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1. Identifikační údaje
Údaje o stavbě:
Název stavby:
Místo stavby:
Adresa:
Katastrální území:

Předmět dokumentace:

Plesná, Revoluční ulice - chodník

Plesná
Plesná p. p. č. 1390/1, 1390/2, 1385/1, 370/2, 370/1, 1390/3,
400, 383/11, 383/13,636/21, 638/2, 1387/1, 359/3
Vybudováni chodníku

Údaje o žadateli
Jméno, příjmení, Obchodní firma: Město Plesná
Adresa:
IČO:

MěÚ Plesná 5. Května 301, 351 35 Plesná
00254169

Údaje o zpracovateli dokumentace
Obchodní firma:
Adresa:
IČO:
Hlavní projektant:

Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o.
Náměstí krále Jiřího 6, 350 02 Cheb
263 92 526
Ing. Petr Král ČKAIT 0301080

Projektanti jednotlivých částí:

Ing. Veronika Šulková – projekt. dopravního řešení
Ing. Petr Král – zodp. projekt. dopravního řešení
ČKAIT: 0301080
Ing. Petra Neubauerová – zodp. projekt. vodohospodářského
řešení
ČKAIT: 0301020
Ing. Jiří Stehlík projektant – zodp. projekt. veřejného osvětlení
ČKAIT: 0301038

Úroveň:

Dokumentace pro stavební povolení
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2. Základní údaje o stavbě
a) stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění,
Jedná se o vybudování nového chodníku, úpravy sjezdů v trase chodníku, odvodnění
komunikace a zatrubnění stávajícího příkopu a úpravy napojení místních komunikací na ulici
Revoluční (silnice III/21240) z ulice Potoční, K parku a ulice Úzká.
Dotčené pozemky
K.ú. Plesná
p.p.č.
1390/1
1390/2
1385/1
370/2
370/1
1390/3
400
383/11
383/13
636/21
638/2
1387/1
359/3

Výměra (m2) Druh pozemku
9 027
ostatní plocha
430
ostatní plocha
2 196
ostatní plocha
411
ostatní plocha
1 602
ostatní plocha
715
ostatní plocha
815
ostatní plocha
2 843
ostatní plocha
574
ostatní plocha
967
zahrada
1031
ostatní plocha
1 016
ostatní plocha
2 553
zahrada

využití

vlastník

k. území

ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
neplodná půda
ostatní komunikace
neplodná půda
ostatní komunikace
ostatní komunikace

KSÚS KK
Město Plesná
Město Plesná
Město Plesná
KSÚS KK
Město Plesná
KSÚS KK
Město Plesná
Město Plesná
Město Plesná
Město Plesná
Město Plesná
Město Plesná

Plesná
Plesná
Plesná
Plesná
Plesná
Plesná
Plesná
Plesná
Plesná
Plesná
Plesná
Plesná
Plesná

ostatní komunikace
ostatní komunikace

b) předpokládaný průběh stavby zahájení, etapizace a uvádění do provozu,
dokončení stavby,
- Předpoklad zahájení stavby - léto 2018
- stavební fáze a uvádění do provozu budou probíhat dle ZOV. Dílčí části jednotlivých fází
budou v rozsahu:
- hrubé terénní úpravy
- dešťová kanalizace, veřejné osvětlení
- nestmelené vrstvy vozovky
- obruby
- dlažba
- sadové úpravy
- dokončení stavby - předpoklad konec 2018
c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a
na území rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li
vydán),
Záměr je s v souladu s územním plánem.
Území je dle ÚP vedeno jako plocha dopravní infrastruktury – Doprava silniční, dále plocha
veřejného prostranství – veřejná zeleň
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d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití,
Území se nalézá na stávající ulici Revoluční (silnice III /21240), území je využíváno veřejnou
dopravou. Po stranách komunikace jsou příkopy, zeleň, náletové křoviny, stromy a sjezdy k
sousedním nemovitostem. Terén stoupá v celém úseku od začátku až na konec navrhované
stavby.

4

732017 Plesná, chodník Revoluční

leden 2018

e) vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní
prostředí,
Stavba nemá negativní vliv na dopad ŽP. Protihlukové opatření není řešeno.
Účel stavby se po realizaci nemění. Vybudováním chodníků v ulici Revoluční se zvýší
bezpečnost pro pěší a místní obyvatele.
Okolní prostředí bude negativně ovlivněné stavební činností, převážně bude zvýšena hladina
hluku a prašnosti. Jedná se o zásahy dočasné po dobu realizaci stavby.
f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření
Vybudováním chodníků se zvýší bezpečnost chodců na silnici III/21240. Budou vybudovány
místa pro přecházení a přechod pro chodce u autobusové zastávky „ Plesná, Sibiř“.

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumu
Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace
 fotodokumentace současného stavu
 zaměření
 katastrální mapa 01/2018
 územní plán
 podklady správců a vlastníků inženýrských sítí
Z hlediska ochrany inženýrských sítí dle vyjádření a v souladu platnými právními předpisy se
stavba nachází v ochranném pásmu:
 Podzemní a nadzemní NN ve správě ČEZ Distribuce, a.s., které je stanoveno zákonem
458/2000 Sb. 1m na obě strany od krajního kabelu.
 Nadzemní VN ve správě ČEZ Distribuce, a.s., které je stanoveno zákonem 458/2000 Sb. bez
izolace 7m na obě strany od krajního kabelu. (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do
31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data
činí 7 metrů) Pro vodiče s izol 2 metr.
 Plyn STL ve správě RWE GasNet, s.r.o., které je stanovené zákonem č. 458/2000 Sb. 1m na
obě strany.
 Sdělovací vedení ve správě Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které je stanoveno
ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb. 1,5 m na obě strany od vnějšího kabelu.
 Vodovod a kanalizační stoky ve správě CHEVAK CHEB s.r.o., které činí do průměru 500mm
včetně, 1,5m. V souladu se zákonem 274/2001 Sb. § 23.
Při výstavbě je nutné respektovat vyjádření správců podzemních vedení a těchto dbát. Trasy sítí
zakreslené v situaci jsou pouze orientační podle podkladů poskytnutých správcem příslušné sítě.
Skutečný průběh trasy bude vytyčen na stavbě, zhotovitel provede vizuální kontrolu tras s
projektem, na možné odchylky upozorni při přejímce staveniště.
Při výstavbě v ochranných pásmech je nutné respektovat podmínky uvedené ve vyjádření správců
podzemních vedení! Realizace stavby bude probíhat v souladu s ČSN 73 6005 „Prostorové
uspořádání sítí technického vybavení“.

4. Členění stavby (jednotlivé části stavby)
Stavba je členěna na tyto SO:
5

732017 Plesná, chodník Revoluční

leden 2018

SO 101 Chodník
SO 301 Odvodnění silnice
SO 431 Veřejné osvětlení
SO 801 Sadové úpravy

5. Podmínky realizace stavby
Projekt byl konzultován s následujícími dotčenými orgány a jejich požadavky byly
zapracovány do projektu:
 DI Policie Cheb – por. R. Tlačil
 Město Plesná
 KSÚS KK
a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků
KSÚS KK bude realizovat výměnu obrusné vozovky silnice v termínu 08/2018.
b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti,
1) Bourací práce
2) Odvodnění, drenáže
3) Dešťová kanalizace a přípojky, veřejné osvětlení
4) Konstrukce chodníku, sjezdu, úpravy komunikací
5) Dokončovací práce, zatravnění, úpravy terénu
c) Zajištění přístupu na stavbu
Výjezd a vjezd ze staveniště bude ze silnici III/21240. Na silnici III/21240 bude zúžena vozovka
na jeden jízdní pruh. Řízení provozu bude světelnými signály.
Zařízení staveniště bude oploceno, vjezd bude opatřen uzamykatelnou bránou. Vlastní
staveniště nebude oploceno. Předpoklad zařízení staveniště, sklad materiálu a mezideponie
budou na pozemku p. p. č. 92/1 v k. ú. Plesná.
d) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy.
Realizace proběhne ve 3 fázích. Fáze budou probíhat po 200m
Dopravní omezení:
Silnici III/21240 bude zúžena na jeden jízdní pruh. Řízení provozu
bude světelnými signály.

6. Přehled budoucích vlastníků a správců
a) seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které
převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do
vlastnictví a osob, které je budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technické
infrastruktury, oplocení apod.),
Nový chodník, veřejné osvětlení a dešťová kanalizace budou předány do vlastnictví Města
Plesná.
b) způsob užívání jednotlivých objektů stavby.
Stavba bude užívaná jako chodník pro pěší.
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7. Předávání části stavby do užívání
a) možnosti /návrh postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání,
Stavba bude předána do provozu jako celek.
b) zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby.
Po dobu stavebních úprav nebude stavba využívaná.

8. Souhrnný technický popis
8.1 Souhrnný technický popis uvede celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje,
základní technické parametry, základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické
řešení stavby, začlenění stavby do území, tj. zejména vztah trasy a krajiny, vliv
existující dopravní a technické infrastruktury na stavebně technické řešení stavby a
architektonické řešení exponovaných objektů (portály tunelů, velké mosty), řešení
širších vztahů a technické důsledky požadavků právních a technických předpisů.
Projekt řeší vybudování nového chodníku, nového veřejné osvětlení a odvodnění silnice
v Revoluční ulici. Chodník je navržen šířky 1,80 – 2,00 m. Dále řeší úpravy napojení místních
komunikací na ulici Revoluční (silnice III/21240) z ulice Potoční, K parku a ulice Úzká.
8.1 Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro

SO 101 Chodník
Směrové řešení chodníku je dáno hranou vozovky, kterou nový chodník lemuje. Pro zajištění
kvalitního odvodnění je Chodník je řešen šířky 1,80 m, celková délka chodníku na obou dvou
stranách činí 568 m.

SO 301 Odvodnění silnice
Odvodnění silnice je do zpevněného rigolu ze žulových kostek. Žlab je sveden do nově navržených
UV v počtu 7 ks. Uliční vpusti jsou napojené na novou dešťovou kanalizaci, která je celkové délky
362,20 m. V současnosti jsou sjezdy položeny níže, než je stávající vozovka bude nutné zajistit
odvodnění stávajících sjezdů a to před branou soukromých nemovitostí. Sjezdy budou před vraty
odvodněny do žlabu s mříží, které budou napojeny do nové dešťové kanalizace. Nová DK je
napojena na stávající dešťovou kanalizaci DN 250.
V souladu s ustanovením vyhl. č. 501/2006 Sb. §20 a §21, bude řešena likvidace srážkových vod
na stavebních parcelách pro budoucí RD jejich vsakováním, případně akumulací a následným
využíváním na pozemku RD, tzn. není předmětem projektu a tudíž není řešena přípojka dešťové
kanalizace na jednotlivé parcely.
Dešťová kanalizace - materiál potrubí
Dešťová stoka je navržena z polypropylenového potrubí konstrukce UltraRib 2 dle DIN 16961.
Jedná o potrubí žebrované konstrukce s masivním profilovaným těsněním a s plnými žebry, SN8,
profil potrubí DN250. Spojování potrubí je v hrdlech.
Materiál přípojky od UV
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Navrhujeme použití polypropylenového potrubí konstrukce UltraRib 2 dle DIN 16961. Jedná o
potrubí žebrované konstrukce s masivním profilovaným těsněním a s plnými žebry, SN8, profil
potrubí DN150. Spojování potrubí je v hrdlech. Pro napojení přípojek budou použité odbočky
45˚a koleno 45˚.
Materiál přípojek od žlabů u vjezdů
Přípojky jsou navrženy z polypropylenu potrubí KG2000 (materiál PP-MD). Jedná se o hladké
plnostěnné konstrukce, DN100, kruhová tuhost min. 10 kN/ m2.
Uložení potrubí .
Při pokládce potrubí budou dodržena ustanovení ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních
přípojek a jejich zkoušení, dále budou dodrženy montážní a technologické pokyny konkrétního
výrobce potrubí.
Polypropylenové potrubí bude uloženo do paženého výkopu na podkladní lože tl. 100 mm. Pažení
bude upřesněno při zjištění konkrétních geologických podmínek na místě. Lze předpokládat
použití pažících boxů. Nosné lože pod potrubí může být provedeno z písku nebo může být použita
tříděná zemina bez větších ostrých kamenů (velikost max.40 mm). Obsyp potrubí bude proveden
lomovou prosívkou nebo opět tříděnou zeminou bez ostrých kamenů (velikost max.40 mm).
Zbytek výkopu bude zasypán a zhutněn po vrstvách výšky max. 200 mm.
Poznámka :
Prokáže-li se při stavbě, že charakter zemin zastižených v sondách je nevhodný do zpětných
zásypů, bude pro zásyp výkopu použit vhodný materiál, který bude možné hutnit na míru danou
projektem komunikací.
Revizní šachty
Vzhledem k umístění dešťové kanalizace do chodníku, z prostorových důvodů a z důvodu
zachování ochranného pásma při souběhu s kabelem veřejného osvětlení, jsou navrženy plastové
revizní šachty DN600.
Jedná se o plastové kanalizační šachty z PP o vnitřním průměru zvlněné šachtové roury 600 mm, s
šachtovým dnem pro napojení potrubí konstrukce Ultra Rib2. Šachtová dna jsou opatřena
integrovanými výkyvnými vstupními hrdly, která umožňují měnit úhel napojení potrubí až o 7,5°
všemi směry.
Zakrytí šachet je poklopem pro zatížení B125.

SO 431 Veřejné osvětlení
V rámci stavby chodníku bude u stávajícího veřejného osvětlení provedena přeložka s doplněním.
Pro napájení upravené a doplněné osvětlovací soustavy bude v napájecím bodě dostatečná
příkonová rezerva. Navýšení odběru o 0,14 kW není nutno hlásit ani jinak projednávat s
dodavatelem elektrické energie.
Demontována budou svítidla světelných bodů S1÷S12 včetně podpěrných bodů S1 a S4÷S12 (S2
je v majetku ČEZ; na S3 je zavěšeno i nadále provozované vedení VO). Zrušeno bude rovněž
veškeré související nepotřebné venkovní vedení VO.
Návrh nové osvětlovací soustavy byl proveden v souladu s požadavky ČSN EN 13201-1, ČSN EN
13201-2 a ČSN EN 12464-2. Osvětlovací soustava bude jednostranná stožárového typu.
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Pro nové světelné body N1÷N15 budou použita svítidla s široce vyzařujícím reflektorem se
stavitelnou fotometrií. Svítidla budou vyrobena s krytím IP65. Jako světelné zdroje budou použity
úsporné vysokotlaké sodíkové výbojky o příkonu 70 a 50 W.
Nosnými prvky světelných bodů budou 8 m vysoké ocelové bezpaticové stožáry s obloukovými
výložníky, které budou v místě vetknutí do země opatřeny ochrannými manžetami. Povrchová
úprava všech nosných prvků bude provedena žárovým zinkováním. Stožáry budou osazovány do
okraje chodníku přiléhajícího k zeleným plochám.
Stávající napájecí bod bude doplněn o přípojkovou pojistkovou skříň PS a upraven výměnou
stávající vysloužilé rozvodnice RVO za novou RVON.
Napájení nových světelných bodů bude provedeno podzemním kabelovým vedením, které bude
vyvedeno z nové rozvodnice RVON a nové světelné body bude propojovat smyčkovým způsobem.
Přechod přes průtahovou komunikaci bude proveden protlakem.
Délka nových tras napájecích vedení je 543 m (24 m zelená plocha, 458 m chodník, 52 m
komunikace a vjezdy a 9 m protlak).

SO 801 Sadové úpravy
9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření,
Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení stavby.
Geodetické zaměření vyhotovila firma GS-geodetické služby, s.r.o., byl použit systém JTSK/Bpv.
Polohově a výškopisně byly zaměřeny veškeré polohopisné a výškopisné prvky terénu. Zaměření
bylo provedeno tachymetrickou metodou a polární metodou. Souřadnice bodů byly zpracovány
pomoci SW Groma Grafická část v CAD systému Microstation.

10.
Dotčena ochranná pásma, chráněná území, zátopová území,
kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny,
Z hlediska ochrany inženýrských sítí dle vyjádření a v souladu platnými právními předpisy se
stavba nachází v ochranném pásmu:
 Podzemní a nadzemní NN ve správě ČEZ Distribuce, a.s., které je stanoveno zákonem
458/2000 Sb. 1m na obě strany od krajního kabelu.
 Nadzemní VN ve správě ČEZ Distribuce, a.s., které je stanoveno zákonem 458/2000 Sb. bez
izolace 7m na obě strany od krajního kabelu. (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do
31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data
činí 7 metrů) Pro vodiče s izol 2 metr.
 Plyn STL ve správě RWE GasNet, s.r.o., které je stanovené zákonem č. 458/2000 Sb. 1m na
obě strany.
 Sdělovací vedení ve správě Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které je stanoveno
ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb. 1,5 m na obě strany od vnějšího kabelu.
 Vodovod a kanalizační stoky ve správě CHEVAK CHEB s.r.o., které činí do průměru 500mm
včetně, 1,5m. V souladu se zákonem 274/2001 Sb. § 23.
Při výstavbě je nutné respektovat vyjádření správců podzemních vedení a těchto dbát. Trasy sítí
zakreslené v situaci jsou pouze orientační podle podkladů poskytnutých správcem příslušné
sítě. Skutečný průběh trasy bude vytyčen na stavbě, zhotovitel provede vizuální kontrolu tras s
projektem, na možné odchylky upozorni při přejímce staveniště.
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Při výstavbě v ochranných pásmech je nutné respektovat podmínky uvedené ve vyjádření
správců podzemních vedení! Realizace stavby bude probíhat v souladu s ČSN 73 6005
„Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.

11.

Zásah stavby do území

Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou
a) Bourací práce,
Budou odstraněny asfaltové plochy a plochy zeleně, odstraní se náletové křoviny.
b) kácená mimo lesní zeleně a její případná náhrada,
Budou vykáceny 2 vzrostlé stromy.
označení
Č.1
Č.2

Název česky
Lípa srdčitá
Lípa srdčitá

Název latinsky
Tilia cordata
Tilia cordata

Obvod (mm)
215
195

umístění
1390/1
1390/1

c) rozsah zemních prací a konečná úprava terénu
Důvodem zemních prací je výšková úprava terénu na zemní pláň a nově navrženému
chodníku. Zemní práce budou v místě zeleného pásu podél vozovky. Konečná úprava terénu
bude zakončená chodníkem a přilehlým svahováním. Úprava vozovek bude vrchní vrstvou a
to obrusným asfaltem.
d) ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch,
Plochy, které budou dotčeny stavební činností, budou ohumusovány a bude založen trávník
nebo výsadba.
e) zásah do zemědělského půdního fondu a případně rekultivace,
Stavba nezasahuje do ZPF, stavba nevyvolá potřeby rekultivace.
f) zásah do pozemku určených k plnění funkce lesa,
Stavba nezasahuje do PUPFL.
g) zásah do jiných pozemků,
Není.
h) Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a
vodních toků,
Stavbou jsou vyvolané přeložky stávajících oplocení, vjezdů a bran dotčených soukromníků.

12.

Nároky stavby na zdroje a její potřeby

Určení a zdůvodnění nároků stavby na
a) Všechny druhy energií,
 Elektro NN – napojení je možné na rozvaděč nebo bude zdroj elektro zajištěn z vlastních
zdrojů zhotovitele.
10
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Vodovod – napojení je možné na nejbližší hydrant v ulicích nebo bude zdroj vody zajištěn
z vlastních zdrojů zhotovitele.
 Splaškové vody – bude řešeno mobilním WC
 Dešťové vody – po dobu výstavby budou dešťové vody, vzhledem ke krátké době výstavby
odváděny do nejbližších kanalizační šachty či UV. Nesmí dojít k podmáčení staveniště.
Veškeré nápojné body a podmínky, za kterých je lze používat, stanoví příslušný správce.
Veškeré dočasné zabrané plochy v území budou uvedena do původního event. rekultivovaného
stavu. Hranice staveniště nebudou překročeny po celou dobu výstavby, jejich vytyčení na
staveništi zajistí zhotovitel geodetickou kanceláří. Stavba bude vytyčena ze souřadnic JTSK a kót
uvedených ve výkresové části.
Doprava materiálu, strojů atd. bude probíhat po ulici Revoluční.
b) telekomunikace,
Stavba nevyžaduje napojení na SEK.
c) vodní hospodářství,
Voda – napojení vody.
Dešťové vody – budou odváděny do uličních vpustí a stávající dešťové kanalizace. Nesmí dojít
k podmáčení staveniště.
Splaškové vody – bude řešeno mobilním WC v rámci zařízení staveniště
d) připojení na dopravní infrastrukturu
Sjezdy na soukromé nemovitosti budou v rámci staveniště uzavřené.
e) možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě),
Dešťové vody z výkopů a drenáží budou napojeny do stav. a nových UV tak, aby zemní pláň
byli v rámci výstavby odvodněné. V blízkosti staveniště je vodoteč.
f) druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby.
Zjištění výskytu nebezpečných chemických látek
Vizuální prohlídkou nebylo zjištěno.
Návrh na zatřídění budoucích stavebních a demoličních odpadů dle Katalogu
Odpadů vyhláška č. 93/2016 Sb.
a) Množství a druh odpadů z vymezených částí stavby
Žádné nebezpečné odpady nevzniknou.
Odhad množství odpadů
Asfalty
Štěrky
Zemina
Betony

41 m3
118 m3
167 m3
18 m2

b) Předpokládaný seznam odpadu z činnosti stavebního charakteru
17 01 01 Beton
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 05 04 Zemina neuvedené pod číslem 17 05 03
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17 05 04 Štěrky neuvedené pod číslem 17 05 03
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01 a 17 09 03
Užíváním stavby žádné odpady nevzniknou.

13.
Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a
životní prostředí
Vyhodnotí se vlivy negativních účinků stavby a jejího užívání a uvedou se návrhy na stavební
opatření k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci v souladu s příslušnými právními
předpisy
a) ochrana krajiny a přírody,
Pro omezení prašnosti bude prováděno čištění příjezdových komunikací. Po realizaci stavby
nemá stavba negativní vliv na životní prostředí.
b) hluk,
Okolní prostředí bude negativně ovlivněno stavební činností, převážně bude zvýšená hladina
hluku. Jedná se o zásahy dočasné po dobu realizace stavby. Zvláštní ochrana okolí stavby není
vyžadována. Před vjezdem stavebních strojů ze zařízení staveniště na přilehlou stávající silnici
budou stroje řádně očištěny a opláchnuty, tak aby nebyly silnice znečišťovány. V případě
znečištění je původce znečištění okamžitě toto znečištění ze silnice odstranit.
Před zahájením stavby je možné provést měření hluku a tyto hodnoty v případě negativních
ohlasů prezentovat při porovnáním s novým stavem, který bude pak nutné po otevření
provést novým měření.
c) emise z dopravy
S ohledem na polohu stavby a její využití zůstává stejné, je řešení nových emisí z vybudování
chodníku bezpředmětné.
d) vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje
Odvodnění je řešeno do nových uličních vpustí. Vpusti jsou napojeny do dešťové kanalizace.
Při provádění je třeba respektovat zákon č. 254/2001 Sb., a jeho aktuální znění včetně
prováděcích předpisů „O vodách – vodní zákon“. Všechny uliční vpusti budou mít kalový koš a
dno s prostorem na usazeniny (listí, písek).
e) Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků při výstavbě a při užívání stavby,
Při stavbě a doprovodných pracích budou dodrženy všechny platné předpisy pro
provádění staveb, tedy Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského
úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích č. 601/2006 Sb. a
Zákoník práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zemní a výkopové práce
budou provedeny v souladu s normou ČSN 73 6133 „Zemní práce“.
Při provádění prací je třeba dodržet základní pravidla BOZP. Zvláště pak:

- Zák. č. 262/2006 - Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění;
- Předpis č. 601/2006 - Vyhlášku ČÚBP o bezpečnosti práce při stavebních pracích;
- Předpis č. 192/2005 - Vyhlášku ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce;
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- Zák. č. 361/2000 - Pravidla provozu na pozemních komunikacích.
Zemní práce musí být provedeny zejména v souladu s ČSN 73 6133, ochranné ohrazení
výkopových prací ve smyslu vyhl. ČÚBP 601/2006 Sb. bude řešit příprava výroby.
Výkopové práce v sousedství soukromých pozemků nutno provádět tak, aby nedošlo k
porušení základových konstrukcí oplocení. Před započetím výkopových prací požádá
investor jednotlivé správce podzemních zařízení o vytýčení sítí a po ukončení prací bude
provedeno opětné převzetí sítí jednotlivými správci. Při výstavbě je nutno dodržet
ochranná pásma dle příslušných vyhlášek.
Veškeré montážní práce musí být prováděny dle platných technologických postupů a
předpis č. 192/2005 sb. ČÚBP a z.č. 309/2006 Sb., které stanovují základní požadavky k
zajištění bezpečnosti práce.
Aby při realizaci stavby nedošlo k ohrožení zdraví pracovníků, je třeba respektovat
základní bezpečnostní předpisy týkající se zejména:
- zajištění bezpečnosti při zemních pracích
- při montáži prefabrikovaných dílců
- při pracích betonářských a pokládce potrubí do rýhy
- zajištění výkopů proti nežádoucím sesuvům (bezpečnostní pažení)
Před zahájením stavebních prací musí být pracovníci poučeni o tom, jak si mají při práci
počínat, aby neohrožovali zdraví a bezpečnost svoji, eventuálně svých spolupracovníků.
Zvlášť je nutné zdůraznit ochranu před poraněním pohyblivými částmi strojů, úrazy el.
proudem, eventuálně nedostatečným zajištěním výkopů pažením. V daném případě jde
zejména o ustanovení a články zabývající se prováděním prací a pohybem pracovníků ve
výkopových jámách.
f) nakládání s odpady.
Jedná se o vybudování chodníku a úpravou vozovek. Předpokládá se vznik odpadu.
S odpadem, který vznikne během provádění realizace stavby je původce /zhotovitel/ povinen
nakládat dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho souvisejícími
předpisy, zejména vyhlášky č. 383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o
podrobnostech nakládání s odpady v aktuálním znění a vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog
odpadů. S odpadem je možno nakládat pouze tak, jak stanovuje zákon o odpadech 185/2001
a předpisy vydané k jeho provedení. Původce odpadu se může odpadu zbavit pouze
způsobem, který je v souladu se zákonem č. 294/2005 Sb. a jinými právními předpisy. Na
každého kdo převezme odpady od původce, přechází povinnosti původce (§5 Sb.294/2005).
Povinnosti původce:
a)
odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,
b)
zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 9a,
c)
odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a
prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich
převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené
právnické osoby,
d)
ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle
jejich skutečných vlastností,
e)
shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,
f)
zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
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vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady
a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto
zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a
zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci
archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním
předpisem,
vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v
souladu se zvláštními právními předpisy,
ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle
§ 15,
platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v
tomto zákoně.

Hierarchie způsobu nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 §9a článek (1)
a) předcházení vzniku odpadů,
b) příprava k opětovnému použití,
c) recyklace odpadů,
d) jiné využití odpadů, například energetické využití,
e) odstranění odpadů.
Zemina
Výkopová zemina je vedlejším produktem nikoli odpadem, tudíž je možné jej zpět využít do
staveniště např. jako zásypy.
Štěrky
Při výkopových prací budou odstraněny štěrkové plochy. Nelze-li štěrky využít zpět dostavby.
stavebník musí nabídnout štěrky k recyklaci na příslušné zařízení s certifikací. Bude-li odpad
odmítnut k recyklaci. Musí najít jiné využití odpadu. Není-li ani to možné musí stavebník
odpad odstranit odvést na příslušné zařízení s certifikací.
Asfalty
Při osazování obrub budou odfrézovaná vozovka do tl. 0,10 m. Asfalty budou zpět použity do
stavby, musí tedy proběhnout příprava k opětovnému použití na příslušném zařízení
s certifikací. Přebytek odfrézovaného asfaltu bude nabídnut na recyklaci na příslušné zařízení
k tomu určené. Bude-li odpad odmítnut k recyklaci. Musí se najít jiné využití odpadu. Není-li
ani to možné musí stavebník odpad odstranit odvést na příslušné zařízení s certifikací.
Betony
V místě autobusové zastávky budou odstraněny beton. Nelze-li beton využít zpět dostavby.
Stavebník musí nabídnout štěrky k recyklaci na příslušné zařízení s certifikací. Bude-li odpad
odmítnut k recyklaci. Musí najít jiné využití odpadu. Není-li ani to možné musí stavebník
odpad odstranit, odvést na příslušné zařízení s certifikací.

14.

Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnily základní požadavky,
kterými jsou
a) Mechanická odolnost a stabilita
Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy tak, aby po dobu předpokládané
existence stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které se
14
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mohou běžně vyskytnout při provádění a užívání stavby, a škodlivému působení prostředí,
zejména atmosférickým a chemickým vlivům, korozi, záření a otřesům.
Odolnost a trvanlivost je zaručena návrhem bet. dlažby a obrub.
b) požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, ůnikové cesty
pro osoby apod.),
Průjezd vozidel podskupiny N2 je zajištěn. Požární voda bude řešena jako nyní, tj. z
podzemních hydrantů v Revoluční ulici, v blízkosti je se nachází potok zdroj vody v případě
požáru lze použit z tohoto potoka.
c) ochrana zdraví, zdravích životních podmínek a životního prostředí,
Stavba je navržena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní
podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb, a aby neohrožovala životní prostředí
nad limity obsažené ve zvláštních předpisech.
d) ochrana proti hluku,
V rámci stavby není vyžadována speciální ochrana proti hluku. Stavba bude zajišťovat, aby
hluk a vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí
noční klid a je vyhovující pro obytné a pracovní prostředí, a to i na sousedních pozemcích a
stavbách.
e) bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích),
Bezpečnost a plynulost je zajištěna dostatečnou šířkou chodníku. Dále bylo postupováno v
souladu s ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“. Kladné vyjádření DI Policie ČR je
součástí dokladové části.
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k
úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem.
f) úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při
výstavbě a údržbě apod.),
Nejedná se o stavby budov, tudíž nejsou dokladovány požadavky na energetickou náročnost
budov a stanovení celkové energetické spotřeby stavby.

15.

Další požadavky

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení
a) Užitých vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecně technické
požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.),
Životnost stavby je zaručena návrhem z kamenné dlažby a obrub.
Stavba je navržena, tak aby byla snadno udržitelná běžně dostupnými prostředky technických
služeb.
b) Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných
komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,
Není požadováno.
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c) Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresivní
podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy),
Stavba není negativně ovlivněna účinky vnějšího prostředí.
d) Splnění požadavků dotčených orgánů.
Budou doplněny v čistopise.
V Chebu, 5. 1. 2018

Vypracoval:

16

Ing. Veronika Šulková
Ing. Petr Král
Ing. Petra Neubauerová
Ing. Jiří Stehlík

