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B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 
B.1 Popis území stavby 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
 
Stavba rozšíření veřejné kanalizace je navržena pro výhledovou zástavbu na západním 
okraji obce.  Navrhovaná splašková  kanalizace je s ohledem na morfologii terénu a malý 
počet připojených nemovitostí navržena jako tlaková a  bude napojena do stávající koncové 
šachty veřejné kanalizace v obci. 
Pozemky pro stavbu kanalizace jsou převážně využívány jako místní komunikace a ostatní 
veřejné plochy.  
 
Z inženýrských sítí se na staveništi  nachází veřejná  kanalizace  v majetku obce a podzemní 
kabely nízkého napětí v majetku ČEZ a.s..  
Na pozemcích v trase navrhovaných sítí se  nevyskytují žádné stavby. Na pozemku se 
nenachází žádný stupeň památkové ochrany. Po dobu výstavby  musí být přes staveniště 
zajištěna průchodnost pro pěší. 
 
b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
 
Stavba veřejné kanalizace není v rozporu s ÚPD. 
 
c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na    
využívání území 
 
Stavba nevyžaduje. 
 
d) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
V rámci přípravy  projektu  byla zajištěna stanoviska, vyjádření správců inženýrských sítí. 
Jejich požadavky a podmínky jsou  projektovou dokumentací pro společné povolení stavby 
respektovány.  
Před zahájením prací budou získány veškeré informace o inženýrských sítích od jednotlivých 
správců a tyto budou na místě vytýčeny. Ve vyjádření správců jsou stanoveny podmínky při 
jejich dotčení – viz. příloha Dokladová část.  
Všeobecně je nutné při výstavbě dodržovat ustanovení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání 
sítí technického vybavení.   
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e) Výčet a závěry provedených průzkumů 
 
Podzemní vedení 
Z inženýrských sítí se na staveništi  nachází veřejná  kanalizace  v majetku obce a podzemní 
kabely nízkého napětí v majetku ČEZ a.s..  
 
V projektové dokumentaci jsou veškeré známé inženýrské sítě zakresleny na základě údajů 
správců buď z digitálního záznamu nebo grafických příloh. Ověření polohy stávajících 
podzemních vedení a jejich vytyčení  obstará před zahájením stavby investor.  
 
Geologický průzkum 
Pro  projekt  nebylo  zpracováno geologické posouzení základových půd. Dle dostupných 
údajů je v trasách kanalizace uvažováno  s výskytem hornin 3.-7. třídy těžitelnosti. Skalní 
podloží se nachází v hloubce již od 1 metru. S výskytem podzemní vody není uvažováno. 
 
Geodetické podklady 
Pro potřeby projektu  byl zpracován výškopisný a polohopisný plán území stavby  
geodetickou kanceláří Uhlíř. Geodetické podklady jsou zhotoveny v souřadnicovém systému 
JTSK a výškovém systému Bpv. 
Pro potřeby projektu byly využity katastrální situace v měřítku  1:2880. 
 
f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
 
V prostoru výstavby splaškové kanalizace a přípojek je několik typů ochranných pásem 
(o.p.), jenž budou stavbou dotčena. Jedná se zejména o ochranné pásmo stávajících 
podzemních i nadzemních vedení dle příslušných zákonů – energetický a  zákon o 
vodovodech a kanalizacích. Nejmenší vzdálenosti potrubí kanalizace od podzemních sítí, 
které projekt  respektuje jsou uvedeny v následující tabulce(ČSN 73 6005, t. A1, A2): 
 
druh podzemního vedení 

nejmenší distanční vzdálenost (m) 
od kanalizace 

při souběhu při křížení 
kanalizace - - 
Silové kabely do 1kV 0,50 0,30 
 
Ochranná pásma podzemních vedení: 
Vodovod a kanalizace do DN 500 mm:  1,5 m na každou stranu od líce potrubí 
Kabely nn, vn do 100 kV:    1,0 m ma každou stranu od krajního 

 kabelu (zákon 458/2000 Sb.) 
Část stavby se nachází v ochranném pásmu lesa. Žádná jiná další ochranná pásma ani 
chráněná území nebyla v době zpracování této dokumentace známa. Dle §22 a §23 zákona 
č.20/1987 Sb. o státní památkové péči bude, před zahájením stavby bude umožněn 
záchranný archeologický výzkum (AV ČR Archeologický ústav).   
 
g) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území  
 
V území stavby se nevyskytuje.  
 
h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, vliv na odtokové poměry 
 
Stavební práce budou probíhat tak, aby okolí nebylo obtěžováno nadměrným hlukem, 
prašností a znečišťováním komunikací a aby nebyl narušován noční klid. Stavební práce 
budou probíhat v pracovních dnech od 7.00 hod do 21.00 hod.  Stavba, při jejím provádění a 
dokončení, nesmí a nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby.  Po dobu 
výstavby bude omezený přístup k připojovaným nemovitostem. 
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Stavba nemá vliv na odtokové poměry. 
 
i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Stavba nevyžaduje asanace a demolice.  
 
j) Požadavky na zábory ZPF a PPFL 
 
Stavba nevyžaduje. 
 
k) Územně technické podmínky, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Příjezd na staveniště je zajištěn po  místních komunikacích v obci. Energie pro stavbu bude 
zajištěna mobilní technikou. 
 
Podmínky realizace stavby: 
- zařízení staveniště lze zřídit v blízkosti stavby v katastru obce 
- křížení a souběh s podzemními sítěmi  bude  po jejích vytýčení proveden v  
   souladu s podmínkami správců a v souladu s příslušnými ČSN 
- dodržovat podmínky vlastníka pro provádění prací v  komunikacích 
- stavba nesmí ohrozit stáv. zdroje pitné vody 
 
Požadavky na připojení budov: 
Nemovitosti v obci budou připojeny na novou  kanalizaci samostatnými tlakovými 
kanalizačními přípojkami s domovní čerpací jímkou, které budou odvádět výlučně splaškové 
vody. Do kanalizace bude možné vypouštět vody v množství a kvalitě jen v souladu s 
kanalizačním řádem.  
 
l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující investice 
 
Uvedení investice do provozu po jejím dokončení je vázáno na povolení vodohospodářského 
orgánu k trvalému  provozu (kolaudační souhlas).  
 
Nároky na přeložky inženýrských sítí 
Před realizací stavby zajistí zhotovitel stavby protokolární vytyčení veškerých podzemních 
vedení jednotlivými správci a ve sporných místech kopané sondy. Na základě těchto údajů 
bude upřesněna dokumentace stavby. Dle dostupných údajů stavba kanalizace nevyžaduje 
přeložku jiného podzemního vedení. 
Při souběhu a křížení navrhovaných sítí se stávajícími inženýrskými sítěmi je respektována 
ČSN 73 6005 a podmínky správců sítí. Její požadavky bude nutné zohlednit při vlastní 
realizaci na základě skutečných místních podmínek. 
 
Podmiňující a jiné související investice 
Veškeré objekty potřebné pro provoz systému zásobení  odkanalizování  jsou součástí 
řešené investice. V průběhu provádění výstavby je nutné respektovat stávající objekty a 
inženýrské sítě v prostoru staveniště. 
Hlediska časových návazností je investor povinen před zahájením stavby zajistit protokolární 
vytyčení a zaměření všech podzemních   inženýrských sítí v prostoru staveniště a podmínky 
provádění v místní komunikaci. 
 
V projektu jsou zakresleny podzemní inž. sítě dle předaných situačních a digitálních 
podkladů od jejich správců.  Zahájení výkopových prací nesmí být uskutečněno bez vytyčení 
přímo v terénu, nejlépe protokolární formou. 
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m) Seznam pozemků pro stavbu 
 
Pozemky dle KN v k.ú. Cetyně: 
 
Objekt Č.parc. Vlastník Druh Výměra 
TK 586/1 Obec Cetyně, č. p. 33, 26231 Cetyně o.p. 8848 

890 Obec Cetyně, č. p. 33, 26231 Cetyně o.p.-o.k. 4367 
585/1 Obec Cetyně, č. p. 33, 26231 Cetyně ttp 9805 
578/11 Obec Cetyně, č. p. 33, 26231 Cetyně ttp 932 

 
n) Meteorologické a klimatické údaje 
 
Nejsou k dispozici a pro potřeby projektu nemají význam. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího  už ívání stavby 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 
Jedná se o novostavbu.  
 
b) Účel užívání stavby 
 
Účelem užívání stavby je  odvádění odpadních vod ze stávajících a výhledových 
nemovitostí. 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 
Jedná se o stavbu trvalou 
 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
 
Stavba nevyžaduje bezbariérové užívání stavby  
 
e) Informace o zohlednění podmínek stanovisek dotčených orgánů 
 
Viz. odstavec B.1d). 
 
f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
 
Stavba nevyžaduje ochranu podle zvláštního právního předpisu, krom základních požadavků 
stanovených vodním zákonem a zákonem o vodovodech a kanalizacích. 
 
g) Navrhované parametry stavby 
 
Základní kapacity: 
- Gravitační kanalizace PVC SN12, DN 250 mm  (uklidňovací úsek)            3,61 m 
- Tlaková  kanalizace PE 100 RC, SDR 11 D=63mm           245,11 m 

Celkem délka                248,72 m  
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h) Základní bilance stavby 
 
Výpočet produkce odpadních vod –  ve výhledu je uvažováno 6 trvale obydlených  objektů á 
4 os 
 

Počet Roční 
potřeba 
m3/rok 

Měrná 
potřeba 
l/os/den 

Celkem 
l/den 

Měrná 
produkce  
g/os/den 

Celkem 
BSK 5 
g/den 

trvale bydl. 24 os 35,0 100  2400 60 1440 
Q24   2400  1440 
Qd = 1,5xQ24,m  
 

  3600   

Qh =(1,5x 7,2xQ24,m ) /24   1080 l/hod 
= 0,30 l/s 

 1,44 
kg/den                                                     
BSK 5 

Qr   880 m3/rok   
 
Návrh kanalizace 
Dimenzace tlakové kanalizace vychází z ČSN EN 1671.   Z hlediska požadované průtokové 
rychlosti by postačovalo potrubí dimenze PE D=50 mm, avšak dle obecných 
požadavků provozovatelů je z důvodu snažší údržby navrženo jednotně potrubí PE D=63 
mm. 
Pro zajištění bezproblémového chodu systému je nutné použít u každé domovní čerpací 
jímky stejnou čerpací techniku. Návrh tlakové kanalizace vychází z následujících parametrů 
čerpadel v domovní čerpací jímce: 
- vřetenové hydrostatické čerpadlo s řezacím zařízením – v sestavě 1+0  
   (Pi=1,5 kW; Q=45 l/min, H = 80 m, U=400V)  
Z důvodu možného zahnívání zbytkových odpadních vod v jímce a následných problémů se 
zápachem v navazující kanalizaci gravitační se nedoporučuje připojovat na tlakovou 
kanalizaci rekreační objekty v řešeném území. Podmínky napojení těchto objektů budou 
stanoveny kanalizačním řádem. 
 
i) Základní předpoklady výstavby 
 
Předpokládaná realizace stavby je rok 2020. Stavba nebude členěna na etapy. 
 
j) Orientační náklady stavby 
 
1.200,- tis. Kč 
 
B.2.2  Bezpe čnost p ři užívání stavby 
 
Provozovatel musí zajistit dodržování veškerých bezpečnostních předpisů pro provoz a 
údržbu  kanalizace. Obsluhu a údržbu mohou provádět a řídit pouze kvalifikovaní pracovníci, 
seznámení s kanalizačním řádem, provozními, hygienickými a bezpečnostními předpisy a 
technickými normami v rozsahu jejich pracovní náplně.  
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ukládá vedoucím pracovníkům věnovat trvalou 
pozornost dodržování podmínek bezpečné práce, organizování pravidelných školení BOZ, 
ověřování znalostí předpisů BOZ a kontrolu jejich plnění. 
 
Pracovníci se musí prokazatelně seznamovat s předpisy BOZ, provozního řádu a provozními 
předpisy. 
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K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nutno kromě jmenovaných školení a 
instruktáží provádět opatření přímo na pracovišti, která vytvoří žádané podmínky. V provozu 
musí být trvale k dispozici podrobný návod obsluhy a pracovní údržby, provozní řád, služební 
řád, poplachové směrnice a požární řád. Předpisy pro zacházení s elektrozařízením, pokyny 
pro poskytnutí první pomocí při úrazech apod. Pracovníci musí být vybaveni pracovními a 
ochrannými pomůckami a musí být pod pravidelnou lékařskou kontrolou. 
 
Péče o bezpečnost práce je podrobně řešena v provozním řádu kanalizace. 
 
B.2.3 Základní charakteristiky objekt ů 
 
Projektovaná splašková kanalizace je ze spádových důvodů navržena jako tlaková z rour PE 
100 RC, SDR 11 D=63 mm. Splašková kanalizace bude zaústěna do stávající veřejné 
kanalizace – koncové šachty u čp. 50, která odvádí odpadní vody na obecní ČOV 
s dostatečnou kapacitou. 
Stoka tlakové kanalizace včetně uklidňovacího úseku budou uloženy do pažené rýhy 
v hloubce dle podélných profilů. Údržba stok bude zajištěna proplachovými armaturami. 
Na kanalizaci budou prováděny zkoušky těsnosti dle platné  ČSN. 
 
B.2.4  Základní charakteristiky technických a techn ologických za řízení 
 
Stavba neobsahuje. 
 
B.2.5  Zásady požárn ě bezpečnostního řešení 
 
Požární parametry: 
Z hlediska norem požární bezpečnosti staveb se v případě   kanalizace  nejedná o objekt ani 
požární úsek. Jedná se o obdobu otevřeného technologického zařízení bez požárního rizika. 
Nehodnotí se konstrukční systém ani plocha, nebo počet podlaží.  
 
B.2.6  Hygienické požadavky  na stavby, požadavky n a pracovní a komunální 
prost ředí 
 
Stavba kanalizace nevyžaduje. 
 
B.2.7  Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 
 
a) Protipovodňová opatření 
 
Stavba leží mimo povodňové území. 
 
b) Ostatní účinky 
 
Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Stavba  nevyžaduje. 
 
Ochrana před bludnými proudy 
Stavba z plastových rour nevyžaduje. 
 
Ochrana před technickou seizmicitou 
Stavba nevyžaduje. 
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Ochrana před hlukem 
Stavba nevyžaduje. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení 
 
Stavba nevyžaduje. 
 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky 
 
Nevyžaduje. 
 
B.4 Dopravní řešení 
 
Jako dopravní trasy pro příjezd na staveniště i přesun hmot a materiálů budou využity 
stávající komunikace. Navržená stavba kanalizačních stok si vyžádá dočasné omezení 
dopravy v obci a přilehlých ulicích. V komunikacích bude výstavba prováděna po úsecích 
max. 50 m délky. 
 
Výstavba kanalizace v místní komunikaci bude prováděna za úplné uzávěry provozu. Úprava 
dopravní situace musí být řádně označena svislými dopravními značkami, pracovní pruh 
označen červenobíle pruhovanými zábranami, které budou za snížené viditelnosti 
dostatečně osvětleny. Výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovku. Práce 
v komunikacích budou prováděny mimo zimní období  (1.11. – 31.3.) 
Po dobu výstavby musí být přes část staveniště umožněn průjezd vozidlům záchranné 
služby, požární ochrany, bydlícím občanům, dopravní obsluze a vozidlům zajíždějících do 
firem sídlících v dotčených ulicích. Přes staveniště musí být zajištěna průchodnost pro pěší. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
Stavba nevyžaduje řešení vegetace a TÚ. 
 
B.6  Popis vliv ů na životní prost ředí a jeho ochrana 
 
a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 
P Ř I      R E A L I Z A C I: 
 
Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je 
povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná 
prostranství, nezatěžovat je nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. 
Dále budou důsledně dodržovány plochy vymezené pro tuto stavbu a po jejím dokončení 
předány jejich uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. 
V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tom informovat a učinit o 
tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu.   Po ukončení stavby je zhotovitel povinen 
provést úklid všech ploch, které při realizaci stavby používal a uvést je do původního stavu. 
 
Při provádění stavebních prací budou dodržovány hygienické limity hluku ze stavebních 
činností stanovené § 12 odst. 5 nařízením vlády č. 502/2000 Sb. 
Realizace stavby bude mít po dokončení a uvedení do provozu kladný vliv na životní 
prostředí, neboť  zajistí odvádění odpadních vod z nemovitostí v souladu s platnými normami 
a zákonem č. 254/2001 Sb.. 
 



 9

V průběhu stavební činnosti bude vznikat různý odpadový materiál. Manipulace 
s odpadovým materiálem musí respektovat zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a 
souvisejících vyhlášky a nařízení. Předpokládaná specifikace odpadového materiálu 
z výstavby je uvedena v následující tabulce: 
 
Název a druh odpadu Kód odpadu Kategorie 

odpadu 
Likvidace 

Odpadní obaly 15 00 00 O recyklace 
Stavební a demoliční odpad (vybourané hmoty) 17 01 00 O řízená skládka 
Plasty, sklo 17 02 00 O recyklace 
Živičné vrstvy zpev. ploch 17 03 02 O řízená skládka 
Přebytečná zemina z výkopu 17 05 01 O řízená skládka 
 
P O    U V E D E N Í    D O     P R O V O Z U: 
 
Stavba nemá po uvedení do provozu negativní vliv na životní prostředí.  
  
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu 
 
Stavba nevyžaduje kácení dřevin. Při provádění zemních prací v blízkosti ostatních 
stávajících stromů je nutno dodržovat ustanovení ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavební činnosti. Konkrétně se jedná o následující články řešící 
způsob ochrany: 
4.6  Ochrana stromů před mechanickým poškozením 
4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh (projekt respektuje min. vzdálenost 
výkopu  2,5 m od paty kmene) 
 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
 
Stavba se nenachází v chráněném území. 
 
d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska na posouzení vlivu záměru na ŽP 
 
Stavba nevyžaduje. 
 
e)  Záměr spadající do režimu zákona o integrované prevenci 
 
Stavby se netýká. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 
 
Ochranné pásmo  kanalizačního potrubí do DN 500 mm je dle zákona O vodovodech a 
kanalizacích v šířce 1,5 m od kraje vnějšího líce potrubí na obě strany. 
V ochranném pásmu je možno provádět jakoukoliv činnost jen v souladu s výše uvedeným 
zákonem a se souhlasem provozovatele kanalizace. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Stavba nevyžaduje dodržení podmínek dle vyhl. 380/2002 Sb. § 22, odst 1. a)-d). 
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B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
Stavba vyžaduje především materiály na montáž trubních rozvodů, obsypy a obnovu vrstev 
komunikací. Podrobné rozpisy spotřeby veškerých materiálů  a hmot budou zřejmé ze 
soupisu prací a dodávek, jako podklad pro výběr zhotovitele stavby. 
 
b) Odvodnění staveniště 
 
Při provádění výkopových prací není uvažováno s výskytem podzemní vody.  
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Příjezd, přístup na staveniště 
Příjezd a přístup na staveniště bude zajištěn výlučně po veřejných přístupových 
komunikacích a plochách.  
 
Připojení na technickou infrastrukturu 
Staveniště  kanalizace nevyžaduje napojení na jakoukoliv energii.  
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Přístup ke staveništi  v zástavbě obce bude omezen v souladu se  statí podmínky 
bezpečnosti a ochrany zdraví. Po dobu výstavby bude dočasně omezen přístup 
k nemovitostem v trase právě realizované části kanalizace.  
Předpokládá se výstavba sítí v úsecích délky max. 50 m otevřeného výkopu. 
 
Stavební práce budou probíhat tak, aby okolí nebylo obtěžováno nadměrným hlukem, 
prašností a znečišťováním komunikací a aby nebyl narušován noční klid. Stavební práce 
budou probíhat v pracovních dnech od 7.00 hod do 21.00 hod.  Stavba, při jejím provádění a 
dokončení, nesmí a nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby.   
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Ochrana okolí staveniště bude prováděna v souladu se statí o bezpečnosti práce. Stavba 
nevyžaduje žádné asanace.  Případné kácení dřevin bude povoleno místním úřadem. 
 
f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
 
Realizace stavby kanalizace a přípojek vyžaduje dočasný zábor  místních komunikací. 
Přístup k nemovitostem musí být po dobu výstavby zachován. Uvažovaná šířka pracovního 
pruhu v zástavbě je 5 m. 
 
g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 
Bezbariérový přístup k nemovitostem bude při provádění stavby v zástavbě zachován. 
 
h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
 
V průběhu stavební činnosti bude vznikat různý odpadový materiál. Manipulace 
s odpadovým materiálem musí respektovat zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a 
souvisejících vyhlášky a nařízení. Předpokládaná specifikace odpadového materiálu 
z výstavby je uvedena v následující tabulce: 
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Název a druh odpadu Kód odpadu Kategorie 
odpadu 

Likvidace 

Odpadní obaly 15 00 00 O recyklace 
Stavební a demoliční odpad (vybourané hmoty) 17 01 00 O řízená skládka 
Plasty, sklo 17 02 00 O recyklace 
Živičné vrstvy zpev. ploch 17 03 02 O řízená skládka 
Přebytečná zemina z výkopu 17 05 01 O řízená skládka 
Podrobné rozpisy přebytečných materiálů  a hmot  charakteru odpadů budou zřejmé ze 
soupisu prací a dodávek, jako podklad pro výběr zhotovitele stavby. 
 
i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
V průběhu stavby dojde k přebytku vytěžené zeminy v množství cca  150 m3. Přebytek 
vytěžené zeminy bude dovezen na  skládku TKO Bytíz. 
Vytěžená zemina na zpětné zásypy rýhy bude deponována na pozemku v majetku obce 
v průměrné vzdálenosti 1,5 km od staveniště. 
 
j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je 
povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná 
prostranství, nezatěžovat je nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. 
Dále budou důsledně dodržovány plochy vymezené pro tuto stavbu a po jejím dokončení 
předány jejich uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. 
V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tom informovat a učinit o 
tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu.   Po ukončení stavby je zhotovitel povinen 
provést úklid všech ploch, které při realizaci stavby používal a uvést je do původního stavu. 
Dodavatel je povinen používat stavební stroje a automobily s platným TP a v dobrém 
technickém stavu, zejména s ohledem na možné znečištění ropnými látkami. 
 
Při provádění stavebních prací budou dodržovány hygienické limity hluku ze stavebních 
činností stanovené § 12 odst. 5 nařízením vlády č. 502/2000 Sb. 
 
Realizace stavby bude mít po dokončení a uvedení do provozu kladný vliv na životní 
prostředí, neboť  zajistí odvádění odpadních vod z nemovitostí v souladu s platnými normami 
a zákonem č. 254/2001 Sb. v platném znění. 
 
Při výstavbě bude kladen maximální důraz na zachování stávající vzrostlé zeleně. Při 
provádění zemních prací v blízkosti stávajících stromů je nutno dodržovat ustanovení ČSN 
83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavební činnosti. Konkrétně se 
jedná o následující články řešící způsob ochrany: 
4.6  Ochrana stromů před mechanickým poškozením 
4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh (projekt respektuje min. vzdálenost 
výkopu  2,5 m od paty kmene) 
 
V průběhu stavební činnosti bude vznikat různý odpadový materiál. Manipulace 
s odpadovým materiálem musí respektovat zákon č. 185/01 Sb. O odpadech a souvisejících 
vyhlášky a nařízení. 
 
k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 
Požadavky na zajištění bezpečnosti práce při přípravě a provádění stavebních, montážních a 
udržovacích prací a prací s nimi souvisejících, jsou stanoveny zákonem č. 309/2006 Sb. a 
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předpisy souvisejícími, zejména nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a jeho přílohami. Při 
realizaci stavby zajistí investor činnost koordinátora bezpečnosti práce a plán BOZP. 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti, týkající se bezpečnosti práce, musí být mezi 
účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, 
pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě. Dodavatel stavebních prací musí v rámci 
dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Součástí 
dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu 
stavebních prací k dispozici na stavbě. 
Staveniště v zastavěném území obce nebo organizace musí být souvisle oploceno do výšky 
min.  1,8 m, aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob.  
Při vymezení staveniště se musí přihlížet k dosavadním přilehlým prostorám a komunikaci 
s cílem tyto komunikace, prostory a celkový provoz co nejméně narušit. Náhradní chodníky a 
komunikace nutno řádně vyznačit a osvětlit. U liniových staveb nebo u stavenišť (pracovišť), 
na kterých se provádějí krátkodobé práce, postačí ohrazení dvoutyčovým zábradlím ve výši 
1,1 m. Toto ohrazení může být nahrazeno jednotyčovým zábradlím výšky 1,1 m, nápadnou 
překážkou nejméně 0,6 m vysokou, nebo materiálem z výkopu výšky nejméně 0,9 m, pokud 
je toto zajištění umístěno ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu. 
U prací prováděných na veřejných komunikacích, kde z provozních nebo technologických 
důvodů nelze ohrazení provést, musí být zajištěna bezpečnost provozu a osob jiným 
způsobem, např. řízením provozu nebo střežením. Ohrazení nebo oplocení zasahující do 
veřejných komunikací musí být v noci a za snížené viditelnosti osvětleno červeným světlem 
v čele překážky a dále podél komunikace ve vzdálenosti min. každých 50 m. 
Staveniště mimo zastavěné území musí být ohrazeno nebo oploceno jen v případě, že 
sousedí s veřejnou komunikací ve vzdálenosti do 30 m. Staveniště mimo zastavěné území, 
kde se nepředpokládá veřejný přístup (pole apod.), se nemusí ohradit nebo oplotit, je-li 
s uživateli pozemku dohodnuto jakým způsobem bude provedeno po obvodu staveniště 
upozornění na nebezpečí.  
Možné zdroje ohrožení života a zdraví osob (otvory, jámy, stroje, nestabilní konstrukce a 
stavební díly) je povinen dodavatel stavebních prací zajistit tak, aby takové ohrožení bylo 
vyloučeno. 
Veškeré vstupy na staveniště, montážní otvory a přístupové cesty, které k nim vedou, musí 
být označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště 
nepovolaným osobám. Oplocení staveniště musí mít uzamykatelné vstupy a výstupy. Po 
celou dobu stavby musí být účinným způsobem udržován bezpečný stav pracovních ploch a 
přístupových komunikací na staveništi (pracovišti). Při stavebních pracích za snížené 
viditelnosti se musí zajistit dostatečné osvětlení.  
Minimální šířka komunikace pro pěší na staveništi musí být 0,75 m, při obousměrném 
provozu 1,5 m. Komunikace s větším sklonem než 1 : 3 musí alespoň na jedné straně 
jednotyčové zábradlí o výšce 1,1 m. Překážky na komunikacích. Ovlivňující bezpečný 
průjezd, jako i zákaz vjezdu a konec cesty musí být označeny příslušnými bezpečnostními 
značkami a tabulkami. 
Před prvním vstupem pracovníků do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin, 
musí odpovědný pracovník provést prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a přístupů. 
Výkopové práce na odlehlých pracovištích nesmí od hloubky 1,3 m provádět pracovník 
osamoceně. 
O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních tras inženýrských sítí 
rozhodne dodavatel stavebních prací v dohodě s provozovateli těchto sítí a současně 
provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce. Provádět zemní práce 
v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných nebezpečných vedení je možné pouze 
za předpokladu, že budou učiněna opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení 
pracovníků, nebo strojů k těmto vedením. 
Přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné přechody v šířce min. 0,75 m. Na 
veřejných prostranstvích, bez ohledu na hloubku výkopu, musí být přechody široké min. 1,5 
m. Přechody nad výkopem hl. do 1,5 m musí být vybaveny jednotyčovým zábradlím o výšce 
1,1 m, na veřejných prostranstvích dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. Přechody nad 



 13

výkopy o hl. na 1,5 m musí být vybaveny oboustranným dvoutyčovým zábradlím se 
zarážkou. Pro pracovníky pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup (výstup). 
Ve výkopech hlubších než 1,5 m musí být zřízeny sestupy (výstupy) od sebe vzdálené 
nejvýše 30 m. 
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Prostor 
smykového klínu výkopu se nesmí na povrchu terénu zatěžovat stavebním provozem, 
objekty zařízení staveniště, stroji, materiálem apod. kromě případů, kdy způsob zabezpečení 
stability stěny výkopu je řešen projektem. 
Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí. Způsob zajištění je uveden v projektu stavby.  
 
Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být zajištěny pažením od hl. větší než:  
a, 1,3 m v zastavěném území 
b, 1,5 m v nezastavěném území 
Vstupují-li do těchto výkopů pracovníci, musí mít výkopy světlou šířku min. 0,8 m. 
V zeminách nesoudržných, podmáčených, nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde 
je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny zabezpečeny i při menších výškách 
stěn. 
Je zakázáno sestupovat do strojem hloubených výkopů, které nejsou zajištěny, bez vhodné 
ochrany pracovníků (ochranný rám, bezpečnostní klec, rozpěrné konstrukce apod.). Zjistí-li 
se ve stěnách výkopů větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí a jiných nesoudržných 
materiálů, které by svým tlakem mohly uvolnit zeminu, musí se tyto zajistit proti uvolnění 
nebo odstranit. Obnažené potrubí vedení ve stěně výkopu musí být ihned zajištěno proti 
průhybu, vybočení a rozpojení. 
Při ručním odstraňování pažení se musí postupovat zespodu, za současného zasypávání 
odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. Hrozí-li nebezpečí sesutí stěn 
výkopu, nebo poškození blízko stojících konstrukcí při přepažování a odstraňování pažení, 
ponechá se pažení v potřebné výšce ve výkopu. 
Podkopávání svahů je zakázáno. Vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, musí pracovník 
odpovědný za provádění zemních prací určit opatření k zamezení sesutí svahu a vzniku 
úrazu.  
Při nepříznivých povětrnostních podmínkách, při kterých může dojít k ohrožení stability 
svahu, se nesmí pracovníci zdržovat na svahu ani pod svahem. Při práci na svazích se 
sklonem nad 1:1 a výšce větší než 3 m musí být provedena opatření proti sklouznutí 
pracovníků nebo sesunu materiálu. 
Před započetím zemních prací musí být zajištěno na terénu vyznačení tras podzemních 
vedení inženýrských sítí a jiných překážek, aby nedošlo k jejich poškození stavebními 
pracemi. 
S druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy 
musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět. To platí i pro území 
v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny. 
 
l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 
Inženýrská stavba  nevyžaduje. 
 
m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 
Jako dopravní trasy pro příjezd na staveniště i přesun hmot a materiálů budou využity 
stávající komunikace. Navržená stavba kanalizačních stok si vyžádá dočasné omezení 
dopravy v obci a přilehlých ulicích. V komunikacích bude výstavba prováděna po úsecích 
max. 50 m délky. 
 
Výstavba kanalizace v místní komunikaci bude prováděna za úplné uzávěry provozu. Úprava 
dopravní situace musí být řádně označena svislými dopravními značkami, pracovní pruh 
označen červenobíle pruhovanými zábranami, které budou za snížené viditelnosti 
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dostatečně osvětleny. Výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovku. Práce 
v komunikacích budou prováděny mimo zimní období  (1.11. – 31.3.) 
Po dobu výstavby musí být přes část staveniště umožněn průjezd vozidlům záchranné 
služby, požární ochrany, bydlícím občanům, dopravní obsluze a vozidlům zajíždějících do 
firem sídlících v dotčených ulicích. Přes staveniště musí být zajištěna průchodnost pro pěší. 
 
n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
 
Stavba  kanalizace nevyžaduje. Předpokládá se pouze aplikace trhacích prací při provádění 
výkopů pro kanalizaci.  
 
o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Je uvažováno, že stavba bude prováděna v jedné etapě. Předpokládaný termín realizace 
jsou 2 měsíce. 
 
B.9 Celkové vodohospodá řské řešení 
 
Jedná se o stavbu podle vodního zákona, kterou povolí vodoprávní úřad. Projektem dojde 
k rozšíření stávajících inženýrských sítí v obci – splaškové kanalizace. Účelem stavby je 
umožnění napojení další stávající i rozvojové zástavby v obci. 
 
 
Vypracoval : Václav Ureš, 08/2019 


