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1

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1

Označení stavby

Název stavby :

D 0 514 Lahovice – Slivenec:
PHS podél větve SO 131 MÚK Slivenec

Místo stavby :

Hl. m. Praha – městská část Praha 5 – Slivenec

Druh stavby :

Novostavba

1.2

Stavebník/objednatel

Název a adresa :

Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha
Na Pankráci 56
140 00 Praha 4

1.3

Zhotovitel dokumentace

Název a adresa :

VPÚ DECO PRAHA a.s.
Podbabská 20
160 00 Praha 6

IČ :

60193280

DIČ :

CZ 60193280

Zpracovatelský útvar :

Ateliér dopravních staveb

Ředitel ateliéru:

Ing. Vít Havlíček

Hlavní inženýr projektu:

Ing. Lukáš Zemek (ČKAIT č. 0008674)

1.4

Zpracovatelé stavebních objektů

Název SO :

SO 101 – Úprava krajnice

Projektant části:

Ing. Jan Hrachovec
Ing. Petr Čech

Název SO :

SO 180 – Dopravně inženýrská opatření

Projektant části:

Ing. Matěj Bůžek
Ing. Petr Čech (ČKAIT 0007804)

Název SO:

SO 301 – Odvodnění

Projektant části:

Ing. Tomáš Svoboda (ČKAIT 0010519)
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Název SO:

SO 430 – Přeložka veřejného osvětlení

Projektant části:

Ing. Pavel Holeček (ČKAIT 0602093)
Pontex s.r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4

Název SO:

SO 760 – PHS na MÚK Slivenec

Projektant části:

Ing. Nikolas Domín
Ing. Lukáš Zemek (ČKAIT č. 0008674)

2
2.1

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ
Stručný popis návrhu stavby

Protihluková stěna bude navazovat na stávající PHS na rychlostní komunikaci D0.
Bude pokračovat podél komunikace a dál podél odbočné větve MÚK Slivenec. Délka
stěny je 478 m a výška 4 m. V PHS byly navrženy 4 únikové otvory, z nichž jeden přímo
tvoří napojení na stávající PHS. Účelem stavby je snížení hlukových emisí v přilehlé
městské části Slivenec.
2.2

Předpokládaný průběh stavby

Stavba bude provedena v jedné etapě za částečného omezení provozu na rychlostní
komunikaci D0 a odbočné větvi MÚK Slivenec.
2.3

Vazba na územně plánovací dokumentaci
Stavba je v souladu s územním plánem.

2.4

Stručná charakteristika území

Stavba se nachází na území Hl. m. Prahy, městské části Slivenec. PHS se nachází v
extravilánu obce. Okolí stavby tvoří pole.
Stavbu kříží vodovodní potrubí DN 100 L ve správě společnosti Pražské vodovody a
kanalizace, a.s. a kabel elektrického vedení ve správě ŘSD ČR. Stavba se částečně
nachází v ochranném pásmu nadzemního vedení VVN ve správě PREdistribuce, a.s.
Stavba se nenachází v ochranném pásmu vysokotlakého potrubí VTL ve správě
společnosti Pražská plynárenská Distribuce a.s.
2.5

Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní
prostředí

Stavbou bude částečně omezen provoz na silnici D0 a odbočné větvi MÚK Slivenec.
Pravý pruh silnice D0 bude uzavřen a doprava bude svedena do zbylých dvou jízdních
pruhů. V odbočné větvi bude jízdní pruh přesunut na levou stranu vozovky.
Realizovaná stavba nebude mít žádný škodlivý vliv na životní prostředí.
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Podle akustické studie provedené firmou Ametris povede dokončení PHS ke snížení
hlukových emisí na jihozápadním okraji Slivence.
2.6

Celkový dopad stavby na dotčené území

Realizací stavby nedojde ke změně ve způsobu provozu a údržby oproti
současnému stavu. Údržba bude prováděna současnými kapacitami. Protože se nemění
využití prostoru a nedochází k ovlivnění žádných okolních objektů, nejsou navrhovaná
žádná opatření.

3

4

PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ
-

Geodetická dokumentace a průzkum inž. – VPÚ DECO PRAHA a.s. – 04/2012

-

Vyjádření správců o existenci inženýrských sítí – 05/2012

-

Dokumentace k územnímu řízení DÚR - VPÚ DECO PRAHA a.s. – 05/2012

-

Územní rozhodnutí městské části Praha 5 – pravomocné ke dni 21.8.2014

-

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP), schválená
MDS ČR- soubor platný k 1.1.2011

-

Vyhláška 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních
staveb – 9.4.2008

ČLENĚNÍ STAVBY

Stavba bude členěna na objekty:

5
5.1

SO 101

Úprava krajnice

SO 180

Dopravně inženýrská opatření

SO 301

Odvodnění

SO 430

Přeložka veřejného osvětlení

SO 760

PHS podél větve MÚK Slivenec

PODMÍNKY REALIZACE STAVBY
Související stavby jiných stavebníků
S navrhovanou stavbou nesouvisí žádná stavba jiného stavebníka.

5.2

Průběh výstavby

Stavba bude provedena v jedné etapě za částečného omezení provozu na rychlostní
komunikaci D0 a odbočné větvi MÚK Slivenec. Bude provedena přeložka veřejného
osvětlení spolu s terénními úpravami. Následně budou založeny sloupky a osazeny panely
PHS. Po dokončení PHS bude provedena úprava krajnice a vybetonování monolitického
žlabu curb-king.
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5.3

Zajištění přístupu na stavbu
Přístup na stavbu bude zajištěn po komunikaci D0.

5.4

Dopravní omezení

Stavbou bude částečně omezen provoz na silnici D0 a odbočné větvi MÚK Slivenec.
Pravý pruh silnice D0 bude uzavřen a doprava bude svedena do zbylých dvou jízdních
pruhů. V odbočné větvi bude jízdní pruh přesunut na levou stranu vozovky.

6

PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ (SPRÁVCŮ)

Realizací stavby nedojde ke změně vlastnických vztahů ani ke změně způsobu
údržby. Údržba bude prováděna současnými kapacitami.
Údržbu zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic ČR.

7

PŘEDÁNÍ ČÁSTI STAVEB DO UŽÍVÁNÍ
Stavba bude zprovozněna a předána investorovi až po jejím úplném dokončení.

8
8.1

SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY
Souhrnný technický popis

Protihluková stěna navazuje na stávající PHS na rychlostní silnici D0 a vede podél
odbočné větve na MÚK Slivenec na ulici K Barrandovu. Délka PHS je 478 m a výška je
4 m nad hranou vozovky. Rozměry byly stanoveny v souladu se závěry akustické studie
vypracované firmou Ametris. Jako konstrukční systém budou použity betonové panely
s pohltivým povrchem usazené v prefabrikovaných betonových sloupcích založených na
pilotách.
Projekt zahrnuje kromě stavby zdi také přeložku stožárů a kabelů veřejného
osvětlení, které budou přesunuty na rubovou stranu zdi.
Dále je nově vyřešeno odvodnění vozovky, které je zajištěno monolitickým
betonovým žlabem curb-king, ze kterého je voda odvedena uličními vpustmi na rubovou
stranu zdi do odvodňovacího příkopu. Původní odvodňovací příkop koliduje s PHS, a tudíž
bude zbudován nový. Nový příkop bude zaústěn do horské vpusti připojené stávajícím
potrubím do kanalizace ve středovém pásu rychlostní silnice D0.
Stavební práce budou probíhat za dopravních omezení na rychlostní silnici D0
a na odbočné větvi na MÚK Slivenec. K přístupu na stavbu bude sloužit rychlostní silnice
D0. Předpokládá se montáž stěny přímo z vozovky za použití jeřábu AD 20.
Estetické a barevné řešení bude shodné se stávající PHS, na kterou stěna navazuje.
8.2

SO 101 – Úprava krajnice

V celé délce nově navržených stěn je součástí komunikace stávající ocelové
svodidlo, od jehož současného líce je líc protihlukové stěny vzdálen minimálně na délku
deformační zóny 1,3 m. Toto svodidlo bude před zahájením stavby demontováno
a následně po skončení výstavby bude osazeno nové svodidlo NH4/N2. V celé délce
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nových protihlukových stěn je navržen jako součást komunikace nový odvodňovací žlábek
(curb-king) z monolitického betonu. V prostoru nezpevněné krajnice mezi odvodňovacím
žlábkem a protihlukovou stěnou bude položena betonová dlažba.
V místech, kde je vyvedena ochranná vrstva pod krajnicí a bude ve výškové kolizi se
soklovým panelem, bude před zahájením prací odtěžena krajnice tak, aby pod spodní
hranou soklového panelu zůstala mezera min. 100 mm. Na tuto plochu bude položena
netkaná geotextilie proti prorůstání rostlin. Zásyp této vrstvy, která bude sloužit jako
drenážní, bude proveden hutněným štěrkem.
Stávající zpevnění silničního příkopu bude vybouráno, zemní těleso bude
vytvarováno dle příčných řezů a opětovně doplněno o nové betonové příkopové tvárnice.
V rámci přípravných prací, které nejsou součástí tohoto objektu, bude v předstihu
odstraněno oplocení komunikace, smýcení keřových porostů a odstranění veřejného
osvětlení, které jsou v kolizi se zemním tělesem nebo novou protihlukovou stěnou.
Na základě zpracovaného auditu bezpečnosti (Ing. Petr Dvořák, č. povolení
ABPK: 060) a jeho doporučením dojde ke zkrácení svodidla podél hlavní trasy (Pražský
okruh – D0) o 20 m a o zkrácení vnějšího svodidla podél sjízdné větve o 50 m. Tímto
realizovaným zkrácením svodidel v místě rozštěpu, dojde k otevření prostoru pro vyjetí
vozidla do prostoru oka mimoúrovňového křížení.
8.2.1

SO 180 – DIO – přechodné dopravní značení

Hlavním cílem navrhovaných dopravně inženýrských opatření (DIO) a s tím
souvisejícího užití přechodného dopravního značení je zajistit maximální bezpečnost
a plynulost provozu v místě prováděné stavby.
Předpokládá se délka trvání celé opravy přibližně 4 měsíce.
Návrh DIO byl zpracován zejména dle TP 66, schémata D/9; D/10, dále dle příručky
ŘSD ČR Označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla,
schéma D/3.1.
Pravý pruh komunikace D0 bude uzavřen a doprava svedena do zbylých dvou
pruhů. Dále bude uzavřen jízdní pruh na odbočné větvi na komunikaci K Barrandovu,
doprava bude svedena do odstavného pruhu. Během těchto omezení budou provedeny
všechny stavební úpravy v rámci této akce.
8.2.2

SO 301 – Odvodnění

V současné době je větev MÚK Slivenec mezi silnicí D0 a ulicí K Barrandovu
odvodněna z části do přilehlého terénu a z části do pravostranného příkopu, který je
sveden do horské vpusti a následně potrubím do středové kanalizace silnice D0.
Vzhledem k tomu, že navrhovaná protihluková stěna tento odtok vody znemožní, je
navrženo odvodnění komunikace do monolitického žlabu typu curb-king vedeného podél
protihlukové zdi. Do žlabu budou osazeny celkem 4 uliční vpusti s litinovou mříží
vytvarovanou do profilu žlábku. Ty budou vyústěny do příkopu na rubové straně
protihlukové zdi. Ten bude přeložen a prohlouben.
Odtok a množství odváděné vody z komunikace se oproti stávajícímu stavu
nezmění.
8.2.3

SO 430 – Přeložka veřejného osvětlení

V rozsahu stavby nové protihlukové stěny se nachází jednostranná a párová
osvětlovací soustava svítidel, která zajišťuje jednak osvětlení rychlostní silnice SOKP 514
a také osvětlení větve křižovatky MÚK Slivenec.
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Stožáry na pravém okraji vozovky jsou v kolizi s budoucí protihlukovou stěnou,
a budou tedy přeloženy na rubovou stranu stěny.
Stožáry VO, které se nacházejí na odbočné větvi MÚK Slivenec, budou nahrazeny
novými. Ty budou umístěny do nových betonových základů na rubu zdi.
Na rychlostní silnici SOKP jsou stožáry novější, a dojde tedy pouze k jejich
přeložení. Budou opatrně vyjmuty a poté umístěny do nových betonových základů na rubu
zdi.
Napájecí kabel bude nahrazen novým kabelem CYKY 4-Jx25 mm2.
Stávající betonové základy budou vybourány do hloubky min. 1 m.
8.2.4

SO 760 – PHS podél větve MÚK Slivenec

Stěna je umístěna na hraně silničního tělesa křižovatkové větve, která v těchto
místech přechází z náspu do zářezu a na konci větve opět do náspu. Ve svém počátku
navazuje stěna na stávající protihlukovou stěnu, která je součástí SOKP 514. Líc stěny je
ve vzdálenosti min. 1,3 m od líce svodnice. Ve stěně budou umístěny čtyři únikové
prostory vytvořené přesahem. Jeden z únikových prostorů je přímo v místě napojení
na stávající PHS. Délka stěny je 478 m a výška je minimálně 4 m nad hranou vozovky.
Konstrukce je tvořena pohltivými betonovými panely uchycenými v prefabrikovaných
betonových sloupcích. Sloupky jsou vetknuty do hlavy vrtaných pilot.
Rubová část stěny bude ozeleněna samopnoucími popínavými rostlinami.

9

VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ

Firma Ametris zpracovala akustickou studii, jejímž závěrem bylo doporučení
protihlukových opatření pro snížení akustické zátěže v přilehlé části městské části
Slivenec. Toto doporučení bylo zohledněno při návrhu rozměrů protihlukové stěny.

10 DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
10.1 Ochranná pásma
Stavba se nachází v těchto ochranných pásmech:
- silnice D0 (ŘSD ČR)
- komunikace K Barrandovu (Hl. m. Praha)
- nadzemní vedení VVN (PREdistribuce, a.s.)
- podzemní kabel elektrického vedení (ŘSD ČR)
- vodovodní potrubí DN 100 L (Pražské vodovody a kanalizace, a.s.)
Ochranná pásma podél silničních dopravních staveb
• 100 m od osy vozovky přilehlého jízdního pásu dálnice a silnice budované jako
rychlostní komunikace
• 50 m od osy vozovky silnice I. třídy
• 25 m od osy vozovky silnice II. třídy a místní komunikace – pokud je budována jako
rychlostní komunikace
• 20 m od osy vozovky silnice III. třídy
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•

15 m od osy vozovky místní komunikace I. a II. třídy.

Ochranná pásma podél železničních dopravních staveb
• u celostátní a regionální dráhy 60 m od osy krajní koleje, min. 30 m od hranice obvodu
dráhy,
• u celostátních drah vybudovaných pro rychlost vyšší jak 160 km/h 100 m od osy krajní
koleje – nejméně 30 m od hranice obvodu dráhy,
• u vlečky 30 m od osy krajní koleje,
• u speciální dráhy 30 m od hranic obvodu dráhy,
• u tunelů speciální dráhy 35 m od osy krajní koleje,
• u lanovky 10 m od nosného, dopravního lana nebo osy krajní koleje,
• u dráhy tramvajové a trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo krajního trolejového
drátu.
Ochranná pásma nadzemních el. inženýrských sítí
• od 1 kV do 35 kV
7m
• od 36 kV do 110 kV
12 m
• od 111 kV do 220 kV
15 m
• od 222 kV do 440 kV
20 m
• nad 440 kV
30 m
• Ochranné pásmo elektrické stanice je ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo
na oplocení nebo obezdění objektu.
Ochranná pásma podzemních el. inženýrských sítí
• 110 kV
1m
• nad 110 kV
3m
Ochranná pásma plynových zařízení
U plynovodů a plynárenských zařízení se vymezuje nejen ochranná pásma, ale
i bezpečnostní pásma odstupňovaná podle povahy a velikosti daného zařízení v rozmezí
10 – 300 m.
Ochranná pásma u plynovodů a přípojek
• od průměru 200mm včetně
• od průměru 200 mm do 500 mm
• nad průměr 500 mm

4m
8m
12 m.

U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek nacházejících se v zastavěném
území obce je ochranné pásmo 1m a u technologických objektů 4 m.
Pro plynová zařízení jsou rovněž zákonem č. 458/2000 Sb. – energetický zákon –
definována bezpečnostní pásma v rozmezí 10 až 300 m.. Pro nejčastější případy platí:
• Vysokotlaké plynovody
do DN 100
15 m
do DN 250
•

nad DN 250
Velmi vysokotlaké plynovody do DN 300

20 m
40 m
100 m

do DN 500

150 m

nad DN 500

200 m

Ochranná pásma zařízení pro výrobu a rozvod tepla
Vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení ve vodorovné
vzdálenosti měřené kolmo k obrysu zařízení a činí 2,5 metru.
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Ochranné pásmo pro vodovod a kanalizaci
je vymezeno podle průměru potrubí do 500 mm 1,5 m na obě strany a nad 500 mm
je 2,5 m na obě strany. Pro rozvod vody a kanalizace v zastavěných místech a pod
komunikacemi platí hodnoty ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení.
Ochranná pásma podél tras telekomunikačních sítí
V zastavěných územích platí, stejně jako v případě rozvodů vody a kanalizace,
hodnoty stanovené ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
Pro dálkové podzemní kabely platí ochranné pásmo o šířce 2 m, které probíhá
po celé délce kabelové trasy. U některé trasy se v určitých bodech může toto pásmo
rozšířit až na 3 m. Jinak výška i hloubka ochranného pásma jsou 3 m od úrovně terénu.
Stejné hodnoty platí i pro zařízení, která jsou součástí vedení.
10.2 Chráněná území, zátopová území, kulturní památky
Stavba leží mimo chráněná území. V území dotčeném stavbou neleží žádné kulturní
památky.

11 ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ
11.1 Bourací práce
Nebudou provedeny žádné bourací práce většího významu. Dojde pouze
k odstranění dílčích částí. Objekt SO 101 zahrnuje odstranění svodnic a svodidlových
sloupků v celém rozsahu PHS, dále odstranění příkopových tvárnic ze stávajícího příkopu.
Základy stávajících stožárů VO budou vybourány do hloubky min. 0,1 m v rámci objektu
SO 430. Plot ve staničení PHS 0,0 až 0,2 bude odstraněn v rámci objektu SO 760.
11.2 Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada
Nedojde ke kácení mimolesní zeleně. V rámci objektu SO 760 budou smýceny keře
podél komunikace. Po dokončení stavby dojde k jejich obětovnému vysazení.
11.3 Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu
Rozsah zemních prací je patrný z jednotlivých stavebních objektů.
11.4 Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch
Ozelenění povrchů zasažených terénními úpravami je popsáno v objektu SO 101.
11.5 Zásah do zemědělského půdního fondu a případná rekultivace
Nedojde k zásahu do zemědělského půdního fondu.
11.6 Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa
Nedojde k zásahu do pozemků určených k plnění funkce lesa.
11.7 Zásah do jiných pozemků
Nedojde k zásahu do jiných pozemků.
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11.8 Vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků
Nedojde ke změnám staveb dopravní a technické infrastruktury ani vodních toků.

12 NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY
12.1 Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby
Pro předpokládanou technologii výstavby nejsou kladeny žádné specifické
požadavky. Návrh dopravního opatření počítá s použitím autojeřábu AD 20.
12.2 Zajištění přístupu na stavbu
Přístup na stavbu bude zajištěn po komunikaci D0.
12.3 Nároky stavby na zdroje a její potřeby
12.3.1 Zařízení staveniště, dočasná skládka materiálu.
Staveniště pro navrhovanou stavbu bude situováno v návaznosti na protihlukovou
stěnu v prostoru před a za zdí. Staveniště bude v nezbytném rozsahu využívat uzavřenou
část silnice D0 a odbočné větve MÚK Slivenec. Bude využíváno pouze pro vlastní
stavební práce a pro přístup, příjezd a dopravu materiálů do prostoru stavby. Ostatní
plochy zařízení staveniště potřebné pro navrhovanou stavbu si zhotovitel zajistí v blízkém
dosahu staveniště. Předpokládá se použití jednoduchých a snadno přemístitelných objektů
(mobilní buňky, maringotky, kontejnery, chem. WC apod.).
Zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel stavby.
12.3.2 Uvolnění pozemků a objektů.
Všechny pozemky dotčené budoucí stavbou jsou v současné době volně přístupné.
12.3.3 Staveništní přípojka el. proudu.
Elektrická energie potřebná pro provádění prací bude zabezpečena mobilním
zdrojem, dle možností zhotovitele stavby.
12.3.4 Staveništní přípojka vodovodu.
Nebude zřízena, voda bude dovážena cisternou.
12.3.5 Zásobování vodou, teplem, plynem, palivem.
Zásobování těmito energiemi bude zajištěno zhotovitelem stavby.
12.3.6 Montážní a pomocné konstrukce.
Předpokládaný postup výstavby nezahrnuje použití montážních a pomocných
konstrukcí.
12.3.7 Skládka vybouraného materiálu.
Zhotovitel na své náklady zajistí odvoz odpadu na příslušné skládky. Provedením
stavby nevzniknou žádné speciální nároky na zdroje ani požadavky na ukládání odpadů.
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13 VLIV STAVBY A SILNIČNÍHO PROVOZU NA ZDRAVÍ A ŽP
13.1 Hluk a vibrace.
Po dobu výstavby bude okolí zatíženo běžným hlukem a vibracemi stavebních
strojů. Po dokončení výstavby bude okolí zatíženo nižší hlučností, než jakou je zatíženo
nyní před stavbou PHS.
13.2 Emise
Po dobu výstavby bude okolí zatíženo běžnými exhalacemi od stavebních strojů.
Po dokončení výstavby bude okolí zatíženo stejnou intenzitou exhalací, jakou bylo
zatíženo před výstavbou.
Zvýšení prašnosti se projeví zejména při zemních pracích. Pro minimalizaci
prašnosti je při suchém počasí doporučeno kropení vodou. Po dokončení výstavby bude
okolí zatíženo stejnou intenzitou prašnosti, jakou bylo zatíženo před zahájením výstavby.
13.3 Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby
Projektant upozorňuje na nezbytnost dodržení veškerých platných předpisů a norem
při provádění stavby a při použití mechanizačních prostředků a pracovních pomůcek.
Zvláště je třeba dodržovat předpisy BOZP ve stavebnictví, zákon 309/2006
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády
591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích a zákoník práce. Jedná se zejména o proškolení zaměstnanců, kteří
provádí takové práce, kde je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy.
Uvedená BOZP je všeobecná. Již při výrobní přípravě musí dodavatelé vypracovat
podrobné plány pro zajišťování BOZP zaměstnanců při pracích a používání mechanizmů,
poučit zaměstnance proti podpisu, instalovat vývěsky na pracovištích a zaměstnance
vybavit patřičnými ochrannými pomůckami. Pracoviště musí být vybavena lékárničkami
první pomoci, na vývěskách musí být uvedeny základní bezpečnostní předpisy a dále
nezbytná telefonní čísla na záchrannou službu, policii, inspektorát bezpečnosti práce,
požárníky.
Bude-li nutná přeložka některých inženýrských sítí, je nutné spolupracovat
s příslušnými složkami správců vedení a inženýrských sítí a se všemi subdodavateli tak,
aby prvořadou otázkou související s výstavbou bylo dodržování bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci. Před zahájením práce v blízkosti vedení je nutné si vyžádat vyjádření
a dozor správců těchto vedení k pohybu mechanizmů a činnosti stavby. Provozovatelé
vedení musí proškolit příslušné pracovníky dodavatele.
Kromě všeobecně platných předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti se poukazuje
zvláště na :
• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
• Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., v platném znění, kterou se stanoví základní
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, č.207/1991 Sb. a
nařízení vlády č. 352/2000 Sb.
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•

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví vzhled a umístění
bezpečnostních značek a zavedení signálů
Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky
na výrobky z hlediska emisí hluku
Nařízení vlády č. 70/2002 Sb., v platném znění, o technických požadavcích na zařízení
pro dopravu osob
Zákon č. 86/2002 Sb., v platném znění, o ochraně ovzduší a o změně některých
dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
Zákon č. 76/2002 Sb., v platném znění, o integrované prevenci a o omezování
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon
o integrované prevenci)
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické
požadavky na vybrané stavební výrobky
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí a Českého báňského úřadu č. 159/2002
Sb., v platném znění, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a
Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická
zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č.
553/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.
Vyhláška č. 362/2006 Sb., v platném znění, o způsobu stanovení koncentrace
pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Nařízení vlády č., 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., v platném znění, o podrobnějších požadavcích
na pracoviště a pracovní prostředí
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., v platném znění, o bližších požadavcích na zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví způsob organizace
práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování
dopravy dopravními prostředky
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., v platném znění, kterým se stanoví bližší požadavky
na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany
zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády
č. 441/2004 Sb.
Vyhláška č. 87/2000 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podmínky požární
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
Vyhláška č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek
Vyhláška č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii
a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
Vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií
Zákon č. 262/2006 zákoník práce
Vyhláška č. 601/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních
pracích
ČSN 050610
- Bezpečnost práce při svařování plamenem a řezání kyslíkem
ČSN 270144
- Prostředky pro vázání, zavěšování a uchopení břemen
ČSN 341010
- Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým
napětím
ČSN 343108
- Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením
ČSN 730820
- Požární bezpečnost staveb
ČSN 733050
- Zemní práce
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•
•
•

ČSN 807702
ON 846635
ČSN 341090

- Ochranné oděvy
- Lékárničky první pomoci
- Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení

13.4 Nakládání s odpady
Při provádění prací se předpokládá vznik běžného stavebního odpadu, zařazeného
dle vyhlášky 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) do skupiny odpadů 17. Při nakládání
s odpady, které vzniknou v důsledku stavebních prací, se bude zhotovitel řídit zákonem
o odpadech 185/2001 Sb. a vyhláškou 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání
s odpady. Vzniklý odpad na stavbě bude ve smyslu výše uvedené legislativy a na základě
dohod účastníků výstavby průběžně likvidován. Odpadový materiál bude průběžně
odvážen na řízenou skládku.
Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště bude
zabezpečeno tak, aby nedocházelo ke znečistění a kontaminaci zeminy a podzemních vod
ropnými látkami.

14 OBECNÉ POŽADAVKY
Požadavky na bezpečnost silničního provozu jsou splněny dodržením příslušných
ČSN.
Stavba nevyžaduje žádná opatření civilní ochrany.

15 DALŠÍ POŽADAVKY
Dodržení užitných vlastností stavby je splněno dodržením příslušných ČSN a TKP.
Stavba není určena pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu
a orientace.
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