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1. Vedení a řízení veřejného provozu, objížďky, dopravní 
značení 

Před zahájením stavebích prací dojde k zajištění staveniště a dále k zajištění bezpečného pohybu 
chodců přes staveniště včetně dopravního značení. 

2. Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

V průběhu výstavby je nutné dodržet zásady pro dopravní značení omezující provoz po dobu 
stavebních prací uvedené v TP 66 MDS. 
 
Další související předpisy: 

 zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

 zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

 vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích 

 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla silničního 
provozu na pozemních komunikacích 

 ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značky. Část 1: stálé dopravní značky 

 ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích – zařízení a příslušenství 

 TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. 

 TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 

3. Věcný a časový postup prací 

Přesný harmonogram stavby není vypracován a předpokládá se, že bude zpracován dodavatelem 
(dle jeho konkrétních technolog.a pracovních postupů). 
 
Před zahájením zemních prací bude provedeno vytyčení podzemních sítí jejich správci. Sítě, které 
budou odkryty, se zabezpečí proti poškození. Se správci komunikací a majitelem pozemku budou 
dohodnuty podmínky provádění stavby. 
 
Materiály, výroba a zřizování jednotlivých konstrukčních vrstev musí odpovídat příslušným platným 
normám a technologickým pokynům. 
 
Po dokončení stavebních prací budou okolní pozemky uvedeny do původního stavu. 
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4. Nakládání s odpady a ostatní vlivy na životní prostředí 

Při výstavbě dojde v rámci demoličních prací a prováděných výkopů ke vzniku odpadových 
materiálů. 
 
S odpady vznikajícími při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 
185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami – zvláště vyhl. MŽP c. 381/2001 Sb., kterou 
se vydává Katalog odpadů. Odpady budou druhotně využity, recyklovány nebo uloženy na 
schválené skládce. 
 
Odpady z papírových a plastových obalů se třídí a podléhají zpětnému odběru. 
 
Odpady z výstavby (např. plastové a papírové obaly, beton) budou předány přednostně k využití a 
nebude-li to možné, budou předány pouze oprávněné osobě provozující zařízení ke sběru, 
výkupu, využití nebo odstranění odpadů ( ust. § 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech). 
 
Přebytečná výkopová zemina bude použita pro vyrovnání nerovností terénu v okolí zpevněných 
ploch. Vytěžený asfalt s kamenivem z povrchu vozovek bude později použit na opravu podkladních 
vrstev nových komunikací. 

5. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Odborné vedení stavby bude zabezpečovat pověřený pracovník dodavatele s příslušným 
oprávněním (autorizace dle zák. č. 360/1992 Sb.). 
 
Při nástupu na stavbu a přejímce musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s 
bezpečnostními a požárními předpisy a jednotlivá pracoviště musí být opatřena tabulkami s 
telefonními čísly požární služby, bezpečnostních orgánů a zdravotní (úrazové) služby. Stavby bude 
viditelně označena tabulí s názvem a kontaktními místy realizační dodavatelské firmy. 
 
Zajištění bezpečnosti při realizaci stavby zabezpečí dodavatel stavby v souladu s vyhláškou CÚBP 
a CBÚ č. 24/1990 ze dne 31. července 1990 „O bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích“ v plném rozsahu prováděné činnosti své a svých subdodavatelů. 
 
Veškeré práce budou prováděny za dodržování všech ČSN a zásad a předpisů BOZP platných v 
době provádění stavby (zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Se všemi předpisy musí být pracovníci prokazatelně 
seznámeni. Všichni pracovníci stavby musí být rovněž seznámeni se způsoby poskytnutí první 
pomoci při úrazech všeho druhu a s použitím ochranných pomůcek. 
 


