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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 
 

 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY  

 

a) charakteristika zastav ěného stavebního pozemku 

     Stávající objekt komínu je sou částí technického zázemí Základní školy 
v Jimramov ě. Slouží k odkou ření plynových tepelných zdroj ů školy. Kotelna 
s komínem je situována v p řístavb ě školy na pozemku p. č. 434 v katastrálním 
území Jimramov. Bezprost řední okolí objektu je výškov ě členité, soubor staveb 
školy je umíst ěn do severozápadn ě orientovaného svahu. Výškové rozdíly uvnit ř 
souboru staveb jsou vyrovnávány r ůznými úrovn ěmi založení.  

     P řístavba školy je p řístupná z místní komunikace na pozemcích p. č. 
664/103 a 664/104, které jsou sou částí stávajícího komunika čního systému 
Městyse Jimramov, napojeného na státní silnici II. t řídy č. 360 v úseku Nové 
Město na Morav ě - Poli čka. 

  

b) stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 

     Odstran ění části stavby komínu je v zájmovém území ovlivn ěno nutností 
respektovat stávající ochranná pásma staveb, které jsou kulturními památkami 
nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památk ových rezervacích nebo 
památkových zónách. Areál školy se nachází v ochran ném pásmu památkové zóny 
Městyse Jimramov. Z tohoto titulu podléhají navržené stavební úpravy m.j. i 
schválení odpov ědnou osobou provád ějící odborný dohled na úseku památkové 
péče p říslušného ú řadu s rozší řenou pravomocí. 

     M ěstys Jimramov je situován v II. až IV. zón ě CHKO Žďárské vrchy. 
     Limitními jsou ochranná pásma technické infras truktury stávajících 
inženýrských sítí a komunikací, která budou respekt ována.  
     Území v okolí odstra ňované stavby není zasaženo jinými limity ochrany 
přírody a krajiny ani ochranným pásmem vodního zdroje  nebo ochranným pásmem 
tzv. nep řírodního limitu. 
 

c) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod. 

     Území v okolí odstra ňované části stavby není sou částí záplavového území, 
není zasaženo poddolováním ani p řírodní nebo technickou seizmicitou. 
 

d) vliv odstran ění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí , vliv 
odstran ění stavby na odtokové pom ěry  

     Stavba komínu je v území situována v souboru s taveb Základní školy 
Jimramov. K p římému ovlivn ění nejbližších staveb vlivem provedení navržené 
demolice nedojde.  
     Stávající odtokové pom ěry v území nebudou odstran ěním části nadzemního 
stavebního objektu komínu nijak zm ěněny.  
 

e) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami š kodlivými pro životní 

prost ředí v p řípad ě jejich výskytu 

     Kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými  pro životní prost ředí 
nebyla provedeným stavebn ě technickým pr ůzkumem zjišt ěna.   

 

f) požadavky na kácení d řevin 

     Odstran ění části stavby komínu není spojeno s odstran ěním jakékoliv 
hodnotné d řeviny.  
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g) v ěcné a časové vazby; podmi ňující, vyvolané, související investice 

     Navržená demolice není vázána na podmi ňující, vyvolané nebo související 
investice. 
 
 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY  

 

a) stru čný popis stavebních nebo inženýrských objekt ů a jejich konstrukcí  

     Stávající komín z kotelny ZŠ Jimramov je vyzd ěn z cihel plných pálených. 
Komínové t ěleso je vyvložkováno. V souvislosti se zm ěnou topného média byly 
komíny v souvislosti s plynofikací školy p řevložkovány. D ůvody, které vedly 
vlastníka školy k rozhodnutí snížit výšku komína od bouráním jsou jeho 
stavebn ě technický stav, neestetická výška a náklady vynakl ádané na udržování 
objektu. Komín po provedené plynofikaci neklade tak ové nároky na ú činnou 
výšku jako v p řípad ě p ůvodního zdroje na pevná paliva. V rámci návrhu na 
částe čné odstran ění objektu komínu bylo provedeno posouzení jeho nov é výšky 
dle ČSN 73 4201 Komíny a kou řovody. 
 
b) stru čný popis technických nebo technologických za řízení 

     Stavba technická nebo technologická za řízení neobsahuje.  
 
c) výsledky stavebního pr ůzkumu, p řítomnost azbestu ve stavb ě 

     Provedeným stavebn ě technickým pr ůzkumem nebyla ve stavb ě zjišt ěna 
přítomnost azbestu. 
 
 
 

B.3 P ŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
     S ohledem na funkci stavby komínu bez nárok ů. 
 
b) p řipojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky 
     S ohledem na funkci stavby komínu bez nárok ů. 
 
c) zp ůsob odpojení 
     S ohledem na funkci stavby komínu bez nárok ů. 
 
 
 
B.4 ÚPRAVY TERÉNU A ŘEŠENÍ VEGETACE PO ODSTRANĚNÍ STAVBY   
 
a) terénní úpravy po odstran ění stavby 
     S ohledem na funkci stavby komínu bez nárok ů. 
 
b) použité vegeta ční prvky, biotechnická opat ření  
     S ohledem na funkci stavby komínu bez nárok ů. 
 
 
 

B.5 ZÁSADY ORGANIZACE BOURACÍCH PRACÍ  

 

a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a jejich zajišt ění 

     Elektrická energie - pro napojení staveništ ě bude z řízen vývod ze 
stávajícího rozvodu kotelny. Napájecí kabel bude za kon čen ve staveništní 
pojistkové sk říni. Požadovaný výkon staveništní p řípojky by m ěl dosahovat 5 
kW.  
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     Vodovod - pro napojení staveništ ě pro ú čely skráp ění bude využit zdroj 
ve stávající koteln ě. 
 

b) odvodn ění staveništ ě 
     S ohledem na umíst ění a funkci stavby komínu bez nárok ů. 
  

c) napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

     P řístavba školy je p řístupná z místní komunikace na pozemcích p. č. 
664/103 a 664/104, které jsou sou částí stávajícího komunika čního systému 
Městyse Jimramov. 

 
d) vliv odstra ňování stavby na okolní stavby a pozemky 

      Z pohledu ší ření hlukových emisí do bezprost ředního okolí budou p ři 
odstra ňování stavby u čin ěna b ěžná opat ření, která povedou k omezení provozní 
hlu čnosti tak, aby nebyly p řekro čeny p řípustné parametry chrán ěného 
prost ředí okolních staveb a pozemk ů. 
     Hluk z dopravy zp ůsobené navýšením pojezdu dopravní techniky 
nepředstavuje v souvislosti s dopravním zatížením stáva jící ve řejné 
komunikace m ěstyse takový nár ůst, že by bylo nutné p řijímat zvláštní 
opat ření.  
     P ři demolici dojde k negativnímu ovlivn ění životního prost ředí v okolí 
staveništ ě b ěžným stavebním ruchem. Intenzita hluku a vibrací na  staveništi 
je dána použitými pracovními postupy a mechanizací.  Prašnost prost ředí lze 
eliminovat po dohod ě se zhotovitelem stavby, zejména p ři práci p ředpokládané 
v letním období. 
     I p řes situování staveništ ě v rozptýlené obytné m ěstyse není 
předpokládána možnost vzniku okolností, které by vedl y k zásadn ě negativnímu 
ovlivn ění životního prost ředí nad p řípustnou mez. 
 
e) ochrana okolí staveništ ě  

     S ochranou okolí stavby není vzhledem k rozsah u a situování 
odstra ňovaného objektu uvažováno.  
 
f) maximální zábory 

     Obvod staveništ ě je vymezen hranicemi pozemku pod stavbou parc. č. 434 
a 435 s rozší řením o 5 m od obvodové st ěny na pozemcích ve vlastnictví 
stavebníka.  
 
Seznam sousedních pozemk ů nezbytných k provedení bouracích prací (podle 
katastru nemovitostí): 
 
435  zastav ěná plocha a 

nádvo ří 
125 M ěstys Jimramov, nám ěstí Jana 

Karafiáta 39, 592 42 Jimramov 
664/103 orná p ůda 583 M ěstys Jimramov, nám ěstí Jana 

Karafiáta 39, 592 42 Jimramov  
664/104 ostatní plocha, ostatní 

komunikace 
2521 M ěstys Jimramov, nám ěstí Jana 

Karafiáta 39, 592 42 Jimramov  
Identifikace pozemk ů v řešeném území: -obec: Jimramov [595772] 
                                      -katastrální území: Jimramov [660230] 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři odstra ňování 
stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpe čným odpadem, zp ůsob p řepravy a 
jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace   

     Konkrétní druhy odpad ů, které budou p ři realizaci uvedeného zám ěru 
vznikat, musí být rozlišeny a podle své nebezpe čnosti za řazeny do kategorií 
(Katalog odpad ů – vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kategorie O, nebo N). Na 
základ ě zjišt ěných kategorií je nutné hledat pro jednotlivé druhy  odpad ů 
vhodný zp ůsob využití pop ř. odstran ění, který není v rozporu s p ředpisy 
upravujícími odpadové hospodá řství. 
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     Realizací demolice stavby budou vznikat násled ující stavební demoli ční 
odpady: 
druh odpadu kategorie množství (t) zp ůsob odstran ění 
170101 Beton O 0,5  odvoz na skládku 
170102 Cihly O 5,0  odvoz na skládku 
170405 Železo a ocel O 0,2  odvoz na skládku 
170904 Smíšené stavební a  
       demoli ční odpady 

O 14,5  odvoz na skládku 

 
     Nekontaminované odpady, které mohou být nabídn uty k další recyklaci: 
druh odpadu kategorie 
170101 Beton O 
170102 Cihly O 
170405 Železo a ocel O 
170904 Smíšené stavební a demoli ční odpady O 

 

     Vzniklý stavební odpad bude ukládán na dopravn í prost ředek a bude odvážen 
bez nutnosti z řizovat staveništní meziskládku.  

     Zodpov ědnou osobou za likvidaci odpad ů ze stavby je stavebník, který ji 
může smluvn ě p řenést na zhotovitele stavby nebo jinou firmu, zabýv ající se 
touto činností. Ve smlouv ě o likvidaci odpad ů musí být výslovn ě uvedeny názvy 
a kódy likvidovaných odpad ů. 
 
h) ochrana životního prost ředí p ři odstra ňování stavby 

     P ři provád ění odstran ění stavby nesmí být okolí stavby nadm ěrn ě 
zat ěžováno prachem a hlukem, nesmí docházet k ohrožován í provozu na pozemních 
komunikacích, ke zne čis ťování komunikací, ovzduší a vod. Stavební su ť je 
nutné odvézt na skládku.  
     V procesu nakládání se vzniklými odpady se sta vebník jako p ůvodce odpad ů 
a zhotovitel jako oprávn ěná osoba, která nakládá s odpady budou řídit 
ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm ěně n ěkterých dalších 
zákon ů, ve zn ění zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb. a zákona č. 
106/2005 Sb..  

 
i) zásady bezpe čnosti a ochrany  zdraví p ři práci na staveništi, posouzení 
pot řeby koordinátora bezpe čnosti a ochrany  zdraví p ři práci podle jiných 
právních p ředpis ů 

     S ohledem na rozsah a objem odstra ňované části stavby komínu není 
předpokládáno, že celková doba trvání prací a činností m ůže být delší než 30 
pracovních dn ů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, na stavb ě nebude 
pracovat sou časn ě více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pra covní 
den a zárove ň celkový plánovaný objem prací a činností b ěhem realizace díla 
nepřesáhne 500 pracovních dn ů v p řepočtu na jednu fyzickou osobu. Zadavatel 
stavby proto není v souladu s §15 zákona č. 309 (zákon o zajišt ění dalších 
podmínek bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci) povinen oznámit zahájení 
prací místn ě p říslušnému oblastnímu inspektorátu práce a ur čit osobou odborn ě 
způsobilou do funkce koordinátora bezpe čnosti práce. 
     Bezpe čnost práce na stavb ě se bude řídit platnými zákony a provád ěcími 
předpisy k t ěmto zákon ům. Jedná se p ředevším o Zákon 309/2006 Sb.  
     P ři provád ění musí být dodržovány zejména tyto p ředpisy:  
-na řízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích n a 
bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci na staveništích  
-vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích n a výstavbu 
(zvlášt ě § 14 – Staveništ ě) v platném zn ění  
-na řízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany z draví 
zaměstnanc ů p ři práci   
-na řízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší p odmínky 
poskytování osobních pracovních prost ředk ů  
-na řízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpe čný provoz a používání stroj ů, technických za řízení, ná řadí   
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-na řízení vlády č. 498/2001 Sb., kterým se ruší n ěkteré právní p ředpisy v 
oblasti bezpe čnosti práce a ochrany zdraví p ři práci  
-na řízení vlády č.362/2005 o bližších požadavcích na bezpe čnost a ochranu 
zdraví p ři práci na staveništích s nebezpe čím pádu z výšky nebo do hloubky.   
     P ři provád ění stavebních prací je sou časn ě nutno dodržovat zákon 
č.262/2006 Sb. – Zákoník práce, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů.   

     Pracovníci jednotlivých úsek ů výroby se budou řídit ustanoveními 
provozního řádu objektu. 
     Pracovníci pov ěření obsluhou technologických za řízení budou řádně 
proškoleni k jednotlivým úkon ům.       
     Proškolení obsluh zajiš ťuje provozovatel objektu. 
     Všichni zam ěstnanci budou povinn ě používat ochranné pracovní pom ůcky. 
     P ři práci se za řízeními je nutno dbát b ěžných bezpe čnostních p ředpis ů a 
pracovních postup ů. P ředevším je nutno dbát zvýšené opatrnosti p ři práci s 
elektrickými za řízeními. Elektrická za řízení je nutno v p ředepsaných 
termínech kontrolovat a revidovat. 
     Veškeré se řizovací a údržbá řské práce mohou být na stroji provád ěny 
pouze za klidu stroje. 
     Technickou prohlídku m ůže provád ět výhradn ě kvalifikovaný pracovník. V 
blízkosti stroje není dovoleno usklad ňování a hromad ění materiálu. 
     Elektrické rozvody je nutno udržovat ve stavu odpovídajícím 
elektrotechnických p ředpis ům. Pracovníci ur čení k obsluze a práci na strojích 
a elektrických za řízeních budou prokazateln ě pou čeni, zp ůsob vypínání a 
zapínání stroj ů s ohledem na výpadky nap ětí bude popsán v provozních 
předpisech. Elektrotechnické práce nesmí být provád ěny svépomocí. 
     Zam ěstnavatel je povinen zajistit, aby pracovišt ě byla prostorov ě a 
konstruk čně uspo řádána a vybavena tak, aby zam ěstnanecké pracovní podmínky z 
hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci odpovídaly bezpe čnostním a 
hygienickým požadavk ům na pracovní prost ředí a pracovišt ě, aby: 
a)   prostory ur čené pro práci, chodby, schodišt ě a jiné komunikace m ěly 

stanovené rozm ěry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané,  
b)   pracovišt ě byla osv ětlena, pokud možno denním sv ětlem, m ěla stanovené 

mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem  vzduchu, větrání, 
vlhkost, teplotu a zásobování vodou, 

c)   prostory pro osobní hygienu, p řevlékání, odkládání osobních v ěcí, 
odpočinek a stravování zam ěstnanc ů měly stanovené rozm ěry, provedení a 
vybavení, 

d)   únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetn ě p řístupových 
cest byly stále volné, 

e)   v prostorách uvedených v písmenech a) až d) byla za jišt ěna pravidelná 
údržba, úklid a čišt ění, 

f)   pracovišt ě byla vybavena v rozsahu dohodnutém s p říslušným za řízením 
poskytujícím pracovn ě léka řskou pé či prost ředky pro poskytnutí první 
pomoci a vybavena prost ředky pro p řivolání zdravotnické záchranné 
služby. 

  Zam ěstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat  další požadavky 
kladené na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci p ři p říprav ě projektu a 
realizaci stavby, jimiž jsou: 

a)   udržování po řádku a čistoty na staveništi, 

b)   uspo řádání staveništ ě podle p říslušné dokumentace, 
c) 
   
 

umíst ění pracovišt ě, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prosto ru 
pro p říchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prost ředk ů a 
zařízení, 

d)   zajišt ění požadavk ů na manipulaci s materiálem, 

e)   předcházení zdravotním rizik ům při práci s b řemeny, 
f)  
 
 
  

provád ění kontroly p řed prvním použitím, b ěhem používání, p ři údržb ě a 
pravidelném provád ění kontrol stroj ů, technických za řízení, p řístroj ů a 
nářadí b ěhem používání s cílem odstranit nedostatky, které b y mohly 
nepřízniv ě ovlivnit bezpe čnost a ochranu zdraví, 
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g)  
  

spln ění požadavk ů na odbornou zp ůsobilost fyzických osob konajících práce 
na staveništi, 

h) 
   

ur čení a úprava ploch pro uskladn ění, zejména nebezpe čných látek, 
přípravk ů a materiál ů, 

i)   spln ění podmínek pro odstra ňování a odvoz nebezpe čných odpad ů, 

j)   usklad ňování, manipulace, odstra ňování a odvoz odpadu a zbytk ů materiál ů,  
k) 
   

přizp ůsobování času pot řebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy 
podle skute čného postupu prací, 

l) 
   

předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s v ědomím 
zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, 

m)   zajišt ění spolupráce s jinými osobami, 
n) 
   

předcházení rizik ům vzájemného p ůsobení činností provád ěných na 
staveništi nebo v jeho t ěsné blízkosti, 

o) 
   

vedení evidence p řítomnosti zam ěstnanc ů a dalších fyzických osob na 
staveništi, které mu bylo p ředáno, 

p) 
 
   

přijetí odpovídajících opat ření, pokud budou na staveništi vykonávány 
práce a činnosti vystavující zam ěstnance ohrožení života nebo poškození 
zdraví, 

q) 
   

dodržování bližších minimálních požadavk ů na bezpe čnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích stanovených provád ěcím právním p ředpisem. 

     Zam ěstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technick á za řízení, 
dopravní prost ředky a ná řadí byly z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři 
práci vhodné pro práci, p ři které budou používány. Stroje, technická za řízení, 
dopravní prost ředky a ná řadí musí být: 

a)  vybaveny ochrannými za řízeními, která chrání život a zdraví zam ěstnanc ů,  
b) 
  

vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavk ům a aby 
zaměstnanci nebyli vystaveni nep říznivým faktor ům pracovních podmínek,  

c)   pravideln ě a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. 

     Bližší požadavky na bezpe čný provoz a používání stroj ů, technických 
zařízení, dopravních prost ředk ů a ná řadí stanoví provád ěcí právní p ředpis. 
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zam ěstnanci:   
a)   nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostrann ě zat ěžující organismus. 

Nelze-li je vylou čit, musí být p řerušovány bezpe čnostními p řestávkami 2) ; 
v p řípadech stanovených zvláštními právními p ředpisy 3)  musí být doba 
výkonu takové činnosti v rámci pracovní doby časov ě omezena, 

b)   nebyli ohroženi padajícími nebo vymršt ěnými p ředměty nebo materiály, 

c)   byli chrán ěni proti pádu nebo z řícení, 

d)   nebyli ohroženi dopravou na pracovištích, 

e)   na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamo cen ě bez dohledu 
dalšího zam ěstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak, 

f)   nevykonávali ru ční manipulaci s b řemeny, která m ůže poškodit zdraví, 
zejména páte ř. 

 

j) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dot čených odstran ěním stavby 
     Staveništ ě je p řístupné osobám s omezenými schopnostmi pohybu i 
orientace, navržená demolice komínu nemá dopad na b ezbariérové užívání 
navazujícího území.  
 

k) zásady pro dopravn ě inženýrská opat ření 
     S využitím dopravn ě inženýrských opat ření není vzhledem k rozsahu a 
situování odstra ňovaného objektu uvažováno.  

 

 

Žďár nad Sázavou  :  

Vypracoval   :   Ing. František Laštovi čka  


