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8.1 Plán BOZP projektu RD „NA VIDOULI“, PRAHA 
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8.2 Plán BOZP projektu KOSTELA SVATÉ ANNY 
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8.3 Plán BOZP projektu intenzifikace ČOV  
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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

1.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 

 

Akce:   

  

Zadavatel:                                                                                      

       

 Projektant :     

 

 Koordinátor 

 BOZP na staveništi 

pro přípravu:     

      

 Koordinátor 

 BOZP na staveništi 

pro realizaci:         

                                                           
  Hlavní zhotovitel:    

 

 Ostatní zhotovitelé:    

1.2 STRUČNÝ POPIS STAVBY 

V současné době není ČOV schopna odstraňovat organické látky a nutrienty 

s požadovanou účinností. Intenzifikací a modernizací se rozumí doplnění nových zařízení 

a výměna stávajícího zařízení v technologické lince a náhrada linky biologické filtrace 

aktivačním systémem. Nově navrhované zařízení splňuje požadavky na kvalitu čištění 

a minimalizaci obsluhy. Pro realizaci tohoto řešení je nezbytné rozšíření dosavadního 

areálu směrem k otevřenému příkopu (trvalý zábor) a tím i v předstihu před vlastním 

zahájením prací na „intenzifikaci“ provedení přeložky stávající polní cesty. Rozsah 

trvalého záboru (nového oplocení) jakož i ploch pro ZS je patrný ze situace POV. 

Stavba dále zahrnuje rekonstrukci částí stávající městské kanalizace, která již dnes 

plní svou funkci špatně a kde hrozí nebezpečí, že v nejbližších létech přestane plnit svou 

funkci úplně. Rekonstrukce stávajících sběračů a stok bude prováděna výškově a převážně 
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i směrově shodně s trasou stok dosavadních. V případech, kde je stávající kanalizace 

nevhodně umístěna či nad ní byla vystavěna jiná podzemní vedení nebo objekty, je 

navržena nová trasa v souladu s ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického 

charakteru. 

Celá stavba se sestává ze čtyř podprojektů, z nichž pouze podprojekt č.1 obsahuje 

technologickou část. Všechny ostatní podprojekty obsahují pouze rekonstrukci či doplnění 

stávající vodohospodářské kanalizační infrastruktury, v malé míře i infrastruktury 

vodovodní, avšak tu pouze v rozsahu nutných přeložek pro řádnou rekonstrukci stok. 

Seznam podprojektů 

PP č.1    -   Intenzifikace ČOV  

PP č.3    -   Kanalizace  

PP č.5    -   Sběrač E 

PP č.11  -   Sběrač 

1.2.1  Podprojekt č.1  -  Intenzifikace ČOV  

Pro dosažení potřebné účinnosti ČOV bude nahrazena stávající linka biologické 

filtrace aktivačním systémem. Dosavadní biologická linka zahrnující denitrifikační, 

nitrifikační nádrž a dvě dosazovací nádrže bude modifikována (doplněna) na systém A-R-

D-N  (anaerobní kontaktor, regenerace kalu, denitrifikační a nitrifikační nádrže) 

s následnými čtyřmi dosazovacími nádržemi.  

Technická linka bude provozována v sestavě:   

• hrubé předčištění s následným měřením, 

• dešťové zdrže, 

• vstupní čerpací stanice, 

• usazovací nádrž, 

• anaerobní kontaktor, 

• denitrifikační nádrže, 

• nitrifikační nádrže, 

• dosazovací nádrže s následným měřením a automatickým odběrem vzorků. 
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Pro výstavbu všech výše stanovených objektů vypracuje a předá hlavní zhotovitel 

zadavateli (popř. jiné pověřené osobě) veškeré technologické postupy týkající se zajištění 

BOZP, potřebné pro bezvadné dokončení díla. 

1. Stavba obsahuje tyto provozní soubory: 

Technologická část strojní + technologická část elektro: 

PS 01 - Hrubé předčištění 

PS 02 - Mechanické čištění 

PS 03 - Biologické čištění 

PS 04 - Dmychárna 

PS 05 - Zahušťování kalu 

PS 06 - Odvodňování kalu 

PS 07 - Kalové a plynové hospodářství 

PS 08 - Chemické hospodářství 

PS 09 - Provozní voda 

ASŘTP (automatizovaný systém řízení) 

2.  Stavba obsahuje tyto stavební objekty: 

Stavební část: 

SO 01 - Hrubé předčištění 

SO 01.1. Lapák štěrku 

SO 01.2. Fekální stanice 

SO 01.3. Rotační česle 

SO 01.4. Lapák písku 

SO 01.5. Jímka tuku 

SO 02 - Mechanické čištění 

SO 02.1. Nátokové žlaby 

SO 02.2. Vstupní čerpací stanice 

SO 02.3. Dešťové zdrže 

SO 02.4. ČS dešťových vod s odtokovým žlabem 

SO 02.5. Usazovací nádrž s armaturním prostorem 

SO 03 Biologické čištění 

SO 03.1. Monoblok biologické linky 
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SO 03.2. Dosazovací nádrže 

SO 03.3. Čerpací stanice sekundárního kalu 

SO 03.4. Měrný objekt 4 

SO 04 Sdružený provozní objekt 

SO 04.1. Dmychárna 

SO 04.2. Zahušťování kalu 

SO 04.3. Odvodňování kalu 

SO 04.4. Nádrž filtrátu 

SO 05 Objekty kalové a plynové hospodářství 

SO 05.1. Uskladňovací nádrž 

SO 05.2. Plynojem 

SO 05.3. Provozní objekt kal. a plyn. hospodářství 

SO 06 Chemické hospodářství 

SO 07 Spojovací potrubí 

SO 07.1. Kanalizace 

SO 07.2. Vodovod 

SO 07.3. Ústřední vytápění, vzduchotechnika, plyn 

SO 07.4. Venkovní osvětlení 

SO 07.5. Kabelové rozvody 

SO 07.6. Vratový systém 

SO 08 Ostatní objekty 

SO 08.1.    Stavební úpravy stávajících objektu 

SO 08.1.1. Stará provozní budova 

SO 08.1.2. Sklad – hala 

SO 08.1.3. Dílny 

SO 08.1.4. Rozvodna, sklad 

SO 08.1.5. Garáže 

SO 08.1.6. Nová provoz. budova 

SO 08.1.7. Demolice 

SO 08.1.8. Kolektor 

SO 08.1.9. Fasády 

SO 08.2.    Vnitrní komunikace 
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SO 08.3.    Terénní a sadové úpravy 

SO 08.4.    Oplocení 

SO 08.5.    Přeložka místní komunikace 

1.2.2  Podprojekt č.3  -  Kanalizace  

V současné době je vybudována část kanalizace od křižovatky ulice Švandy 

Dudáka se silnicí III/02220 ve vzdálenosti cca 100 m.  Ve stávající připojovací šachtě je 

připraven vývod pro připojení nové kanalizace DN 400. Odkanalizování území pod 

Kuřidlem určeného k zástavbě rodinnými domy bude provedeno jednotnou kanalizací 

v zeleném pásu komunikace mimo asfaltový povrch. Vedení kanalizace je navrženo tak, 

aby nenarušilo trasu navrhovaného vodovodu. 

Stavba obsahuje tyto stavební objekty: 

SO 01    -  Kanalizace  

SO 03    -  Přeložky 

1.2.3  Podprojekt č. 5  -  Sběrač E 

Potrubí stávajícího sběrače je na konci své životnosti, popraskané a vnitřně 

erodované s netěsnými spoji, kapacitně nevyhovující. Potrubí nového sběrače bude mít 

profil DN 800-materiál odstředivě litý sklolaminát SN 10000. Na konci sběrače 

u odlehčovací komory u Písecké silnice bude profil DN 300 ze žebrovaného potrubí Z PP 

(Š12-OK). Rekonstrukce začíná ve vstupní šachtě shybky pod Otavou a končí v OK 

u Písecké silnice. Na novou kanalizaci budou přepojeny vedlejší stávající stoky. 

Stavba obsahuje tyto stavební objekty: 

SO 01      -  Kanalizace  

SO 01.1   -  Kanalizační přípojky 

SO 03      -  Přeložky 

1.2.4  Podprojekt č. 11  -  Sběrač  

Odpadní vody jsou v současnosti svedeny jednotnou kanalizací na okraj obce do 

čerpací stanice, přečerpávány do kanalizace v ulice a gravitační stokovou sítí na ČOV. 

Tento provoz je energeticky náročný a značně zatěžuje rozpočet obce. Rekonstrukce 

spočívá v gravitačním napojení stávající sítě obce na stokovou síť. Gravitační přivaděč 

bude napojen na šachtu ŠP 25 gravitační stoky „P“, která povede podél komunikace a bude 

napojena na stokovou síť. 
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Stavba obsahuje tyto stavební objekty: 

SO 01.1   -  Shybka a prodloužení sběrače  

SO 01.2   -  Sběrač E 

SO 03      -  Přeložky 

TENTO PLÁN BOZP DÁLE ŘEŠÍ POUZE STAVBU PODPROJEKTU Č.1 – 

Intenzifikace ČOV. Na zbývající 3 podprojekty budou vypracovány před jejich 

zahájením samostatné plány BOZP na staveništi !!! 
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2 STAVENIŠTĚ – SITUAČNÍ PLÁN 

2.1 PLÁN ZÁSAD ORGANIZACE VÝSTAVBY – ČOV  

 Výše uvedený plán je přílohou č. 1 tohoto dokumentu. 

Návrh uspořádání staveniště:    

• Staveništěm je v tomto případě prakticky celý areál stávající čistírny odpadních 

vod. Toto oplocení bude tvořit ze třech stran zároveň oplocení staveniště (výška 

oplocení = 1,8 m). Ze čtvrté strany dojde vlivem výstavby k rozšíření stávajícího 

areálu ČOV směrem k přeložce místní komunikace SO 08.5. V době výstavby 

bude z této strany hlavním zhotovitelem rozebráno původní oplocení a bude 

nahrazeno oplocením dočasným pro stavbu (výšky rovněž 1,8 m) půdorys je 

patrný z výkresu v příloze č.1. Toto oplocení musí Vstupy a vjezdy do staveniště 

zůstávají identické se stávajícími vstupy a vjezdy a příjezd k nim bude rovněž po 

stávajících místních komunikacích.  

• Objekty staveniště budou rovněž náležitě označeny a oploceny tak, aby 

neomezovaly provozovatele v obsluze a údržbě stávajících objektů, ale aby 

znemožnily vniknutí nepovolaným osobám.  

• K osvětlení staveniště bude využito stávajícího areálového osvětlení a pro případ 

nedostatku světla budou osazeny halogeny na věžovém jeřábu nebo budou 

zhotoviteli použity vlastní halogeny přenosné. 

• Jako plocha pro zařízení staveniště je uvažována plocha při dnešní nové 

provozní budově ČOV, kde budou umístěny buňky pro kanceláře, šatny, 

WC + umývárny, skladů.  

• Všechny používané komunikace pro příjezd na stavbu a všechny stavbou 

využívané areálové komunikace budou průběžně udržovány v čistém stavu. 

V areálu stávající čistírny a budoucí stavby je omezena rychlost na max. 30 km / 

hod a provoz se zde řídí dle platných pravidel silničního provozu.  

• Při používání areálové komunikace se v místě před sdruženým provozním 

objektem SO 04 podjíždí stávající VZT vedení (ke kterému bude v průběhu 

stavby přiloženo i elektrické vedení provizorní přípojky věžového jeřábu). 

Podjezdová výška tohoto vedení je 4,8 m, která je vyšší než podjezdová výška 

železničního mostu na příjezdové místní komunikaci. Z toho vyplývá, že pokud 

zhotovitel zabezpečí pojíždění všech mechanismů po stavbě s pracovními 



131 

 

nástroji v přepravní poloze (i v NV č.591/2006 Sb. a každém návodu k obsluze 

stroje) neměl by toto vedení poškodit. Nebudou se zde instalovat zábrany. 

• Hlavní zhotovitel zpracuje před zahájením výstavby pro předmětné staveniště 

místně dopravní bezpečnostní řád, s tímto řádem prokazatelně seznámí všechny 

pracovníky pohybující se na stavbě.  

• Svislá a vodorovná doprava materiálu bude prováděna za prvé pomocí věžového 

jeřábu a dále běžně používanou mechanizací.  

• Svislá a vodorovná doprava osob po staveništi (na jednotlivá pracoviště) bude 

probíhat pěšky. Na stavbě nebudou instalovány žádné výtahy, ani jiná podobná 

zařízení. 

2.2 PLÁN INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ  

Stávající inženýrské sítě probíhající na staveništi jsou patrné ze situace viz. příloha 

č.1 (kanalizace, vodovod, kabely  NN, kabely VN, kabely VO, sdělovací kabely, plynovod 

(zemní plyn, bioplyn), teplovodní potrubí (topení dílen) a veškerá další provozní potrubí 

ČOV, viz. situace příloha č.1). Všechny tyto sítě nechá hlavní zhotovitel vytyčit správci 

jednotlivých sítí, popř. provozovatelem ještě před zahájením prací. Následně je nutné, aby 

pokud dojde k znehodnocení vytyčení zajistil zhotovitel  nové vytyčení tak, aby kdykoliv 

během provádění výkopů a zásypů bylo zřejmé, kde která inž. síť vede. Dále je nutné 

provést  odpovídající ochranu obnažených inž. sítí dle požadavků jejich správců.  

Práce v ochranných pásmech  

Ochranná pásma inženýrských sítí jsou: 

U elektrického vedení od krajního vodiče 

pro napětí nad 1 kV do 35 kV včetně  - 7m na každou stranu 

pro napětí nad 35 kV do 110 kV včetně  - 12m na každou stranu 

pro napětí nad 110 kV do 220 kV včetně  - 15m na každou stranu 

pro napětí nad 220 kV do 400 kV včetně  - 20m na každou stranu 

podzemní  vedení el.soustavy do 110 KV včetně - 1 m měřeno  po obou  

         stranách krajního kabelu 

u stožárových el. stanic 1 kV a menším  

než 52 kV v budovách    - 20m od oplocení nebo  

        vnějšího líce obvod.zdiva 

Pro kabelové vedení(NN,VN do 110 kV , 

 sdělovací kabely     - 1m na každou stranu 
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Pro plynovody (zák. č.458/2000 Sb.) 

Nízkotlaké a středotlaké a plynovodní přípojky 

v zast. území obce     - 1 m na každou stranu 

 
vysokotlaké do DN 100    - 15m na každou stranu 

vysokotlaké do DN 250    - 20m na každou stranu 

vysokotlaké nad DN 250    - 40m na každou stranu 

  

Pro vodovodní řad                                               - 2,0 m na každou stranu 

a  kanalizační řad                                               - 3,0 m na každou stranu 

do  průměru 500 mm       od  jejich  vnějšího  líce 

 
Pro rozvody tepla 

primární část v zastavěném území   - 2,5 m na každou stranu 

mimo zastavěné území    - 5 m na každou stranu 

2.2.1  Ochranná pásma 

• Realizací stavby dojde k dotčení ochranných pásem prakticky všech 

dosavadních podzemních i nadzemních vedení a dále i k dotčení ochranného 

pásma Českých drah, SÚS a Povodí  Vltavy. 

• Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 

technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění 

podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, 

a během provádění prací je dodržuje. 

• rozmístění energetických, telekomunikačních,  vodovodních a stokových sítí 

budou informováni všichni zhotovitelé, kteří s nimi můžou na jednotlivých SO 

přijít do styku. 

• Dále je nutné provést odpovídající ochranu obnažených inž. sítí dle požadavků 

jejich správců. 

V průběhu stavby za tento bod odpovídá hlavní zhotovitel. 

2.3 VNĚJŠÍ VLIVY NA STAVBU - STÁVAJÍCÍ PROVOZ ČOV 

Intenzifikace ČOV bude probíhat za stálého provozu ČOV a je zapotřebí zajistit 

informovanost všech pracovníků pohybujících se na stavbě ohledně činností zakázaných, 
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popř. činností podléhajících povolení odpovědného pracovníka ČOV. Jedná se 

o následující činnosti (rizika, opatření): 

• V areálu ve sdruženém provozním objektu se nachází rozvodna VN trvale 

uzavřena, mají do ní přístup pouze povolaní pracovníci společnosti E.on. Pro 

jiné pracovníky platí ZÁKAZ VSTUPU. 

• V areálu ve sdruženém provozním objektu se nachází také rozvodna NN rovněž 

trvale uzavřena, mají do ní přístup pouze povolaní pracovníci společnosti E.on 

a pracovníci provozovatele vlastnící předepsaná oprávnění k práci s elektrickým 

zařízením. Pro jiné pracovníky platí ZÁKAZ VSTUPU. 

• Po dobu stavby bude v provozu chemické hospodářství nacházející se ve 

sdruženém provozním objektu. Vzhledem k tomu, že v průběhu výstavby bude 

toto chem. hospodářství (skladování a dávkování síranu železitého) přemístěno 

a nově vybaveno platí do doby přepojování a likvidace původního zařízení zákaz 

vstupu do chemického hospodářství. Při likvidaci a přepojování bude 

postupováno podle podrobného technologického postupu, ve kterém budou 

zohledněny poznatky uvedené v bezpečnostním listu (viz.příloha č.2 tohoto 

plánu). 

• Po dobu stavby bude v provozu i plynové hospodářství nacházející se v objektu 

SO 05 – kalové a plynové hospodářství. Vzhledem k tomu, že v průběhu 

výstavby bude toto plynové hospodářství (strojovna plynojemu - demontáž 

stávajícího a montáž nového technologického zařízení, plynová kompresorovna 

– budou osazeny dva nové plynové kompresory a vyčištění a dovybavení 

uskladňovací nádrže) z části nově vybaveno platí do doby přepojování 

a likvidace původního zařízení zákaz vstupu do plynového hospodářství. Při 

likvidaci, čištění a přepojování bude postupováno dle odsouhlaseného 

technologického postupu, v němž budou zohledněny poznatky uvedené 

v  bezpečnostním listu (viz. příloha č.3 tohoto plánu).  

• Dle přílohy č.1 k NV č.406/2004 Sb. je objekt (plynového hospodářství) zařazen 

do zóny 2, tj. prostor, ve kterém vznik výbušné atmosféry tvořené směsí 

vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynu není pravděpodobný, a pokud 

výbušná atmosféra vznikne, bude přítomna jen výjimečně a pouze po krátký 

časový úsek. Pro práci se zdroji iniciace v prostorech s nebezpečnou výbušnou 

atmosférou bude zhotovitel zpracovávat podrobný TP a odpovědný pracovník 
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provozovatele tento TP potvrzovat vč. formuláře  - příkaz ke svařování 

(viz.příloha č.4 tohoto plánu).  

• Pro případ, že by se část technologie musela přepojovat za provozu plynového 

hospodářství je nutné před započetím montážních prací podmíněných 

oprávněním pro práce na zařízeních s plyny, které tvoří se vzduchem výbušnou 

směs, nebo které jsou zdraví škodlivé, umístěných v obestavěných prostorách, se 

musí provést kontrola ovzduší. Koncentrace plynů se vzduchem nesmí překročit 

meze uvedené v hygienických předpisech nebo 20% spodní meze výbušnosti 

plynů. 

• V celém areálu ČOV je pracovníkům stavby zakázáno manipulovat 

s jakýmikoliv uzávěry, stávajícím zdvihacím zařízením, tlakovými nádobami 

a vstupovat do prostor jiných než provozovatelem předaných pracovišť. 

V případě nutnosti výše uvedené manipulace bude vždy o tomto požadavku 

stavby informován odpovědný pracovník provozovatele a musí jej zajistit či 

písemně stavbě povolit zápisem ve stavebním deníku.  

2.4 EL. ZAŘÍZENÍ A ELEKTRICKÉ INSTALACE 

• Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi budou zřízena v prostoru za 

prvé zařízení staveniště po obou stranách nové provozní budovy ČOV  a za 

druhé bude probíhat příčně přes areál ČOV - elektrická přípojka pro věžový 

jeřáb. 

• Hlavní vypínač elektrického zařízení bude umístěn tak, aby byl snadno 

přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho 

umístěním budou seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. 

Hlavní vypínač stavby bude umístěn u vnější stěny energobloku vedle 

sdruženého provozního objektu SO 04 (prostor mezi SO 04 a SO 08.1.6).  

2.5   SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE S MATERIÁLEM 

• Přebytečná zemina z výkopu jam, rýh, rozebrané části vozovek, chodníků, 

šachet a potrubí budou odváženy zhotovitelem stavby na řízenou skládku 

(městská skládka „V holi“), do sběrných surovin nebo na jinou skládku 

vybranou zhotovitelem (vzdálenost do 5 km). Rozebrané asfaltové části vozovek 

a chodníků budou přednostně odvezeny na recyklaci. 

• Materiál bude skladován ve skladech a také na zpevněných plochách 

(označených v příloze č.1). Dále bude mimo staveniště zřízena skladová 
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a odstavná plocha směrem za vodotečí (od nové biologické linky a přeložky 

místní komunikace). Tato plocha pro skladování bude rovněž oplocena a bude 

do ní zamezen vstup nepovolaným osobám, včetně označení. 

• Materiály budou vždy uloženy tak, aby v době skladování byla zajištěna jejich 

stabilita a nedocházelo k jejich poškození. Zhotovitel bude používat podložky, 

zarážky, opěry, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny 

prvky, dílce nebo sestavy. 

• Všechny nebezpečné chemické látky a chemické přípravky bude zhotovitel 

skladovat v obalech s označením druhu a způsobu skladování, který určuje 

výrobce. 

• Při upínání a odepínání prvků, dílců a sestav (bednění, koš pro betonáž a veškerý 

dopravovaný a skladovaný materiál musí zhotovitel provádět ze země nebo 

z bezpečných podlah tak, že nebudou upínány nebo odepínány ve větší pracovní 

výšce než 1,5 m. 

• Materiál, který byl při skladování znehodnocen špatným způsobem skladování 

nebo ošetřováním, nebo má prošlou lhůtu použití, nesmi být na stavbě použit 

a musí být na náklady zhotovitele neprodleně ze stavby odstraněn. 

2.6  ZEMNÍ PRÁCE 

2.6.1  SO 01.1. a SO 01.2 Lapák štěrku a fekální stanice 

• Vyhloubení stavební jámy částečně zapažené příložným pažením cca 17 m, 

hloubka do 2,5 m), sklony svahů jámy budou 1 : 1, šířka cca 5-7 m (ve dně), pro 

založení objektu lapáku štěrku, spojné šachty a fekální stanice a pro potrubí 

průměru 1000 mm a pro obtokové potrubí průměru 1200 mm. Práce budou 

probíhat v ochranném pásmu ČD a kabelu VN. 

• V průběhu výstavby bude prováděno čerpání pro snížení hladiny podzemní 

vody. 

• Nově osazované potrubí bude do výkopu usazováno mobilním jeřábem. 

• Vstup do výkopu bude zajištěn dostatečně dlouhým žebříkem nebo rampou. 

• Výkop bude proti pádu osob zajištěn přenosnou zábranou ve vzdálenosti 1,5 m 

od hrany výkopu. 

• Vytěžená zemina bude odvezena na mezideponii, část může být ponechána 

a upravena jako zábrana proti pádu do výkopu (výše 0,90 m ve vzdálenosti 1,5 

m od hrany pádu). 
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• Po odbednění žlbt. stěn při zhotovování hutněných zásypů je nutné buď mít již 

hotové a osazené konečné zábradlí na stěnách (osadit z lešení možné využít 

lešení vně lapáku písku) nebo je nutné zhotovit prozatímní zábradlí.  

2.6.2 SO 01.5. Jímka tuků 

• Vyhloubení stavební jámy hloubka do 4,10 m, sklony svahů jámy budou 1 : 1, šířka 

cca 2  x 5,60m (ve dně), pro založení objektu jímka tuku. 

• V průběhu výstavby bude prováděno čerpání pro snížení hladiny podzemní vody ve 

zřízené čerpací studni. 

• Vstup do výkopu bude zajištěn dostatečně dlouhým žebříkem nebo rampou. 

• Výkop bude proti pádu osob zajištěn přenosnou zábranou ve vzdálenosti 1,5 m od 

hrany výkopu. 

• Vytěžená zemina bude odvezena na mezideponii, část může být ponechána 

a upravena jako zábrana proti pádu do výkopu (výše 0,90 m ve vzdálenosti 1,5 m 

od hrany pádu). 

• Po odbednění žlbt. stěn při zhotovování hutněných zásypů je nutné buď mít již 

hotové a osazené konečné zábradlí na stěnách (osadit z lešení možné využít lešení 

vně jímky tuků) nebo je nutné zhotovit prozatímní zábradlí.  

2.7 BETONÁŘSKÉ PRÁCE A PRÁCE SOUVISEJÍCÍ 

2.7.1   SO 01.1. a SO 01.2 Lapák štěrku a fekální stanice 

• Příprava a vázání armatury žlbt. stěn bude probíhat z betonového dna a od výšky 

1,5 m bude pro dokončení výztuže k hornímu okraji postaveno typové dílcové 

lešení (možno řešit i pojízdným lešením), které bude mít zábradlí oboustranné. 

• Bednění stěn bude na dno stavební jámy dopravováno mobilním jeřábem na 

místo montáže následně ručně po rovné betonové ploše dna. 

• Při sestavování bednění stěn bude pro práci ve výšce opět použito lešení, popř. 

místně žebříky. 

• Betonová směs se bude do připraveného oboustranného bednění dopravovat 

čerpadlem na beton z přistaveného mixu. 

• Pracovníci provádějící betonáž budou při betonáži stěn stát na provizorních 

podlahách, umístěných na konzolách přímo na stěnách bednění (originální díly 

k bednícímu systému). Tyto podlahy budou opatřeny z obou stran zábradlím. 
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• Na pracovní podlahu bude zřízen přístup přes dostatečně dlouhý žebřík (1,1 m 

nad hranou výstupu). 

• Při betonáži pomocí čerpadla je nutné zajistit nebezpečný prostor  ve vzdálenosti 

1,5 násobku výložníku čerpadla. Tento prostor bude po dobu betonáže vyznačen 

provizorně výstražnou páskou a do tohoto prostoru je vstup zakázán všem 

pracovníkům neprovádějícím betonáž. 

2.7.2   SO 01.5.  Jímka tuků  

• Příprava a vázání armatury žlbt. stěn bude probíhat z betonového dna a od výšky 

1,5 m bude pro dokončení výztuže k hornímu okraji postaveno typové dílcové 

lešení (možno řešit i pojízdným lešením), které bude mít zábradlí oboustranné. 

• Bednění stěn bude na dno stavební jámy dopravováno mobilním jeřábem na 

místo montáže následně ručně po rovné betonové ploše dna. 

• Při sestavování bednění stěn bude pro práci ve výšce opět použito lešení. 

• Betonová směs se bude do připraveného oboustranného bednění dopravovat 

čerpadlem na beton z přistaveného mixu. 

• Pracovníci provádějící betonáž budou při betonáži stěn stát na provizorních 

podlahách, umístěných na konzolách přímo na stěnách bednění (originální díly 

k bednícímu systému). Tyto podlahy budou opatřeny z obou stran zábradlím. 

• Na pracovní podlahu bude zřízen přístup přes dostatečně dlouhý žebřík (1,1 m 

nad hranou výstupu). 

• Při betonáži pomocí čerpadla je nutné zajistit nebezpečný prostor  ve vzdálenosti 

1,5 násobku výložníku čerpadla. Tento prostor bude po dobu betonáže vyznačen 

provizorně výstražnou páskou a do tohoto prostoru je vstup zakázán všem 

pracovníkům neprovádějícím betonáž. 

2.8 ZEDNICKÉ PRÁCE 

2.8.1 SO – 01.4 a 01.5 Lapák písku a jímka tuků 

• Úpravy betonových stěn, dodatečné vyspádování dna, sanace stěn sanačním 

systémem v tloušťce cca 20 mm. Pro vstup do lapáku písku a pro provádění výše 

zmíněných prací bude zřízeno po celém obvodu lapáku písku lešení. 
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2.9 MONTÁŽNÍ PRÁCE 

2.9.1   SO 01.1. a SO 01.2 Lapák štěrku a fekální stanice 

• Ocelová vana bude do lapáku štěrku osazena před betonáží pomocí mobilního 

jeřábu. Velikost ocelové vany je cca 1,2m x 1,6m, váha cca 1 t. V době 

osazování je třeba vymezit ohrožený prostor bezpečnostní výstražnou páskou 

a zamezit vstup všem pracovníkům neprovádějícím osazení vany. Ohrožený 

prostor je roven 1,5 násobku výložníku jeřábu. 

• Přístup do jámy na místo montáže bude pomocí žebříku (nebo rampy).  

• Vložením vany nevzniknou žádné nové otvory ve kterých hrozí propadnutí. 

2.10 BOURACÍ PRÁCE 

2.10.1 SO 01.3. Rotační česle 

• Vybourání podlahy v budově hrubého předčištění – prostor kontejneru 

cca 24 m2. Práce budou provedeny ručním pneumatickým nářadím. 

2.10.2 SO 01.4. Lapák písku 

• Vybourání otvorů pro rozvodné potrubí bude prováděno z lešení postaveného 

v rámci zednických prací v lapáku písku (sanace stěn). Práce budou provedeny 

ručním pneumatickým nářadím nebo mohou být otvory odvrtány pomocí 

jádrového vrtáku. 

2.11   STROPY 

2.11.1  SO 02.4 ČS dešťových vod – nová šachta 

• Osazení stropního prefabrikátu na monolitickou část šachty bude provedeno 

mobilním jeřábem, pracovníci budou stát na lešení při usazování prefabrikátu, 

lešení bude mít oboustranné zábradlí. Ohrožený prostor bude vyznačen 

výstražnou páskou po celou dobu jeřábování a bude ve vzdálenosti 1,5 násobku 

výšky výložníku jeřábu. 

• Na otvor v prefabrikátu bude ihned osazen žlbt. kanalizační konus šachty 

a osazen poklop. 

2.12 STŘECHY 

2.12.1 SO 05.1 Uskladňovací nádrž 

• Montáž nové střešní krytiny proběhne po té, co budou zřízeny po vnějším 

obvodu akumulační komory lešení V horní části nad střechou na něm bude 
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zřízeno dostatečně únosné dvoutyčové zábradlí (lešení bude sloužit jak při 

demontáži stávající střešní krytiny, tak i při demontáži a montáži oken, parapetů, 

opravě fasády, apod.)  

2.13 PRÁCE PSV 

2.13.1 Lapák štěrku a fekální jímka - Zámečnické práce 

• Při osazování konečného zábradlí zajistit pracovníky (zámečníky) z lešení 

postaveného uvnitř lapáku štěrku, šachet apod., jištění pouze osobními 

ochrannými prostředky – úvazy by bylo problematické vzhledem k absenci 

vázacích bodů.  

• Osazení technologické části – drapák, nožové šoupě, česle bude prováděno až po 

kompletním dokončení stavebních částí. Vstupy na dno šachet, lapáku budou 

zajištěny pomocí žebříku. 

• V případě montáže nosné konstrukce drapáku na místě bude pro tuto činnost 

zřízeno lešení s oboustranným zábradlím. 

2.13.2  SO 01.3. Rotační česle 

• Pokládka průmyslové dlažby do prostoru kontejneru s ocelovými pásy tl.6mm 

pro pojezd kontejneru – bez zvláštních nároků na BOZP. 

• Demontáž a osazení nových rolovacích vrat + repase původních ocelových vrat 

budou probíhat z dílcového typového lešení (popř. pojízdného lešení). 

• Vybílení prostoru rotačních česlí výška cca 4,5 m bude provedeno z pojízdné 

plošiny. V průběhu bílení bude označen ohrožený prostor výstražnou páskou 

a nebude se v něm žádný pracovník neprovádějící bílení pohybovat. 

• Pro vstup pro osazení pryžových clon na vnější obvodovou stěnu bude použit 

žebřík potřebné délky (+1,1 m přesah přes nástupní rovinu). 

• Antikorozní úpravy stávajících ocelových prvků, pozor při demontáži je nutné 

zajistit prostor proti pádu osob do hloubky = zřídit provizorní zábradlí. Při 

demontáži ocel. prvků budou dle potřeby pracovníci (zámečníci) jištěni osobním 

jištěním s bodem úvazu na stávajících I-profilech 2ks u stropu.  

2.13.3  SO 01.4. Lapák písku 

• Osazení nové přelivné hrany bude provedeno z lešení postaveného v rámci 

zednických prací sanace stěn.  



140 

 

• Nátěry a ošetření stávajícího zábradlí bude prováděno rovněž z lešení a z úrovně 

terénu vně lapák písku. 
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3   STROJE  A  MECHANIZACE NA STAVENIŠTI 

3.1   POUŽÍVÁNÍ STROJŮ 

• Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními 

a pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce. 

• Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 

činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou 

v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti 

zaboření, posunutí nebo uvolnění. 

• Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 

signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným 

výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až 

tehdy, když všechny fyzické osoby opustily ohrožený prostor. 

• Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený 

činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení 

zvětšeným o 2 m. 

3.2   STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 

• Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje 

svahů a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud 

tato vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji 

zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením prací. 

• Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 

vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 

• Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 

vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 

• Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou 

techniku jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě 

jeho stability. 

• Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 

zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku 

nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením 

stroje nad kabinou dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během 
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nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno 

nakládat rovnoměrně. 

• Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 

zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje 

a omezení výhledu obsluhy. 

• Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje 

spuštěno na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané 

přepravní poloze a zajištěno v souladu s návodem k používání. 

• Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno : 

• Roztloukat horninu dnem lopaty, 

• Urovnávat terén otáčením lopaty, 

• Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde 

nehrozí sesuv zeminy. 

• Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí 

vedle podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný 

provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen 

3.3   POUŽITÍ JEŘÁBŮ 

• Jeřáb ovládá osoba, která má příslušné oprávnění k obsluze jeřábu. 

• Vázání a odvazování břemen vykonává kompetentní pracovník – vazač, mající k   

této funkci příslušné oprávnění. 

• Vazač (signalista) musí být pro jeřábníka snadno identifikovatelný. 

• V pracovním prostoru (prostor pod zavěšeným břemenem a v jeho blízkosti), 

musí být dodržován zákaz vstupu nepovolaným osobám a vjezdu dopravním 

prostředkům, jejich činnost nesouvisí s prováděnými manipulacemi. 

• Břemena nesmí být dopravována nad pracovníky nebo v jejich bezprostřední 

blízkosti. 

• Vazač dbá, aby břemeno nebylo přepravováno nad osobami, přičemž se sám 

nesmí zdržovat pod břemenem, přecházející osoby musí vazač včas upozornit. 

• Se zavěšeným břemenem se nesmí manipulovat nad veřejně přístupnými místy.  

• Jeřábník musí mít dostatečný výhled na břemeno a pracovní prostor, nemá-li 

dostatečný výhled, řídí se pokyny vazače nebo signalisty, který musí být 

v takovém místě, odkud má neomezený a dostatečný výhled. Jeřábník, vazač 
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nebo signalista musí zajistit, aby břemena nebo zdvihová lana jeřábu se 

nedostala do kontaktu s překážkami. 

• Zdvihové lano nebo řetěz musí být během zdvihání ve svislé poloze. Břemeno je 

nutno nejdříve nadzvednout nad terén a ponechat v klidu, poté provést kontrolu 

uvázání a vyvážení břemene. Teprve posléze se může pokračovat manipulacích. 

Jeřábník musí ovládat jeřáb tak, aby nevznikaly rázy a boční zatížení výložníku 

nebo konstrukce. Je nutné dbát, aby se nosné orgány a příslušenství pro zdvihání 

nedostaly do kontaktu s konstrukcí. 

• S břemenem se musí manipulovat tak, aby nedošlo k jeho rozhoupání. Proto je 

nezbytné ovládat pohyby jeřábu plynule, vyrovnávat rozhoupání břemene a stále 

kontrolovat pohyby jeřábu. 

• Zvedací, otáčecí, vysouvací, sklápěcí nebo pojezdové pohyby jeřábu nesmí být 

použity k tažení, obracení břemene, pokud je nebezpečí vzniku šikmého tahu. 

Před zvednutím břemene musí být zdvihové lano ve svislé poloze. 

• Jeřábník nesmí opustit jeřáb, pokud je břemeno zavěšeno. Jeřáb nesmí být 

ponechán v žádném případě bez dozoru ani na krátkou dobu, pokud nebyla 

všechna břemena odložena, závěsné zařízení není v bezpečné poloze, nejsou 

zastaveny a vypnuty všechny pohony nebo motory a pokud nejsou ve funkci 

brzdy pohonů a blokování zajišťující bezpečnou polohu jeřábu.  

• Dopravu osob pomocí jeřábu je možno provádět výjimečně, pokud není možné 

zajistit přístup méně nebezpečným způsobem.  

• Osoby se musí dopravovat v řádně navržených plošinách nebo koších, 

opatřených vhodnými prostředky k zabránění vypadnutí osob nebo materiálu. 

Vhodnými prostředky je nutno zamezit samovolnému otáčení a naklánění 

plošiny nebo koše. 

• Vázat a zavěšovat lze jen břemena známé hmotnosti nepřevyšující nosnost 

zdvihacího zařízení, s výjimkou zkušebních břemen, není-li hmotnost břemene 

vyznačena nebo není-li známa je nutno ji zjistit. 

• Břemeno se nesmí uvazovat nebo zavěšovat v místech, kde by mohlo dojít 

k vysmeknutí nebo vzájemnému poškození vázacího nebo zavěšeného 

prostředku a břemene, ostré hrany musí být chráněny. 

• Vázat břemena vázacími prostředky přes ostré hrany je zakázáno. 
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• Pohyblivé části břemen nebo volné části na břemeni se musí před přepravou 

řádně upevnit nebo odstranit. 

• Nevidí-li jeřábník na vazače, je nutno použít signalisty, který přenáší pokyny 

vazače jeřábníkovi. Rovněž je možno použít zařízení pro přenos akustických 

nebo vizuálních signálů. 

• Vazač je zodpovědný za uvázání a odvázání břemene a za použití vhodných 

příslušenství pro zdvihání s navrženým postupem manipulace. 

• Vazač je zodpovědný za zahájení pohybu jeřábu a břemene. Provádí-li vázání 

břemene více než jeden vazač, má tuto odpovědnost pouze jeden z nich 

v závislosti na jejich poloze vůči jeřábu. 

Použití věžového jeřábu PEINER SK 126 bude probíhat dle zhotovitelem 

předloženého systému bezpečné práce (viz. Příloha č. 5). 

3.4    DOPTAVNÍ PROSTŘEDKY PRO PŘEPRAVU BETONOVÝCH A JINÝCH 

SMĚSÍ 

• Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 

zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění 

výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu 

s návodem k používání zajistí. 

• Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném 

a dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulací a potřebnou 

vizuální kontrolu. 

3.5      ČERPADLA SMĚSI  

• Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 

betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 

nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních 

částí stavby. 

• Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen 

podle návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 

• Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 

zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem 

dynamických účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 
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• Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod 

tlakem. 

• Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující 

složité a opakované couvání vozidel. 

• Při provozu čerpadel není dovoleno: 

• přehýbat hadice, 

• manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 

konstruovány, 

• vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky 

hadice. 

• Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné 

místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se 

nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 

• Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je 

nebylo nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od 

okrajů výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 

• V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 

• Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 

• Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím 

a hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími 

a výsuvnými operami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 

• Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
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4 PRÁCE A OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE VZÁJEMNÉHO 

 PROLÍNÁNÍ PRACÍ  

4.1 LAPÁK ŠTĚRKU A FEKÁLNÍ JÍMKA 

• Na tomto stavebním a technologickém objektu nedojde ke vzájemnému 

ovlivnění prací. Práce budou po sobě následovat. 

4.2  MONOBLOK BIOLOGICKÉ LINKY  

• Při betonáži monobloku je nutné vyloučit všechny práce, které by probíhaly 

v ohroženém prostoru (výložník čerpadla na beton). Pro zajištění plynulosti 

výstavby bude nutné provádět výstavbu proudovou metodou od jednoho konce 

monobloku na druhý, tak bude omezeno riziko ovlivnění prací na minimum. 

4.3 USAZOVACÍ NÁDRŽ 

• Při zahajování prací je třeba vždy koordinovat činnosti s činnostmi v monobloku 

biologické linky (např. čerpání betonu čerpadlem na beton (1,5 násobek 

výložníku ohrožený prostor)) ovlivní nebo zcela zastaví práce uvnitř usazovací 

nádrže nebo na základu nádrží chemického hospodářství.  

4.4  DOSAZOVACÍ NÁDRŽ (původní 2 ks + nové 2 ks) 

• Při zahajování prací je třeba vždy koordinovat činnosti s činnostmi v monobloku 

biologické linky (např. čerpání betonu čerpadlem na beton (1,5 násobek 

výložníku ohrožený prostor)) ovlivní nebo zcela zastaví práce uvnitř dosazovací 

nádrže nebo naopak v monobloku biologické linky. 

4.5  CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

• Při zahajování prací je třeba vždy koordinovat činnosti s činnostmi v monobloku 

biologické linky (např. čerpání betonu čerpadlem na beton (1,5 násobek 

výložníku ohrožený prostor)) ovlivní nebo zcela zastaví práce na chemickém 

hospodářství nebo naopak na základu pro nádrže chemického hospodářství nebo 

v usazovací nádrži. 

4.5  FASÁDY 

• Při zahajování prací na fasádách (práce na lešení) je nutné zamezit pracovníkům, 

aby prováděli práce nad sebou, tzn., že když bude zedník pracovat na fasádě 

nebude zároveň na stejném lešení pracovat nahoře klempíř na demontáži x 

montáži okapových žlabů či svodů nebo na oplechování atiky, parapetů apod. 
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5 IDENTIFIKOVANÁ RIZIKA NA STAVENIŠTI  

 Dokumentace rizik je zpracována formou registru rizik všech zhotovitelů. Práce 

a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví na 

této stavbě: 

• Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě 

zařízení technického vybavení. 

• Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 

kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

• Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem 

uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5m. 

• Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických 

látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních 

právních předpisů. 

• Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním 

nebezpečím utonutí. 

• Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.  

V průběhu stavby za tento bod odpovídá hlavní zhotovitel. 

6 PŘEDPOKLÁDANÝ PO ČET PRACOVNÍK Ů 

 Předpokládaný maximální počet pracovníků na staveništi během jednoho 

pracovního dne je max. 58 pracovníků.  

7  ODPOVĚDNÁ OSOBA PRO PROVÁDĚNÍ ZABEZPEČENÍ 

ZÁCHRANNÝCH PRACÍ  

Hlavní zhotovitel při předání a převzetí staveniště určí odpovědnou osobu pro 

provádění zabezpečení záchranných prací, která bude provádět průběžnou kontrolu 

a koordinaci evakuačních plánů, opatření v oblasti požární ochrany, plánů nácviku 

záchranných prací apod. 

Za zhotovitele je touto osobou stavbyvedoucí Ing. Pavel Kužela.  

8 AKTUALIZACE PLÁNU BOZP 

 Koordinátor BOZP na staveništi (pro realizaci) bude provádět aktualizaci plánu 

BOZP při přechodu mezi nejdůležitějšími hlavními fázemi průběhu výstavby, zahrne do ní 

všechny změny v organizaci staveniště, posuny v časovém plánu a rovněž aktualizace 



148 

 

v rámci porad BOZP, kontrolních dnů BOZP apod. Všechny zápisy ohledně BOZP budou 

vkládány do tohoto plánu BOZP  a jeden aktualizovaný výtisk bude trvale k dispozici na 

stavbě u hlavního zhotovitele.  

9 SOUPIS PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č.362/2007 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 

kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích 

a dezinfekčních prostředků 

• Zákon  č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• 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) ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí 

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek  

a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce 

a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 

dopravy dopravními prostředky 
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• 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. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz  

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních 

strojů 

• Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 

• Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce  nízkotlakých kotelnách 

• Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění 

pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na 

pracovištích obdobného charakteru 

• Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění 

• Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 

zákona ve věcech stavebního řádu 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

• Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování  

a nahřívání živic v tavných nádobách 
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• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

• ČSN 34 3108 Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením 

pracovníky seznámenými 

• ČSN 01 8010 Bezpečnostní barva a značky 

• ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

• ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 

• ČSN 27 0144 Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení 

břemen 

• ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

10  PLÁN UDRŽOVACÍCH PRACÍ 

 Vzhledem k absenci koordinátora pro přípravu v projektové fázi a nemožnosti 

kontaktu s GP, bude plán udržovacích prací doplněn koordinátorem pro realizaci v rámci 

kontrolních dnů, kdy bude přítomen generální projektant a bude možná ještě spolupráce na 

jednotlivých řešeních. Tento plán bude doplněn a schválen projektantem, objednatelem, 

provozovatelem a správcem stavby. Následně se stane nedílnou součástí návrhu 

provozního řádu nově zrekonstruované ČOV. 

11 ZÁVĚR 

 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je nezbytnou součástí 

dokumentace staveb, na nichž zaměstnanci vykonávají práce a činnosti, které je vystavují 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Tuto povinnost stanovuje zákon 

č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být odsouhlasen 

a podepsán všemi zhotoviteli, kterých se týká. 
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SEZNÁMENÍ: 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s Plánem BOZP pro výše uvedenou 

stavbu, že jsem tomuto dokumentu porozuměl, budu ho dodržovat  a že se skutečnostmi 

uvedenými v tomto Plánu BOZP seznámím ostatní spolupracovníky a své podřízené, kteří 

budou působit na této stavbě, případně další své podzhotovitele (subdodavatele) a provedu 

o tomto seznámení řádný písemný záznam. 

 Zhotovitel:    Jméno a příjmení:   Datum:       

Podpis:         

 

……………...           ………………………..           30.3.2010           

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


