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Název činnosti Upřesnění Četnost kontroly Opatření Datum 

 
Přípravné a přídružné práce 
Ochrana vod a půdy 
Úkapy a úniky 
 

Úkapy a úniky ropných látek 1x měsíc 
Opatření proti vniknutí nebezpečných látek do vody a 
půdy 

 

 
Polštář základů 
Ochrana vod a půdy  
Odběr a vypouštění 
 

Látky ohrožující jakost vod, 
ropné látky 

Dle rozhodnutí 
vodoprávního úřadu 

Měření odběru a vypouštění  

 
Základy  
Ostatní odpad  
Nakládání s ostatním odpadem 
 

Cihly, beton, dřevo, sklo 1x měsíc Třídění, označování, evidence  

 
Podklad vrstvy spod stavby 
Ochrana vod a půdy 
Úkapy a úniky 
 

Úkapy a úniky ropných látek 1x měsíc 
Opatření proti vniknutí nebezpečných látek do vody a 
půdy 

 

 
Izolace proti zemní vlhkosti  
Ochrana vod a půdy  
Odběr a vypouštění 
 

Látky ohrožující jakost vod, 
ropné látky 

Dle rozhodnutí 
vodoprávního úřadu 

Měření odběru a vypuštění  
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Název činnosti Upřesnění Četnost kontroly Opatření Datum 

 
Kanalizace ležatá 
Nakládání s nebezpečným odpadem 
Shromažďování nebezpečného odpadu  
 

Stavební odpad, zemina, zbytky 
a obaly 

1x měsíc Označení, třídění, evidence, uložení  

 
Kanalizace ležatá 
Nakládání s nebezpečným odpadem 
Přeprava nebezpečného odpadu  
 

Stavební odpad, zemina, zbytky 
a obaly 

Při zahájení přepravy Oprávněnost k přepravě  

 
Kanalizace ležatá  
Ostatní odpad  
Nakládání s ostatním odpadem 
 

Cihly, beton, dřevo, sklo 1x měsíc Třídění, označování, evidence  

 
Zdi spodní stavby nosné 
Ostatní odpad  
Nakládání s odstátním odpadem  
 

Cihly, beton, dřevo, sklo 1x měsíc Třídění, označování, evidence  

 
Zdi spodní stavby nosné  
Ochrana vod a půdy  
Odběr a vypouštění  
 

Látky ohrožující jakost vody 
Dle rozhodnutí 

vodoprávního úřadu 
Třídění, označování, evidence  
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Název činnosti Upřesnění Četnost kontroly Opatření Datum 

 
Zdi spodní stavby nosné  
Nakládání s NCHLAP  
Skladování  
 

Výrobcem označené NCHLAP 
(směsi, cementy) 

1x měsíc 
Asanační prostředí, lékárnička, zabezpečení proti 
úniku, zcizen 

 

 
Izolace proti zemní vlhkosti  
Ochrana vod a půdy  
Odběr a vypouštění  
 

Látky ohrožující jakost vod, 
ropné látky 

Dle rozhodnutí 
vodoprávního úřadu 

Měření odběru a vypouštění  

 
Izolace přizdívky a obklady  
Nakládání s nebezpečným odpadem  
Shromažďování nebezpečného odpadu  
 

Stavební odpad, zemina, zbytky 
a obaly NCHLAP 

1x měsíc Označení, třídění, evidence, uložení  

 
Izolace přizdívky a obklady 
Nakládání s nebezpečným odpadem  
Přeprava nebezpečného odpadu  
 

Stavební odpad, zemina, zbytky 
a obaly NCHLAP 

Při zahájení přepravy Plnění dohody ADR, oprávněnost k přepravě  

 
Izolace přizdívky a obklady  
Ochrana vod a půdy  
Úkapy a úniky  
 

Úkapy a úniky NCHLAP, 
ropných látek 

1x měsíc 
Opatření proti vniknutí nebezpečných látek do vody a 
půdy 
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Název činnosti Upřesnění Četnost kontroly Opatření Datum 

 
Zdi nosné  
Ostatní odpad  
Nakládání s ostatním odpadem  
 

Cihly, beton, dřevo, sklo 1x měsíc Třídění, označení evidence  

 
Zdi nosné  
Ochrana vod a půdy  
Odběr vypouštění  
 

Látky ohrožující jakost vod, 
ropné látky 

Dle rozhodnutí 
vodoprávního úřadu 

Měření odběru a vypouštění  

 
Zdi nosné 
Nákladní s NCHLAP 
Skladování  
 

Výrobcem označené NCHLAP 
(směsi, barvy) 

1x měsíc 
Asanační prostředí, lékárnička, zabezpečení proti 
úniku, zcizení 

 

 
Stropy  
Ostatní odpad  
Nakládání s ostatním odpadem  
 

Cihly, beton, dřevo Při zahájení přepravy Plnění dohody ADR, oprávněnost k přepravě  

 
Schodiště 
Nakládaní s NCHLAP 
Skladování 
 

Výrobcem označené NCHLAP, 
cementové směsi, přísady 

1x měsíc 
Asanační prostředí, lékárnička, zabezpečení proti 
úniku, zcizení 
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Název činnosti Upřesnění Četnost kontroly Opatření Datum 

 
Ochranné a záchytné konstrukce 
Ostatní odpad 
Nakládaní s ostatním odpadem 
 

Cihly, beton, dřevo, sklo 1x měsíc Třídění, označení evidence  

 
Tepelná izolace střech 
Ostatní odpad 
Nakládaní s ostatním odpadem 
 

minerální vlna 1x měsíc Třídění, označení evidence  

 
Povlakové krytiny střech 
Ostatní odpad 
Nakládaní s ostatním odpadem  
 

cihly, beton, dřevo aj. 1x měsíc Třídění, označení evidence  

 
Rozvody vnitřní 
Ostatní odpad 
Nakládaní s ostatním odpadem  
 

cihly, beton, dřevo aj. 1x měsíc Třídění, označení evidence  

 
Úprava povrchů vnitřní 
Ostatní odpad 
Nakládaní s ostatním odpadem  
 

cihly, beton, dřevo aj. 1x měsíc Třídění, označení evidence  
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Název činnosti Upřesnění Četnost kontroly Opatření Datum 

 
Podlahové konstrukce 
Ochrana vod a půdy 
Úkapy a úniky  
 

Úkapy a úniky ropných látek 1x měsíc 
Opatření proti vniknutí nebezpečných látek do vody a 
půdy 

 

 
Nátěry vnit řní 
Nakládaní s NCHLAP 
Skladování 
 

Výrobcem označené NCHLAP, 
cementové směsi, přísady 

1x měsíc 
Asanační prostředí, lékárnička, zabezpečení proti 
úniku, zcizení 

 

 
Malby vnit řní 
Ochrana vod a půdy 
Úkapy a úniky  
 

Úkapy a úniky ropných látek 1x měsíc 
Opatření proti vniknutí nebezpečných látek do vody a 
půdy 

 

 
Lehké řadové lešení  
Nakládaní s NO 
Shromažďování NO  
 

Stavební odpad, zemina 1x měsíc Třídění, označení evidence  

 
Nátěry vnější 
Nakládaní s NCHLAP 
Skladování  
 

Výrobcem označené NCHLAP, 
cementové směsi, přísady 

1x měsíc 
Asanační prostředí, lékárnička, zabezpečení proti 
úniku, zcizení 
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Malby vnější 
Ochrana vod a půdy 
Úkapy a úniky  
 

Úkapy a úniky ropných látek 1x měsíc 
Opatření proti vniknutí nebezpečných látek do vody a 
půdy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


