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B.  Souhrnná technická zpráva 

 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 

Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.  
 
3. Požární bezpečnost 
 Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu bez požárního rizika. 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. Kanalizace  slouží k  odvedení dešťových 
odpadních vod z komunikace, tj. přímo chrání životní prostředí. Před vstupem do  šachty je 
nutné dodržovat hygienické předpisy o ochraně zdraví. 
 
5. Bezpečnost při užívání 

Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. Kanalizace slouží k zneškodňování 
dešťových odpadních vod. Zvýšenou bezpečnost je nutné dodržovat při vstupu do šachet.  
 
6. Ochrana proti hluku 

Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu, která není zdrojem hluku. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 

Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu, které se tento požadavek netýká.   
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  

Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu, které se tento požadavek netýká.   
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu, které se tento požadavek netýká.  
Materiál kanalizace je určen pro uložení do zemního prostředí.  
 
10. Ochrana obyvatelstva 

Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. Poklopy nad Š je nutno zabezpečit proti 
manipulaci nepovolanou osobou.   
 
11. Inženýrské stavby 

Kanalizace slouží k zneškodňování dešťových odpadních vod.   
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu, které se tento požadavek netýká.   
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C. Situace stavby 
 

a) koordinační situace v měř. 1:500 
 

D. Dokladová část 
 
a) stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové 

dokumentace,  
 Ke stavbě dosud nejsou vydaná žádná stanoviska ani nebylo provedeno jednání 
v průběhu zpracování dokumentace. 
 
     b) průkaz energetické náročnosti budovy 
                       U kanalizace se neřeší. 

 
 

E. Zásady organizace výstavby 
 
1. Technická zpráva 
 

a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, 
trvalé deponie, příjezdy a přístupy na staveniště, 
 
Jedná se o dočasný zábor veřejné komunikace v šířce rýhy výkopu zvětšené o 1,0 na obě strany. 
Výkop bude pažený a zabezpečený proti vstupu nepovolaných osob. Vykopaná zemina bude 
dočasně uložena v dostatečné vzdálenosti vedle výkopu ( převážně bude odvážena mimo 
staveniště ) a po realizaci kanalizace částečně  využita zpět do hutněných  zásypů a částečně 
odvezena na skládku. Příjezd na stavbu je z místní komunikace. 
Obvod staveniště je dán záborem v uličních prostorech.  
 

b) významné sítě technické infrastruktury, 
 

v předmětných ulicích nejsou vedeny žádné důležité sítě. V ulicích jsou vedeny běžné inženýrské 
sítě pro rodinné domy – splašková kanalizace, osvětlení, elektřina, plyn, vodovod. Přeložky 
inženýrských sítě nejsou navrženy. Trasa kanalizace je navržena tak, že nekoliduje se stávajícími 
sítěmi.  
Před zahájením výkopových prací je nutno zajistit vytýčení všech stávajících inženýrských sítí 
v prostorách navržených  tras. Po přesném vytýčení tras bude případná kolize se stávajícími 
sítěmi upřesněna. Při vlastní realizaci je nutno dbát na jejich ochranu ( ochranná pásma) a při 
jejich křížení provádět výkopy ručně. 
 

 
  
Rovněž je nutno respektovat stávající ochranná pásma inženýrských sítí v jednotlivých ulicích ( 
kabelové vedení, sdělovací kabely….) a stávající vzrostlou zeleň.  
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c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění apod. 
 

Stavba bude napojena na stávající zdroj vody pro možnost realizace tlakových zkoušek a 
zkoušek vodotěsnosti. 
 

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany třetích osob, 
 

Zábor pro provádění kanalizace a  přípojek bude na přístupech ohrazen přenosným hrazením 
vč. příslušných dopravních značek a nočního výstražného osvětlení – dle projednaného DIO 
(dopravně-inženýrská opatření). Při provádění výkopu rýhy pro kanalizaci budou osazeny 
provizorní přechody a přejezdy do stávajících objektů v ulici. 
 

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů. 
 
Staveniště bude viditelně označeno a opatřeno cedulí s povolením stavby. Na staveništi budou 
dodrženy předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. 
 

f) řešení zařízení staveniště 
 
Zařízení staveniště bude zajištěno dodavatelem stavby. 
 

g) popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení, 
 
Tyto stavby nebudou provedeny. 
 

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
  
 Při všech pracích spojených s výstavbou kanalizace je nutno pečlivě, průběžně a 
do všech důsledků zachovávat všechny platné předpisy o bezpečnosti práce a protipožární 
ochraně. Plnění těchto předpisů nutno soustavně kontrolovat. 
  Zejména je nutno dbát na : 
- používání předepsaných ochranných pomůcek, 
- manipulaci s dopravními prostředky a stavebními stroji tak, aby nedošlo k úrazům 
(navádění další osobou, dodržování předpisů při manipulaci se zdvihacími stroji apod.) 
- změněný čl. 15 a čl. 49 až 43 ČSN 73 6660, 
- respektování požadavků orgánů státní správy, 
- předpisy v oblasti BOZP tj. zákoník práce č. 262/2006 Sb. a zákon č. 309/2006 Sb. a jejich 
prováděcí nařízení vlády (v současné době je platné nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích ). 
            Veškeré zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050 a s ní souvisejícími 
předpisy.  

       Pro práci za snížené viditelnosti bude zřízeno osvětlení o intenzitě min. 200Lx. Všechny 
přístupové cesty na staveništi budou udržovány průchodné a čisté. Skladování materiálu bude 
výhradně na pozemku investora. 
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a) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 
Z hlediska péče o životní prostředí budou respektována nařízení týkající se škodlivých důsledků 
stavební činnosti zhoršující životní prostředí, a to: 
 - Ochrana proti hluku a vibracím (nasazení vhodných strojů a dopravních 
prostředků), aby nebyl nadměrně rušen klid v obci. 
 - Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem. (při provozu 
dopravních prostředků je nutno respektovat vyhlášky MV a MD o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích.) 
 - Ochrana proti znečišťování komunikace. 
 - Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod. 
 - Ochrana stávající zeleně před poškozením. 
 - Při zemních pracích je nutno bezpodmínečně dodržovat normu  
    ČSN 733050. 
 
Základní principy ochrany životního prostředí jsou stanoveny ve vyhl.č. 83/76 Sb. Býv. FMTIR „ 
O obecných tech. požadavcích ve výstavbě“ 
Rovněž bude nutno dodržovat podmínky stavebního povolení, závazného posudku hygienika a 
vyjádření Odboru životního prostředí. 
 
Dále nutno po celou dobu výstavby zabezpečit příjezd záchranné služby, požárníků a popelářů 
k jednotlivým nemovitostem.  
 

j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
 
                   Předp. zahájení prací:      léto 2012 
                   Předp. dokončení prací:   podzim 2012 
 
 
2. Výkresová část 

a) celková situace  
      viz kapitola F., 

 
b) vyznačení přívodu vody a energie na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení vjezdů 

a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště. 
 
Není potřeba pro liniovou stavbu tohoto rozsahu  řešit. 

 


