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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

Název akce:   DEŠŤOVÁ KANALIZACE ZŠ 

Místo stavby:  ulice Ke Smíchovu, Praha 5 - Slivenec 

Kraj:    Praha 

Katastrální území:  k.ú. Slivenec 

Stupeň dokumentace: dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Investor:   MČ Praha Slivenec 

    K Lochkovu 6 

    154 00 Praha 5 - Slivenec 

Projektant:   Ing. Michal Chramosta 

    Kubištova 6, 140 00, Praha 4 

Datum zpracování: březen 2012 

 

2. ÚVOD  
 

Návrh plánu organizace výstavby a dopravně-inženýrského opatření vychází 
z dokumentace k územnímu řízení a z dokumentace pro stavební povolení. 
Následně vybraná dodavatelská organizace upřesní POV i DIO, včetně dopravního 
značení, ve své dodavatelské dokumentaci. 
 

3. STAVENIŠTĚ 
 

Staveniště se nachází na katastrálním území městské části Prahy 5 – Slivenec, 
v ulici Ke Smíchovu a v areálu místní základní školy. Přes komunikaci Ke Smíchovu 
bude kanalizace řešena protlakem, tak aby nedošlo k zásahu do plynulosti silničního 
provozu. Startovací a cílová jáma protlaku budou umístěny mimo tuto komunikaci. 
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4. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

4.1 PLOCHY PRO SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Při předpokládaném počtu 10 pracovníků je nutné počítat s následujícími plochami: 
  Šatny    10 m2 
  Umývárna   15 m2 
  WC    1 buňka chemického WC 
  Denní místnost  10 m2 
  Kancelář     5 m2 
Umístění tohoto dočasného zařízení předpokládáme v areálu místní základní školy, 
pro kterou se dešťová kanalizace buduje.  
 

4.2 PLOCHY PRO PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Stavební hmoty budou skladovány na ploše určené pro zařízení staveniště, případně 
přímo na staveništi. Tyto plochy budou následně upřesněny v dodavatelské 
dokumentaci a po ukončení stavebních prací budou uvedeny do původního stavu. 
Umístění tohoto dočasného zařízení předpokládáme v areálu místní základní školy, 
pro kterou se dešťová kanalizace buduje. 
 

5. ZÁBORY PLOCH 
 
Při stavbě je nutné počítat se zábory ploch pro: 

- výstavbu dešťové kanalizace 
- zařízení staveniště 

 

6. KOMUNIKACE 
 

V současné době je možný průjezd všemi stavbou dotčenými komunikacemi, příjezd 
na staveniště je prakticky neomezen. Stavbou bude omezen průjezd komunikací Ke 
Smíchovu pouze snížením rychlosti v dotčeném úseku. Z důvodu umožnění příjezdu 
k přilehlým nemovitostem, kterých se stavba dotýká, je třeba: 

- výkopek okamžitě odvážet 
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- nevytvářet skládky podél výkopu 
- dostatečné zásobení použitým materiálem 
- včasně informovat obyvatele 

 

7. NÁVRH DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 
 

Návrh DIO řeší dopravu při výstavbě dešťové kanalizace pro základní školu 
ve Slivenci v ulici Ke Smíchovu.  
Návrh DIO je uveden na přiložené situaci. 
Osazení dopravních značek pro označení stavby a případné označení objízdných 
tras bude předmětem dodavatelské dokumentace, jejíž součástí bude zpracování 
konkrétního DIO a vydání DIR. 
 

8. SKLÁDKA PŘEBYTEČNÉ ZEMINY 
 

Přebytečná zemina ze stavby bude odvezena na trvalou skládku na náklady vybrané 
dodavatelské organizace.  
 

9. BEZPEČNOST PRÁCE 
 

V průběhu realizace stavby je nutné pro zajištění maximální bezpečnosti a ochrany 
zdraví dodržovat jednotlivými pracovníky veškeré pracovní postupy a bezpečnostní 
opatření vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., zákona č. 251/2005 Sb. a zákona 
č. 262/2006 Sb.  
Výkopy musí být řádně zajištěny a v noci osvětleny červeným světlem podél 
komunikace v min. vzdálenostech po 50 m. Výkopy, přiléhající k veřejným 
komunikacím, musí být opatřeny výstražnou dopravní značkou. Přes výkopy musí být 
zřízeny bezpečné přechody nejméně 1,5 m široké a musí být opatřeny oboustranným 
zábradlím. 


