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7.1. Základní koncepce zaUízení staveništE 
 

7.1.1. RozmístEní zaUízení staveništE 
StaveništE pUiléhá ke stávajícím objekt]m základní školy a 

tEsnE sousedí s hlavní ulicí – Masarykova.  

Pro účel stavby budou zUízeny 2 vjezdy. Hlavní vjezd bude 

z ulice Masarykova a vedlejší vjezd z ulice V Aleji, který bude 

využíván pouze v nutných pUípadech. U hlavního vjezdu bude 

umístEna vrátnice a jediný vstup pro pEší, který povede do 

zaUízení staveništE. Staveništní komunikace budou Uešené 

jednak stávající štErkovou cestou u SO 02 a novE provedenou 

staveništní komunikací pUed SO 01, kde bude také realizováno 

obratištE. ZaUízení staveništE bude umístEno u hlavního vjezdu 

v severovýchodní části staveništE.  

Staveništní rozvody vody a elektUiny budou napojeny ze 

stávajícího objektu školy. Pro zaUízení staveništE bude zUízena 

kanalizační pUípojka, která bude napojena do stávající 

kanalizace u SO 02 a následnE použita pro areálový rozvod. 

 

7.1.2. Oplocení staveništE 
Celé staveništE bude dočasnE oploceno plným mobilním 

oplocením z trapézového plechu minimální výšky 1,8 m. 

ZaUízení staveništE bude oddEleno od staveništE také mobilním 

oplocením z trapézového plechu, aby bylo zamezeno pUímému 

vstupu pEších osob na staveništE. 

StaveništE bude pUístupné z 2 vjezd], jeden hlavní v ulici 

Masarykova a jeden vedlejší v ulici V Aleji. Oba vjezdy mají 

šíUku 4 m. U hlavního vjezdu je také branka pro pEší, která má 

šíUku 1 m. 

 
7.1.3. ZpevnEné plochy 

ZpevnEné plochy na staveništi budou Uešené jednak 

stávající štErkovou cestou u SO 02, ale také novE provedenou 

staveništní komunikací z betonového recyklátu pUed SO 01, kde 
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bude také realizováno obratištE. Prostor zaUízení staveništE 

bude kompletnE proveden z betonového recyklátu. PUed hlavním 

vjezdem na staveništE bude navíc provedeno parkovištE pro 

osobní automobily, které bude také tvoUeno betonovým 

recyklátem. 

 
7.1.4. Stavební buOky 

ZaUízení staveništE se skládá z bunEk kanceláUských, 

skladových a sanitárních. Je realizována zasedací místnost tzv. 

duo buOkou. Vrátnice u hlavního vjezdu je tvoUena buOkou pro 

ostrahu s poloviční délkou než buOky ostatní. V místE staveništE 

je umístEno nEkolik mobilních chemických toalet. 

Dimenzování buOkovištE pro jednotlivé etapy výstavby je 

Uešeno v kapitole 5.1.3. 

 

7.1.5. Vertikální doprava 
Stavbu bude obsluhovat vEžový jeUáb LIEBHERR 200 EC-

H10 s dosahem 60m a výškou 33,91m, který je navržen v 

kapitole 2.4. 

 
 

7.2. PotUeby a spotUeby rozhodujících hmot a médií a jejich zajištEní 
Napojení silnoproudu pro staveništE bude z rozvadEče ve 

stávajícím objektu ZŠ. Maximální zdánlivý pUíkon elektrických 

stroj] bude 92,43 kW, jehož výpočet je uveden v kapitole 

5.1.2.1. 

Pro stavbu bude zdrojem vody stávající objekt školy, který 

je napojen na veUejný Uad. Maximální potUeba pitné a požární 

vody je uvedena v kapitole 5.1.2.2. 

 Splaškové vody z buOkovištE budou odvedeny do 

kanalizace vlastní pUípojkou, která je napojena na stávající 

kanalizační stoku u SO 02 a pozdEji bude použita pro areálový 

rozvod. 
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7.3. OdvodnEní staveništE 
V pUípadE zaplavení výkop] deš[ovými srážkami bude voda 

odčerpána kalovými čerpadly do kalového hospodáUství a následnE 

vypuštEna do místní kanalizace. 

Na stavbE bude instalováno mycí centrum s kalovým 

hospodáUstvím. Voda bude pUečiš[ována v kalovém hospodáUství a 

bude použita vícekrát. 
 

7.4. Napojení staveništE na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Pro účel stavby budou Uešeny 2 vjezdy. Hlavní vjezd bude z ulice 

Masarykova a vedlejší vjezd z ulice V Aleji, který bude využíván pouze 

v nutných pUípadech. 

 
7.5. Vliv provádEní stavby na okolní stavby a pozemky 

V pr]bEhu výstavby lze očekávat v d]sledku stavebních činností 

a zvýšeného pohybu stavební techniky a automobil] i zvýšenou 

hladinu hluku a prašnosti v ovzduší. D]sledným dodržováním 

hygienických a pracovnE bezpečnostních pUedpis] a správným 

provozováním zaUízení na staveništi bude možné tento vliv 
minimalizovat na nejmenší možnou míru. 

 
7.6. Ochrana okolí staveništE a požadavky na související asanace, 

demolice a kácení dUevin 
Vlivem stavby dojde k odstranEní kUovin a pokácení 28 vzrostlých 

strom] v areálu staveništE. Také budou probíhat demolice drobných 
objekt] v místE budoucího SO 01 a demolice jednoho stávajícího 
objektu základní škody v místE novE navrženého SO 02. 

 
7.7. Maximální zábory pro staveništE (dočasné/trvalé) 

Vlivem stavby dojde ve 2 časových intervalech k dočasnému 

záboru pUilehlého chodníku a části komunikace v ul. Masarykova. 

V prvním časovém intervalu se bude provádEt zatrubnEní stávající 

rýhy, ve druhém se bude realizovat podélné parkovací stání a nová 

povrchová úprava chodníku. Celková plocha dočasného záboru činí 

442,4 m2. 
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7.8. Maximální produkovaná množství a druhy odpad] a emisí pUi 
výstavbE a jejich likvidace 

Odpady vzniklé pUi stavebních pracích musí být likvidovány dle 

platných legislativních pUedpis], tj. dle zákona č. 185/2001 Sb. ve 

znEní novely č. 223/2015 Sb. o odpadech, vyhlášky č. 93/2016 Sb., o 

katalogu odpad] a dle zákona č. 477/2001 Sb. ve znEní novely č. 

298/2016 Sb. o obalech. 

Nebezpečné odpady budou odvezeny na k tomu určené skládky. 

Dodavatel stavby zajistí likvidaci nebezpečných odpad], které pUi 

stavbE vzniknou zneškodnEním oprávnEnou firmou. Ostatní materiály 

budou v maximální možné míUe recyklovány a použity zpEtnE na 

stavbE. Za likvidaci odpad] vzniklých pUi stavbE je zodpovEdný 

zhotovitel díla. PUi uvedení stavby do provozu budou pUedloženy 

doklady o využití, pUípadnE zneškodnEní odpad]. Tyto doklady budou 

potvrzeny oprávnEným pUíjemcem odpad]. 
 

7.9. Bilance zemních prací, požadavky na pUísun nebo deponie zemin 
Pro realizaci stavby bude sejmuto 580,5 m3 ornice a vytEženo 

2245,3 m3 zeminy. Pro účely pozdEjšího zásypu kolem základ] SO 01 

a SO 02 bude na stavbE deponováno 90,48 m3 zeminy a 250 m3 

ornice. 

 
7.10. Ochrana životního prostUedí pUi výstavbE 

PUi realizaci stavby budou dodrženy platné právní pUedpisy. 

Zákon č. 258/2000 Sb. ve znEní novely č. 298/2016 Sb. o ochranE 

veUejného zdraví, naUízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znEní novely č. 

217/2016 Sb. o ochranE zdraví pUed nepUíznivými účinky hluku a 

vibrací, zákon č. 185/2001 Sb. ve znEní novely č. 223/2015 Sb. o 

odpadech, vyhláška č. 83/2016 Sb. o podrobném nakládání s odpady, 

vyhláška č. 93/2016 Sb., o katalogu odpad] a zákon č. 477/2001 Sb. ve 

znEní novely č. 298/2016 Sb. o obalech.  
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Po dokončení stavby musí být všechny plochy narušené 

stavbou, tj. objekty a plochy zaUízení staveništE, meziskládky materiálu 

a pUíjezdové trasy neprodlenE uvedeny do výchozího či projektovaného 

stavu. Vzhledem k tomu, že UádnE (pUedpisovE) provádEná výstavba 

nebude ovlivOovat jednotlivé složky ŽP nadlimitním zp]sobem, není 

nutné očekávat riziko negativního ovlivnEní zdraví obyvatel. 

K omezení dalších nepUíznivých účink] stavební činnosti se 

doporučuje, aby veUejnost byla včas a dostatečnE informována o 

zámErech výstavby včetnE eventuelního omezení pohybu pEších, o 

opatUeních a termínech výstavby. 

OpatUením pro minimalizaci vlivu výstavby na životní prostUedí v 

d]sledku vzniku odpad] je: 

 UmístEní uzavíratelného kontejneru s d]slednou kontrolou 

provádEnou techniky stavby (lze omezit vznik a smíšení 

nebezpečných odpad] s ostatním odpadem). Tento odpad 

lze samostatnE likvidovat, v pUípadE opakovaného výskytu 

jednoho druhu odpadu je tUeba uvažovat s jeho 

restrukturalizací. Zbytky rozpouštEdel, barev a lak] či dehet 

a jiné chemikálie patUí do zvláš[ separovaného odpadu. 

 Palitelný odpad (dUevo, kartony, papír, textil atp.) bude 

samostatnE sbírán a ukládán do kontejner] a organizovanE 

odvážen do spalovny či jiných centrálních topeniš[. V 

pUípadE dehtových či asfaltovaných lepenek a hoUlavých 

zbytk] plast] a pryže pouze ke specializované firmE na 

likvidaci takovýchto odpad]. 

V pr]bEhu výstavby lze očekávat v d]sledku stavebních činností 

a zvýšeného pohybu stavební techniky a automobil] i zvýšenou hladinu 

hluku, prašnosti a imisí v ovzduší. D]sledným dodržováním 

hygienických a pracovnE bezpečnostních pUedpis] a správným 

provozováním zaUízení na staveništi bude možné tento vliv 

minimalizovat na nejmenší možnou míru. Pro realizaci stavby bude 

nutné využívat mechanizmy, splOující hygienické požadavky.  
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Nejvyšší pUípustné koncentrace nEkterých škodlivých plyn], par 

a prachu v ovzduší pracoviš[ stanovují smErnice ministerstva 

zdravotnictví. Za plnEní úkol] organizace v péči o bezpečnost a 

ochranu životního prostUedí i zdraví pUi práci jsou odpovEdni všichni 

vedoucí pracovníci na všech stupních Uízení v rozsahu svých funkcí. 

V dobE od 22 do 6 hodin (kdy platí snížené limitní hodnoty hluku) 

nebude probíhat hlučná stavební činnost. Stavební činnost lze provádEt 

jen v intervalu od 6 do 22 hodin. Hladina hluku se bude pr]bEžnE mEUit 

a v denní dobE nesmí pUesáhnout limitní hodnotu, která činí 50 dB. 

 
7.11. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pUi práci na staveništi, 

posouzení potUeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pUi 
práci podle jiných právních pUedpis] 

Vzhledem k pUedpokládanému rozsahu stavby je nutno splnit 

podmínku §14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znEní novely č. 88/2016 Sb. 

o zajištEní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pUi práci. PUi 

pUípravE a realizaci stavby musí být určen koordinátor bezpečnosti 

práce na staveništi. PUi realizaci stavby se pUedpokládají práce podle 

pUílohy 5 naUízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znEní novely č. 136/2016 

Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví pUi práci na staveništích a z tohoto d]vodu je zpracován plán 

bezpečnosti práce. Pro dodržení bezpečnosti práce ve výškách se bude 

postupovat dle 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. 

Pro technická zaUízení jsou pUedepsány zvláštními pUedpisy 

periodické revize včetnE zjiš[ování rizikovosti stroj] z hlediska 

mechanického či chemického ohrožení, ohrožení elektrickým proudem 

a elektrickým nábojem, ohrožení škodlivým hlukem, plynnými emisemi 

a vibracemi, škodlivým záUením, extrémními teplotami, nedostatky 

konstrukce z hlediska psychofyziologického, nepUíznivými 

povEtrnostními vlivy apod. 

Pracující ve výšce (na lešení, na výsuvné pomocné konstrukci 

atp.) musí být pro tyto práce zvláš[ vyškoleni a vycvičeni. Zdravotní 
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zp]sobilost pracovník] musí být ovEUena lékaUskou prohlídkou. 

Pracovníci, kteUí provádEjí práce ve výšce, musí být vybaveni veškerými 

potUebnými prostUedky k zajištEní a dodržení bezpečnosti. Místa na 

volných okrajích rozestavEného objektu musí být zajištEna proti pádu. 

PUi snEhu a námraze musí být očištEna všechna místa ve výšce a 

podlahy zajištEny proti sklouznutí.  

Musí být zajištEno takové osvEtlení, aby v pUípadE snížené 

viditelnosti nedošlo k úrazu pracovník]. Pokud by nebylo možné 

potUebné osvEtlení zajistit, musí být práce pUerušeny. 

PUi provádEní je nutné dodržovat veškeré platné technologické 

pUedpisy a normy, stejnE jako zásady bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví pracujících. Pracovníci budou používat pUedepsané ochranné 

pom]cky, což bude kontrolováno. PUi provádEní stavebních a 

montážních prací bude postupováno v souladu s pUíslušnými zákony, 

vyhláškami, normami a pUedpisy, které se týkají bezpečnosti práce. 

 
7.12. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba nebude upravena pro bezbariérové užívání, protože se 
zde nepUedpokládá pohyb osob se sníženou schopností pohybu a 
orientace. 
 

7.13. Zásady pro dopravní inženýrská opatUení 
Pro zajištEní bezpečnosti a ochrany osob pohybujících se v 

areálu je nutné, aby bylo provedeno oplocení staveništE výšky min 

1,8m. Bude zajištEno osvEtlení všech vjezd] a vstup] na staveništE. 

Na chodníku, v ulici Masarykova, který pUiléhá ke staveništi, 

budou instalována dopravní značení: Chodník uzavUen, pUejdEte na 

druhý chodník a bude proveden provizorní pUechod pro chodce. U 

provizorního pUechodu budou instalované svislé dopravní značky, 

upozorOující na pUechod pro chodce. V ulici Masarykova z obou smEr] 

a v účelové komunikaci u základní školy budou umístEny svislé 

dopravní značky Pozor, výjezd vozidel stavby. 

Mimo prostor staveništE a nad stávajícími objekty základní školy 

nebude povolena manipulace se zavEšeným bUemenem na jeUábu.  
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Vstup na stavbu bude proti vstupu nepovolaných osob zajištEn 

pracovníkem ostrahy, který bude na stavbE nepUetržitE. 

7.14. Stanovení speciálních podmínek pro provádEní stavby (provádEní 
stavby za provozu, opatUení proti účink]m vnEjšího prostUedí pUi 
výstavbE apod.) 

Pro práce v zimním období se budou provádEt zimní opatUení. 

Jedná se zejména o betonáž monolitických konstrukcí a zdEní nosných 

stEn. 

Pro betonáž se zimní opatUení provede napU. zahUátím kameniva, 

použitím teplé zámEsové vody nebo použití urychlovače tuhnutí. Po 

vybetonování se konstrukce zakryjí plachtou či geotextilií, aby neunikalo 

hydratační teplo. 

V pUípadE zdEní v zimním období budou čerstvE provedené stEny 

zakryty plachtou, pod kterou se bude topit elektrickými pUímotopy. 

 
7.15. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Zahájení výstavby: 1. 6. 2018 

Konec výstavby: 21. 4. 2020 

PUedání stavby: 22. 4. 2020 

Celková doba výstavby je 1 rok, 10 mEsíc], 3 týdny a 4 dny. 
 
 


