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7 Doprovodná technická zpráva 

7.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby:  Bytový d]m v ul.Písková 

Místo stavby:  ulice Písková, Praha 4 . ModUany 

Katastrální území: k.ú.ModUany – Praha, parc.č.2Ř64/5, 2Ř64,ř  

Charakter stavby: Novostavba 

Účel stavby:  Bytový d]m o 5 nadzemních podlažích a 1 

podzemním podlažím. V suterénu se nachází garáže, sklepy, technické 

zázemí. V nadzemní části se nachází 2ř bytových jednotek o užitné ploše 

2177,00 m2 a komerční prostor o užitné ploše 132,ř0 m2.  

 

7.2 Základní popis objektu 

Celý objekt je Uešen jako monolitický s monolitickým obvodovým 

pláštEm. Konstrukční systém je v podzemní části Uešen jako lokálnE 

podepUená deska se ztužujícími jádry a obvodovými stEnami. V 1.NP se jedná 

o kombinovaný sloupový a stEnový systém s monolitickými stropy. Založení je 

kombinované hlubinné a plošné. Objekt je situován v jižní části zastavovaného 

pozemku, kde je zasazen do mírného svahu. 

 

7.3 PotUeby a spotUeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištEní 

Zásobování vodou pro provozní účely bude Uešeno napojením na 

stávající rozvod na pozemku. Zásobování vodou pro potUeby buOkovištE bude 

Uešeno dočasným napojením na vodovod v blízkosti stavebních bunEk. 

PUipojení bude osazeno mEUícím zaUízením. Maximální potUeby vody jsou 

uvedeny v kapitole 5.1.3.1. 

Zásobování buOkovištE elektrickou energií bude Uešeno napojením na 

sousedící objekt. Pro potUebu staveništE bude dodávka zajištEna napojením 

na pUípojku elektrické energie pro budoucí objekt. Napojení bude opatUené 
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mEUením. Výpočet maximálního pUíkonu pro potUeby staveništE je uveden 

v kapitole 5.1.3.1. 

Splaškové vody budou odvádEny do kanalizační stoky napojením na 

sousedící objekt. 

 

7.4 OdvodnEní staveništE 

Deš[ové vody čerpané z výkopu budou odvedeny do stávající šachty 

deš[ové kanalizace na pozemku. Deš[ové vody staveništE budou likvidovány 

vsakováním. 

 

7.5 Napojení staveništE na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Stavební pozemek se nachází v pražských ModUanech a pUiléhá k ulici 

Písková. StaveništE bude pUístupné pUímo z komunikace. Vjezdy a výjezdy 

jsou upUesnEny ve výkresu zaUízení staveništE (5.3 Výkres zaUízení staveništE 

– II.fáze, 5.4 Výkres zaUízení staveništE – III.fáze). 

 
Obrázek 1: Situace stavby  
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7.6 Vliv provádEní stavby na okolní stavby a pozemky 

Probíhající výstavbou muže dojít ke zvýšené hladinE hluku a prašnosti. 

Budou provedena veškerá opatUení k minimalizaci tEchto dopad]. Stavební 

stroje budou udržovány v dobrém technickém stavu a v dobE pUestávek budou 

motory vypnuté. Trasy pro dopravu materiálu budou pravidelnE čištEny, 

vozidla vyjíždEjící ze stavby budou očištEny. V pUípadE pUevozu sypkého 

materiálu bude náklad zajištEn tak, aby nedocházelo k odlétávání (plachtou, 

zvýšenou korbou). StaveništE bude oploceno plnými plotovými dílci a stávající 

drátEný plot bude opatUen zakrývací tkaninou.  

Stavební práce nebudou provádEny v dobE nočního klidu (22:00 – 

6:00). 

 

7.7 Ochrana okolí staveništE a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dUevin 

Vlivem stavby bude provedeno kácení stávajících dUevin na pozemku, 

náhradou bude výsadba nových strom] a keU] po dokončení výstavby. 

 

7.8 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveništE 

V ulici Písková bude proveden dočasný zábor části pUilehlé komunikace 

a komunikace pro pEší, jedná se o cca 245 m2 plochy na pozemku 

č.parc.3ř31/Ř, dále bude využit pozemek č.parc.2Ř64/11 severnE od dané 

stavby. Stávající doprava v ulici Písková nebude pUerušena. 

 

7.9 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

StaveništE bude oploceno a UádnE označeno výstražnými značkami a 

tabulemi. Obchozí trasa bude vedena po stávající místní komunikaci a bude 

označena dle platných norem a pUedpis]. Tešení týkající se bezbariérového 

užívaní staveb budou Uešeny v souladu s vyhláškou č. 3řŘ/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. 
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7.10 Maximální produkovaná množství a druhy odpad] a emisí pUi 
výstavbE, jejich likvidace 

HospodaUení a nakládání s odpady bude dodržováno dle zákona č. 1Ř5/ 

2001 Sb. O odpadech. Konkrétní zp]soby jsou určeny provádEcími pUedpisy. 

Veškerý stavební odpad bude tUídEn dle katalogu odpad], každý druh 

bude skladován samostatnE na místech k tomu určených. RoztUídEné 

materiály budou následnE odváženy do sbErných surovin nebo na pUíslušnou 

skládku. V pr]bEhu provádEní prací bude vedena evidence odpad] a zp]sob 

nakládání. V evidenci by mEl být uveden záznam pUi každé jednotlivé produkci 

odpad]. Za tu se považuje naplnEní sbErového nebo shromaž@ovacího 

prostUedku. Rozsah evidence je stanoven vyhláškou 3Ř3/2001 Sb., vyhláška 

Ministerstva životního prostUedí o podrobnostech nakládání s odpady. 

 

7.11 Bilance zemních prací, požadavky na pUísun nebo deponie 
zemin 

V rámci pUípravných prací bude provedena skrývka ornice, celkem se 

jedná o 167,3 m3 ornice. V rámci zemních prací bude vytEženo 1760 m3 

zeminy. Z d]vodu nedostatečného prostoru na staveništi bude veškerá 

zemina odvezena na deponii mimo staveništE. 

 

7.12 Ochrana životního prostUedí pUi výstavbE 

Hlučné a bourací práce budou provádEny pouze v pracovních dnech v 

dobE od 7 do 21hodin a o víkendech od Ř do 16 h. 

Stroje a mechanismy budou udržovány v dobrém technickém stavu, tak 

aby nedocházel k samovolnému úniku nebezpečných látek a bude vypracován 

havarijní plán pro pUípad úniku. 

ZaUízení staveništE bude napojeno na kanalizační stoku (pUed 

uvedením do provozu probEhnou zkoušky tEsnosti) a bude zajištEn pravidelný 

odvoz fekálií z mobilního WC.  
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Veškerý odpad bude umís[ován na místa k tomu určena a bude 

likvidován v souladu s pUíslušnými pUedpisy. 

Po dokončení stavebních prací bude okolí stavby uvedeno do 

p]vodního stavu. 

Ochrana životního prostUedí pUi výstavbE se bude Uídit tEmito pUedpisy:  

- zákona č. 17/1řř2 Sb. O životním prostUedí, ve znEní novely 

č.100/2001 Sb. 

- Zákon č.254/2001 Sb., zákon o vodách. 

- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochranE ovzduší. 

- NaUízení vlády č. 272/2011 Sb., ochranE zdraví pUed nepUíznivými 

účinky hluku a vibrací. 

- Zákon č. 1Ř5/2001 Sb., odpadech. ve znEní novely č.2řŘ/2016 Sb. 

 

7.13 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pUi práci na staveništi 

Na stavbE budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní pUedpisy, 

vztahující se k BOZP a PO. Všichni pracovníci na stavbE musí být proškoleni 

v rámci bezpečnosti práce a pravidelnE doškolováni. Všichni pracovníci na 

stavbE musí být vybaveni OOPP (pracovní pUilba, pracovní odEv, pracovní 

obuvi a rukavice). Pohybuje-li se pracovník v dosahu stavebních stroj], 

zdvihacích zaUízení apod., je povinen jej zamEstnavatel vybavit navíc reflexní 

vestou s vysokou viditelností. V pUípadE pohybu v blízkosti stavebních stroj] a 

zdvihacích zaUízení, bude pracovník vybaven reflexní vestou. 

Veškeré stavební stroje a elektrické náUadí bude podléhat pravidelné 

kontrole a revizi. 

Bezpečnost ochrany zdraví pUi práci na staveništi se bude Uídit tEmito 

pUedpisy:  

- NaUízení vlády 5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

bezpečnost a ochranu zdraví pUi práci na staveništích (aktualizováno 

sbírkou pUedpis] č. 136/2016 Sb.).  
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- NaUízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví pUi práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky.  

- NaUízení vlády č.37Ř/2001 S., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání stroj], technických zaUízení a náUadí. 

- NaUízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 

na osobní ochranné prostUedky 

- Zákon č. 30ř/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví pUi práci v pracovnEprávních vztazích a o 

zajištEní bezpečnosti a ochrany zdraví pUi činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovnEprávní vztahy (Novela z.č. ŘŘ/2016 Sb. z 

27.4.2016). 

 

7.14 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Z d]vodu záboru pUilehlého chodníku bude provedena obch]zná trasa, 

která bude v souladu vyhláškou č. 3řŘ/200ř Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

7.15 Zásady pro dopravní inženýrská opatUení 

Prostor staveništE bude oplocen do výšky min.1,Ř m. Bude zajištEno 

osvEtlení staveništE, včetnE vjezd] a výjezd]. V ulici Písková bude instalováno 

dopravní značení Pozor, výjezd vozidel ze stavby a omezení rychlosti na 30 

km/hod. Náhradní trasy pro pEší budou UádnE vyznačeny. Nad prostorem 

mimo staveništE bude zákaz manipulace s bUemeny. 

 

7.16 Stanovení speciálních podmínek pro provádEní stavby -

provádEní stavby za provozu, opatUení proti účink]m vnEjšího 

prostUedí pUi výstavbE apod. 

Speciální podmínky pro provádEní stavby nejsou stanoveny. 
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7.17 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Zahájení výstavby: 1Ř.února 201ř 

Dokončení výstavby: 3.listopadu 2020 

Dobra trvání:  625 kalendáUních dn] 

   430 pracovních dn] 

Postup výstavby je podrobnEji Uešen v části 4, Uešení časové struktury. 

 


