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A. Pr vodní ást 

A.1. Identifika ní údaje 

A.1.1. Údaje o stavb  

Název stavby:   Alzheimer centrum Plze  

Místo stavby:   Plze  – ernice, parc. . 1655/3,14,16,51 

Okres :   Plze  

Kraj:      Plze ský 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

Jméno:  AC Plze  s.r.o. 

Adresa:  ábelecká 51/4, Lysolaje, Praha 6, 165 00 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Jméno:  František Kott 

Adresa: U Lipového dvora 996, Prachatice, 383 01 

 

A.2. Údaje o území 

Jedná se o nezastav né území, pouze pozemky 1655/14 a 1655/16 

jsou zastav ny k lnami užívané sousedními bytovými domy (parcela . 

1655/13 a 1655/15). 

Navržený objekt – pobytové za ízení sociální pé e – Alzheimer 

centrum je situovaný v Plzni, katastrálním území ernice, u kruhového 

objezdu mezi ulicemi K Cihelnám a V Hliníku, na parcelách . 

1655/3,14,16,51. ešené území je p evážn  rovinaté s mírným sklonem 

k severní ásti pozemku. 

Celková plocha pozemk  investora (parcely . 1655/3, 1655/14, 

1655/16, 1655/51) iní 7 987 m². Pozemky 1655/3 a 1655/51 jsou v katastru 

nemovitostí vedeny jako ostatní plocha, pozemky 1655/14 a 1655/16 jako 

zastav ná plocha a nádvo í. 
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 Stávající území je nevyužívané, vyjma dvou zd ných k len 

orientovaných na severozápadní území (parcela . 1655/13 a 1655/15), které 

jsou užívány obyvateli p ilehlých bytových dom  ke skladování.  

V zájmovém území se nachází ke ová zele  a vzrostlejší stromy. 

 

A.3. Údaje o stavb  

Jedná se o novostavbu pobytového za ízení sociální pé e skládajícího 

se z centrální dvoupodlažní hmoty a ty  p ízemních ramen, vybíhajících 

z centrální hmoty. Objekt je navržený jako nepodsklepený, s plochou 

st echou ve dvou úrovních. Objekt je ešen ze dvou konstruk  odlišných 

systém . St ední dvoupodlažní trakt, je navržen jako železobetonový 

sloupový skelet s vykonzolovanými p esahy 2. podlaží. Tzv. „klouby“ v 

jednopodlažních ramenech jsou uvažovány jako ŽB prefa konstrukce. 

Jednotlivá ramena, tedy prostory s pokoji, jsou uvažovány z modulárního 

systému od firmy KOMAModular. Jedná se o prefabrikované moduly s 

ocelovou konstrukcí, tepeln  izola ní výplní PIR a obkladovými prvky 

Fermacell v interiéru. Fasáda je ešena z ásti KZS (ŽB prefa konstrukce) a 

z ásti jako prov trávaná s obkladovými prvky Alucobond (bu ky). 

Ústav sociální pé e – Alzheimer centrum, je specializované za ízení 

na pé i o klienty s Alzheimerovou chorobou a s ostatními typy demencí. 

Jedná se o domov se zvláštním režimem (DZR). 

V navrženém objektu se nachází 74 pokoj  (148 l žek) pro pacienty a 

zázemí pro cca 100 pracovník  personálu. 

K objektu jsou navrženy dva nové vjezdy – jeden z komunikace 

K Cihelnám, druhý z komunikace V Hliníku. 

Zastav ná plocha: 3737,5.0m2 = 47,6% plochy pozemk  

Zpevn né plochy: 2180m2 = 27,8% plochy pozemk  

Zele : 1928,5m2 = 24,6 % plochy pozemk  
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A.4. len ní stavby na objekty, technická a technologická 
za ízení 

Hlavní stavební objekt (SO1) je rozd len na celkem 5 úsek . První 

úsek tvo í centrální dvoupodlažní trakt, zbylé 4 úseky tvo í jednotlivá ramena 

vybíhající z této centrální hmoty. Zbylými stavebními objekty jsou: SO2 – 

Op rná st na a oplocení, SO3 – Akumula ní jímka, SO4 – Vodom rná 

šachta, SO5 – erpací jímka splaškové kanalizace, SO6 – Vodojem, SO7 – 

Likvidace deš ových vod, SO8 – Komunikace. Tyto stavební objekty nejsou 

v projektu podrobn ešeny. P edpokládá se, že jejich realizace bude 

probíhat zprost edkovan  subdodavateli, stejn  jako p ípojky k technickým 

sítím. 

Realizace stavby bude probíhat v následujících etapách: TE1 – 

ípravné práce, TE2 – Demolice stávajících objekt , TE3 – Zemní práce, 

TE4 – Základové konstrukce, TE5 – Hrubá vrchní stavba, TE6 – Zast ešení, 

TE7 – Hrubé vnit ní práce, TE8 – Úpravy povrch , TE9 – Dokon ovací 

práce, TE10 – Fasáda, TE11 – Vn jší a terénní úpravy. 

Rozd lení stavebního objektu na úseky a postupy jednotlivých prací 

v technologických etapách viz p íloha „C.1.a. Technologické schéma – 

varianta 1“. 

 

A.5. Orienta ní doba výstavby, orienta ní náklady 

Zahájení stavby: 03/2017 

edpoklad dokon ení stavby: 12/2017 

Orienta ní cena: 158 600 000 K  
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B. Technická ást 

B.1. Informace o rozsahu a stavu staveništ , oplocení, 
deponie, p ístupnost  

Zájmové území se nachází v Plzni – ernice, na jižním okraji m sta, u 

kruhového objezdu mezi komunikacemi K Cihelnám a V Hliníku, na 

parcelách . 1655/3 a 1655/51. 

Celý stavební pozemek (parcely . 1655/3, 1655/14, 1655/16, 

1655/51) má rozlohu 7 987 m² a je umíst n na p evážn  rovinatém území 

s mírným sklonem k severu.  

edm tné pozemky nejsou sou ástí vyhlášené památkové zóny ani 

rezervace, nenachází se v záplavovém území ani ve zvlášt  chrán ném 

území. 

V zájmovém území se nachází ke ová zele  a vzrostlejší stromy, které 

budou b hem „TE1 – P ípravné práce“ odstran ny. Stromy, jejichž obvod 

kmene ve výšce 130 cm nad zemí dosahuje 800 mm, budou odstran ny na 

základ  vyjád ení žádosti o kácení d evin. 

Seznam strom  k odstran ní: 
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Schéma umíst ní odstra ovaných strom : 

 

 

V rámci „TE2 - Demolice stávajících objekt “ dojde k odstran ní dvou 

stávajících objekt  k lny, které se nachází na pozemcích 1655/14 a 1655/15. 

Objekty jsou ve vlastnictví investora a budou odstran ny v celosti v etn  

základových konstrukcí. 

íjezd staveništní dopravy bude b hem celé doby výstavby 

z komunikace v ulici K Cihelnám. Výjezd ze staveništ  bude v severní ásti 

pozemku do prostoru mezi garáže, následn  pak na komunikaci do ulice 

K Losiné. P ed „TE5 – Hrubá vrchní stavba“ bude z ízen druhý vjezd z ulice 

V Hliníku, který bude sloužit zárove  jako výjezd. 

Po p evzetí staveništ  se provede vyty ení vlastní stavby. Po vyty ení 

vn jšího obrysu objektu se hlavní vyty ovací body p enesou do 

vzdálen jších míst, aby nedošlo k poškození t žícím strojem.  
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K ohrani ení staveništ  bude využito stávající oplocení. ást 

stávajícího oplocení bude odstran na k umožn ní p ístupu na staveništ . 

V místech, kde se stávající oplocení nenachází, bude z ízeno oplocení 

z mobilních dílc  tak, aby bylo vytvo eno kompaktní oplocení celého 

staveništ . 

Na staveništi budou z ízeny 2 deponie ornice, jedna v severozápadní 

ásti pozemku, druhá v severní. Deponie budou rozd leny kv li omezenému 

ístupu stroj  k jednotlivým ástem pozemku po dokon ení stavby. Umíst ní 

deponií a jejich rozm ry viz výkresy za ízení staveništ . Rozprost ení ornice, 

zatravn ní a ozelen ní nejsou uvedeny v asoprostorovém grafu ani 

harmonogramu. Tyto práce prob hnou na ja e 2018.  

ed p ípravnými pracemi dojde k p eložce sloupu ve ejného 

osv tlení, stojícího v míst  navrhovaného vjezdu z ulice K Cihelnám. Potrubí 

deš ové kanalizace, navrhované na místech s prvky za ízení staveništ , 

bude realizováno t sn  p ed realizací finální komunikace.  

Na staveništi nebyla zjišt na hladina spodní vody. 

 

B.2. Významné sít  technické infrastruktury 

es severozápadní ást stavebního pozemku probíhá nadzemní 

vedení NN do 1 kV – EZ. Toto vedení nebude p eloženo. Bude nutná 

zvýšená opatrnost p i manipulaci mobilního je ábu s b emeny v blízkosti 

tohoto vedení. 

V blízkosti staveništ  se dále nacházejí následující sít : plynovod STL 

– RWE, podzemní vedení VN do 35 kV – EZ, ve ejné osv tlení, sd lovací 

kabel – CETIN, vodovod – Vodárna Plze , kanalizace jednotná – Vodárna 

Plze , kanalizace deš ová – Vodárna Plze .  

 

B.3. Napojení staveništ  na zdroje vody, elekt iny a kanalizaci 

Staveništ  bude napojeno na budoucí p ípojku vodovodu objektu 

v severozápadní ásti pozemku. V míst  napojení bude uzáv r vody a 
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vodom r k m ení spot eby vody b hem stavby. Na tomto míst  bude možný 

odb r vody po celou dobu výstavby. Z d vodu použití p evážn  prefa 

konstrukcí pro zhotovení objektu se neo ekává velká spot eba vody p i 

stavební výrob .  

Elekt ina bude napojena na budoucí p ípojku objektu v míst  

ípojkové sk ín , která bude v dob  výstavby sloužit jako hlavní vypína  a 

hlavní rozvad  pro staveništ . Odtud bude rozvedena do dalších rozvad  

(rozvad  pro práce v objektu, rozvad  pro skupinu bun k). Rozvody pro 

staveništ  budou voln  položené na zemi. V míst , kde vedení protíná 

provizorní komunikaci staveništ , bude kabel veden v zemi pod komunikací. 

V objektu budou rozvad e umíst ny tak, aby vzdálenost od spot ebi e 

nebyla v tší než 50 m. Rozvody a rozvad e budou uzemn ny. 

Stavební bu ky budou napojeny na budoucí kanaliza ní p ípojku 

objektu. Dno výkopu bude ešeno odvod ovacím kanálem po obvodu 

výkopu, který bude vyspádován do jímky a odtud bude voda kalovým 

erpadlem od erpávána do kanalizace. 

Veškerá napojení na technické sít  jsou zakreslena ve výkresech 

za ízení staveništ . Napojení na zdroje energií budou projednána s 

jednotlivými správci sítí. 

 

B.4. Úpravy z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví t etích 
osob 

Staveništ  bude ádn  zajišt no proti vstupu nepovolaným osobám. 

Stávající oplocení areálu bude dopln no o oplocení z mobilních panel  výšky 

2 m. 

U hlavního vstupu bude z ízena vrátnice s ostrahou. 

V dob  zábor  okolních chodník  bude p ed daným místem umíst na 

zna ka „zákaz vstupu“ a „p ejdi na prot jší chodník“. 
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B.5. Uspo ádání a bezpe nost staveništ  z hlediska ochrany 
ve ejných zájm  

Stavba nemá požadavky na zábor pozemk  zem lského p dního 

fondu ani pozemk  ur ených k pln ní funkce lesa.  

V pr hu celé výstavby dojde k záboru chodníku u hlavního vjezdu 

na staveništ  na západní hranici pozemku. B hem „TE4 – Základové 

konstrukce“ a „TE5 – Hrubá vrchní stavba“ dojde k záboru chodníku u 

vedlejšího vjezdu na východní hranici stavebního pozemku. V pr hu TE5 

dojde k áste nému záboru okolních pozemk  a chodníku pro skládky 

materiálu.  

Provád ní stavby a s ní spojené práce budou mít vliv na pozemky 

parc. . 1923/1 a 1943/31, které jsou ve vlastnictví m sta Plzn  a to z d vodu 

provád ní p ípojek k objektu. 

ípadná poškození silni ních obrubník , travnatého pokryvu, atp. 

v d sledku zábor  budou na konci stavby opraveny a uvedeny do p vodního 

stavu. 

 

B.6. ešení za ízení staveništ  

Podkladem pro ešení za ízení staveništ  je stanovení postupu 

výstavby (viz p íloha „C.1.a. Technologické schéma – varianta 1“), graf 

nasazení pracovník , materiálu a stroj  v ase (viz p íloha „E.2.a. 

asoprostorový graf – varianta 1“) a dimenzování jednotlivých prvk  (viz 

íloha „F.1.a. Dimenzování sociálního a provozního ZS – varianta 1“). 

Za ízení staveništ  bylo nadimenzováno na 3 technologické etapy: „TE3 

– Zemní práce“, „TE5 – Hrubá vnit ní stavba“ a „TE9 – Dokon ovací práce“. 

Veškerá navržená ešení jsou zanesena do výkres  za ízení staveništ  

(viz p ílohy „F.2.a. Za ízení staveništ  – varianta 1“). 
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Za ízení staveništ  bylo projektováno podle t chto princip :  

1. Ur ení primárního sm ru postupu výstavby (proti sm ru hlavního 

dopravního toku mimostaveništní dopravy). 

2. Ur ení stávajících objekt , které je možné pro ZS využít, ur ení nutných 

zábor  ploch mimo vlastní staveništ . 

3. Rozmíst ní hlavních stroj  (rypadel, je áb , výtah ) a výroben (maltáren) 

navržených v technologickém rozboru. 

4. Rozmíst ní pomocných stroj  a za ízení, krytých sklad  a otev ených 

skládek pro maximální využití hlavních stroj . 

5. ešení zp sobu, sm ru a toku staveništní dopravy, v etn  návrhu 

do asných (staveništních) komunikací, pop . využití podkladních vrstev 

stav ných komunikací pro dopravu materiálu a prefabrikovaných prvk  na 

skládky a místo výstavby v etn  p ípadných vykládacích i p ekládacích 

za ízení. 

6. Návrh umíst ní kancelá í pro vedení stavby, vrátnice, zkušeben, dílen, 

staveništních bun k, zasedacích místností, sociálního za ízení a 

sanitárních instalací na volných plochách blízko staveništních komunikací 

(s možností využití stávajících, nebo stav ných objekt ). 

7. Stanovení pot ebných energetických zdroj  a návrh inženýrských sítí pro 

ZS (vodovod, kanalizace, elektro, osv tlení ZS, topení, parovod, za ízení 

pro mytí vozidel), s možností využití stávajících nebo stav ných sítí. 

8. Návrh mimostaveništních dílen, sklad  a skládek, výroben a sociálního 

za ízení. 

9. Stanovení bezpe nostních opat ení, protipožárních opat ení a ochrany 

proti krádežím, zimní opat ení. 

10. Tvorba asového plánu výstavby za ízení staveništ  a jeho odstran ní po 

skon ení stavby a zahrnutí tohoto plánu do dokument  p ípravy a ízení 

stavby. 
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B.6.1. Zpevn né komunikace 

Páte ní provizorní komunikace bude z ízena b hem „TE1 – P ípravné 

práce“, po sejmutí ornice a bude kopírovat pr h navrhované komunikace 

v severozápadní ásti pozemku. Budou zhotoveny 2 rampy se sklonem 17%. 

Jedna rampa bude sloužit pro vjezd stroj  do stavební jámy a druhá pro 

výjezd ze stavební jámy. Budou z ízeny zpevn né plochy pro p ší a 

zpevn né plochy pro parkování 2 osobních automobil  a 3 stavebních stroj . 

 P ed za átkem „TE4 – Hrubá vrchní stavba“ budou dodate  

ízeny zpevn né plochy pro mobilní je áb. Rampy vedoucí do stavební jámy 

budou odstran ny.  

Zpevn né plochy budou tvo eny vrstvou ze dvou frakcí kameniva (32 

– 64 mm a 64 – 125 mm), která bude zhutn na vibra ním válcem. V návrhu 

je dodržen minimální polom r otá ení 11 metr  (mobilní je áb).  

 

B.6.2. Sociální za ízení 

Bu ky budou umíst ny v sestav  v severozápadní ásti staveništ . 

Všechny bu ky budou napojeny na elekt inu. Bu ky se sociálním za ízením 

budou napojeny navíc na vodovod, kanalizaci. 

hem „TE1 – P ípravné práce“ budou na staveništi osazeny bu ky a 

sociální za ízení pro 24 pracovník  + vedení stavby: 1 ks „PC – 7“ pro vedení 

stavby, 3 ks „PC – 1“ jako šatny pro d lníky a 2 ks „PC – 8“ se sociálním 

za ízením.  

ed za átkem „TE5 – Hrubá vrchní stavba“ (32 pracovník ) bude 

osazena navíc 1 bu ka „PC – 1“, která bude sloužit jako šatna pro d lníky. 

ed za átkem „TE9 – Dokon ovací práce“ (48 pracovník ) budou 

osazeny navíc 2 bu ky „PC – 1“, které budou užívány rovn ž jako šatny pro 

lníky. 

Dimenzování a technické listy bun k viz p íloha „F.1.a. Dimenzování 

sociálního a provozního ZS – varianta 1“. 

Všechny bu ky budou odvezeny p ed terénními úpravami. 
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B.6.3. Sklady a skládky 

hem „TE1 – P ípravné práce“ bude na staveništi usazena 1 UNIMO 

bu ka, která bude sloužit jako sklad ná adí a 2 kontejnery na odpad. 

ed „TE5 – Hrubá vrchní stavba“ budou osazeny navíc 1 UNIMO 

bu ka, která bude sloužit jako krytý sklad materiálu a 2 kontejnery na odpad. 

ed touto etapou budou vymezeny prostory, které budou sloužit jako 

skládky materiálu pro hrubou stavbu, tj. výztuž, ŽB prefabrikáty a bu ky. 

Skládky se budou nacházet v blízkosti jednotlivých úsek . Na skládkách 

bude uložen, podle pot eby v danou dobu, r zný materiál. Plocha skládky 

vychází z pot eby nejobjemn jší dodávky ur itého materiálu v daný den. 

Skládky pro stavbu na úsecích I, II a III se budou nacházet na pozemku 

investora.  Pro skládky materiálu, p i stavb  na úsecích IV a V, dojde 

k záboru okolních pozemk  a chodník  u p ilehlých komunikací. 

 

B.6.4. Je áb 

hem hrubé vrchní stavby objektu bude zdvihací prost edek pot eba 

nep etržit  po dobu cca 7 týdn . Použití v žového je ábu by bylo pro takto 

krátký asový úsek neefektivní z hlediska doby výstavby a ceny za pronájem 

je ábu. Kv li prostorové dispozici objektu by byly zapot ebí minimáln  2 
žové je áby. Proto je navržen mobilní je áb Liebherr LTM 1055-3.2 s 

maximální délkou výložníku 40 m, s nosností 2 500 kg p i dosahu 30 m. 

Specifikace je ábu viz p íloha „C.3. Návrh a posouzení zdvihacího 

prost edku“. Znázorn ní postavení je ábu s vyzna ením dosahu a nosnosti 

viz p ílohy „F.2.a. Za ízení staveništ  – varianta 1“. 

 

B.7. Stanovení podmínek pro provád ní stavby z hlediska 
BOZP 

i provád ní stavebních úprav budou dodrženy všechny platné 

edpisy týkající se zajišt ní ochrany zdraví a bezpe nosti pracovník . 
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i realizaci nových stavebních objekt  a úprav budou dodrženy 

sou asná pravidla BOZP, v etn  zákonných požadavk , ustanovení a norem 

SN, bezpe nostních a hygienických p edpis  platných v dob  provád ní 

stavby a stanoviska dot ených orgán  státní správy. 

Hlavní p edpisy: 

 Zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce (v etn  zm n 585/2006, 

294/2008, 286/2009 a 185/2011) 

 Zákon . 309/2006 Sb., o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a 

ochrany zdraví p i práci 

 Zákon . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu 

(v etn  zm n 68/2007, 191/2008, 345/2009, 379/2009 a 350/2012) 

 Na ízení vlády . 272/2011 Sb., o ochran  zdraví p ed nep íznivými 

inky hluku a vibrací 

 Na ízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví p i práci (v etn  zm ny 68/2010) 

 Na ízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích 

 Na ízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe nost  

a ochranu zdraví p i práci na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky 

nebo do hloubky 

 Vyhláška . 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajišt ní 

bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci a bezpe nosti provozu p i 

svislé doprav  a ch zi (v etn  zm ny 571/2006) 

 Vyhláška eského ú adu bezpe nosti práce . 48/1982 Sb., kterou se 

stanoví základní požadavky k zajišt ní bezpe nosti práce a 

technických za ízení (v etn  zm n 207/1991 a 192/2005) 

...v etn  pozd jších úprav a p edpis  
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B.8. Podmínky pro ochranu životního prost edí p i výstavb  

Dodavatel je povinen zajiš ovat postup výstavby tak, aby bylo 

nep íznivých vliv  stavební inností na životní prost edí minimáln . Musí 

komplexn  zajiš ovat pé i o istotu a po ádek p i výstavb  podle t chto 

zásad: 

 

Ochrana proti hluku a vibracím 

Ochrana proti hluku v pr hu výstavby bude zajišt na dodržováním 

platných p edpis  a dalšími opat eními:  

Nejvyšší p ípustné hladiny hluku stanoví Zákon . 258/2000Sb. o 

ochran  ve ejného zdraví a jeho další následné provád cí p edpisy nap . 

Na ízení vlády . 272/2011 Sb. o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky 

hluku a vibrací, Na ízení vlády . 361/2007 Sb., který stanoví podmínky 

ochrany zdraví p i práci (v etn  zm ny 68/2010). P edpisy a na ízení 

stanoví, že organizace a ob ané jsou povinni init pot ebná opat ení ke 

snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní ob ané byli jen v nejmenší 

možné mí e vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly p ekra ovány 

nejvyšší p ípustné hladiny hluku stanovené t mito p edpisy. 

Z t chto ustanovení pak vyplývají pro ú astníky výstavby následující 

povinnosti: 

Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobc  stavebních stroj  údaje o 

výši hluku, který stroje vydávají, a provád t opat ení na ochranu proti 

škodlivému p sobení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky 

pracující se stroji ochrannými pom ckami a p erušovat jejich práci v hlu ném 

prost edí ze zdravotních d vod  nezbytnými p estávkami. 

Nejvyšší p ípustnou hladinu hluku stanoví uvedené p edpisy ve výši 

55 dB pro denní dobu 7 - 21 hodin, 50 dB pro dobu 6 – 7 hodin, 21 – 22 hod 

a 45 dB pro no ní dobu 22 – 6 hodin. Tato hladina se upravuje korekcemi s 

ohledem na druh okolní zástavby. Orgán hygienické služby m že proto v 

závazném posudku stanovit podmínky provád ní stavby s ohledem na hluk. 
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V p ípad  zjišt ní, že v pr hu výstavby p esahuje hluk max. 

stanovenou hladinu je dodavatel povinen p izp sobit režim demoli ních prací 

tak, aby neobt žoval okolí (nap . práce ve speciálním denním režimu, 

nasazení mén  hlu ných za ízení apod.) 

 

Ochrana proti zne iš ování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Dodavatel stavby je povinen: 

 Nep ipustit provoz dopravních prost edk , které produkují ve 

výfukových plynech více škodlivin, než stanoví Zákon . 56/2001Sb. o 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (v etn  

pozd jších p edpis ). 

 Zamezit nadm rnému vzniku prašnosti v prostoru výstavby. 

 Prašnost p i manipulaci se sutí a zeminou snížit ú innými 

protiprašnými opat eními (neskladovat materiál na volném prostranství 

a urychlen  jej odvážet). 

 

Ochrana proti zne iš ování komunikací 

Dodavatel stavby je povinen: 

 Vylou it zne iš ování komunikací p edevším uplat ováním 

preventivních opat ení a nep ipustit výjezd zne išt ných vozidel a 

stavebních stroj  na ve ejné komunikace. V p ípad  kdy p es 

uplatn ní opat ení dojde k zne iš ování ve ejných komunikací, zajistit 

jejich vy išt ní. 

 Zabezpe it p epravovaný náklad na dopravních prost edcích tak, aby 

nedocházelo k jakémukoli rozptýlení a tím k zne iš ování ve ejných 

komunikací. 

 Zamezit zne iš ování vod odpady z n kterých výrobních proces , 

mytím stroj  a dopravních prost edk . Zamezit splavování zeminy 

nebo jiných materiál  do kanalizace, aby nedošlo k jejímu ucpání. 
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B.9. Plánovaná doba výstavby, p ehled termín  

Zahájení výstavby objektu: 6. b ezna 2017 

Dokon ení výstavby objektu: 2. ledna 2018 

Doba výstavby objektu: 217 dní 

 

Zahájení „TE5 – Hrubá vrchní stavba“: 17. ervence 2017 

Dokon ení „TE5 – Hrubá vrchní stavba“: 30. srpna 2017 

Doba trvání „TE5 – Hrubá vrchní stavba“: 33 dní 

 


