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B.1

Popis území stavby

Charakteristika území a stavebního pozemku
Stavební záměr obnovy vodovodního řadu PE 110 se nachází v katastrálním území
Zdiby-Brnky Praha východ.
Jedná se o obnovu stávajícího vodovodního řadu, který je vyvolán návrhem rekonstrukce
ulice Přemyšlenská, kdy se stávající vodovod PVC 110 dostává do kolize s navrhovaným
chodníkem. Původní trasa vodovodu se dostává pod obrubník chodníku a rovněž dochází
k výškové úpravě stávajícího terénu. Na začátku a na konci úpravy bude vodovod napojen
na stávající řad PVC 110 pomocí přírub. Stavba se nachází v zastavěné části obce a
navazuje na výstavbu nové infrastruktury v oblasti.
a)

b)

Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací

Navrhovaná stavba je plně v souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly
územního plánování.
c)

informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků
na využívání území

Vzhledem k charakteru stavebního záměru nejsou potřeba výjimky z obecných požadavků
na využívání území.
d)
Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
Dokumentace byla projednána s dotčenými orgány státní správy a jejich požadavky
byly do dokumentace zapracovány. Jednotlivá vyjádření a stanoviska jsou součástí
dokladové části dokumentace
e)

Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Pro stavbu vodovodu nebyly prováděny.
f)

Ochrana území podle jiných právních předpisů

Stavba neleží v chráněném území, památkové rezervaci ani památkové zóně podle
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
ani v ochranném pásmu maloplošného/velkoplošného chráněného území. Území není
poddolované. Oblast kolem stavby není zatížena sesuvy půdy. V dané lokalitě
se nevyskytuje seizmická aktivita.
Území se nenachází v soustavě Natura 2000. Západní převážně lesnatá část území Zdib je
součástí „ Přírodního parku Dolní Povltaví“
g)

Poloha vzhledem k záplavovému území, pod dolovanému území apod.

Pozemky stavby se nenachází v území záplavovém, poddolovaném, seismicky ohroženéma
ohroženém sesuvy půdy.
h)

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové
poměry v území

Stavba bude mít v době realizace vliv na okolní objekty a pozemky, a to zejména dočasným
zvýšením hlučnosti a prašnosti. Po dobu výstavby budou znečišťujícími látkami především
spaliny z motorů stavebních strojů a nákladních automobilů a dále prachové částice
z prováděných bouracích a zemních prací. Negativní účinky stavby a stavební mechanizace
na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, prach, zápach,
znečišťování vod a pozemních komunikací nesmí překročit limity zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a č. 148/2006 Sb.,
nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Po ukončení výstavby nebude mít stavba žádný negativní vliv na okolí.
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Likvidace dešťových vod je na pozemku řešena vsakem na místě.
Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

i)

Realizace objektu nevyžaduje žádné z těchto prací. Komunikace, ve které bude vodovod
uložen má povrch živičný..
Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

j)

Zábor zemědělského půdního fondu nebude prováděn. Pozemky určené k plnění lesa se
v řešeném prostoru nevyskytují.
Územně technické podmínky

k)

Z dopravního hlediska je příjezd na pozemek z ulice Přemyšlenská.
Vodovod bude napojen na stávající systém zásobování vodou v ulici Přemyšlenská.
V nové trase bude proveden propoj na stávající vodovod PE 90 v ulici Pod hájem pomocí
odbočky.
Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

l)

Věcné a časové vazby stavby souvisejí se stavbou investice obce – Rekonstrukce
komunikace a stavba pěšího propojení lokality Brnky, Zdiby.
Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a
provádí

m)

Pozemky dotčené stavbou vodovodu

Parcela K.Ú.
80/65

n)

Zdiby,
Brnky

Vlastník

Adresa

Obec Zdiby,

Průběžná 1,
250 66 Zdiby

Druh
Pozemku Zp. Využití Výměra Způsob
*
*
(m2)
ochrany
Ostatní
plocha

Ostatní
komunikace

6108

Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné
nebo bezpečnostní pásmo

Ochranné pásmo u vodovodu 1,5 m od vnějšího líce potrubí a zasahuje pouze na pozeme
80/65 ve vlastnictví obce.

B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) Jedná se o obnovu stávajícího vodovodu v nové trase na pozemku 80/65 v ulici
Přemyšlenská Zdiby, Brnk, vyvolanou rekonstrukcí komunikace.
b) Účel užívání stavby: zásobování vodou
c) Jedná se o stavbu trvalou.
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby
Výjimky nejsou. Jedná se o podzemní vedení, bezbariérové užívání se pro tyto
objekty neřeší.
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e) Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy jsou uvedeny
v bodě B.1.d. Veškerá vyjádření a stanoviska jsou součástí přílohy – E. Dokladová
část.
f) Stavba nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů.
g) Navrhované parametry stavby
Vodovodní řad PE 110 - 81,72 m, PE 90 – 1,5m,
h) Základní bilance stavby
Na stavbě bude vytěženo celkem 106,52 m3 zeminy, z toho bude odvezeno na
skládku do 5 km 33,28 m3 a 73,24 m3 bude použito pro zpětný zásyp. Pro podsyp a
obsyp bude dovezeno 33,28 m3 štěrkopísku.
Na stavbu bude dovezeno 84 m trubek PE110 s 1,5 m trubek PE90
i) Předpokládaný termín zahájení výstavby je léto 2021. Délka výstavby je odhadnuta
na řtyři týdny.
j) Předpokládané náklady na realizaci stavebního záměru činí 0,30 mil Kč.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
Vzhledem k podzemnímu objektu není řešeno.
B.2.3 Celkové provozní řešení
Provozní řád není vyžadován.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Stavby vodovodu se netýká.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Užívání stavby je řešeno příslušnými předpisy. Jakékoli poškození musí být okamžitě
oznámeno provozovateli společnost Vodárna Mělník. V průběhu stavby musí být umožněn
přístup k ovládacím armaturám na vodovodním řadu a k revizním šachtám na kanalizaci.;
B.2.6 Základní charakteristika objektů
VODOVOD
Vodovodní řad PE 110 se napojuje na obou koncích na stávající vodovod PVC 110.
Jedná se o přeložku stávajícího vodovodu PVC 110 vyvolanou rekonstrukcí ulice
Přemyšlenská. V úseku mezi křižovatkami s ulicemi Pod hájem a Do polí je stávající trasa
vodovodu v kolizi s navrhovaným tělesem komunikace a chodníku. Stávající trasa vodovodu
by byla pod navrhovaným obrubníkem což je v rozporu s Prostorovou normou. Nová trasa je
posunuta do tělesa navrhované komunikace. Obnova vodovodního řadu je navržena v délce
81,72 m. V trase bude proveden propoj na vodovod PVE 90 do ulice Pod hájem potrubím PE
90 v délce 1,5m. Je nutné počítat v trase s přepojem dvou vodovodních přípojek k přilehlým
parcelám domků. Poloha přípojek není v podkladu a v terénu jsou překryty případné
povrchové znaky tj. poklopy šoupátek. Přesné umístění bude zjištěno až na stavbě při
výkopech. V trase překládaného vodovodu je navržen pro možnost odvzdušnění podzemní
hydrant.
Zemní práce
Výkopy budou prováděny mechanizačními prostředky a dokopávány ručně. Rýhy o
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šířce 80 cm budou zajištěny příložným pažením.
Vodovod bude uložen s krytím 1,5 m. Vytěžená zemina určená ke zpětnému zásypu
bude ukládána na pozemku investora podél výkopu, popřípadě na mezideponii. Vytlačená
kubatura bude odvezena na skládku.
Potrubí bude pokládáno na pískové lože v tl. 10 cm. Zásyp bude prováděn po vrstvách
kolem potrubí a to pískem do výšky 30 cm nad vrchní líc potrubí.
Vlastní zásyp bude vytěženou zeminou a bude hutněn po vrstvách na 96 % PCS.
Potrubí bude opatřeno signalizačním vodičem. Jako vyhledávací vodič se použije CYY o
průřezu min. 4,0 mm2 s volnými konci v délce min. 30 cm. Vodič se připevní pevně ( např.
plastovou lepící páskou) k vrchní části potrubí. Napojení na stávající signalizační vodič se
provede pájením na měkko a zaizolováním smršťovací manžetou.
Vývod signalizačního vodiče se vyvede pod poklop šoupátka u hydrantu.
Návrh stavby respektuje požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci tak, jak jsou
stanoveny vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 324/90 3Sb. z 30.7. 1990 a v příslušných
bezpečnostních ustanoveních ČSN 7361 33 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních
komunikací, ČSN 34 3108 Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními
osobami bez elektrotechnické kvalifikace a. j..
Materiál
Pro potrubí vodovodu D 110 a D 90je navrženo použití polyetylenových trubek vyráběných
z lineárního (vysokohustotního) polyetylenu označeného HDPE 100. Rozměrový poměr
SDR 17,6. Technické parametry musí odpovídat normám ČSN EN 12 201. Barva trubek je
černá s modrými pruhy, případně modrá. Trubky jsou dodávány jako kusový materiál v délce
6 nebo 12 m.
Doprava trubek musí splňovat záruční podmínky vybraného výrobce a to zejména
- trubky musí při dopravě a skladování ležet na podkladu celou svou délkou, tak aby
nedocházelo k jejich průhybům. Je nutno zabránit ohybům na hranách, pokud
přesahují ložnou plochu vozidla.
- Není dovoleno trubky při nakládce a vykládce házet nebo tahat po ostrém štěrku a
jiných ostrých předmětech
- Maximální skladovací výška trubek vybalených z palet je 1,5 m, přičemž boční opěry
by měly být vzdáleny max. 3 m od sebe
- Trubky lze skladovat na volném prostranství. Je nutné zabránit přímému dopadu
slunečních paprsků.
- Potrubí je nutné chránit před stykem s rozpouštědly a před kontaminací jedovatými
látkami
- Výrobky z PE by neměly být skladovány blízko zdrojů tepla
Polyetylen je zařazen do třídy hořlavosti C3 podle ČSN 730823, tj. klasifikován jako hořlavý.
Svařování trubek je na tupo. Svařování mohou provádět pouze osoby s platným svářečským
průkazem, o jednotlivých svarech je zapotřebí vést evidenci.
Pro svařování lze použít jen svařovací zařízení, které má platná doklad o ověřené funkčnosti
Odbočné a ostatní armatury na potrubí jsou navrženy z tvárné litiny, převážně s přírubovými
spoji.
Odvzdušnění řadu je řešeno podzemním hydrantem jištěným šoupětem.
Veškeré armatury budou osazeny teleskopickými zemními soupravami včetně uzávěrů
domovních přípojek a budou jištěny proti poklesu ovládacího jehlanu podkladní deskou.
Tlakové zkoušky:
Tlakové zkoušky se provádějí při nezasypaném potrubí. Prokazuje se jimi odolnost
vůči vnitřnímu přetlaku a vodotěsnost úseku řadu. Potrubí se naplní vodou, odvzdušní se a
až do provádění tlakové zkoušky se udržuje pod provozním přetlakem.
Zkušební přetlak se volí min. jako 1,3 násobek maximálního provozního přetlaku.
Maximální provozní přetlak nesmí překročit dovolený přetlak daný pro použitý trubní materiál,
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armatury a tvarovky.
Zkouška má tři fáze:
- kontrola pevnosti a vodotěsnosti- po zvýšení přetlaku na zkušební přetlak se přeruší
čerpání na 15 minut a po tuto dobu se sleduje pokles tlaku.
- Prohlídka zkoušeného potrubí- opět se zvýší přetlak na zkušební a min. po dobu 30 min.
se udržuje a přitom se provádí prohlídka zkoušeného úseku, nikde nesmí být viditelný
únik vody.
- Zkouška pevnosti a vodotěsnosti- opět se zvýší přetlak na zkušební, přeruší se čerpání
na 150 minut a kontroluje se pokles tlaku- zkouška vyhoví, pokud v této fázi pokles tlaku
není větší než 0,02 MPa.
Na dokončeném vodovodu se provede dezinfekce a proplach s nezbytnými laboratorními
zkouškami na kvalitu vody.
Stavba bude provedena v souladu s příslušnými normami ČSN 75 5401 Navrhování
vodovodního potrubí, ČSN EN 805 Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti,
ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky.
Inženýrské sítě budou uloženy dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení. Tlakové zkoušky vodovodu budou předepsány a provedeny dle ČSN 75 5911
Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. Nad obsyp potrubí vodovodu bude
uložena výstražná folie podle ČSN 73 6006 Výstražné folie k identifikaci podzemních vedení
technického vybavení. Označení vodárenských armatur bude provedeno dle ČSN 75 5025
Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě.
Stavba bude při realizaci díla průběžně výškopisně a polohopisně zaměřována. Na základě
tohoto zaměření bude vypracována projektová dokumentace skutečného provedení stavby.
Provozovateli bude předáno jedno paré tohoto projektu včetně el. datového nosiče
s digitálním zaměřením stavby a podzemních investic (ve formátu dwg) za účelem
aktualizace pasportu sítí.
Ochranná pásma
Vzájemnou prostorovou úpravu podzemních vedení v zastavěném území měst určuje
ČSN 73 60 05. Ochranná pásma stávajících inženýrských sítí dotčených trasami inž. sítí jsou
v souladu s příslušnými ČSN. Při křížení podzemních zařízení budou při stavbě učiněna
opatření, aby nedošlo k jejich poškození. V situaci jsou tato vedení vynesena podle podkladů
správců.
Před započetím výkopových prací je nutné provést vytyčení všech podzemních
vedení, křižujících a vedoucích v blízkosti trasy navrhovaného plynovodu. Podzemní trasy
sítí vytýčí jejich správce na základě požadavků investora stavby.
S veřejným vodovodem nesmí být propojen žádný jiný zdroj vody.
Stavba bude provedena v souladu s příslušnými normami ČSN 75 5401 Navrhování
vodovodního potrubí, ČSN EN 805 Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti,
ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky.
Inženýrské sítě budou uloženy dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení. Tlakové zkoušky vodovodu budou předepsány a provedeny dle ČSN 75 5911
Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. Nad obsyp potrubí vodovodu bude
uložena výstražná folie podle ČSN 73 6006 Výstražné folie k identifikaci podzemních vedení
technického vybavení. Označení vodárenských armatur bude provedeno dle ČSN 75 5025
Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě.
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
Stavba vodovodu neobsahuje technologická zařízení
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
Není řešeno, jedná se o podzemní objekt technické infrastruktury.
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
B.2.10.1 Zásady řešení parametrů stavby
Objekt je navržen dle požadavků vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb. o obecných technických
požadavcích na výstavbu a dalších hygienických a ostatních předpisů.
Budou respektovány veškeré požadavky na ochranu staveb proti hluku.
B.2.10.2 Zásady řešení vlivu stavby na okolí
Po dobu výstavby budou znečišťujícími látkami především spaliny z motorů stavebních strojů
a nákladních automobilů a dále prachové částice z prováděných bouracích a zemních prací.
Negativní účinky stavby a stavební mechanizace na životní prostředí, zejména škodlivé
exhalace, hluk, teplo, otřesy, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací
nesmí překročit limity zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů a č. 148/2006 Sb., nařízení vlády o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Vlastní realizovaný záměr neovlivní dopravní, hlukovou nebo imisní situaci v území.
Ochrana stromů během stavby musí být prováděna v souladu s platnou ČSN DIN 18920
Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) Ochrana stavby proti pronikání radonu z podloží
Neřeší se
b) Ochrana před bludnými proudy není navrhována.
Není známo, že by se v místě vyskytovaly bludné proudy.
c) Ochrana před technickou seizmicitou není navrhována.
Není známo, že by území bylo poddolováno, nebo že by se nacházelo v místě se
zvýšenou seismicitou.
d) Ochrana před hlukem
Neřeší se
e) Protipovodňová opatření nejsou navrhována.
Stavba leží mimo záplavové území.
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury
Napojení překládaného vodovodu bude na stávající řad PVC 110 na obou koncích
úpravy.
Při realizaci napojení na vodovod musí být dodrženy všechny požadavky dle vyjádření jejich
správce .
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B.4 Dopravní řešen
Příjezd k řešenému pozemku parcele je ulicí Přemyšleská.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Není tímto objektem řešeno.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Při stavbě bude narušeno životní prostředí, jak to vyplývá z charakteru liniové stavby.
Při výstavbě je nutné dodržovat hygienické předpisy. Při provádění prací na stavbě nebude v
chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb, tj. v prostoru do
2 metrů okolo stávajících okolních bytových domů překročen hygienický limit akustického
tlaku A LAeq,T 60 dB v době od 7,00 do 21 hodin jak vyplývá z § 12 odst (5) nařízení vlády č.
502/2000 Sb o ochraně zdraví před nepříznivými učinky hluku a vibrací, ve znění nařízení
vlády č. 88/2004 Sb. Není uvažováno s prováděním prací v noci, s prováděním prací ve
dnech pracovního klidu a ve dnech pracovního volna.
Stavba nemá vliv na spodní vodu. Z odpadů se jedná o likvidaci živičných povrchů s
odvozem na skládku nebezpečných odpadů. Vytlačená kubatura vytěžené zeminy bude
odvezena na skládku inertního materiálu. Pokládka kanalizace je v komunikačním prostoru a
nemá tak dopad na ornou půdu.
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu
V návrhu pokládky vodovodu se nepočítá s kácením ani výsadbou stromů.
Při výstavbě je nutno minimalizovat negativní vlivy stavební činnosti na stávající dřeviny a
respektovat ČSN DIN 18 920 (83 9061) – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při
stavebních činnostech.
Stavba neznamená zásah do cenných hodnot a znaků krajinného rázu.
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000.
d) Způsob zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Zjišťovací řízení ani stanovisko EIA není vyžadováno.
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany
podle jiných právních předpisů
Ochranná pásma
Ochranné pásmo vodovodu je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od
potrubí nebo vně jiného vodárenského objektu ve vzdálenostech uvedených v zákoně č.
274/2001 Sb., v platném znění. U řadů do DN 500 včetně přípojek je ochranné pásmo 1,5 m
od vnějšího líce potrubí
Zasahuje-li ochranné pásmo vodovodu do soukromých pozemků, musí být zřízeno
věcné břemeno.
V souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích lze
v ochranném pásmu vodovodu následující činnosti provádět jen s písemným souhlasem
správce a provozovatele vodovodu v rozsahu jejich kompetencí.
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Jedná se o činnosti:
• provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení
nebo provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodu nebo které by mohly ohrozit
jeho technický stav či plynulé provozování,
• vysazovat trvalé porosty,
• provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu,
• provádět terénní úpravy.
Bezpečnostní pásmo je manipulační prostor, ve kterém musí být veškeré prováděné
činnosti projednány se správcem a provozovatelem v rozsahu jejich kompetencí.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Navrhovaná stavba se nenachází v ochranném ani bezpečnostním pásmu civilní
ochrany. Stavba se nenachází v inundačním území toku.. Stavba se nenachází v zóně
havarijního plánování.
Staveniště bude řádně ohraničeno zábranami. Vždy musí být zajištěn příjezd vozům
integrované ochrany.

B.8 Zásady organizace výstavby
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění
Napojení řešené lokality na dopravní a technickou infrastrukturu je umožněno
v místě stávajících komunikací.
b) odvodnění staveniště
Zařízení staveniště bude zřizeno na pozemku investora v blízkosti stavby vodovodu a to
použitím maringotky a přenosného WC. Dešťové vody ze střech ZS jsou zasakovány na
místě..
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Realizace výstavby bude probíhat na pozemku investora..
Provádění na veřejném pozemku.
Prostor určený pro stavbu liniového charakteru je vymezen vlastním výkopem a realizačním
pruhem pro pokládku a montáž potrubí a pro realizaci výkopových prací.
Výkopy budou prováděny od stávajícího terénu a zásyp proveden rovněž do úrovně
stávajícího terénu. Definitivní úpravy budou provedeny v ulici Přemyšlenská podle projektu
rekonstrukce této ulice.
Vytěžená kubatura bude mezideponována na pozemku investora a je určena ke zpětnému
zásypu. Vytlačená kubatura bude odvážena na skládku. Obsypový a trubní materiál bude
dovážen na stavbu dle potřeby po provedení zemních prací.
Příjezd a odjezd bude po stávajících komunikacích.
Návrh dopravního opatření nebude zpracován, stavba proběhne při uzávěře ulice
Přemyšlenská. Při pokládce vodovodu bude zachován jeden jízdní pruh.
Veškeré zemní práce musí být provedeny v souladu s ČSN 7361 33 Návrh a provádění
zemního tělesa pozemních komunikací. Potrubí bude uloženo v pažených rýhách zajištěnými
příložným pažením.
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Po dobu výstavby vodovodu bude omezen vjezd do ulice Pod hájem a k přilehlým
parcelám.
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení
dřevin
Šíře nutného záboru pro zařízení pracoviště v případě pažených výkopů je uvažován 4,0 m.
Pracovní pruh bude vyhrazen pevnými zábranami a za snížené viditelnosti osvětlen.
Pracovní pruh nebude fixně označen, bude využit jen při provádění zemních prací,
povrchových úpravách a při montážních pracích. Výkopy budou ohraničeny pevnými
zábranami.
Silniční provoz – bude v prostoru pokládky vodovodu sveden do jednoho jízdního pruhu. Po
celou dobu výstavby musí být zabezpečena možnost příjezdu ke stávající zástavbě
havarijních vozů – sanitek, hasičských vozů, kuka vozů, aut pro invalidy apod.
Staveniště bude využíváno pouze po nezbytně nutnou dobu, potřebnou pro provedení
stavebně montážních prací na jednotlivých úsecích.
Stavba bude probíhat tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti,
života a zdraví osob, ke vzniku požáru a narušení stability sousedních staveb. Po celou dobu
realizace výstavby bude zajištěn příjezd pohotovostních vozidel a dále neomezený přístup k
ovládacím armaturám inženýrských sítí pro případný havarijní či pohotovostní stav.
V rámci stavby vodovodu nejsou navrhovány žádné asanace, demolice ani kácení
dřevin.
f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště
Bude se jednat o dočasný zábor o šířce 4,0m.
g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Nejsou
h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich
likvidace
Při výkopových pracích dochází pouze k přesunu zeminy. Jedinými odpady budou případné
obaly jednotlivých použitých materiálů, které budou likvidovány běžným způsobem.
i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Před zahájením zemních prací je třeba vytyčit za přítomnosti správců vedení
inženýrských sítí a jejich přesnou polohu ověřit kopanými sondami. Vytěžená zemina bude
odvezena a uložena na rekultivační skládce. Vybourané živičné povrchy budou uloženy na
příslušnou skládku pro recyklaci.
předpoklad vytlačené kubatury zeminy

…………………………33,28 m³

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě
Po dobu výstavby budou znečišťujícími látkami především spaliny z motorů stavebních strojů
a nákladních automobilů a dále prachové částice z prováděných bouracích a zemních prací.
Negativní účinky stavby a stavební mechanizace na životní prostředí, zejména škodlivé
exhalace, hluk, teplo, otřesy, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací
nesmí překročit limity zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů a č. 148/2006 Sb., nařízení vlády o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Po dobu výstavby budou veškeré hlučné operace omezeny na minimum a současně budou
dodrženy časové údaje souběhu jednotlivých hlučných zařízení v jednom dni mezi 7 – 21
hodinou. Veškeré práce budou prováděny s maximální ohleduplností k okolním chráněným
prostorům z hlediska hlučnosti prováděných prací. Veškeré stroje budou v době mimo svojí
pracovní činnost vypínány. Pro stavbu budou zvoleny stroje s nejnižší hlučností.
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Po dobu výstavby budou důsledně dodržována veškerá opatření pro zajištění ochrany vod,
zejména proti znečištění vod ropnými látkami. Likvidace odpadů bude prováděna podle
platné legislativy, nepředpokládáme výskyt nebezpečného odpadu. Není uvažováno
s likvidací ekologické zátěže, její výskyt se nepředpokládá. V návrhu není z těchto důvodů
řešena likvidace ekologické zátěže.
Po dobu výstavby budou důsledně dodržována veškerá opatření pro zajištění ochrany půdy.
Při dopravě zeminy a vybouraných sypkých stavebních materiálů je nutné zajistit a dbát:
a) čištění vozidel před výjezdem z prostoru staveniště na veřejné komunikace,
b) pravidelné udržování a čištění místa vjezdu ze staveniště na veřejné komunikace,
c) bezpečné ukládání sypkých materiálů na dopravní prostředky zabraňující znečišťování
veřejných komunikací,
d) zabránění znečištění vod ropnými látkami.
k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Stavba bude probíhat tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti,
života a zdraví osob, ke vzniku požáru a narušení stability sousedních staveb. Po celou dobu
realizace výstavby bude zajištěn příjezd pohotovostních vozidel a dále neomezený přístup k
ovládacím armaturám inženýrských sítí pro případný havarijní či pohotovostní stav.
V průběhu stavby musí být dodrženy bezpečnostní předpisy a technologické postupy
výstavby zvláště při svařování potrubí a tlakových zkouškách.
l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
této stavby se netýká
m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření
Při realizaci pokládky vodovodu bude uzavřena polovina ulice Přemyšlenská.
n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby
Nejsou
o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Stavba objektu vodovodu bude probíhat jako jeden celek.
B.9 Celkové vodohospodářské řešení
Stavba objektu vodovodu Přemyšlenská je odvodněna vsakem na místě.
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