohumína
Poř.č. Parc.č. Vlastník

Využití

Výměľa

Kanalizace + chodník
1

)
--)

I5Iý1 Město Bohumín, Masarykova

158'

Nový

Bohumín, 7358I Bohumín
1sl112 Město Bohumín, Masarykova 158, Nový
Bohumín, 7358I Bohumín
1462162 Město Bohumín, Masarykova 158, Nový
Bohumín, 7358I Bohumín
PřípojlE kanalizace

4

1462136

5

r462176

6

1462137

1

1462164

I

1462165

9

1462166

10

1462119

11

r462167

12.

7476

13.

r477

14

1462116

15.

1462lIl

T6

r5rU3

T7

148016

Moľamis s.ľ.o.' Hlubinná 1378136,
Moľavská ostrava, 702 00 ostrava
Moľamis S.r.o.' Hlubinná 1378136,
Moravská ostľava, 702 00 ostľava
Moľamis s.ľ.o'' Hlubinná 1378136,
Moľavská ostrava, ]02 00 ostĺava
Ing. Lukáš Tĺombik, Sokolská 230,
ZáblatL735 52 Bohumín
Petr Švédaa Ing. Baľbora Švédová,Cs.
Armády 238, Nový Bohumín, 735 81
Bohumín
Moramis s.I.o.r Hlubinná 13]8136,
Moravská ostľava' 702 00 ostľava
Moľamis S.r.o.' Hlubinná 1378136,
Moravská ostľava, 702 00 ostĺava
Moľamis s.r.o.' Hlubinná I378136,
Moravská ostrava, 102 00 ostľava
Mgľ. Anna Kopcová, Ing. Bernard Kopec,
Sokolská 219, Zźtblatí,7 3 5 52 Bohumín
Mgr. Anna Kopcová, Ing. Beľnard Kopec,
Sokolská 279, Záblatí, 7 3 5 52 Bohumín
Petra Huj ová, Tovární 426, Zźlblatí,7 3 5 52
Bohumín
Pavla Śopíková, Sokolská 456, Záb],atí,
]35 52 Bohumín
Město Bohumín, Masarykova 158, Nový
Bohumín,7358I Bohumín
Jiří Taszek, Doĺáta Taszková, Továľní
427, Záblatĺ, 7 3 5 5Ż Bohumín

ostatní plocha

5769

ostatní plocha

671

orná půda

111s

orná půda

418

omá půda

157

omá půda

409

orná půda

930

orná půda

941

oľná půda

4r6

orná půda

155

orná půda

408

zast. plocha a

s96

nádvoří
zahľada

538

orná půda

3059

omápůda

387r

ostatní plocha

818

orná půda

700

n) Meteoľologické a klimatické údaje.
Vzhledem k chaľakteru stavby, na kterou nebudou mít vliv - není řešeno
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B.2

_

CelkovÝ popis stavby

B.2.1- Zź,/ĺladníchaľakteľistika stavby

a

jejího uźívńní

a) Nová stavba nebo změna dokončenéstavby - nová stavba
n; Účel uźívánístavby- veřejná splašková kanalizace + chodník
c) Trvalá nebo dočasná stavba - lľvalá stavba

d) Infoľmace o vydaných ľozhodnutích o povolení vyjimky z technických požadavkůna
stavby a technicĘch požadavkű zabezpečujícíchbezbariérové lźívánístavby.
Výjimky nebyly vydány.

Chodník je řešen bezbaľiéľově.

e) Infoľmace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky
záv azný ch stan ovisek dotčených orgánů.
Požadavky dotčených oľgánů - viz.pr'íloha E. Dokladová část - jsou splněny a zaptacovénny do dokumentace v textové části PD.

Í) ochľana stavby podle jiných pľávníchpředpisů

Stavba neležívuzemípamátkové ľezeryace ani památkové zóny.
Stavba ležívzáplavové zőně.
Stavba nęležív chľáněnémuzemíCHKO. Stavba nesníŽínebo nezmění kĺajinný ráz'
Stavba není realizovźlnave významném kľajinném prvku.

g)

Navľhované paľametry stavby
Novtű kanalizace :
o Gravitačnísplaškovákanalizace DN 300 PVC SN 12
o Výtlačný řad DN 80 HDPE..

..209,35 m
33,00 m

242,35 m

Celkem.
Nové přípojky kanalizace :
o Gravitačnípřípojky DN 150 PVCKG SN8'
o Tlakové přípojky PE 40 + DCS.

h) Základní bilance stavby
Vybudování nové kanalizace otevřeným výkopem je ĺavrženavmax'úseku jako gľavitační
DN 300 (PVC SN12) v délce 20],35 m, v hloubce uloŽení 1,5 - 3,0 m, včetně vysazení 9 ks
veřejných části přípojek DN 150 (PVC KG SN8).
Koncový úsęk kanalizace je tlakový PE 40 délky 38,00 m, včetně 2 ks tlakových přípojek
ukončených DCB.
Kanalizace odvádí splaškovévody kanalizaěni sítíprovozovanou SmVaK ostrava na
městskou Čov. Napojení na gravitačníkanalizaci je přes novou ČS Rychvaldská, kteľá byla
dimenzována i na toto navýšení.

Bilance spotřeby vody je stanovena podle přílohy č.12 kvyhlášce č'120/20] ] Sb'
Celková roční
Poče Počet Ročnípotřeba
Druh
Q,
Qp
potřeba m3/rok -3/de, m3/du,
potřeby
osoba/rok
TRD
osob
r.t64
4,83
49
36 m'hok
RD
I4

r0%

Balastní
Vybavenost

0

0

Celkem

I4

49

MK engineering
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Bílance

vod
Tabulka množstvísplaškových vod
Celkem
Jednotka
Ukazatel
5,31
m3lden
Q24
0,22
m3lhod
r,47
m3lhod
Qh 6,7
0,4r
l/s

LútkovéznečištěníZnečištění
Ukazatel
EO/den

Celkem
kýden

Celkem
t/ľok

60

2,94

1

073

400

120

5,88

2,881

800

NL

55

2,J0

0,986

366

Nc

11

0,54

0

97

74

0,r2

0,044

71

BSK5
CHSKcľ

Pc

)\

1

Koncentrace

mgll

V rámci vlastní výstavby vznikne odpad z výkopových a bouľacíchprací.
Kód 170302 - asfaltové směsi neobsahujícídehet
Kód 170504 - zemina a kamení neobsahující nebezpečnélátky
Kód 170904 - směsné stavební a demoličnímateriály neobsahující nebezpečnélátĘ
i) ZákJadní předpoklady ýstavby
Délka ýstavby smluvní je zźłležitostiinvestora a zhotovítele. S ohledem na rozsah stavby
předpokládáme pľůběžnoulhůtu výstavby v délce cca 4 měsíce.
2019
Předpokládaný termín zahájeĺi stavby
Zkušebníprovoz
U této stavby se neuvažuje se zkušębním provozem
j) orientační náklady stavby
oľientačníhodnota stavby. .

..'2.500,- tis.

Kč

B,2,2 - Bezpečnost při uźívánístavby
Bezpečnost při užíváníbude řešena v pľovoznímřádu kaĺalizace, kteľý má ptovozovatel
SmVaK ostľava a.s Zpľacovaný pľo celou kanalizační síťměsta Bohumín.
B.2.3 - Zá.J<|adní chaľakteľistika objektů

Nový kanaljzačru řad + chodník jsou navĺžęnypro plánovanou zástavbu 11-ti RD podél
ulice Sokolské. V budoucnu se uvažuje s možnostíprotaženív,.itlačnéhořadu.
Nová splašková kana\izacę je navržena otevřeným výkopem v max.úseku jako gravitační
DN 300 (PVC SN12) v délce 209,35 m, v hloubce uloŽení 2,0 - 3,0 m, včetně vysazení 12 ks
veřejných části přípojek DN 150 (PVC KG SN8).
Koncový úsek kanalizace je tlakový PE 40 délky 38,00 m, včetně 2 ks tlakových přípojek
ukončených DCB.
Kaĺalizace odvádí splaškovévody kanalizačĺísítípľovozovanou SmVaK ostrava na
městskou Čov. Napojení ĺa gravitačnikaĺalizaci je přes novou ČS Rychvaldská, která byla
dimenzován a í ĺatoto navýšení.
Nový chodník šířky1'50 m je navržen v zeleném pľuhu podél ul.Sokolské v délce 188,50
m.
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Zemní próce

Před zahájením prací se pľovede rytyčenípodzemích sítía ochľanných pásem dle
vyjádření jednotlĘch spľávců sítí,současně se pľovedou kontľolní sondy v místě
kříženíms ĺnženýľsĘmisítěmi.
Při blízkych soubězích a kříženíse stávajĺcími podzemními sítěmi je nutno dodľžet
noľmu ''Pľostorová úpľavavedení technického vybavení CsN 73 6005''.

o
o
o

o

o
o
o
o
o

o

o
o

Podzemní sítě byly pŤevzaty dle podkladů jednotlivých správců. V rámci výstavby dojde k
souběhu akŤíženís těmito sítěmi:
Kanalizace
Vodovod
STL plynovod
Zemní a nadzemní kabelové vedení elektro NN do 1 kV
Nadzemní vedení elekto VN do 35 kV
Zemní anadzemní kabelové vedení telekomunikací CETIN
Vzdušnékabely vedení Vo
Dále se upozorňuje na možná vedení přípojek jednotliých inženýľskýchsítíalt. nově
poloŽené přípojky - nejsou v majetku správců sítí.Tľasy přípojek vyrýčíjednotlivímajitelé
těchto přípojek.
Trasa vodovodu byla pŤevzata z GIS předaném pľovozovatelem a zaměření povrchových
znakű. Dtto umístění přípojek a jejich pľofrlůa mateĺiálůpředalpľovozovatel vodovodu.
Geologický pľůzkum nebyl proveden - předpokládají se jíly, místy zahliněné štěrky.
Hladina spodní vody se nepředpokládá, mtňę kolísat v závislosti na ročnímobdobí a na
mnoŽství sĺáŽek.
Napojení na technickou a dopľavníinfľastrukturu - staveniště je dostupné z místní
komunikace ul. Rychvaldská. Stavba nevyŽaduje nové napojení na dopravní ani technickou
infrastrukturu.

Ktížęnía souběhy

s

inženýrskými sítěmi pľovéstdle podmínek vyjádření jednotlivých

spľávců - zhotovitel musí zabezpećit odkĺytá vedení azaŤízęníproti poškození.

ltložná vedení přípojek jednotliých inženýľských sítíalt. nově položené přípojky - nejsou
v majetku správců sítí.Trasy přípojek výýčíjednotliví majitelé těchto přípojek.

Místa kjíženía souběhů v ochĺanném pásmu s podzemními sítěmi budou uvedena do
požadovaného staw s důrazem na provedení obsypů a zásyptĺ, umístěníýstražĺýchfolii,
kabelů pľo vyhledávttní PE potrubí, opĺavu případně poškozené izolace (u plynovodu

pĺovedením elektĺojiskĺovézkoušky kvality izolace). Tato místa nesmí byt zahmuta dříve,
neŽ budou pľokazatelně (tapř.zápis do SD) zkontľolována pľacovníkem správce sítě.
s

Zemní práce - jsou pľováděny při výkopu rýh pro uloženípotľubí. Výkopy ve zpevněných
plochách se pľovedou po zaÍęzáĺÍživice (alt. po rozebrźníďIažby) do přesných
geometrických tvarů, tak aby tvořily ucelené plochy (obdélník, čtveľec).Třída těŽitelnosti
zeminy se předpokládá - tŤ.3
otevřené výkopy - šířka výkopové ľýhy je navržená 1,0 m. Paženívýkopu oboustľanným
mechanizo v aĺým b oxoqým paženíma j e součástídodavatel ské dokumentace zhotovitele.

obsyp potľubí- u jednotlivých potrubí dle výkĺesůuloženípotrubí:
D.1.3 Uloženípotrubí gravitační kaĺalizace
D.1.4 UloŽení potrubí rýlačnéhořadu

MK engineering - ing. Miroslav Krauz

Kanalizące, chodník,ul.Sokolská

Slrana:9/20

Záblatí

-

V Zpevněných plochách bude ztĺsyp pľoveden drceným kamenivem fr 16-32,
hutněn na ID 0,9 i nad trubkou (aktivní zőnaE6,"12 80 MPa). Únosnost podloŽí pod

Zársyp

ę2-64)

-

ryhy

kobeľec komunikace 45 MPa'
Kontrola hutnění zásypu ryhy - místa určíTDI - min} na 100 m.
Kontľola hutnění zźsypu - dynamická zkouška ve ýkopu a statická zkouška deskou na
pláni.

Množstvía kvalita odpadťt
ľámci vlastní výstavby vznikne odpad z výkopoých a bouľacíchpľací. Přebyečná
zemiĺa se odveze do zaiízenípĺo ĺecyklaci a dľuhotnévľlžitívevzďéienostido 20-ti km - s
upřesněním skládkovĺĺnídle momentální situace v době rcalizace. Stavební matęritů se uloží
na speciální skládce oďvoz do 20-ti km - dle možnosti bude nekontaminovaný odpad tříděn k
dalšímuvyužiti v zásypech rýhy alt nabízęn k recyklaci. Skládkovány budou pouzę takové
materiäly, jejichž vyuŽití nebude možná
odpady vzniklé při stavbě - budou předany poÜze právnickým nebo fyzickým osobám
oprávněným k podnikání, které jsou pľovozovatęIi zaŤízęník využitínebo odstranění nebo ke
2)

V

sběľu nebo výkupu uľčenéhodruhu odpadu ve smyslu ustanovení par.I4 uvedeného zźl<oĺa.

o

vzniku a způsobu nakládání s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlášky
jiu kolaudace.

č.

9312016 Sb. a předloži

PŤirealizaci stav vzniknou od
Název a dľuh odpadu

dle

které sou

Směsné stavební a demoličnímateriály
neobsahuj ícínebezpečnélátĘ
Zemina a kamení neobsahující
nebezpečnélátky

l.ĺrŻP č).9312016 Sb

Likvidace

odpadu

Kód

Kategoľie
odpadu

Množství
odpadu

r7 09 04

o

50t

Řízená skládka

17 05 04

o

750 m3

Rízená skládka

odpadu

Během stavby bude dodrŽena ČSN 83 9061 Technologie vegetačníchúprav v kľajině ochľana stromů, poľostů a vegetačníchploch při stavebních pľacích, dále ČsN s: qog t
Technologie vegetačních úprav vkĺajině - Tľávníky a jejich zak|ádáni a ČsN 83 9011
Technologie vegetačníchúprav v kľajině - Pľáce s půdou, zejména bod 7.4 Snímání a
ukládání půdy'
Dotčenépovľchy a konstrukce mimo staveniště budou udľŽovány po celou dobu výstavby.
Případnéporuchy vyvolané stavbou budou uvedeny do původníhostaw
zdokumentovaném pÍ e ď zaháj ením prac í na foto gľafiích.
3I

Popis technického řešeníiednotlivých obiektů

so 01 Gľavitačníkanalizace
So 01.1 PřípojĘ gravitačníkanalizace
So 02 Výtlačný řad kanalizace
So 02.1 Přípojky výtlaku kanalizace

+

čS

so 01 Gravitačníkanalizace
Tľubnívedení kanalĺzace - potrubí z
v pĺofilu DN 300.

h1adkého vysokopevnostního

o Gravitačníkanalizace- PVC SN 12 DN

MK engineering
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Revĺzníšachty - zprefa dílcůDN 1000, tl.stěnI20 mm s pryžovýmtěsněním zaruěljícím
vodotěsnost do přetlaku 0,5 bar. Stupadla s ocelovýmjádrem a antikoľozním Pe povlakem Kasi stupadla' poklopy šachet v komunikaci D 400' v chodníku B 125.
Výkopy - šířka výkopové rýhy se pľo potľubínavrhuje 1,00 m. Űlozĺy úhel potrubí
vpískovém ložije dle statického posouzení 135'.
Kříženía souběhy s inženýrskými sítěmi provést dle podmínek vyjádření jednotlivých
spľávců - zhotovitel musí zabezpečit odkrýá vedení azaŤízeni pľoti poškození'
Místa k'Íížení
a souběhů v ochĺanném pásmu s podzemními sítěmi budou uvedena do
poŽadovaného stavu s důľazem na pľovedení obsypů a zásypi, umístěníýstražných folii,
kabelů pro vyhledávání PE potľubí,opravu případně poškozené izolacę (u plynovodu
s pľovedením elektľojiskĺovézkoušky kvality izolace)' Před zahájením prací se provede
vytyčenípodzemích sítía ochĺanných pásem dle vyjádření jednotlivých správců sítí,současně
kontrolní sondy v místě kŤíŽeníms inženýľskými sítěmi.
se stávajícími podzemními sítěmi je nutno dodľŽet noľmu
Při blízkých soubězích akÍížení
''Prostoľová úprava vedení technického vybavení ČsN z: 6005''.
se provedenou

so

02

Výtlačný řad kanalizace

Vfilačnépotľubíbude napojeno přes uklidňovací úsek do koncové šachty UŠ1.
o Výtlačný taď ,,7" - HDPE DN 80 (90x7,8) SDR 11. '.

'..

...33'00 m

Potľubíýtlaku je ĺavrženoz HDPE kanaIizačníhopotľubí s vnějšía vnitřní ochĺannou
vĺstvou - TS SDR 11 - DN 80 (90x8'2). Jedná se o třívľstvépotrubí s vnitřním a vnější
ochĺannou vľstvou extrémně tľvanlivéhomateriálu XSC 50 a se středovou vĺstvou zmateriáIu
Pe 100. Všechny tři vrstvy jsou vzájemně molekulárně spojeny a nedají se mechanicky

oddělit. Poškození na povrchu potrubí jako povľchovévrypy či ľýhy jsou přípustné až do 20%o
tlouštky stěny'
Spojování potrubí je navržeĺo svařováním pomocí elektľotvaľovek Pe 100 SDR 11. Při
svďování potľubíbude postupováno v souladu s normami TNV 75 5516, TNV 75 5517, TNV
75 5518 a TNV 75 5520. Elektľotvarovky jsou zmateriáIuPe 100 SDR 1I.Moĺtźňpotrubí se
nesmí pľovádět při teplotách pod 5' C.
Výtlačnýřad bude ukončen pľoplachovacím hydľantem.

So 01.1 Přípojky gravitačníkanalizace

so 02.1 PřípojĘ výtlaku kanalizace

+

čS

Přípojky gľavitačníkanalizace - jsou tvořeny pľopojením plastové paľcelní šachty DN
400, do kteľéjsousvedeny splaškové vody s hlavním řadem DN 300. Parcelní šachty DN 400
jsou umístěny na paľcelách jednotlivých RD. Napojení na hlavní stoku je buď do dna revizní
šachty nebo na odbočku - viz.vzorové řešení přípojek karlalizace.

o

o

Napojení potrubí přípojky ĺakanalizačnístoku DN 300 jenavrženo pomocí vsazené
odbočky DN 300 / 150 - 45o s vložęnímkolene 45o.
Napojení potrubí do šachtového dna - do šachtovévložky.

Mateľiálkaĺalizačníchpřípojek PVC KG - DN 150 - min.spád2%.
o Gravitačnípřípojky DN 150 - PVC KG SN

MK engineering
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Přípojky tlakové kanalizace - jsou tvořeny propojęním oČs 1domovní čerpacístanice)
vytlačným řadem'
o Tlakové přípojky HDPE 40 x 3,7

Domovní

čs 1očs\ - navrhuje

.

'..

.

.2 ks

se čerpacístanicę v baleném provedení s kompletním

vystľojením ČS. Pľo každý RD bude osazena

1

čerpacístanice osazenajedním čerpadlem'

2ks

DČS.. '

Čs;etvořena plastovou čerpacíšachtou, kteľá slouŽí k akumulaci odpadních vod. Šachta
je vyrobena jako monolitická plastová nádoba s vysokou pevností a zvýšenou odolností vůči
spodní vodě. Šachtu je možnéuloŽit do výkopu bez betonové základové desky, obsyp je
možnéprovést pľosetou zeminou (bez kamenů). V případě výskytu spodní vody je nutné
obetonování šachta za účelemkompenzace vztlaku spodní vody. Šachtaje opatřena
nepojízdným plastovým víkem o pruměľu 60 cm s moŽnosti snadného připevnění k šachtě zvýšeĺábezpečnostpľoti pádu osoby do šachty (např' dětĐ..
Šachta je dodána bez prostupů. Pľostupy pľo napojení výlačnéhopotrubí, odpadního
potrubí a chľáničkykabelů jsou provedeny pomocí gumových manžet - součást dodávky.
Pľostupy se pľovádí aŽnastavbě před usazením šachty'
Pojezdové pľovedeníšachet se provádí pomocí pojezdového poklopu (např. litina) spolu s
roznášecí betonovou deskou (provádí stavba).

Technologické vystľoj ení DčS :
každéčerpacíšachtě je namontováno technologické zaŤízenl' kteľése skládá z těchto
částí
1. objemové čeĺpados mělnícím zařízením rľčenýmpľo čerpáníběžných odpadních vod.
Kompletní sestava armatur skládající se z celoplastového uzavíracího kulového ventilu'
zpětĺéklapky s grrmovou koulí a speciální dosedací plochou - zvýšeĺátěsnost,plastového
pojišťovacíhoventilu s neÍezovou pľuŽinou, dľobných plastových tvarovek a plastového
potrubí uvnitř šachty.
2' ov\ádací automatika pľo jedno čerpadlo - v pľovedení s pľoudoým chľáničem. ovládací
automatika využívźlkombinovaného způsobu snímáníhladin. Pľovozníhladina je snímána
elektľodou a havarijní hladina dvěma plováky - plovákem minimální hladiny a plovákem
maximální hladiny.
ovládací automatika umožňuje automatický chod čerpadla v rozmęzi pľovozní hladiny
zapínacía vypínací. Dále je chod čerpadla chľáněn plovákem minimální hladiny proti běhu
ĺa prźzdno a zárovęřl umožňuje ručníčerpánís automatickým blokovźtnímod minimální
hladiny. V případě poruchy snímacíelektrody je chod čerpadla Ťizęĺíplovákem maximální
hladiny.
V ovládací automatice jsou osazeny světelné kontrolky signalizujícíptovozĺistavy - chod

v

:

čerpadla' minimální a maximální hladinu, poruchu motoru.
Porucha motoru a maximální hladina jsou hlášeny i zvukovou signalizací.
Náplň ovládací automatiky je osazenav plastové skříni s kĺytímIP 65 (venkovní prostředí)
v pľovedenínazęď.

so 101 Chodník - samostatné povolení speciální stavební úřad ftomunikace)
Zpevněné plochy
Tľasa chodníku je vedena s ohledem na konfiguraci pozemku a na hľanice pozeĺnk'i. Základní šířka je 1,50 metrů v celé délce. Chodník bude vybudovánna sľovnanézhutněné pláni,
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jejíŽ ýškovérozvtženíje dáno qfškovými kótami dle podélnéhopľofilu a

v

zźxislosti na

odvodnění'

Konstrukce chodníku
upľavená pláň zhutněnánahodnotu Edef :45 MPa
- štěrkodď fľ. 0 - 32 mm 200 mm
-ložnávrstva - dĺcenékamenivo 40 mm
- zánkovźtďIaŽba 60 mm
celkem
300mm
Sjezdy k

RD

Nová konstľukce sjezdů přes sníženýsilničníobľubník bude lemována chodníkovým
obľubníkem'
Konstrukce sjezdů
upľavená pláízhlftněná na hodnotu Edef :45 MPa
- štěľkodď fľ. 0 - 32 mm 200 mm
-Iožĺávrstva - dľcené kamenivo 40 mm
- z'ámkováđIažba80 mm

celkem

320mm

B.2.4 - ZálkJiadní chaľakteristĺkatechnických a technologicĘch zařlzení
Domovní čerpacístanice (DČS) - viz. So 02.1
B.2.5 _ Zásady požáľně bezpečnostního řešení
Vzhledem k chaľakteru stavby není řešeno'

Hygienické požadavĘ na stavby, požadavky na pracovní a komunální pľostředí
Při realizaci je všeobecně nutné dbát na důsledné dodrŽování technologicĘch postupů a
pľovozně-bezpečnostních předpisů. VeškeľéuživanézaŤízęníbude provozováno a montováno
dle pokynů výľobce resp' příslušnédokumentace. Pľacovníci musí používatpředepsané
OOPP.
ZaŤízeĺll,technologie, pracovní postupy na stavbě a bezpečnost a ochľana pracovníkůse
musí řídit ustanovęním zětkona č,. 30912006 ,,Zákon o BDZP" (kteľý navazuje na dřívější
vyhlášky a předpisy, č,.32411990 Sb., č,.207lI99I Sb.)' nďízení vlády č,.36I12007,3781200I
anářadí
Sb. PoŽadavky nabezpečĺýprovoz apovžívtmstrojů, technicĘchzaÍízení,přístrojů
se řídívyhláškou ČÚBp č).48lI982 Sb. novelizované vyhláškou č,.19212005 sb.
Pľacovnícibudou zaškoleni a seznámeni s bezpečnostnímipředpisy, vybaveni příslušnými
osobními ochĺannými pľacovnímipomůckami' Pracovníci stavby budou ľovněŽ předem
pľokazatelně seznámeni s riziĘ plynoucími zprobíhajícíchpľovozĺÍchpľocesů v okolí
staveniště. Pľacovnici musí byt provozovatelem rovněž seznámení s předpisy pro obsluhu a Se
souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárnímřádem, poplachoými směrnicemi.
B.2.6

_

Při provádění stavebních prací nutno dodľžovatna stavbě následujícíobecně

platné

bezpečnostních předpisy:
o zákon č,. 26212006 Sb. Zákoník práce,
o ztĺkon č. 30912006 Sb. ze dnę 23.května 2006, kteľým se upravují dalšípožaďavky
bezpečnosti a ochĺany zďravípři pĺáci v pracovněprávních vztazích a o zajištěĺíbezpečnosti a ochľany zďraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vńahy (zákono zajištěnídalších podmínek bezpeč,nosti a ochľany zdtavípři práci).
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naŤízęni vlády č,.36212005 Sb. o bliŽšíchpožadavcíchna bezpečnost a ochÍanu zdravi
při práci na pracovištích s nebezpečím páduz výšky nebo do hloubky
nařízení vlády č). 59112006 Sb. o bližšíchminimálních požadavcích na bezpečnost a
ochľanu zđravipři pľáci na staveništích
naŤízeĺúvlády č,' 37812001 Sb., kteľým se stanoví bliŽšípožadavky na bezpečný provoz

a používánístľojůa technickýchzaŤízení,

naÍízenívlády č,. 49512001 Sb.' kteľým se stanoví rozsah a bližšípodmínky poskýování
osobních ochĺanných pracovních pľostředků,
naŤízęĺívlády č. I0Il2005 Sb' o podrobnějšichpožadavcích na pľacoviště a pľacovní
prostředí,
vyhláška č,. 48lI982 Sb., kteľou se stanoví základní požadavky k zajištěníbezpečnosti a
technických zaŤízení.

B.2.7 - Zásady ochľany stavby před negativními účinkyvnějšíhopľostředí
Potrubí kaĺalizacę je uloŽeno v nezamrzne hloubce. Potľubí je chĺáněno ochĺanným
pásmem - DN < 500 rnrrr - ochľaruré pásmo 1,5 m od vnějšílroobrysu potrubí na obě stľany
Vzhledern k hustotě jiŻ po|ožených sítírůzných spľávců a medii se ochľanná pásma těchto
sítípřekľývají.Současrrě jednotlivé sítě ostatních spľávcůzasahují do ochľanného pásma
kanalizace a naopak.
PŤiblízkých soubězích akŤíženíse stávajícími podzemními sítěmi je nutno dodľžetnoĺTnu
''Pľostorová úpľavavedení technického vybavení ČsN z: 6005'''
a) Protipovodňová opatření - stavba se nenacházív záplavovém űzęmí.
b) Poddolování- stavba senachází vploše ,,C2", kde jsouveškeĺéstavby azaŤízeĺűnesou-

visejícímis dobýváním realizovźny bez zvláštních opatření pľoti účinkůmpoddolování.

B.3 - Připoiení na technickou infľastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastľuktury
o Splašková kaĺalizace se napojí osazením nové RŠna kaĺalizaěnír'ad

podél

je sveden

do
ul.Rychvaldské. Tento kanalizační řad provozovaný SmVaK ostľava a.s.
ČSRychvaldská a následně splašky jsou přečerpźnyna gľavitačníměstskou kanalizaci
ukončenou na Čov Bohumín'
o PřeloŽky - nejsou řešeny
o Kříženía souběhy - v souladu s vyjádřením správců sítí,jedodrŽena CSN 73 6005

b) Připojovací ľozměry, výkonové kapacity

a

délĘ

Splaškovtźkanalizace :
o Gĺavitačnísplaškovákanalizace DN 300 PVC SN 12..
o Výtlačnýřad DN 80 HDPE.'..

Ż09,35 m
,.33,00 m

Celkem

.242,35 m

Přípojky kanalizace :
o Gravitačnípřípojky DN 150 PVCKG SN8
o Tlakové přípojky PE 40 + DČS.
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B.4 - Dopľavnířešení
Výstavba chodníku řeší novou komunikaci pľo pěší,automobilovou dopravu stavba nęřeší.
Jako dopravní tĺasy pľo příjezd na staveniště, přesun hmot a materiálu budou vyllžity místní
stávající komunikace - pÍíjezdz ulice Rychvaldské.
Stavba proto nevyžaduje nové napojení na technickou infľastľukturu.

B.5 - Řešení veseta ce a souviseiících teľénníchúnrav
Obnova dotčených povrchů :
Před zahájení stavebních pľacíbude pořízena fotodokumentace požívanéhoprostransfví, na
kterém bude stavba pľováděna. Dokrrmentace bude předána odboľu správy majetku MÚ
Bohumín.
:. .Zivična komunikace ul.Sokoĺskd :
. V úseku uloŽení kanalizace do komunikace se pľovede přeasfaltování na celou šířku
komunikace 3,00 m.
- ACO 11 tl. 40 mm
- spojovací postřik
- podklad obalované kamenivo ACL 16 (ABVH) t1.60 mm
- podklad ze štěľkodrti po zhutnění tl'150 mm fľ.16132
- podklad ze štěľkodr1i po zhutnění 150 mmfľ.4116
- Hutnění pláně na Edef min.100 MPa
Poznámka:
živičnéplochy budou zaŤezáĺy do pľavidelných geometľických tvaľů,obdélník,čtveľec
Zelené plochy :
o ohumusování

ł osetí tľavnísměsí bez příměsí jetele

Poľušenéoplocení, zahradní úpľavyjednotlivých RD, ujezdy, dlážděné vstupy k domům,
zídlql atd. se uvedou do původníhostavu

-Po

is vlivů stav

na životní ľostředí

hľa

- ovzduší h1
Stavba nemá negativní vliły na životnípľostředí.
odpady vzniklé při stavbě - budou předány poÜze pľávnickým nebo szickým osobám
opľávněným kpodnikání, kteréjsou provozovateli zaŤízeníkvyužitínebo odstľanění nebo ke
sběľu nebo výkupu uľčenéhodľuhu odpadu ve smyslu ustanovení par.I4 uvedeného zákona.
o vzniku a způsobu nakláđánís odpady povede dodavatel evidenci podle ryhlášky č'
3831200I Sb. a předloží jil kolaudace'
Při ľealizaci stavby vzniknou odpady, kteľéjsou zaŤazeny dle vyhlášky MZP č;9312016 Sb:
Kód 170504 - zęmína a kamení neobsahující nebezpečnélátky
Kód 170904 - směsné stavební a demoličnímateriéiyneobsahující nebezpečnélátky

V

rámci vlastní výstavby vznikne odpad z výkopoých a bouľacíchpľací. Přebýečná
zęmina se odveze ďo zaŤizení pro ľecyklaci a druhotné vyuŽití ve vzdálenosti do 10-ti km - s
upřesněním skládkování dle momentální situace v době realizacę. Stavební mateľiál se uloží
na speciální skládce odvoz do 10-ti km - dle možnosti bude nękontaminovaný odpad tříděn k
dalšímuvyužitív zásypech ľýhy alt nabizęn k ľecyklaci. Skládkovány budou poÜze takové
materiály, j ejichž' v yužiti nebude moŽné.
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b) vliv na příľodu a kĺaiinu (ochĺana dřevin. ochrana památných stromů. ochÍana rostlin a

Na stavební pozemky nezasahují žádĺá ochľanná pásma příľody, kĺajiny, vodních zdľojů
nebo léčebnýchpramenů'

Stávající dřeviný v okolí stavby budou během výstavby chĺáněny v souladu s ČsN 83 9061
Technologie vegetačníchúprav v kĺajině - ochľana stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních pĺacích.Zejménajako ochĺana před mechanickým poškozením je nutno stromy
chľánit plotem asi 2 m vysokým, s bočnímodstupem 1,5 m. Není-li to ve ýjimečných
případech možĺé,je nutno opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým
nejméně 2 m. ochĺannézaŤízeníje třeba připevnit bez poškozenístľomu. Nesmí bý osazeno
přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chĺánit před poškozením stroji a vozidly,
popřípadě
vyvázat ohľoŽené větve vzhůru. Místa uvtĺzáníje nutno rovněž vypolštářovat.
Během stavby bude dodľŽena ČSN 83 9061 Technologie vegetačníchúpľav v kĺajině ochĺana stľomů,poľostů a vegetačníchploch při stavebních pľacích, dále ČsN s: qo:t
Technologie vegđtačníchúprav v kĺajině - Tĺávníkya jejich zakládáĺía ČsN 83 9011
Technologie vegetačníchúpĺavv krajině - Pľáce s půdou, zejména boď 7.4 Snímání a
ukládání půdy.
c) vliv na soustavu chĺáněných územíNatura 2000
V blízkosti stavby se nenachází chĺáněné 'Úzęmi natuľa 2000.
řízení nebo
zohlednění
Stavba nepodléhá zjišťovacímuřízení EIA.
i závěrťu o neileoších
nĺevenci základní oaľametľv zoůsobu nap
e) Zákon o
povolęní
byloJi vydáno
dostupných technikách nebo integrované
Stavba nespadá o ľeŽimu zákona.
omezenl a
ochĺanná a
jiných právních předpisů
Velikost ochĺanných pásem se řídíplatnými zźlkony, případně požadavky spĺávcůsítí.
Kana|izace / ochľanné pásmo 1,5 m na obě strany od vnějšíhoobrysu potĺubí
Nej sou navrhována žádĺábezpečnostnípásma.

B.7 - Och

obwatelstva

Charakter stavby nevyžaduje řešení z hlediska ochĺany obyvatel.

B.8 - Zásadv

vÝstavbv

a) Potřeby a spotřeby rozhodujícíchmédĺía hmot, jejĺch zajištění
Přípojky vođyani elektřiny nebudou řešeny.
b) odvodnění staveniště
Nęní řešeno, předpokláďají se práce nad hladinou spodní vody.
c) Napojení staveniště na stávající dopľavní a technickou infrastruktuľu
Jako dopravní trasy pro příjezd na staveniště, přesun hmot a mateľiálu budou využity
místnístávající komunikace - odbočeníz ul.Rychvaldská. Stavba proto nevyžaduje
napoj ení na technickou infľastrukturu.
Pľo danou stavbu se nebudou budovat objekty zaŤízenístaveniště, dodavatel si případně
zajisti pronájem plochy na umístěnímobilního sociálního zaŤízeĺĺ.K mobilnímu zaŤízení
nebudou přiváděny zdroje eneľgie a vody.
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Během výstavby bude v zeleĺýchplochách v pracovním pruhu š.5,0 m sejmuta ornic.'
e) ochľana okolí staveniště a požadlvĘ na souvĺsejícíasanace' demolice, kácení dřevin
Demolice - nedojde
Kócení dřevin - nedojde
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Stávajícídřeviny v okolí stavby budou během výstavby chĺáněny v souladu s ČsN 83 9061
Technologie vegetačníchúprav v kĺajině - ochĺana stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních pracích. Zejménajako ochĺana před mechanickým poškozením je nutno stľomy
chránit plotem asi 2 m vysokým, sbočnímodstupem 1,5 m. Není-li to ve výjimečných
případech moŽĺé,je nutno opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým
nejméně 2 m. ochľannézaŤízeníje třeba připevnit bez poškozenístromu. Nesmí bý osazeno
přímo na kořenové náběhy. Koĺunu je nutno chľanit před poškozením stroji a vozidly,
popřípadě vyvázat ohĺoŽenévětve vzhůru. Místa wázttnl je nutno rovněž vypolštařovat.

f) Maxim ální zálb ory s taveniště (d o čas n é/tľvalé)

Dočasný ztlbor staveniště bude na šířku pľacovníhopľuhu š.5'0 m.
Staveniště bude vyznačeno páskou ve výši 1,0 m nad teľénem.Zźtkaz vstupu třetích osob
na staveniště bude vyzĺačencedulí u místníkomunikace.
Vlastní výkopové jámy budou oploceny mobilním plotem v: 1,80 m.
V rámci staveniště bude využita veřejná plocha' na kterou dodavatel stavby uzavŤe nájemní
smlouvu o pľonájmu veřejných ploch.
g) Požadavky na bezbaľiéľovéobchozí trasy
Nejsou řešeny

h) Maximální produkovaná množství a dľuhy odpadů a emisí při výstavbě' jejich

likvidace
odpady vzniklé při stavbě budou předány pouze pľávnickým nebo Ęzickým osobám
k vyuŽití nebo odstranění nebo ke
oprávněným k podnikání, které jsou provozovatelí zaŤízęĺí
sběľu nebo výkupu uľčenéhodruhu odpadu ve smyslu ustanovení par.I4 uvedeného zákona.

o

vzniku a způsobu nakladaní s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlášky č.
38312001 Sb. a předloží jiukolaudace.
PŤirealizaci stavby vzniknou odpady, kteľéjsou zaÍazeny dle vyhlášky MZP č,.9312016 Sb:

Směsné stavební a demolični materiáIy
neobsahui ícínebezpečnélátĘ
Zemiĺa a kamení neobsahující
nebezpečnélátky

Likvidace

odpadu

Kategoľie
odpadu

Množství
odpadu

17 09 04

o

50t

Řízená skládka

17 05 04

o

750 m3

Rízená skládka

Kód

Název a dľuh odpadu

odpadu

i) Bilance zemních pľací,požadavĘ na přísun nebo deponie zeminy
Přebýečná zemiĺaz výkopu bude uloŽenana deponii zeminy ve vzdálenosti do 10-ti km.

j) ochrana životního pľostředí při výstavbě
Stávajícídřeviny v okolí stavbý buđouběhem v'ýstavby chráněny v souladu

s

ČsN 83

9061

Technologie vegetačních úpľavv kľajině - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních
pĺacích.Zejménajako ochľana před mechanicĘm poškozenímje nutno stľomy chránit plotem asi 2
m vysoloým, s boěním odstupem 1,5 m. Není-li to ve výjimečných případech możné,jenutno opatřit

kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m' ochľanné zaÍizeni je třeba
připevnit bez poškozenístromu. Nesmí bý osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno
chránit před poškozením stroji avozidly, popřípadě vyvázat ohľoženévětve vzhůru. Místa lvźnáni je
nutno rovněž vypolštářovat'
Přebýečná zęmina se odveze do zaŤízenl pro recyklaci a druhotné využitíve vzdálenosti
do 10-ti km - s upřesněním skládkování dle momęntální situace v době realizace. Stavební
mateľiál se uložína speciální skládce odvoz do 10-ti km - dle moŽnosti bude
nekontaminovaný odpad tříděn k dalšímuvyužitív zásypech rýhy alr nabízęĺk ľecyklaci.
Skládkovány budou povze takové materiály, jejichŽ využitínebude možné.
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odpady vzniklé při stavbě - budou předány poulze pľávnickým nebo szickým osobám
nebo odstranění nebo ke
opľávněným k podnikání,kteréjsou provozovateli zaÍízeĺúkvyužití
par.I4
uvedeného zźlkoĺa.
ustanovení
smyslu
odpadu
ve
nebo výkupu určenéhodruhu
'bě.o
o vzniku a způsobu nakládaní s odpady povede dodavatel evidenci podle vyhlášky č.
3831200I Sb. a předloží jiukolaudace.
k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdravípři práci na staveništi
PŤi reaIizaci je všeobecně nutné ďbát ĺa důsledné dodrŽování technologických postupů a
provozně-bezpečnostních předpisů. Veškeľéuživaĺézařízení bude pľovozováĺo a montováno
dle pokynů výrobce resp. příslušnédokumentace. Pľacovnícimusí používatpředepsané
OOPP.
ZaŤízení,technologie, pľacovní postupy na stavbě a bezpečnost a ochĺana pracovníkůse
musí řídit ustanovením zákona č). 30912006 ,,Zákoĺ o BOZP" (kteľý navazuje na dřívější
vyhlášky a předpisy, č,.32411990 Sb', č,.207lĺ99ISb.), nařízení vlády č^36712007,378l200I
strojů, technickýchzaÍízeni, přístrojů anźtŤadí
Sb. Požadavky nabe.zpečĺýpľovoz apollžíváĺí
se řídívyhláškou ČÚnp č)' 48lI982 Sb. novelizované vyhláškou č,' 19212005 sb..
Pľacovnícibudou zaškoleni a seznámeĺi s bezpečnostnímipředpisy, vybaveni příslušnými
osobními ochľannými pracovními pomůckami. Pľacovníci stavby budou rovĺéžpředem
prokazatelĺě seznámeni s riziky plynoucími zprobíhajícíchpľovozruch procesů v okolí
staveniště. Pracovnici musí bý provozovatelem ľovněž seznámení s předpisy pľo obsluhu a se
souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požáľnímřádem, poplachovými směmicemi.
Při pľovádění stavebních prací nutno dodľžovatna stavbě následujícíobecně platné
bezpečnostních předpisy :
o zźtkon č,.26212006 Sb. Zźlkoníkpráce,
o zákon č). 30912006 Sb. ze dne Z3.květĺa 2006, kterým se upľavujídalšípoŽadavky
bezpečnosti a ochĺany zďtaví při práci v pľacovněprávních vztazích a o zajištěĺí
bezpečnosti a ochĺany zdraví při činnosti nębo poskýování služeb mimo pracovněprávní
vztaĘ (zźĺkonozajištění dalšíchpodmínek bezpečnosti a ochĺany zdraví při práci).
o ĺaÍizęĺívlády č,' 36212005 Sb. o bližšíchpožadavcích na bezpečnost a ochĺanu zfuaví při
prźrcinapracovištíchs nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
o nařizení vlády č,. 59112006 Sb. o bliŽšíchminimálních požadavcíchna bezpečnost a
ochĺanu zdravipři pľáci na staveništích
o ĺaÍizeĺivlády č,.37812001 Sb., kterým se stanoví bližšípoŽadavky nabezpećný pÍovoz a
p ouživ ání stľoj ů a technický ch zařízeni,
o nařízení vlády č). 495l2OO1 Sb., kterým se stanoví ľozsah a bliŽšípodmínky poskýování
osobních ochĺanných pracovních pľostředku'
o naÍízenívlády č. 101/2005 Sb. o podľobnějších pożadavcích na pľacoviště a pľacovní
pľostředí,
o vyhláškač:.4811982 Sb., kterou se stanoví základĺípožadavky kzajištění bezpečnosti a
technických zařízení,

BezpečnostnípoĘny pľo pľovádění ýkopových pľací:
. Před zahájenimzemĺíchprací musí být urěeno
o rozmístěnístavebních výkopů a jam a jejich rozměry,
o způsob těžeĺízeminy,
o zajištěnístěn ýkopů proti sesutí,

o
o

.

dľuh pažeĺí,
sklony svahůvýkopů
o zabezpečeníokolních staveb,
o zabráněĺí přítoku vody na staveniště.
Pracoviště musí bý ohrazeno nebo jíĺakzabezpečenoproti vstupu nepovolaných osob.
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NepouŽívaná místa,kďebľozí nebezpečípádu osob musí byt musí bý ol)Íazena nebo jinak
zabezpeěena'
Pľacoviště musí byt po dobu pĺovozu udržovttno ve stalu, ktery neohĺožujebezpečnost a
zdraví osob.
Pľovádí-li se výkopové pľáce s pomocí strojního zaŤízení,musí mít k němu obsluha snadný
přístup a dostatečný manipulačnípľostoľumožňujícíjeho bezpečnépoužívání.
Strojní zařízęní můŽe být používáno pouze k účelůma zapođmínekpro kteľé je určeno.
obsluha zaÍízenise musí před jeho uvedením do chodu přesvědčit, že v ĺebezpečných
prostorech se nenachází žádný zaměstnanec. Pokud nelze tęnto požaďavek splnit,
bezpečnostní systém musí vydávat takový zvukoý nębo i viditelný výstražný signál, aby
zaměstnanci zdržljícíse v nebezpečnémpľostoľu měli dostatek času tento pľostor opustit.
V místech s nebezpečímzasypźnĹ pádu s výšky nebo do hloubky musí bý osoby, které na
takovémto pracovišti pracují osamoceně, seznámeny s pravidly pro doĺozumívánía musí
bý nad nimi stanoven účinnýdohled pľo potřebu poskýnutí pľvnípomoci.
Na odlehlých pracovištích' kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky
1,3 m pľováděny osamoceně.
osoby musí bý dostatečně chľáněny před nebezpečím úrazu elektľickým proudem.
Pľácę musí byt přeľušena, jakmile by její dalšípokĺačovánívedlo k ohľoženíživotůnebo
zďraví osob na staveništi nebo v jeho okolí.
S druhy jednotliých vedení, jejich trasami, hloubkou uložení, s jejich ochĺannými pásmy
a podmínkami pľovádění zemních prací v těchto pásmech musí by.t pŤeđzahájením pľací
pľokazatelně seznámeny všechny osoby, které budou zemní prěĺce pľovádět.
Před zahtĺjením zęmních prací musí být okolní stavby ohĺoženévýkopem spolehlivě
zabezpeěeny.
Výkopy v zastavěném uzemi, na veřejných pľostranstvích a v uzavtených objektech' kde
pľobíhajísoučasně i jiné činnosti, musí bý zak'ryty nebo jejich okĺaje, kde hĺozínebezpeěi
pádu osob do výkopu' musí být zajištěny zábradlím.
Na veřejných pľostĺanstvícha komunikacích musí byt přes výkopy zÍízeĺypřechody nebo
pŤejezđy.Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím včetně zaľážky.
Pľo osoby pľacujícíve výkopech musí bý zřizeĺ bezpečný sestup a výstup pomocí
žebříků,schodů nebo šikmých ramp.
Před prvním vstupem osob do výkopu nebo po přeľušenípráce delšímnež 24 hodin
pľohlédne pověřená osoba stav stěn výkopu, paženi a přístupů.
Použitístrojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemního vedení,
staveb ĺebo zaŤízenítęchnického vybavení musí zhotovitel pľojednat s provozovatelem
nebo vlastníkem tohoto zaŤÍzęni.
Při pľovádění qýkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení musí byt tato
nźiežitézajištěna.
obnažená potľubní vedení ve stěně výkopu musí bý ihned zajištěna proti průhybu,
vybočenínebo rozpoj ení.
Mechanické zhutňováĺű zeminy pomocí válců' pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků
musí bý prováděno tak, aby nedošlo k ohroženístabilĘ stěn výkopů ani sousedních
staveb.
Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny
nejsou zajištěny pľoti sesutí.
Svislé bočnístěny ľučněkopaných výkopů musí byt zajištěny paženímpři hloubce výkopu
většíneŽ 1,3 m v zastavěĺémuzemí a 1,5 m v nezastavěĺém llzemí.
Nęjmenšíšířka vykopů se svislými stěnami, do kteľých vstupují osoby, musí byt 0,8 m.
Při ručnímodstraňování paženístěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného
zasyp áv źni odp aženého výkopu.
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Hrozí-li při přepažování nebo odstraňovĺínípažen nebezpečísesutí stěn ýkopu nebo
poškozenístaveb v jeho blízkosti, musí byt paženi ponecháno v potřebné ýšce Ve výkopu.
Sklony svahůurčujezhotovitel.
Podkopávání svahu je nepřípustné'
Pľo přepľavu zeminy kolečkem musí bý zŤízeĺadostatečně široká a únosná komunikace
ve sklonu nejýše I ;5,bezprudkých přechodů. Její povľch nesmí byt kluzlcý.
Přepľavuje-li se zęmina pro zásyp výkopu hlubšího ĺežI,5 m kolečkem, musí byt při
okľaji výkopu pevná zaréňkazabraíu1ícísjetí kolečka do výkopu.
Způsob těžby, dopravy a případného TozmÍazování zmtzlé zeminy stanoví zhotovitel.

Výkopy v obydlenémuzemí, na veřejných pľostľanstvích a v uzavŤených objektech, kde se
součastně provádějí i jiné práce, musí bý za\<ryy nebo u okľaje, kde hĺozínebezpečí pádu do

výkopu, musí být zajištěny. Je-li zajištění ve větší vzdálenosti než I,5 m od hĺany výkopu,
považuje se za vyhovující zábraĺu jednotyčovézábradlí vysoké 1,1 m, nápadná piekážka
nejméně 0,6 m vysoká nebo mateľiáI zýkopu uloŽený v kypľém stavu do ýše nejméně 0,9
m.

Výkopy přilehající k veřejné komunikaci nebo zasahujícído nich, musí bý opatřeny
výstĺaŽnou dopravní značkou. V noci a za sniženéviditelnosti musí bý ozĺačenyčeľveným
výstľaŽným světlęm na zač,tĺtkua na konci výkopu, případně v jiných nebezpečných místech
podle místníchpodmínek. V mezilehlém pĺostoru mohou byt výstražná světla od sebe
vzdáIęnánejvýše 50 m.
Přes výkopy hlubší než0,5 m se musí zŤídit bezpečné přechody o šířce nejméně 0,75 m,,na
veřejných pľostĺanstvich bez ohledu na hloubku výkopu, musí bý přechody šiľokénejméně
1,5m. Přechody nad ýkopem hlubokým do 1,5 m musí bý vybaveny oboustľanným
jednoĘčovým zábraďlím o výšce 1,1 m' ĺa veřejných prostranstvích oboustrarľlým
dvoutyčovým zábrad|ím se zatážkou. Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 m musí bý
vyb aveny ob oustranným dvoutyč o vým zábr adlim se zat ážkou.
Pľo zaměstnance pľacujícíve výkopech musí bý zŤízeĺbezpeěĺý sestup (výstup). Ve
ýkopech hlubších než I,5 m musí byt zŤízeny sestupy (výstupy) od sebę vzďźtlenénejuýše
30 m.

okľaje výkopu nesmí bý zatěžovány do vzdálenosti 0'5 m od hľany výkopu. Hranice
smykového klínu stanoví pľojektant. Prostor smykového klínu výkopu Se nesmí na povrchu
terénu zatéžovat stavebním pľovozem' objekty zaŤízeni staveniště, stroji' materiálem apod.
kĺomě případů, kdy způsob zabezpeč,eĺístabiliĘ stěny výkopu je řešen pľojektem nazákladě
výpočtu.
Při přerušení zemních pľacínesmí byt ohĺoženabezpečnost osob. odpovědný
zaměstnanec musí zajistit pľavidelnou odbomou kontrolu űďržby zábradli, pažení,lávek,
přechodů, přejezdů, výstražných a osvětlovacích těles apod'
Před započetímplánovaných zemních pľacíse musí okolní objekty ohĺoženévýkopem
zabezpečit. Způsob zabezpeěení objektů musí byt stanoven v pľojektu stavby.
Pľovádět zemní práce v ochľanném pásmu elektľických, plynových a jiných nebezpečných
vedení, je možnépouze za předpoklaďu, že budou učiněna opatření zabrařlující nebezpečnému
přiblíženízaměstnanců nebo strojů k těmto vedením' odpovědný zaměstnanec tato opatření
pľojedná s jejich pľovozovatelem.
Při souběžném stľojním a ručnímprovádění zemních pľacíje zakázáĺo se zdržovat
v nebezpečnémdosahu stroje.
Nemá-li obsluha stroje dostatečný výhled na všechna místa ohĺoženéhoprostoru, nesmí
pokĺačovatv souběžnémstĺojníma ručnímtěžení na jednom zźlběru.
Při ručnímprovádění výkopových prací musí bý zaměstnanci při práci rozmístěnítak, aby
se vzáj emně neohĺožovali.
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Při

dopĺavě materiálu

do výkopu nebo zvýkopu Se nesmí pľacovníci zdržovat

v ohĺoženémprostoru.

Zajištěnístability stěn vykopů - zajištěnístěn se navrhuje paženímpŤíIožným
s ľozepřením. Použije se paženíhliníkové vertikální popřípadě kombinované za pomoci
hliníkovéhopaženía dřevěných hĺanolůa desek - pažeru je součástídodavatelské
dokumentace.
Je zakázěno sestupovat nebo vystupovat z qýkopů po konstrukci pažeĺí,vstupovat do
strojem vyhloubených výkopů, které nejsou zajištény,bez vhodné ochľany zaměstnanců
(ochľanný t ám, b ezpečno stní klec, rozpěrné konstrukce apo d. ).
Zjistí-Ii se ve stěnách výkopů většíbalvany, zbytky stavebních konstľukcí a jiných
nesoudľžných matęriálů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu' musí se tyto zajistit
pľoti uvolnění nebo odstranit' obnažené potrubí vedení ve stěně výkopů musí bfi ihned
zaj ištěno pľoti průhybu, vybočenía rozpojení.

Kooľdinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při pľáci na staveništi
Funkci koordinátoraBoZP je zadavatel stavby (stavebník) povinen určit v případě, že na
staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby.

V případě že:
- celková doba tľvání prací bude delšínež 30 pracovních dnů, ve kteqich budou
vykonávány práce a činnosti, nanichž bude současně pľacovat více ĺęž20szických osob po

dobu delšínež I pracovní den, nebo
- celkový plánovaný objem pracía činnostíběhem realizace dílapřesáhne 500 pracovních
dnů v přepočtu najednu Ą'zickou osobu
je zadavatel stavby povinen doručit oznámeni o zahájení prací oblastnímu inspektorátu
pľáce, nejpozději do 8-mi dnů před předaním staveniště.
Současně v těchto případech bude ľovněŽ určen kooľdinátorB0ZP.
l) Úpľavy pro bezbariéľovéuźívánívýstavboudotčených staveb
Chodník je řešen bęzbariérově.
m) Zásady pľo dopravní inženýľská opatření
Není řešeno.
n) Stanovení speciálních podmínek pľo provádění stavby (pľovádění stavby za proYozu)
opatření pľoti účinkůmvnějšĺhopľostředí přĺ výstavbě apod.)
Není řešeno.
g) Postup výstavby, ľozhodujícídĺlčíteľmíny
Délka výstavby smluvní je ztiežitosti investora a zhotovitele. S ohledem na rozsah stavby
předpokládáme pľůběžnoulhůtu výstavby v délce cca 4 měsíce.
Postup výstavby buďe zpracován dodavatelem stavby formou časovéhoharmonogľamu
stavby.

B.9 - Celkové vodohospodářské řešení

Jeđnáse o vybudování splaškové kanalizace pro umoŽnění napojení budoucí výstavby RD.
Dešťovévody z chodníku budou volně vsakovány do okolního terénu.
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