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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1. Identifikační údaje                                      
 

1.1.  STAVBA 
Název stavby:  Oprava ulice Višňovka 
Místo stavby: Praha 5 - Slivenec 
Druh stavby:  rekonstrukce 
Stupeň PD: DSP v podrobnostech RDS 
 
 

1.2.  INVESTOR (OBJEDNATEL DOKUMENTACE) 
Majitel (správce) pozemků a investor : Městská část Praha Slivenec 
              K Lochkovu 6, 154 00 Praha – Slivenec 
 

1.3.  PROJEKTANT (ZHOTOVITEL DOKUMENTACE) 

Název projektanta:  Ing. Jana Dušková  

Adresa projektanta :  Cuřínova 589/12, 142 00, Praha 4 - Kamýk  

IČO projektanta :   610 24 988  

Zpracovatelský tým:  hlavní inženýr projektu,  
zodpovědný projektant ing. Jana Dušková - autorizovaný  

inženýr v oboru dopravní stavby 
        (číslo autorizace 0008130)  
 
2. Výchozí podklady 

- Katastrální mapa území 
- Prohlídka na místě 
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb 
- TKP – D schválené MDS ČR – OKP č.j.23298/98 – 120 
- Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválená MDS OKP č.j.28345/99- 120 
- Platné ČSN (např. ČSN 73 6110 a další), TP (např. 170 a další), … 
 
 
 



„Oprava ulice Višňovka, Praha 5 – Slivenec“  
DSP                                                                   10/2009 
E. Dokumentace       
SO 101 – OPRAVA ULICE VIŠŇOVKA 
E.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 Strana 2 

3.1. Základní údaje o lokalitě 

Předmětná lokalita se nachází v obci Praha 5 - Slivenec, na pozemcích k.ú. Slivenec, v klidové 
zóně v blízkosti místního hřbitova, v řídce obydlené lokalitě (zástavba menších vilových domů a 
chat).   

 
3.2. Předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace je návrh opravy povrchu komunikace – ulice Višňovka – tj.  návrh 
konstrukčních vrstev komunikace a zajištění funkčního odvodnění, v úseku od hřbitova po ulici 
K Homolce, úsek v délce cca 345 m.   

Předmětem stavebního objektu je oprava a zpevnění povrchu komunikace. Návrh komunikace je 
zpracován dle podmínek stanovených požadavky zadavatelem - Městskou částí Praha Slivenec. 

Předmětem tohoto stavebního objektu je návrh opravy komunikace, její napojení na navazující 
stávající povrch komunikace Višňovka a  K Homolce a návrh funkčního odvodnění této části 
komunikace. 
 
4. Technické řešení - KOMUNIKACE 

Silniční objekt řeší opravu místní komunikace v zastavěném řešeném území.  

Návrh opravy komunikace, která bude i v budoucnu zajišťovat obsluhu stávajících objektů 
v řešeném území, vychází z návrhu jedné přístupové komunikace - místní obslužná jednopruhová 
obousměrná místní komunikace funkční skupiny C, bez chodníků po stranách, s nezpevněnou 
krajnicí (s funkcí vsakovacího pásu po jedné straně komunikace), která se napojuje na navazující 
část přístupové komunikace Višňovka a na ulici K Homolce, při nezbytné úpravě šířkových a 
směrových parametrů opravované části komunikace.  

4.1. Směrové řešení 

Hlavní přístupová komunikace – ulice Višňovka  –  lemuje po okraji zájmovou oblast 
(obydlenou část a část lesa) ve svažitém terénu. Směrové řešení základního silničního objektu 
vyplynulo z podmínek daných současnou zástavbou, polohou stávající části přístupové komunikace 
a polohou vjezdů na okolní pozemky.  
Trasa komunikace je stávající, je složena z přímých úseků a prostých kruhových oblouků. Celková 
délka hlavního silničního objektu je 221,030 m + 124,640m, celkem 345 m. 
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4.2. Výškové řešení 

Výškové řešení silničního objektu vyplynulo z podmínek daných současnou zástavbou, potřebou 
napojení na výškovou úroveň stávající přístupové i navazující komunikace i stávajících  polohou 
vjezdů na okolní pozemky. 

Niveleta komunikace je navržena tak, aby příčný sklon komunikace výškově navazoval na okolní 
vjezdy, a od vjezdů aby příčné komunikace klesala v příčném sklonu -2,5% k lesu (nezpevněné 
krajnici) nebo žlabu.  
Komunikace je v ZÚ a v KÚ  napojena na navazující komunikaci. 
 

4.3. Šířkové uspořádání 

Šířkové uspořádání komunikace zůstane i po rekonstrukčních pracích téměř identické. 

Šířkové uspořádání je následující : 

(místní obslužná jednopruhová obousměrná místní komunikace funkční skupiny C)  
- jízdní pruh ……………..…….....................................…1 x  3,30 – 5,80 m    
- nezpevněná krajnice (vsakovací pás)  ………………...1 x 0,5 m 
(součástí celkové šířky komunikace) 

Šířka komunikace CELKEM (zpevněná část) :  3,30 – 5,80 m 

Komunikace je obousměrná a má šířku 3,30 – 5,80 m. Jeden jízdní pruh (společný pro oba 
směry) je šířky 1 x 3,30 – 5,80 m . Po jedné straně nezpevněná krajnice šířky 0,5m, která je řešena 
jako vsakovací pás. 

 

4.4. Příčný sklon a klopení 

Příčný sklon komunikace je nově navržen jednostranný ve sklonu 2,5% od oplocení obytných domů 
a zahrad, k nezpevněné krajnici (vsakovacímu pásu) nebo k betonovému žlabu. 

Pouze v napojeních na ZÚ a v KÚ je příčné klopení závislé na stávajícím příčném sklonu 
navazujících částí komunikace. 

V průběhu trasy se 1 x provede překlopení příčného sklonu na opačnou stranu na délce 15 m (km 
0,175 – km 0,190 – 1.část opravy). 

4.5. Konstrukce vozovky 

Pro opravu komunikace byla navržena konstrukce vozovky, odpovídající typu D2-N-3 dle TP 170 
z r. 2004 s  asfaltovým povrchem, v celkové ploše 1450 m2 (předpokládaná denní průměrná 
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intenzita těžkých nákladních vozidel pro všechny jízdní pruhy za 24 hodin je uvažovaná v rozmezí 
15 – 100 vozidel). 

třída dopravního zatížení                 .......... V. 
návrhová úroveň porušení vozovky .......... D2  

Konstrukce  vozovky:   NÚP D2, TDZ V  typ D2-N-3 
 
ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11 S (ABS I)     50 mm 
Asf. postřik spojovací emulzní  PSE     0,5 kg/m2 
ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11 

(ABS II)  
nebo  
R-materiál              

    50 mm 

Postřik infiltrační asfaltový  PIA     0,5 kg/m2 
ŠTĚRKODRŤ frakce 0-32 (popř. recyklát), uhutnit ŠD (RECYKLÁT)     50 mm 
MECHANICKY ZPEVNĚNÁ ZEMINA 
(už je na místě) 

MZ   200 mm    

C e l k e m    min.    350 mm   
 (150 mm 
nového mater.)    

Aktivní zóna : 
Protože se jedná o povrchovou opravu komunikace, která je zde vedena již řadu let (podloží 
komunikace je tudíž stávajícím provozem dostatečně konsolidováno), projektant tedy předpokládá 
jako spodní podkladní vrstvu mechanicky zpevněnou zeminu MZ, dále projektant předpokládá, že 
hodnoty Edef2 na pláni dosahují s přehledem 30 MPa (dle TP 170), na spodní podkladní vrstvě MZ 
musejí dosahovat  hodnotu  50 MPa (což bude dle předpokladu projektanta také dodrženo).  

4.6. Chodníky 
Chodníky se v navržené lokalitě  nevyskytují. 

4.7. Obrubníky 

Okraje vozovky budou lemovány buď odvodňovacím žlabem, nebo nezpevněnou krajnicí. 
Obrubníky nebudou použity. 

4.8. Geologie  

Geologie: 

V zájmové lokalitě se podle geologických map vyskytují v podloží následující horniny : 
(rozhraní JZ/SV část viz níže beru někde na spodní úrovni hřbitova – ulice Višňovka spodní část) 

• V JZ části vápence (dvoreckoprokopské vápence, devon, paleozoikum). 
• V SV části ještě zbytky středně až hrubozrnných pískovců (cenoman, svrchní křída)  
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Skalní podklad by měl být v obou případech do 2 m (resp. až do 3 m v SV části). 
(Kvartérní pokryv do 2 (3) m předpokládám hlíny s úlomky zvětralých vápenců v JZ části, resp. 
hlinité písky a písčité hlíny nebo případně sprašové hlíny v SV části). 
 
Trasa komunikace, jak projektant předpokládá, je vedena v již zmíněných horninách, v podloží jsou 
k zastižení nepropustné vápence a částečně propustné pískovce. Není možné při odvodnění počítat 
se vsakem, proto je navrženo odvodnění do stávající dešťové kanalizace. 
 

4.9. Zemní práce 

V trase komunikace budou provedeny výkopové práce, které spočívají ve vybourání stávajících 
vrchních konstrukčních vrstev vozovky v předpokládané tl.  do 100 mm (dle skutečnosti). 

Budou provedeny práce, které spočívají ve srovnání povrchu komunikace do požadovaného 
příčného sklonu, v odstranění 50-150 mm (průměrně 100 mm)  stávajících vrchních konstrukčních 
vrstev (v tl. od 50 mm u horního okraje komunikace po 150 mm u dolního okraje komunikace u 
nezpevněné krajnice). 

Předpokládané stavební činnosti prováděné při opravě komunikace : 
Při stavbě komunikace je nutné provést pouze drobné zemní úpravy, protože niveleta komunikace 
sleduje výškové stávající terén a napojení na okolní pozemky. 

Umístění úpravy komunikace je patrné z přílohy C.2. Koordinační situace.  

Předpokládané stavební činnosti prováděné při rekonstrukčních pracích vozovky v ulici 
Višňovka: 

1) vybourání stávajícího povrchu vozovky v tl. 100 mm v celé délce úseku v celkové šířce  
2) provedení podélného trativodu 
3) položení betonových tvárnic 
4) položení nových konstrukčních vrstev vozovky 

 

4.10. Odvodnění 

Srážkové vody budou z povrchu komunikace odváděny příčným sklonem 2,5% do terénu, popř. 
v nejnižším místě komunikace na nezpevněnou krajnici umístěnou ve směru staničení vlevo v km 
0,000 - 0,080 (tj. do terénu).  

Dále budou srážkové vody z povrchu komunikace odváděny příčným sklonem 2,5% do 
betonových žlabů umístěných za krajem zpevnění. 
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PŘEHLED A UMÍSTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH PRVKŮ: 

nezpevněná krajnice vlevo :  km 0,000 – 0,080  dl.  80 m (1.část) 

příkopová tvárnice ŽB vlevo : km 0,080 – 0,220  dl. 140 m (1.část)  

horská vpust HV 2 vlevo:      km 0,220    (zaústěna do dešťové kanalizace)    (1.část) 

trativod vlevo :   km 0,000 – 0,220  dl. 220 m     (1.část) 

příkopová tvárnice ŽB vlevo : km 0,012 – 0,044  dl. 32 m (2.část) 

horská vpust HV 1 vlevo:      km 0,044    (zaústěna do dešťové kanalizace)    (2.část) 

trativod vlevo :   km 0,000 – 0,050  dl.  50 m (2.část) 

příkopová tvárnice ŽB vpravo :         km 0,050 – 0,114  dl. 64 m (2.část)  

zpevněná krajnice (ŠD) vpravo : km 0,114 – 0,124  dl. 10 m (2.část) 

trativod vpravo :   km 0,050 – 0,130  dl.  80 m (2.část) 

Nové uliční vpusti, zaústěné do dešťové kanalizace, jsou navrženy v km : 

VPRAVO km 0,072 - UV2 a 0,114 – UV1 (2.část) 

V nejnižším místě komunikace (za okrajem zpevnění) bude pod nezpevněnou krajnicí nebo 
betonovým žlabem komunikace štěrkový podélný drén o rozměrech š. 0,4 - 0,5 x  hl. 1,0 m pro 
snadnější odvod vody pod komunikací, případně zasakování, v celkové délce 220+50+80=350 m, 
drén bude vyplněn zhutněnou štěrkodrtí ŠD 0-32 a drenážní trubkou PVC DN 160. Odtud projektant 
předpokládá částečný vsak nebo odvod propustným podložím pod komunikací, trubky PVC budou 
zaústěny do nově navržených vpustí dešťové kanalizace. 

Pro odvedení povrchové vody jsou navrženy v několika místech otevřené příkopy tvořené 
betonovými příkopovými tvárnicemi š. 0,50 m uloženými do betonového lože (v délkách dle výše 
uvedeného přehledu). 

Zemní pláň je odvodněna v příčném směru min.příčným sklonem 3% k podélnému trativodu, 
který je umístěn pod nezpevněnou krajnicí, popř. do terénu.  

4.11. Napojení na okolní komunikace 

Ulice Višňovka je zapojena do celkového systému jednosměrných i obousměrných ulic v Praze 5 
Slivenci. Vjezd i výjezd do ulice Višňovka je z ulice Višňovka nebo z ulice K Homolce. Toto 
napojení zůstane zachováno. 

4.12. Dopravní značení 

Trvalé svislé ani vodorovné dopravní značení zde není navrženo.  
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4.13. Doprava v klidu 

Doprava v klidu není samostatně řešena, nejedná se o novostavbu.   

4.14. Související objekty 
 

SO 102 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 

4.15. Stávající inženýrské sítě 

V prostoru tohoto objektu byly zjištěny stávající inženýrské sítě. Jsou zakresleny v příloze C.2. 
Koordinační situace.  
Veškeré stávající inženýrské sítě procházející staveništěm nebudou stavbou dotčeny.  
(Předpokládá se, že jsou stávající inž. sítě uloženy v potřebných hloubkách dle příslušných 
ČSN, tudíž nebudou stavbou dotčeny.) 
Pokud dochází ke kolizi se stavebními úpravami chodníku, jsou tyto sítě ochráněny nebo přeloženy 
a jejich přeložky taktéž zakresleny. 
Výkopy kolem stávajících nepřekládaných inž. sítí budou prováděny ručně, v jejich blízkosti nebude 
prováděno dohutňování.  
Stavební činností nedojde k porušení inž. sítí. 
Po dokončení stavebních prací bude nutná výškový úprava poklopů inž. sítí. 

4.16. Vytýčení 

Vytyčení objektu je dáno podrobnými body komunikace v ose komunikace v souřadnicích. 
Vytyčení je zpracováno v souřadném systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.  
Vytýčení je součástí objektu – příloha č. E.1.5. Vytyčovací výkres. 

4.17. Řešení z hlediska obecně technických požadavků zabezpečujících užívání 
stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Z hlediska plnění požadavků vyhl. č. 369/01 Sb. se stavba neposuzuje podle § 1, odst. 1c) – 
stavba občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností. 
Projekt tedy není zpracován podle vyhl. č. 132/98 Sb., § 18 – v návrhu nejsou dodrženy obecné 
technické požadavky zabezpečující užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace – nejsou zde chodníky, nejsou zde tedy použity varovné ani signální pásy. Přechody 
pro chodce se zde rovněž nevyskytují. 

4.18. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ : 
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V průběhu stavebních prací musí zhotovitel dbát na dodržování předpisů bezpečnosti práce a 
provádět práce tak, aby nedošlo k únikům ropných látek a nebylo okolí stavby nadměrně 
zatěžováno prachem a hlukem. 

4.19. VEGETAČNÍ ÚPRAVY : 

Součástí objektu nejsou vegetační úpravy. 

 
 

5.1. POSTUP PRACÍ 

Realizace opravy komunikace bude prováděna za vyloučení provozu v části ulici Višňovka 
v několika (dvou) na sebe navazujících etapách výstavby.  

Pro každou etapu bude v plánovaném místě prací zakázáno zastavení automobilů (označeno 
v předstihu 7 dnů – viz. DIO).  Doba výstavby celkem cca 1,5 měsíce. 
 

5.2. Objektová skladba : 
 
Členění stavby je dáno technickými a konstrukčními předpoklady řešení: 
 
                O B J E K T 
  

 

 OBJEKTY ŘADY 100  

SO 101 OPRAVA ULICE VIŠŇOVKA  

SO 102 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ  

5.3. Lhůta výstavby , termín zahájení a dokončení stavby 
 

 PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH VÝSTAVBY 

Lhůta výstavby vychází z harmonogramu výstavby, je stanovena na 3 týdny na každou etapu 
výstavby. Při výběrovém řízení bude zvýhodněn dodavatel, který nabídne lhůtu kratší.  

Z důvodu důležitosti komunikace a frekvence dopravy v daném úseku je navržen termín 
realizace na letní období – měsíc červenec až srpen roku 2010.  

1. etapa výstavby 
Termín zahájení       ................................…......... ………………..         05.07.2010 
Termín dokončení    ................................…......... ………………           25.07.2010 

2. etapa výstavby 
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Termín zahájení       ................................…......... ………………..         26.07.2010 
Termín dokončení    ................................…......... ………………           15.08.2010 

Zařízení staveniště se bude v rámci každé etapy posouvat podle postupu prací. 

PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH VÝSTAVBY 
- zahájení stavby :       07 / 2010  

- etapizace a uvádění do provozu :     po polovinách 

- dokončení stavby :       08 / 2010 

5.4. Postup výstavby 

Stavební práce při opravě vozovky jsou rozděleny z technologických a provozních 
důvodů na 2 etapy.  

ETAPY VÝSTAVBY:  
• v průběhu realizace rekonstrukce nebude v ulici Višňovka zajištěn průjezd osobních 

vozidel, bude zajištěn pouze průjezd vozidel IZS  
• obsluha zástavby obytných domů a příjezd vozidel popelářů bude umožněn jen částečně 

z ulice Višňovka jako obvykle 
• po celou dobu výstavby je nutné zachovat bezpečný přístup pro pěší do všech 

nemovitostí a umožnit příjezd IZS (záchranné služby, vozidel hasičů), kromě dalších 
vozidel dopravní obsluhy 

• podél dočasného záboru na komunikaci bude zajištěn bezpečný pruh pro pěší o šířce 
min. 1,5 m   

• případné překopy chodníků budou opatřeny lávkami, které svou šířkou a zabezpečením 
budou odpovídat požadavkům na provoz dětských kočárků a ortopedických vozíků 

• v dostatečném časovém předstihu bude investor akce písemně informovat subjekty 
sousedící s uzavíraným úsekem ulice Višňovka, přímo dotčené připravovaným 
dopravním opatřením 

• v rámci akce nebudou po dobu výstavby všechny stávající sjezdy na nemovitosti, po 
skončení výstavby budou obnoveny 

• výkopové práce budou provedeny pouze v nezbytném rozsahu 
• vybourané hmoty a výkopek nebudou ukládány v prostoru MK, budou průběžně 

odváženy na skládku 
• v průběhu realizace nebudou MK znečišťovány či poškozovány ani jinak užívány 

v rozporu s rozhodnutími nebo platnými předpisy 
• veškeré povrchy narušené výkopy budou v rámci dokončovacích prací upraveny dle 

dispozic správce komunikace nebo uvedeny do původního či projektovaného stavu spolu 
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s obnovou dopravního značení vč. vodorovného tam, kde v rámci akce dojde k jeho 
poškození 

• stavební práce předpokládají uzavření provozu v dotčeném úseku pro pojezd osobních 
vozidel, předpokládají rovněž částečné znemožnění parkování po dobu stavebních prací 

• veškeré práce budou prováděny za úplné uzavírky části ulice Višňovka (z hlediska 
BOZP se nejedná o frekventovanou ulici s velkým nebezpečím pro pracovníky 
zhotovitele, za předpokladu dodržování bezpečnostních předpisů a používání 
pracovníků OOPP)  

   

5.5. Zařízení staveniště 

Plochy zařízení staveniště se uvažují na části uzavřené části komunikace, které budou v období 
výstavby mimo provoz, viz. situace POV.  
Na plochách budou umístěny provizorní objekty pro nejnutnější sociálně provozní zázemí 
stavby, maringotky a sklad materiálu a nářadí. Plochy se budou posouvat dle postupu prací. 
V podstatě lze říci, že plochu zařízení staveniště lze umístit kamkoliv do uzavřené části 
komunikace.  
Je nutno dodržet navržené dopravně inženýrské opatření. 
Zemní a demoliční materiál bude průběžně odvážen na skládku, která bude přesně určena až 
po výběrovém řízení na zhotovitele stavby.  

 
ETAPY VÝSTAVBY:  

ZS 1  ………………………… plocha  30 m2     
ZS 2  ………………………… plocha  30 m2  

5.6. Možnost připojení ZS na inženýrské sítě 
 
Voda pro stavbu                    

Místo napojení viz. situace POV. Odebírané množství bude měřené. O odběr si požádá 
zhotovitel stavby, případně si vodu doveze. 
Voda – možné napojení vedoucí z vodovodního řadu v ulici Višňovka. 
 
Staveništní kanalizace 

Pro účely ZS bude použito chemické WC, dešťové vody se odvedou jako doposud do stávající 
kanalizace.                   
 
Potřeba elektrické energie pro stavbu  

Potřebné množství el. proudu bude odebíráno pro stavbu ze staveništního rozvaděče, který 
bude napojen na nejbližší RIS. Případně bude použit dieselagregát. 
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Telefon 

Budou použity mobilní telefony. 
Vhodná místa napojení viz situace POV. Provizorní odběry budou vždy měřeny a odběr si 
zažádá vybraný zhotovitel stavby. 

5.7. Bilance zemních prací, odpady 

Příloha č. 6 této technické zprávy obsahuje samostatnou přílohu Projekt nakládání s odpady 
z výstavby. 

5.8. Přístup na staveniště, dopravní trasy, omezení dopravy 

Příjezd a výjezd na stavbu bude z ulice Višňovka nebo K Homolce.  

Použité nákladní automobily T 813, automobily Avia. Tonáže vozidel max. 8t, frekvence jízd 
bude maximální dle výpočtu činní 2-3 auta/hod.  

Trasa dopravy vyfrézovaného materiálu : bude určena dodavatelem stavby.  

Trasa dovozu materiálu : bude určena dodavatelem stavby.  
Další trasy ke skládkám a zdrojům stavebního materiálu budou upřesněny po výběrovém řízení 
na zhotovitele stavby. 

Z výpočtu vyplývá, že vybouráním stávající konstrukce vozovky dostaneme cca 145 m3 (1450 
m2 x 0,10= 145 m3) nekvalitního obalovaného kameniva, toto bude odvezeno na skládku. 
Objízdná trasa za rekonstrukční práce na komunikaci v lokalitě nebude zřizována. 
Délka omezeného průjezdného úseku je cca 350 m (220+130 m). 

5.9 Požadavky na provádění stavby 

Pro zhotovitele stavby budou závazně platit stanovisko o hodnocení vlivů podle § 10 zák. č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 132/2000 Sb.:  
• zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před únikem 

ropných látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou stavebních 
mechanizmů a nákladních automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou  staveniště. V 
případě zjištění úniku ropných látek do prostředí postupovat podle havarijního plánu, 
neprodleně informovat orgány a organizace uvedené v havarijním plánu. Sanaci havárie 
zajistit u odborné firmy. 

• V případě požadavku zajistit při provádění zemních prací odborný archeologický dozor dle 
zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zák. č. 242/1992 Sb. V případě 
odkrytí archeologických nálezů tuto skutečnost oznámit a umožnit provedení záchranného 
archeologického výzkumu. 
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• zajistit údržbu silniční sítě, které budou používány jako příjezdové komunikace na 
staveniště, v případě poškození zajistit jejich opravu. Po dokončení výstavby uvést 
příjezdové komunikace alespoň do původního stavu. 

 

 

Ochranná pásma objektů, stávajících vedení, komunikací a železničních jsou následující: 
• Vozovky 
• Místní komunikace I.a II.tř. ………………………………….                           15 m od osy vozovky 
• Plynovody a přípojky do ø 200 mm včetně …………………………       4m od vnějšího povrchu potrubí  
• Napětí nad 1 kV  do 35 kV včetně ………………………………………….             7m od krajního vodiče 
• Napětí od 35 kV  do 110 kV včetně …………………………………………          12m od krajního vodiče 

Elektro podzemní vedení  
• Podzemní sdělovací kabelová vedení místní i dálková ………………….…         1 m od krajního kabelu 
• Podzemní silnoproudá vedení do 110 kV včetně……………………………         1 m od krajního kabelu 
 

5.10. Podmínky pro výstavbu 

Problematiku jako celek řeší zákon č. 244/1992 Sb. ČNR, o  posuzování vlivů na životní 
prostředí. Zákon upravuje  posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn a změn v 
užívání, činností, technologií, rozvojových koncepcí a programů a výrobků na životní prostředí. 

Hluk 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další 
následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 502/2000 Sb. (ochrana proti hluku), 
nařízení vlády č. 178/2001 (pracovní podmínky), vyhláška 376/2000 Sb.(pitná voda), vyhláška č. 
37/2001 Sb. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná 
opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné 
míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny 
hluku stanovené těmito předpisy.  

Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby  následující povinnosti: 

Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje 
vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen 
vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném 
prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami.  

Nejvyšší přípustnou hladinu hluku stanoví uvedené předpisy ve výši 55 dB(A) pro denní dobu a 
45 dB(A) pro noční dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh okolní  
zástavby. Orgán hygienické služby může proto v Závazném posudku stanovit podmínky 
provádění stavby s ohledem na hluk. 
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Emise 

Tuto problematiku řeší zákon č. 218/1992, kterým se mění a  doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o 
ochraně ovzduší před  znečišťujícími látkami. 

Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, výrobu 
betonu, výrobu živic, demolice objektů apod. 
 
Prašnost 

V průběhu provádění zemních prací je zhotovitel povinen  provádět opatření ke snížení 
prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden 
stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební úřad. 
Během výkopových prací nesmí docházet ke znečišťování příjezdových komunikací. Zhotovitel 
je povinen zajišťovat jejich sjízdnost a pravidelnou údržbu. Veškeré plochy dotčené stavbou 
budou po akci prosty stavebních zbytků.  

Zabezpečení chráněných porostů, území, objektů a ochranných  pásem 

V případě, že v souvislosti s přípravou stavby a její  realizací dojde ke styku s chráněným 
územím, musí zhotovitel dodržet veškerá opatření o jejich ochraně uvedená v dokumentaci pro 
zhotovovací práce a dbát, aby byly dodržovány veškeré právní normy, které s touto 
problematikou souvisejí.  
Po dobu výstavby je nutná ochrana zeleně v záboru staveniště, pokud se nekácí. 

Jde zejména o: 
• Zákon ČNR č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve  znění zákonného opatř. č. 

347/92Sb. 
• Vyhlášku MŽP ČR č. 395/92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 

114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
• Zákon ČNR 20/87 Sb., o státní památkové péči 
• Zákon ČNR č. 242/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 20/87 Sb., o státní 

památkové péči ve znění zákona ČNR č. 425/90 Sb., o okresních úřadech 
• Poškozené travnaté plochy budou obnoveny dle ČSN DIN 18 917, tj. pokryty vrstvou 

min. 10 cm substrátu, osety parkovou travní směsí, po vzejití posečeny. Dřeviny rostoucí 
v blízkosti, které nebudou káceny budou řádně ochráněny. Sadové úpravy budou 
realizovány pouze v klimaticky vhodném termínu tj. od října do dubna dle platných norem 
pro sadovnictví a krajinářství. 

• V ochranném pásmu kabelů budou prováděny výkopové práce ručně.  
• Pracovníci provádějící zemní práce musí dbát v místech, kde vedou slaboproudé kabely  

nejvyšší opatrnosti, nesmí používat nevhodné nářadí a v rozsahu 1,5 m po každé straně 
vyznačené trasy vedení nepoužívali žádné mechanizační prostředky. Po dobu výstavby 
učinit veškerá opatření zamezující možné poškození podzemního telekomunikačního 
vedení a zařízení přejezdem stavební techniky a to i na přístupových trasách ke 
staveništi. Nad telekomunikačním zařízením je nutno dodržovat zákaz skládek a 
budování zařízení, které by k nim znemožňovalo přístup. Odkryté telekomunikační 
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vedení (zařízení) musí být řádně zabezpečeno proti poškození a to nejen při provádění 
prací, ale i před poškozením třetími osobami. Zemina pod kabelem bude zhutněna a 
bude vyzván pracovník technického provozu k provedení kontroly před zakrytím kabelu. 

• Zahájení prací bude předem oznámeno provozu vodovodů v Strakonicích, před 
zahájením prací na jednotlivých objektech bude vytýčeno stávající vedení a zařízení 
vodovodu a kanalizace v prostoru výstavby. Vodovod a kanalizace kromě částí rušených 
při přepojení, nesmí být stavbou poškozeny. 

Ochrana povrchových a podzemních vod 

V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování  povrchových vod a 
ohrožování kvality podzemních vod. 

• Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená ve  vyhlášce MLVH č. 6/1977 
Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod a nařízení vlády ČR č. 171/92 
Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod.  

• Dodavatel je povinen řídit se vyhláškou MLVH č. 6/1977 Sb. o ochraně jakosti 
povrchových a podzemních vod a nařízení vlády ČR č. 171/92 Sb., kterým se stanoví 
ukazatele přípustného znečištění vod. 

Odpady 

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména  ustanovení uvedených zákonů a 
zákonných opatření: 

• Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 
• Vyhláška MŽP ČR a MZD ČR č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů 
• Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., stanovující katalog odpadů, seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 
k udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

• 311/1991 Sb. o státní správě 
• 401/1991 Sb. o programech odpadového hospodářství 
• 521/1991 Sb. o vedení evidence odpadů 
• 513/1992 Sb. nařízení vlády o podrobnostech nakládání s odpady 

Demoliční materiál obsahující živice bude recyklován. Druhy odpadu řeší -  Projekt odpadového 
hospodářství z výstavby. 

Vibrace 

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví vyhláška č.13/1977Sb.o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, která  rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. 
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K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními  účinky na budovy v blízkosti 
stavby pozemní komunikace je možné  tyto použít pouze se souhlasem stavebního dozoru po 
předchozím  posouzení statického stavu budov. 

5.11. Časový postup likvidace zařízení staveniště 

Zařízení staveniště bude likvidováno postupně podle postupu výstavby, tak, aby nebránilo 
včasnému dokončení jednotlivých částí výstavby.  

 

 
 SPECIFIKACE A LIKVIDACE ODPADŮ 
Během rekonstrukčních prací chodníků vznikne při stavební činnosti množství odpadů. 
V souvislosti se vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je nutné se vzniklým 
odpadem nakládat dle níže uvedeného textu. 

Nakládání s odpady musí odpovídat následujícím právním předpisům v oblasti 
odpadového hospodářství v ČR : 

Zákon č. 314/2006 Sb.,kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění novely zákona č. 314/2006 Sb. (Úplné znění 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z 
pozdějších změn - Datum účinnosti od: 1.1.2007, část změny 314/2006 s účinností od 
1.4.2007). 
- s výjimkou §31 odst.5 (Povinnosti při nakládání s bateriemi a akumulátory ) 
    a § 38 odst.3,4,5,6,7,8 ( Zpětný odběr některých výrobků)  
- s výjimkou části 16 ( tj. Změna zákona č.130/1974 Sb. o státní správě ve vodním  
hospodářství), která nabyla účinnosti dnem vyhlášení, tj. 14.6.2001  

Vyhláška MŽP č. 353/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech 
způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění vyhlášky č. 505/2004 Sb., a 
vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů  

Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
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Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady - aktualizované znění 
po změně vyhláškou č. 294/2005 Sb. s účinností od 5.8.2005 a vyhláškou č. 41/2005 Sb. s 
účinností od 1.2.2005  (nový prováděcí předpis)   

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) - aktualizované znění 
po změně vyhláškou č. 503/2004 Sb. s účinností od 1.10.2004 ( nový prováděcí předpis) 

Vyhláška č. 168/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 
Sb., kterou se stanoví Novela Katalogu odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 
(Zařazování odpadů autovraků a upřesnění k formulářům při přepravě odpadů z ČR, platnost od 
5.7.2007 – NEBUDE PŘI STAVBĚ UPLATNĚNA) 

Vyhláška MŽP a MZ č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů - 
aktualizované znění po změně vyhláškou č. 502/2004 Sb. s účinností od 1.10.2004 

Vyhláška MŽP č. 237/2002 Sb. o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých 
výrobků - aktualizované znění po změně vyhláškou č. 505/2004 Sb. s účinností od 1.10.2004 

Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých 
zákonů  

Právní předpisy v oblasti odpadového hospodářství v hl.m. Praze : 

• Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, kterým se upravuje postavení hlavního 
města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje a obce a dále postavení 
městských částí (§ 29 odst. 2, 3 a 4) 

• Obecně závazná vyhláška č. 20/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vyhlašuje závazná část 
plánu odpadového hospodářství hlavního města Prahy 
 

• Obecně závazná vyhláška č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem 
(vyhláška o odpadech) 

• Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 Sb. hl.m. Prahy, kterou se stanoví poplatek 
za komunální odpad 

• Vyhláška č.8/1980 Sb. Národního výboru hl. m. Prahy, o čistotě na území hlavního 
města Prahy 
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Dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb. jsou  v této zprávě uvedeny nároky na likvidaci 
odpadů.  
Podle § 10 v třetí části výše uvedeného a dosud platného zákona o odpadech je základní 
povinností každého stavebníka (původce odpadů) předcházet vzniku odpadu a vznik odpadu co 
nejvíce omezovat, omezovat nebezpečné vlastnosti odpadů; odpady, jejichž vzniku nelze 
zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a 
životní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem, popř. vytvářet předpoklady pro využívání 
a zneškodňování odpadů.  

 
V případě vzniku odpadu je pak nezbytné nakládat s odpadem dle uvedených předpisů. Ze 
zákona je povinna likvidovat odpad fyzická nebo právnická osoba, při jejíž činnosti odpad vzniká 
nebo odborná firma smluvně zavázaná k likvidaci odpadu. Povinností investora stavební akce je 
zabezpečit veškeré nakládání s odpady podle Zákona o odpadech č.185/2001 Sb. a 
navazujících vyhlášek. 
Státní správu v oblasti s nakládání s odpady provádí dle výše citovaného zákona místně 
příslušný stavební úřad nebo jiný orgán po dohodě s odborem životního prostředí  Magistrátu  
hlavního města Prahy. 

Dle výše citovaných předpisů je provedeno zatřídění odpadů, které vzniknou při realizaci této 
stavební akce, a určeno, jak budou tyto odpady likvidovány. Jednotlivé druhy odpadů jsou 
uvedeny v přiložené tabulce. 
  
Přehled druhů odpadů, které se na stavbě vyskytnou:  

vysvětlivky:  O odpad ostatní 
   N odpad nebezpečný 
(- prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů, - druhé dvojčíslí označuje podskupinu odpadů, - třetí 
dvojčíslí označuje druh odpadu zařazeného do příslušné skupiny (podskupiny) odpadů). 
 
katalog.  druh odpadu         kategorie odpadu 
6-místný kód            
    
17               STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
17 03          ASFALTOVÉ SMĚSI, DEHET A VÝROBKY Z DEHTU 
17 03 02     asfaltové směsi neuvedené pod  17 03 01                                   O 
17 05          ZEMINA (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST), 
       KAMENÍ A VYTĚŽENÁ HLUŠINA 
17 05 04     zemina a  kamení  neuvedené pod číslem 17 05 03                            O 
Případné další odpady viz katalog odpadů. 

Nakládání s odpady 
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Pro tuto stavbu jsou předpokládány dále uvedené způsoby likvidace odpadu vzniklého při 
provádění stavebních prací: 

a) Živice frézovaná (odpady druhu 17 03)  – budou odvezeny do obalovny zhotovitele a 
použity jako R-materiál pro následné znovupoužití 

b) Zeminy a kamení (odpady charakteru "O" vyjma odpadu druhu 17 03) – budou opět 
využity nebo odvezeny na řízenou skládku (vzdálenost skládky uvažována do 25 km 
– způsob likvidace a lokalita je součástí výběru zhotovitele stavby) 

Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí s 
technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem prací. Ve smlouvě investora a zhotovitele na 
dodávku stavebních prací musí být zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, vznikající 
jeho činností. 
Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních 
mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou 
zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp. kontejneru, vyvést na příslušnou 
skládku nebo do spalovny. O vzniklých odpadech musí zhotovitel stavby vést evidenci, aby bylo 
možno při kolaudaci provést vyhodnocení. Potřebné postupy budou uvedeny v Havarijním 
plánu, zpracovaném v rámci RDS nebo při stavbě. 
Zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodářství, který předloží 
k odsouhlasení investorovi akce. 
 

Skladování 

Odpad charakteru "N" musí být shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob 
z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti, odcizení, neodborné manipulaci a úniku do 
životního prostředí – v této stavbě se nebezpečný odpad nepředpokládá.. 

Mezideponie materiálů charakteru "O" přichází v úvahu pouze na plochách ZS. 
 
Přílohy: 1.   Přehled a kategorizace odpadů (tabulka 1 x A4)…………..str. 19
 
 
 
PŘÍLOHY : 
PŘÍL. Č. 2. 1.  Situace POV – jednotlivé etapy výstavby                  M 1 : 1 250 
PŘÍL. Č. 2. 2.  Harmonogram výstavby 
 
 
 
Vypracovala: 
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V Praze 10/2009                Ing. Jana Dušková  
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P Ř E H L E D    A    K A T E G O R I Z A C E    O D P A D Ů 
 

 
Pořad. 
číslo 

Číslo 
odpadu 
podle 

katalogu 
Název odpadu Původ odpadu  Kategorie 

odpadu 
Množství 
odpadu 

(m3,m,ks)

Způsob 
likvidace 
(uložení) 

 

 
1 

 
17 03 02 

Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01 (bez dehtu) 

 Bourání vrchních vrstev vozovky – asfaltem či 
cementem obalené kamenivo 

 
O 
 

 
45 m3 

 

 
obalovna 

 

 
2 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené 

pod číslem 17 05 03 
 Vybourání vrchních vrstev konstrukce       
vozovky – štěrk 

O 100 m3 skládka 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Vysvětlivky ke kategorii odpadu   Vysvětlivky ke způsobu likvidace odpadu 
 

       
 

O Ostatní odpad   skládka skládka určená zhotovitelem stavby      -  25 km 
 

    obalovna odvoz na obalovnu zhotovitele (nebo určená zhotovitelem
stavby)    

  -  20 km 
 

 


