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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název stavby :   Bytový dům  
Místo stavby :   Praha 14, Uhříněves 
Investor stavby :  FLAT INVEST, PRAHA……            
Projektant:    XYZ projekční kancelář                 
  
     

2. ÚZEMÍ STAVBY 
 

Obytný soubor je situován od ulice na katastrálním území Praha 22, Uhříněves. V lokalitě je 
územním rozhodnutím umístěn bytový objekt včetně komunikací a inženýrských sítí.  

 
 

3. GEOLOGIE STAVENIŠTĚ 
 
Současný terén půdorysu je mírně svažitý až rovinný. 

Ornice tvoří vrstvu průměrné mocnosti 0,25 m. Následuje souvrství jemně hliněného stěrku o mocnosti 
2 m, a zbytek tvoří navětralá břidlice. 
Podzemní voda byla zjištěna, a proto je třeba při realizaci s touto skutečností počítat. Jsou navrženy 
opatření k odvodnění stavební jámy pomocí jímacích šachet a následné čerpání vody. 
 

 

4. OBECNÉ ÚDAJE O STAVBĚ 
 
Pětipodlažní bytový dům s jedním podzemním podlažím vyhrazeným pro garážová stání. Vstupy do 
budovy jsou tři a jeden vjezd. Dva vstupy jsou orientované rovnoběžně z ulice sousedící s pozemkem 
a třetí vstup je z druhé strany objektu z vnitrobloku. Vjezd do garáží se nachází na severovýchodní 
fasádě domu z ulice Františka Diviše. Bližší specifikace dispozice objektu je řešena v projektové 
dokumentaci pro provedení stavby. 
Objekt je umístěn v severovýchodní části stavebního pozemku. Půdorysné i výškové osazení objektu 
je v souladu s podmínkami Územního rozhodnutí. 

 
5. ZEMNÍ PRÁCE 
 

Ornice bude před zahájením zemních prací sejmuta, celá bude deponována ve vzdálenosti 6km (z 
toho 1km v terénu). 
Těžitelnost zemin dle klasifikace ČSN 73 3050 : 
 
0 - 0,2 m  ornice   1. třída těžitelnosti 
0,2 – 2,3 m  jemně hliněný štěrk 2. třída těžitelnosti 
> 4,5 m   navětralá břidlice 4. třída těžitelnosti (nebude se těžit) 
                                     

 
V průběhu odstraňování navážky pomocí dozeru a nakladače na traktorovém podvozku střední třídy, 
bude provedeno oplocení stavební jámy, příprava provizorních komunikací, odvodnění pozemku 
pomocí svodné rýhy do usazovací a čerpací jímky. Pro odvoz na deponii budou použity nákladní 
automobily T815 s nosností 16t a Mercedes Benz Actros 4144 s nosností 32t. Po vytyčení stavební 
jámy oprávněným geodetem bude zahájeno hloubení stavební jámy pomocí rypadla na pásovém 
podvozku.  

Pro zajištění severních hran výkopu se použije systém pažení štětovnicové stěny „larsen“. 
Zbytek stěn výkopů bude svahovaných v poměru 1:1. Svahování bude provedeno dle všech platných 
norem. Rampa výjezdu ze stavební jámy je dlouhá 10 m. min. šířky 3000mm s max. sklonem 17%. 
Povrch rampy bude před výkopem další hloubkové úrovně pokryt vrstvou štěrku (frakce 16/32) o 
mocnosti 150mm. Na rampu bude navazovat panelová komunikace. Na panelové komunikaci se bude 
nacházet místo pro umístění čistícího rámu s uzavřeným koloběhem vody a jímkou kalu. V blízkosti 
povede přípojka vody i elektřiny. 
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6. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

 
Z hlediska ČSN 73 1001 - Základová půda pod plošnými základy jsou základové poměry 

zařazeny jako jednoduché. Odkrytá základová spára bude převzata dozorem investora za účasti 
geologa a statika.         

Založení objektu. 
Piloty vrtané 
Základová deska 

 
7. VÝKAZ VÝMĚR 
 
 
 

Těžení zeminy objem zeminy (m3) Tř. 

ornice 180,07 I. 

1. hloubkový stupeň 917,7 II. 

2. hloubkový stupeň 180,8 II. 

piloty 125,6 II. 

 
 
8. STAVENIŠTĚ 
 
 Staveniště je vzhledem k velikosti parcely, na které je zmíněný objekt, rozprostřeno po 
pozemku ale i na veřejném prostranství. Pronájem záboru je schválen radou Prahy 10 a odsouhlasen 
vlastníky pozemku. Celková plocha staveniště je 3656 m

2
, oplocení je vedeno veřejným prostranstvím 

v délce 95,5 m. Na staveništi se nacházejí v průběhu výstavby tři různé deponie. Jedna slouží jako 
deponie odpadů (prostor pro kontejnery na odpad, suť, dřevo, plast, kov). Druhé dvě jako sklad 
materiálů. Sklad suchého materiálu se nachází uvnitř záboru a bude zastřešen. Příjezd na staveniště 
je z ulice Nad Volyňkou během zemních prací a hrubé vrchní stavby a poté přibude vjezd z ulice 
Fr.Diviše po dobu hrubých vnitřních konstrukcí a dokončovacích prací (zde bude omezen vjezd 
výškou a hmotností vozidla). Na samotnou stavební parcelu je vjezd po betonové dočasné 
komunikaci, kde se nachází prostor pro očištění vozidel. Přístup na staveniště přes vrátnici. Všechny 
důležité objekty zařízení staveniště jsou kótovány k hlavním vytyčovacím osám. Hlavní vytyčovací osy 
jsou definované od, během stavby objektu A již postaveného, objektu B. Jsou rovnoběžné 
se severozápadní a severovýchodní fasádou objektu B, umístění os je patrné ve výkresu zařízení 
staveniště. 
 

 
9. SÍTĚ a ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
 
 Napojení na elektřinu a vodu je z veřejné elektrické sítě a z veřejného vodovodního řádu.  
  
Orientační hloubky uložení veřejných sítí 

Kanalizace: 2,45m 
vodovod:            2m 
Plyn: 1,6m 
elektřina:           1,9m 

 
Odvodnění staveniště slouží pouze k odvodu vody dešťové povrchové a vody podpovrchové. 

Je řešeno odvodními příkopy, příkopy v hlavní stavební jámě jsou spádované do jihovýchodní části a 
severozápadní části jámy do odvodňovacích jímek a odtud je voda kalovým čerpadlem přečerpána do 
hlavní jímky. Okolí stavení jámy je řešeno odvodními příkopy. V místě křížení příjezdové komunikace 
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je příkop přikryt provizorním ocelovým mostkem. Příkopy jsou spádovány směrem do jihovýchodní 
části staveniště, kde se během etapy zemních prací nachází hlavní odvodňovací jímka. 
 

 
10 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
a) hrubá vrchní stavba  

Zařízení staveniště se skládá; stavební buňky (nutné ohlášení), WC, skládka odpadu, sklad materiálu 
(armatura, prefabrikované prvky, zdivo, bednění a drobný materiál) je tvořen zp, vrátnice V1, věžový 
jeřáb, obratiště nákladních automobilů, dočasné vodoměrné šachty, dočasné skříně odběru NN, 
mycího rámu s uzavřeným koloběhem vody a kalovou jímkou, přípojky vody, elektřiny, kanalizace, 
oplocení. 
 
Prostor staveniště využívaný pro stavbu budovy bude potřebovat zábor veřejného prostranství. 
 
 
Zařízení staveniště musí být řešeno v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, požadavky na 
zajištění staveniště musí být v souladu s přílohou č. 1, zejména následující: 
 
Požadavky na zajištění staveniště 
 
Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních a 
přístupových komunikací – viz plán „Zařízení staveniště“. 
 
Pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných osob. Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejméně 1,8 m. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit. Nepoužívané otvory, 
prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musí být zakryty, ohrazeny 
nebo zasypány. 
 
Zákaz vstupu nepovolaným osobám musí být vyznačen příslušnou bezpečnostní značkou na všech 
vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. Vjezdy na staveniště musí být 
označeny tabulkou vymezující vjezd pouze vozidlům stavby s maximální povolenou rychlostí. Vjezdy 
na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní úpravu 
provozu vozidel na staveništi, v souladu vyhláškou č. 30/2001, kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení, požadavky na 
osvětlení stanoví nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
 
Před použitím stroje na staveništi zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami, které mají vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy a přejezdů, 
uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 
nadzemních vedení a překážek. 
 
Jeřáb 
 Návrh zvedacího prostředku je obsažen v části řešení prostorové struktury. Navržen byl 
věžový jeřáb Liebherr 202EC  a na zřízení a demontáž zařízení staveniště bude přizván mobilní jeřáb 
LTM 1220-5,1. Během práce nesmí jeřábník břemenem půdorysně zasáhnout mimo ohraničený 
prostor staveniště. Za nepříznivých povětrnostních podmínek budou jeřáby uchyceny oky v konstrukci 
tak, aby výložníkem nezasahovaly mimo prostor staveniště. 
 
 
Dimenze sociálního zařízení 
 
 Dle grafu využití pracovníků a online softwaru WebZS bylo nadimenzováno sociální zařízení. 
Budou osazeny buňky UNIMO 6000x2500mm. Šatny, umývárna, WC a kanceláře. Navrhuji 8 buněk, 
počítá se s 1,75m

2 
/jednoho pracovníka. Buňky budou ve dvou patrech nad sebou, patro po čtyřech 
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buňkách. Počítá se s 4 buňkami jako šatny, 2 buňky jako WC a umývárny, 2 buňky pro administrativu 
stavby. Buňky budou přivezeny v rámci budování zařízení staveniště v dubnu 2016, odvezeny budou 
v rámci demontáže zařízení staveniště a před prováděním terénních úprav a výsadby. 
 

Dimenze skladů 
 
 Počítá se, že sklady budou využity, vzhledem k velikosti staveniště, pouze jako překladiště 
akutně potřebných materiálů. S předzásobovací dobou 7 dní. Sklady na staveništi jsou zejména pro 
sklad armovací výztuže, bednění, prefabrikovaných prvků a drobného materiálu. Bylo nadimenzováno 

dle softwaru WebZS skladovací plocha prefabrikovaných prvků „vlastní materiál 1“ (f0=2, β=0,833, 

denně zpracováno ks 3, doba předzásobení 7 dní) na 42m
2
, skladovací plocha armovací výztuže 

„vlastní materiál 2“ (f0=3, β=1, denně zpracováno 5 tun, doba předzásobení 7 dní) na 105m
2
. Oba 

skladovací prostory jsou navrženy v zařízení staveniště a jejich rozměry vyhovují. Skladovací plocha 
bude zpevněna zhutněnou vrstvou 150mm kameniva frakce 0/64 a slabou vrstvou kameniva frakce 
16/32. 
 
Potřeba elektrické energie 
 

Maximální navrhovaný příkon 1 365 kVA dle softwaru WebZS. Bylo uvažováno s těmito 
hodnotami. Dva věžové jeřáby (dle technického listu 2x54 kVA), dvě vysokotlaká odstředivá čerpadla 
(2x28kVA), čerpadlo na betonové směsi (36 kVA), drobné zařízení na stavbě (pily, svářečky, jiná 
lehká mechanizace) dohromady (150 kVA) celkem stroje 350, venkovní osvětlení celkem 300 kVA, 
vnitřní osvětlení a vytápění celkem 250 kVA. Přípojka elektrické energie navrhovaný příkon splňuje. 
 
Potřeba užitkové vody 
 
 Vteřinová spotřeba vody byla vypočtena softwarem WebZS z těchto hodnot. Denně se 
zpracuje průměrně 70m

3
 betonové směsi, denně bude zhotoveno 3m

3
 tvárnicového zdiva, denně 

bude očištěno průměrně 5 nákladních vozidel. Celkem vteřinová spotřeba vody 1,27 l/s 

 Obr. 1) dimenze ZS pro potřeby hrubé vrchní stavby 
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Potřeba požární vody 
 
 Z celkového obestavěného prostoru požárního úseku 26650m3, požární zatížení 20kg/m2. 
Celkové množství požární vody 16l/s. Potřeba požární vody rozhoduje. Pro rozhodný průtok je 
navržena světlost potrubí 125 mm. Přípojka tuto světlost splňuje. 

b) hrubé vnitřní konstrukce a dokončovací práce 

Zařízení staveniště se skládá; stavební buňky (nutné ohlášení), WC, zastřešený sklad materiálu 
(nutné ohlášení), skládka odpadu, vrátnice, stavební výtah, dvě sila na čerpání sypkých materiálů 
s kontinuálními míchačkami, obratiště nákladních automobilů, dočasné vodoměrné šachty, dočasné 
skříně odběru NN, mycího rámu s uzavřeným koloběhem vody a kalovou jímkou, přípojky vody, 
elektřiny, kanalizace, oplocení. 
 
Prostor staveniště využívaný pro stavbu budovy bude potřebovat zábor veřejného prostranství. 
 
 
Zařízení staveniště musí být řešeno v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, požadavky na 
zajištění staveniště musí být v souladu s přílohou č. 1, zejména následující: 
 
Požadavky na zajištění staveniště 
 
Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních a 
přístupových komunikací – viz plán „Zařízení staveniště“. 
 
Pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných osob. Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejméně 1,8 m. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit. Nepoužívané otvory, 
prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musí být zakryty, ohrazeny 
nebo zasypány. 
 
Zákaz vstupu nepovolaným osobám musí být vyznačen příslušnou bezpečnostní značnou na všech 
vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. Vjezdy na staveniště musí být 
označeny tabulkou vymezující vjezd pouze vozidlům stavby s maximální povolenou rychlostí. Vjezdy 
na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní úpravu 
provozu vozidel na staveništi, v souladu vyhláškou č. 30/2001, kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení, požadavky na 
osvětlení stanoví nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
 
Před použitím stroje na staveništi zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami, které mají vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy a přejezdů, 
uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 
nadzemních vedení a překážek. 
 
Výtah 
 Návrh zvedacího prostředku byl řešen v části řešení prostorové struktury. Navrženy byly dva 
stavební nákladoosobní výtahy NOV_1000. Používat výtah smí pouze proškolené osoby a vždy dle 
požadavků BOZP. 
 
Dimenze sociálního zařízení 
 
 Dle grafu využití pracovníků a online softwaru WebZS bylo nadimenzováno sociální zařízení. 
Budou osazeny buňky UNIMO 6000x2500mm. Šatny, umývárna, WC a kanceláře. Navrhuji 8 buněk, 
počítá se s 1,75m

2 
/jednoho pracovníka. Buňky budou ve dvou patrech nad sebou, patro po čtyřech 

buňkách. Počítá se s 4 buňkami jako šatny, 2 buňky jako WC a umývárny, 2 buňky pro administrativu 
stavby. Buňky budou přivezeny v rámci budování zařízení staveniště v dubnu 2016, odvezeny budou 
v rámci demontáže zařízení staveniště a před prováděním terénních úprav a výsadby. 
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Dimenze skladů 
 
 Počítá se, že sklady budou využity, vzhledem k velikosti staveniště, pouze jako překladiště 
akutně potřebných materiálů s předpokládanou předzásobovací dobou 7 dní. Sklady na staveništi 
během hrubých vnitřních konstrukcí a dokončovacích pracích jsou zejména pro sklad tvárnic 
výplňového zdiva a příček, suchého materiálu v zastřešeném prostoru a drobného materiálu. 
Velkoobjemové a zároveň suché materiály jako zateplení (desky z minerální vlny) je možné skladovat 
uvnitř hlavního stavebního objektu. Bylo nadimenzováno dle softwaru WebZS skladovací plocha 

tvárnic „vlastní materiál 1“ (f0=1, β=1, denně zpracováno 10 m
3
, doba předzásobení 7 dní) na 70m

2
, 

skladovací plocha štěrkopísku (denně zpracováno 5 m
3
, doba předzásobení 7 dní) na 13,8m

2
. Oba 

skladovací prostory jsou navrženy v zařízení staveniště a jejich rozměry vyhovují. Skladovací plocha 
bude zpevněna zhutněnou vrstvou 150mm kameniva frakce 0/64 a slabou vrstvou kameniva frakce 
16/32. 
 
Potřeba elektrické energie 
 

Maximální navrhovaný příkon 1 023 kVA dle softwaru WebZS. Bylo uvažováno s těmito 
hodnotami. Dva stavební výtahy (dle technického listu 2x15 kVA), dvě vysokotlaká odstředivá 
čerpadla (2x28kVA), čerpadlo na betonové směsi (36 kVA), dvě kontinuální míchačky (2x5,5 kVA), 
drobné zařízení na stavbě (pily, svářečky, jiná lehká mechanizace) dohromady (150 kVA) celkem 
stroje 283, venkovní osvětlení celkem 300 kVA, vnitřní osvětlení a vytápění celkem 250 kVA.  
Přípojka elektrické energie navrhovaný příkon splňuje. 

 
Potřeba užitkové vody 
 
 Vteřinová spotřeba vody byla vypočtena softwarem WebZS z těchto hodnot. Denně se 
zpracuje průměrně 7,5m

3
 tvárnicového zdiva, denně se zpracuje průměrně 2,5m

3
 příček, denně bude 

zpracováno průměrně 2,25 m
3
 omítek a očištěna 2 nákladní vozidla. Celkem vteřinová spotřeba vody 

0,34 l/s. 
 
Potřeba požární vody  
 
Z celkového obestavěného prostoru požárního úseku 26650m3, požární zatížení 20kg/m2. 
Celkové množství požární vody 16l/s. Potřeba požární vody rozhoduje. Pro rozhodný průtok je 
navržena světlost potrubí 125 mm. Přípojka tuto světlost splňuje. 
 
. 
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11. BOZP 

 
Stavební práce budou prováděny v souladu s požadavky: 

1. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, 

2. zákona 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), 

3. nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí,  

4. 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, 

5. nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

6. nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 

a dále pak s ostatními souvisejícími předpisy, např. zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
Vzroste-li počet zhotovitelů stavby je zadavatel stavby povinen postupovat v souladu s § 14 zákona č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Plán BOZP bude 
aktualizován před zahájením stavby, neboť podle § 16 písm. b) musí předat zhotovitel koordinátorovi 
informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny a zúčastňovat se zhotovení plánu. 
 
 

 

Obr. 2) dimenze ZS pro potřeby hrubých vnitřních 

konstrukcí a dokončovacích prací 
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12. OŽP 
 
Při výstavbě budou dodrženy následující podmínky: 

- likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 
- při provádění stavby nebude poškozována vzrostlá zeleň v souladu se zákonem č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 395/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, 

- na pozemku nedojde ke kácení porostů, ohroženou zeleň v blízkosti stavby je nutné chránit 
před poškozením v souladu s ČSN DIN 18920 Sadovnictví a krajinářství – Ochrana stromů, 
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 

 

 
13. Ochrana majetku a zdraví třetích osob 
 
Bezpečnostní značení bude provedeno v souladu se zákonem 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) a nařízením vlády č. 
11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, 
ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.  
 
Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob, zajistí označení hranic 
staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti a stanoví lhůty kontrol tohoto 
zabezpečení.  
 
Možné zdroje ohrožení života a zdraví osob (otvory, nestabilní konstrukce a stavební díly) zajistí 
zhotovitel v souladu s požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a to tak, aby ohrožení bylo vyloučeno. Práce 
a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, pro jejichž 
provádění vzniká povinnost zpracovat plán, stanoví příloha č. 5 k tomuto nařízení. 
 
Se zákazem vstupu na staveniště budou prokazatelně seznámeni zaměstnanci investora v rámci 
školení BOZP. Bez souhlasu investora bude zaměstnancům stavby stanoven zákaz vstupu do 
stávajících prostor investora. 

 
Přístup k hlavnímu vchodu bude i po dobu výstavby splňovat požadavky na přístup osobám 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 
 
14. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 
Staveniště nevyžaduje zvláštní uspořádání z hlediska ochrany veřejných zájmů. Území navrhované 
stavby nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13 a 14 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 


