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1 POPIS UZEMÍ STAVBY
a) charakteristika území, stavebního pozemku a průběhu liniové trasy; zastavěné území a
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a
zastavěnost území,
Navrhovaná stavba se nachází vjižní části obce Trhonice v katastrálním území Trhonice.
Stavba bude probíhat částečně v asfaltové komunikaci a v nezpevněných plochách.

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně
informace o vydané územně plánovací dokumentaci,
Navrhovaná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentaci.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání
území,
Ve vztahu k projektu nebyly žádné výjimky a úlevy řešeny.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů,
Projektová dokumentace byla v průběhu zpracování projednávána s objednatelem a jeho požadavky
byly zapracovány do čistopisu návrhu.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický
průzkum, stavebně historický průzkum apod.,
V rámci zpracování projektové dokumentace byly provedeny následující průzkumy:

. podklady O polohách jednotlivých inženýrských sítí;

. rekognoskace terénu a pořízená fotodokumentace.

. Projektová dokumentace nového VO

f) ochrana území podle jiných právních předpisů,
Navrhovaná stavba nemění uspořádání využití území ani nezasahuje do závazných zásad pro jeho
rozvoja plně respektuje platný územní plán.
Výstavbou budou částečně dotčena ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí — stávající
vrchní el. vedení NN. Při provádění stavebních prací v ochranných pásmech všech podzemních a
nadzemních vedení se bude postupovat podle platných předpisů a podle pokynů správců těchto
vedení ,V kolizních místech bude nutné provádět výkopové práce ručním výkopem v rozsahu
požadovaném majiteli a správci daných sítí.
Nová ochranná pásma vzniknou na základě realizovaných nových tras vodovodu. Ochranné pásmo
vodovodních řadů a kanalizačních stok je dle novelizovaného zákona O vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb. 5 23 u vodovodů a kanalizačních stok do průměru 500 mm
včetně - 1,5 rn na každou stranu, u vodovodů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m na
každou stranu a u kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší
než 2,5 rn pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. U
přípojek je ochranné pásmo 0,75 m Od vnějšího líce přípojky.
V takto specifikovaných ochranných a bezpečnostních pásmech lze provádět zemní práce, stavby,
umísťovat konstrukce, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky jakéhokoliv materiálu, případně
odpadu a provádět terénní úpravy jen s písemným souhlasem vlastníka a provozovatele vodovodu a
kanalizace.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
V oblasti se nenachází záplavové, poddolované území ani žádné limitní území.
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h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v
území,
Vliv na okolní stavby a pozemky zůstane nezměněn Oproti současnému stavu. Po dokončení stavby
vznikne nové ochranné pásmo navrhovaných sítí.
Hranice staveniště budou zřetelně označeny, výkopy Ohrazeny a označeny a v nočních hodinách
osvětleny. Zemní výkopové práce budou prováděny asf. komunikaci a v nezpevněných plochách.
Stavební práce budou prováděny běžnými stavebními mechanizmy. Po dobu výstavby bude docházet
krátkodobé k nepříznivému ovlivnění okolních objektů hlukem, zvýšenou prašností či vibracemi.

Po dobu výstavby bude zachován přístup do všech nemovitostí, bude zřízen provizorní průchod tak,
aby přístup do Objektů byl bezpečný, a to i pro osoby se zhoršenou pohyblivostí. Po dobu realizace
stavby bude nutné zajistit příjezd pro sanitky a hasičské vozy.
Na stavbě budou vytvořeny takové podmínky, aby vozidla a stavební stroje vyjíždějící ze staveniště
nezpůsobovala znečištění okolních vozovek a chodníků. Mechanismy a vozidla vyjíždějící z obvodu
staveniště na komunikace musí být průběžně čištěny, rovněž tak povrchy silnic, které byly výjezdem
ze staveniště znečištěny.

Ochrana okolí stavby spočívá zejména v přípravě území pro výstavbu - předání příslušných pozemků,
uvolnění stavebních pruhů, vytyčení všech inženýrských sítí v celém území výstavby, jejich
protokolárním převzetí od jednotlivých správců, atd. Zhotovitel bude zodpovědný za ochranu
předaných inženýrských sítí před poškozením po celou dobu realizace stavby. Po dobu výstavby
budou veškerá stavbou dotčená vedení zajištěna dle požadavku provozovatelů tak, aby nedošlo k
jejich poškození. Při záhozu výkopů bude zajištěno jejich původní uložení nebo jejich nová poloha,
která bude zajišťovat bezproblémový provoz dané sítě. Před záhozem budou ke kontrole přizváni
jednotliví provozovatelé předávaných sítí, což bude doloženo protokolem o předání a převzetí a
zápisem do stavebního deníku.
Hlavní staveništní doprava bude probíhat v prostoru stavby. Nejsou určeny žádné jiné zvláštní trasy a
nebudou budovány jiné cesty. Budou využívány stávající místní komunikace, a další Okolní ulice, které
nebudou stavbou dotčeny. Příjezdové trasy ke staveništi, trasy pro dovoz a odvoz materiálu si zajistí a
projedná dodavatel před zahájením stavby dle konkrétních podmínek v době realizace stavby, stejně
tak umístění skládek a zařízení staveniště. V současné době nebyla dána žádná omezení pro použití
veřejných komunikací pro příjezd na staveniště.

Navrhovaná stavba nebude mít vliv na změnu odtokových poměrů v dotčené lokalitě.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
Stavbou nebudou dotčeny žádné stávající stavby. Z hlediska asanace budou stavbou dotčeny pouze
stávající zpevněné a nezpevněné povrchy, které budou uvedeny do původního stavu.
Při provádění stavby bude kladen maximální důraz na zachování stávající vzrostlé zeleně. V průběhu
celé stavby bude nutné respektovat veškeré dřeviny a nepoškodit zejména kořenový systém, kmeny a
koruny. Musí být dodrženy podmínky zákona č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny a ČSN 83
9061 — Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích a Zásady ochrany stromů
na staveništi.
Při případné ochraně dřevin je třeba se řídit se normou ČSN DIN 18920 a je třeba snažit se co
nejméně narušit i méně významnou dřevinnou vegetaci a v případech, kde to bude možné, vyhnout se
kácení. Pokud dojde během výkopových prací k porušení kořenů v tloušťce 3cm a více , bude nutné
provést jejich odborné ošetření

]) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo
pozemků určených k plnění funkce lesa,
V rámci stavby nebudou dotčené plochy zemědělského půdního fondu (viz. bod m — seznam
pozemků).Plochy určené k plnění funkce lesa budou dotčeny (viz. bod m - seznam pozemků).

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
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infrastrukturu,
Napojení na stávající technickou a dopravní infrastrukturu zůstane nezměněno.

. Navrhovaná stavba bude napojena na stávající studnu na p.č. 107 v k.ú. Trhonice.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,
Stavbou nejsou vyvolány žádné související investice. Nejsou známy žádné další stavby v lokalitě.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,
seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní
pásmo,

Pozemek
Katastrální území Vlastní a jeho adresa Pozn.

Parcelní číslo Druh

Ostatní . Městys Jimramov, Náměstí Jana
170/4 plocha Trhon'ce Karafiáta 39, 592 42 Jimramov

Ostatní . Městys Jimramov, Náměstí Jana
856 plocha Trhon'ce Karafiáta 39, 592 42 Jimramov

Horčíková Gabriela Bc.,
911 Vodní plocha Trhonice Zámecká 88I5a, Město, 571 01

Moravská třebová

0 statní Horčíková Gabriela Bc.,
107 | o ch a Trhonice Zámecká 88/5a, Město, 571 01

p Moravská třebová

n) meteorologické a klimatické údaje.
Není pro tuto stavbu řešeno.

2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje O jejich současném
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky
statického posouzení nosných konstrukcí,
Jedná se O novou stavbu.

b) účel užívání stavby,
Zásobování vodou.

c) trvalá nebo dočasná stavba,
Jedná se O trvalou stavbu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,
Nejsou.
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e) informace otom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných
stanovisek dotčených orgánů,
Podmínky v závazných stanoviskách nebyly uplatněny.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),
Stavba nepodléhá ochraně stavby podle jiných právních předpisů. Stavba není chráněna podle jiných
právních předpisů, nejedná se o kulturní památku - např. zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů.

9)  navrhované parametry stavby - množství dopravovaného média, délka liniové trasy, počet
funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

52 01 Vggovodní přípojka
Vodovodní přípojka — PE HD 100 DN 2" — 340 m
Armaturni šachta — 1 ks.

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou,
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třida energetické náročnosti budov
apod„
Základní bilance stavby zůstanou oproti stávajícímu stavu nezměněny. Vodovodní rozvody budou
napojeny na stávající studnu.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
Realizace stavby se předpokládá ve lhůtě max. 2 měsíce od zahájení prací. Stavba bude realizována
jako celek.

j) orientační náklady stavby.
Orientační náklady byly stanoveny ve výši 700 000,— Kč

2.2 Bezpečnost při užívání stavby
Z hlediska bezpečnosti při užívání stavby se podmínky při provozování pro správce kanalizační a
vodovodní sítě nemění. Jedná se o doplnění existující infrastruktury.
Seznam aktuálně platných právních předpisů z oblasti BOZP je uveden např. na webových stránkách
MPSV, jako příloha příručky Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

2.3 Základní charakteristika objektů
Technické řešení stavby popsané v této kapitole odpovídá podrobnosti pro zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení (DSP).

2.3.1 Stavební řešení
W
Pro napojení obecního „výletiště“ na užitkovou vodu bude ze stávající studny na p.č. 107 v k.ú.
Trhonice provedena vodovodní přípojka z potrubí PE HD 100 o profilu 2“. Vodovodní přípojka bude
vedena v další trase v souběhu s navrženým vedením veřejného osvětlení a bude ukončena v
armaturní šachtě u objektu p.č. 170/3 uzavíracími a odvodňovacími armaturami. Z této šachty bude
provedeno napojení obslužného objektu výletiště. Potrubí vodovodní přípojky bude uloženo v zemní
rýze v hloubce 1,4 m a jeho délka bude 340 m. Vodovodní přípojka bude vedena ze stávající studny,
která je postavena pro objekt Trhonického mlýna na st.p.č. 50. Ve studni bude potrubí napojeno na
čerpadlo, které bude pomocí tlakového spínače a frekvenčního měniče čerpat vodu do potrubí v
množství max 0,5 l/s a výtlačné výšce max. 30 m. Na odtoku bude ve studni osazena také vodoměrná
sestava pro měření množství odebrané vody. Elektrická energie pro čerpadlo bude odebírána z el.
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Rozvodů Trhonického mlýna. Potrubí vodovodní přípojky bude ukončeno v armaturní šachtě o
rozměru 1/1 m, z této šachty bude provedeno napojení objektu výletiště. V armaturní šachtě bude
hlavní uzavírací ventil ( v nejnižším místě potrubí) s odovodněním. Odvodnění potrubí bude
provedeno před zazimováním areálu. Uložení potrubí bude provedeno na urovnané, zhutněné dno
výkopu rýhy, do lože z nesoudržného materiálu tl. 0,10 až 0,15 m frakce 0—4 mm. Obsyp trub bude
proveden nesoudržným materiálem — štěrkopískem frakce 0-4 mm. V trase potrubí bude uložen
vyhledávací vodič CY 2*4 mm.
Obsyp potrubí a zásyp rýhy bude proveden v souladu s metodickým pokynem výrobce trub pro jeho
uložení. Do úrovně 0,3m nad vrchem potrubí se nesmí hutnit přímo nad troubou. Nad obsyp potrubí
bude uložena výstražná páska / folie šíře 30 cm barvy bílé s nápisem VODA. Pod stávající
komunikací a ve zpevněných plochách je nutné provést zhutnění dle ČSN 72 1006 a zásyp provést
nesedavým materiálem. Vtravnatých plochách se pro zásyp použije vykopaná zemina pokud je
vhodná. Předepisuje se důkladně rozprostření obsypového materiálu po boku trub s následným
hutněním dle metodického pokynu výrobce trub a hutnění vrchních vrstev zásypu na min. 90% PS,
včetně opatření pro zajištění požadované únosnosti pláně pod konstrukční vrstvy komunikace 45 MPa
v poměru Edef,1 a Edef,2 do  2,5.
Obsyp potrubí a zásyp rýhy bude proveden v souladu s metodickým pokynem výrobce trub pro jeho
uložení. Důležité je provádění zásypu a hutnění rýhy za postupného vytahování paženl.
Předepisuje se důkladně rozprostření obsypového materiálu po boku trub s následným hutněním dle
metodického pokynu výrobce trub a hutnění vrchních vrstev zásypu na min. 85% PS v rostlém terénu.
Pažení výkopu bude zajištěno pomocí příložného pažení nebo pažících boxů.
Veškeré součásti vodovodu (trouby, spoje, armatury) musí vyhovovat vodotěsnosti materiálu. Zkoušky
vodotěsnosti musí být provedeny podle příslušných ČSN a předpisů platných v ČR. Bude provedena
také desinfekce potrubí.

2.3.2 Mechanická odolnost a stabilita
Mechanická odolnost a stabilita celé stavby je dána zejména použitím, pro daný účel vhodných,
odolných materiálů a kvalitním provedením všech stavebních úkonů u všech dílčích částí stavby
(pažení výkopů, odvodnění základové spáry, pokládání potrubí, hutnění podsypů, obsypů i zásypů,
manipulace s materiálem, atd.).
Stavba musí být provedena v souladu navrženým řešením a s požadavky Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o
technických požadavcích na stavby 5 9, v platném znění.

2.3.3 Obnova povrchů
Výkopy budou řádně zasypány a na povrchu bude vrstva zeminy. Povrch bude oset travním
semenem. Celý prostor staveniště bude uveden do původního stavu.

2.4 Základní charakteristika technických a technologických
zařízení

V PD nejsou navržena žádná nová technologická zařízení.

2.5 Zásady požárně  bezpečnostního řešení
Protipožární zabezpečení stavby není nutné. Části vodovodní sítě jsou bez požárního rizika vzhledem
ke své konstrukci a průtokovému médiu. Vodovodní řady a kanalizační stoky - podzemní liniové
stavby a objekty na nich jsou podle ČSN 73 0802, ČSN 73 0821 a ČSN 73 0873 hodnoceny jako
objekty bez požárního rizika.
Zajištění požární bezpečnosti v průběhu výstavby řeší dodavatel stavby samostatně v závislosti na
použitých stavebních strojích a potřebách (např. u stavebních strojů, vozidel apod.), nutnému
vybavení zařízení staveniště apod..
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2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní
a komunální prostředí

a) zásady řešení parametrů stavby
Jedná se O podzemní liniovou stavbu, která nebude mít po dokončení žádné požadavky na větrání,
vytápění, osvětlení, zásobování vodou, produkcí odpadů apod.

b) zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.
Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním
prostoru staveb vyhovovala požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 241/2018 Sb. „O ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje,
zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které budou v náležitém
technickém stavu.
Ve fázi provádění stavby lze předpokládat zvýšenou úroveň hluku, a to v důsledku dopravy a dalších
stavebních prací. Hluk je závislý na stavu a úrovni techniky, na způsobu a rozsahu prováděných prací.
Jedná se o běžné stavební činnosti, jejich dopad bude opět krátkodobý a bude soustředěn Opět do
místa dané lokality. Běžně se hladina zvuku 1 m od zdroje pohybuje u stavebních mechanismů kolem
40 - 60 dB. Lze předpokládat, že stavební práce budou prováděny v denní době od 6.00 hod a
maximálně do 17.00 hod. Negativní vliv hluku bude tedy pouze krátkodobý a z dlouhodobého hlediska
zanedbatelný. Pokud by zhotovitel potřeboval provádět stavební práce v delších směnách nebo v
sobotu, je nutné tuto výjimku odsouhlasit s investorem a s zástupci státní správy.
V rámci stavby bude v maximální míře eliminováno znečištění ovzduší, zejména sekundární prašnost
z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů a prašnost související s přesunem sypkých
stavebních materiálů. Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno -
důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby
splňovala podmínky 552 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném
znění, popř. zpevněním komunikací (tj. užíváním oklepové plochy) užíváním plochy pro dočištění nebo
jiným vhodným způsobem. Používané komunikace budou po dobu stavby udržovány v pořádku a
čistotě. Při znečištění komunikací vozidly stavby bude nutné v souladu s 528 odst. 1 zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést
komunikaci do původního stavu. Uložení sypkého materiálu bude zakryto plachtami dle 552 zák. č.
361/2000 Sb. V případě dlouhodobého sucha bude prováděno skrápěním staveniště.
Odpady a jejich likvidace budou prováděny podle zákona O odpadech č. 541/2020 Sb.

2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího
prostředí

a) protipovodňová opatření,
Staveniště se nachází mimo záplavového území.

b) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
Pro tuto stavbu nebylo řešeno. Budou zachovány veškeré parametry stávajícího stavu.

3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami
technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v
ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury,
Navrhované rozvody vodovodu se budou napojovat na stávající studnu — viz. situace stavby.

b) připojovací parametry, výkonové kapacity a délky.
Veškeré parametry území zůstávají stejné jako ve stávajícím stavu.,
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4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
a) popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,
Řešené území je dostupné z místní komunikace procházející obcí Trhonice. Bezbariérové Opatření
není pro tento typ stavby řešeno.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu.
Stávající dopravní infrastruktura bude po dokončení prací nezměněna.

5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
Veškeré dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu. Všechny nezpevněné plochy budou
zhotovitelem zatravněny. K uvedení povrchů do původního stavu bude provedeno ohumusování a
oseti dotčených travnatých ploch. Pokud není stanoveno jinak, všechny nové vysazené rostliny i tráva
musí být ošetřovány (tráva kosená) po dobu jednoho roku.
Při provádění stavby bude kladen maximální důraz na zachování stávající vzrostlé zeleně. V průběhu
celé stavby bude nutné respektovat veškeré dřeviny a nepoškodit zejména kořenový systém, kmeny a
koruny. Musí být dodrženy podmínky zákona č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny a ČSN 83
9061 - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích a Zásady ochrany stromů
na staveništi.

6 POPIS vuvú STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO
OCHRANA

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
Stavba nebude mít trvalé negativní dopady na životní prostředí. Pouze po dobu provádění stavebních
prací, provádění stavby a následného uvedení pozemků do původního stavu, bude v okolí zhoršené
životní prostředí (hluk stavebních prací, aut, stavební mechanizace, zvýšená prašnost, atp.).
Po dokončení stavby se nepředpokládá zhoršení ovzduší V lokalitě.
Po dokončení stavby nedojde ke zvýšení hluku v lokalitě.
Výstavba vodovodní přípojky zajistí zásobování vodou stávající výletiště v Obci Trhonice.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,
Navrhovaná stavba nemá vliv na zachování ekologických funkcí a vazeb V krajině. Vliv stavby na
přírodu a krajinu vzhledem k rozsahu stavebních prací není nutné řešit ani pO dobu výstavby.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
Dotčené území nespadá do soustavy chráněných území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní
prostředí, je-li podkladem,
Pro tuto stavbu nebylo řešeno.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry
způsobu naplnění závěrů 0 nejlepších dostupných technikách nebo Integrované povolení,
bylo-Ii vydáno,
Pro tuto stavbu nebylo řešeno.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle
jiných právních předpisů.
Navrhovaná stavba nemění uspořádání využití území ani nezasahuje do závazných zásad pro jeho
rozvoj a plně respektuje platný územní plán.
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Výstavbou budou částečně dotčena ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí, komunikací a
ostatních zařízení infrastruktury obce. Při provádění stavebních prací v ochranných pásmech všech
podzemních a nadzemních vedení se bude postupovat podle platných předpisů a podle pokynů
správců těchto vedení. V kolizních místech bude nutné provádět výkopové práce ručním výkopem v
rozsahu požadovaném majiteli a správci daných sítí.
Nová ochranná pásma vzniknou na základě realizovaných nových tras kanalizace a vodovodu.
Ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok je dle novelizovaného zákona o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb. 5 23 u vodovodů a kanalizačních stok do
průměru 500 mm včetně - 1,5 m na každou stranu, u vodovodů a kanalizačních stok nad průměr 500
mm - 2,5 m na každou stranu a u kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v
hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti od vnějšího líce
zvyšují o 1,0 m. U přípojek je ochranné pásmo 0,75 m od vnějšího líce přípojky.
V takto specifikovaných ochranných a bezpečnostních pásmech lze provádět zemní práce, stavby,
umísťovat konstrukce, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky jakéhokoliv materiálu, případně
odpadu a provádět terénní úpravy jen s písemným souhlasem vlastníka a provozovatele vodovodu a
kanalizace.

7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Stavba svým charakterem nesplňuje parametry stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle Vyhl.
380/2002 Sb. v platném znění. Vzhledem k charakteru stavby tento požadavek není nutné řešit.

8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
Stavba bude probíhat v okrajové části obce. Lokalita je volně přístupná. Trasa navrhované přípojky je
vedena částečně v asfaltové komunikaci a nezpevněných plochách. Po vytyčení veškerých
podzemních vedení budou zahájeny práce. Stavba bude prováděna jako jeden celek.
Výkop po položení potrubí bude v co největší míře zasypán, tak aby byl umožněn neomezený vstup
do zahrad a zároveň bylo možné provést veškeré potřebné zkoušky a dokončovací práce.
Po dokončení stavebních prací bude provedena obnova zelených ploch a asf. povrchů. Pokud nebude
možné provést ozelenění v dostatečném předstihu před koncem vegetačního období , bude nutné tyto
práce dokončit v následujícím vegetačním období.
Zajištění ploch pro zařízení staveniště bude plně v kompetenci zhotovitele a jeho potřeb.

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
Realizace díla nebude mít zvláštní požadavky na zajištění nadstandartního odběru el. energie a
odběru většího množství vody. Před zahájením stavebních prací zhotovitel dohodne s dodavatelem
el energie možnost umístění staveništního rozvaděče a místo odběru pitné vody. Všechny odebírané
energie budou měřeny a na odběry bude mít zhotovitel díla uzavřené SOD s dodavateli.

b)  odvodnění  staveniště ,
Otevřené výkopy rýh musí být zabezpečeny proti natékání dešťových vod ze stávajících zpevněných
ploch.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
Napojení na vodovod, kanalizací a el. energii bude řešeno dodavatelem stavby podle jeho
specifických požadavků. Na základě požadavků budou s jednotlivými správci příslušných sítí uzavřeny
SOD. V rámci této projektové dokumentace nejsou nápojné body řešeny.

Příjezd na staveniště bude po místní komunikaci v obci Trhonice. Pro uložení materiálu bude
zhotovitelem zajištěno zařízení staveniště.
Po celou dobu stavby bude zajištěn příjezd vozidel zdravotnické záchranné služby, hasičského sboru
a policie.
Stav příjezdné komunikace bude průběžně kontrolován.
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,
Před zahájením stavebních prací bude nutné zajistit vytyčení průběhu veškerých inž. sítí. Stavba musí
být realizovaná tak, aby nedošlo k poškození soukromých majetků a obyvatelé přilehlé zástavby musí
být informováni s dostatečným předstihem o zahájení stavby.
V místě realizace stavby dojde ke zvýšené hlučnosti a prašnosti po dobu výstavby. Zhotovitel musí
tyto jevy v co nejvyšší míře eliminovat patřičnými opatřeními.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
Povinností stavby bude chránit okolí staveniště a mimo vymezené a projednané plochy pro potřeby
stavby nic neskladovat ani nepovolit pohyb osob a staveništních mechanizmů. Stavba bude mít po
dobu realizace krátkodobý negativní vliv na životní prostředí v místních částech zvýšením prašnosti,
hlučností, provozem těžkých mechanizmů a ztížením dopravní situace. Tyto jevy musí být
minimalizovány. Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi
a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a veškerou zeleň v dosahu
staveniště ochránit před poškozením. Důsledně dodržovat použití pouze projednaných a předaných
ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení je předat jejím uživatelům v původním stavu, pokud nebude
dohodnuto jinak. V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto informovat
a vždy učinit o tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu odsouhlasenou oběma stranami. Po
ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a
uvést tyto plochy do původního stavu.
Při provádění stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových ani podzemních vod případným únikem
ropných látek nebo jiných produktů ze stavebních mechanizmů. Při manipulaci se zeminou a
výkopkem nesmí být znečišťovány veřejné komunikace. .
V rámci stavby bude v maximální míře eliminováno znečištění ovzduší, zejména sekundární prašnosti
z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů, a prašnosti související s přesunem sypkých
stavebních materiálů.
Okolní zeleň nesmí být prováděním stavební činnosti znehodnocena nebo zničena. Obecně je nutno
dodržovat zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodni zákon).
Před zahájením stavby bude proveden základní pasport dotčených ploch a okolních staveb.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
Obvod stavby je dán rozsahem stavby a manipulačním prostorem nutným pro realizaci stavby. Obvod
stavby, dotčené pozemky, pozemky potřebné pro stavbu, jsou patrné výkresové části ze situací a
z textové části — seznam dotčených pozemků.
Zajištění zařízení staveniště je povinností zhotovitele stavby, předpokládá se oplocení po celém
obvodu stavby. Budování vlastních sociálních a provozních zařízení na vyčleněném stavebním dvoře
je věcí ekonomické rozvahy zhotovitele stavby.

9)  požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
Není pro tuto stavbu řešeno.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č.541/2020 Sb. o odpadech, jeho
prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, odvozem do sběrných
surovin nebo na skládku k tomu určenou. .

Seznam odpadů :
Kód odpadu Název odpadu Kategorie Množství (t)
12 01 01 Piliny a třísky železných kovů 0 0,02
12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů 0 0,02
12 01 13 Odpady ze svařování 0 0,001
15 01 02 Plastové obaly O 0,10
15 01 03 Dřevěné obaly O 0,05
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15 01 05 Kompozitní obaly 0 0,01
15 01 06 Směsné Obaly 0 0,01
17 01 01 Beton 0 0,01
17 01 02 Cihly 0 0,02
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené 0 2,00

pod číslem 17 03 01
17 05 04 Vytěžená (neznečištěná) zemina 0 140,00
17 02 01 Dřevo 0 0,05

Při stavbě vznikne výsledkem zemních prací prováděných přebytek výkopku.

Pro potřeby PD nebyl zhotoven geologický průzkum ani geologická rešerše. Zobdobných staveb
v územíje odhad procentuálního zastoupení z celkového objemu:
Zatřídění podle těžitelnosti hornin: tř. 3 - 30%, tř. 4 - 70%

Dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb, kterým se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných
odpadů lze přebytek výkopového materiálu a beton z demolice zařadit do  skupiny odpadů  17  Stavební
a demoliční Odpady (včetně vytěžené zeminy 2 kontaminovaných míst).
Vytěžené zeminy náleží ve smyslu „Klasifikace zemin pro dopravní stavby" (ČSN 72 1002) mezi
zeminy antropogenní, které se z hlediska využití pro zpětný zásyp rýhy pod komunikaci považují za
nevhodné. Vzhledem k charakteru území je možné použít vykopanou zeminu ke zpětným zásypům
pokud nebude obsahovat ostatní odpady a bude splňovat podmínky dodavatelů trubního materiálu.
Kovové odpady budou využity k recyklaci.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zeminI
V rámci stavby je uvažováno s výkopy a částečným odvozem vytěženého materiálu a souběžným či
následným dovozem vhodného materiálu pro podsypy, obsypy, zásypy.
Přebytky vykopaných zemin budou uloženy na skládku. Skládku si zajistí zhotovitel stavby, pro
potřeby rozpočtu se odvozová vzdálenost na skládku vytěženého materiálu uvažuje 20 km.

j) ochrana životního prostředí př i  výstavbě,
Po dobu stavby dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí bezprostředního okolí stavby
zvýšením prašnosti, hluku a provozu stavebních strojů, což musí dodavatel eliminovat na minimum
optimální organizací stavby a dalšími účinnými prostředky (např. čištění vozovek, atd.). Zhotovitel
stavby je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavby nemohlo dojít ke kontaminaci
povrchových ani podzemních vod ropnými ani jakýmikoliv jinými látkami. Skladování paliv a mazadel,
nátěrových hmot apod. je možné pouze v bezpečnostních vanách zamezujícím eventuálnímu ůniku při
rozlití či úkapu hmot. Veškeré plochy dotčené stavbou budou po dokončení stavební činnosti předány
uživatelům s uvedením do původního stavu. Významné je rovněž minimalizovat dobu realizace
stavby.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví př i  práci na staveništi,
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude odpovídat právním předpisům, jimiž jsou
zejména zákon 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 jeho prováděcí předpisy.
Dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích. Pro práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky platí nařízení
vlády č. 362/2005 Sb. Pro provádění stavby budou respektovány požadavky stavebního zákona
(zákon č. 183/2006 Sb.), jeho prováděcích předpisů a Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.).
Při výstavbě budou dodrženy minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
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staveništi a podmínky odborné způsobilosti k plnění úkolů v prevenci pracovních rizik, které jsou
povinností stavebníka, zhotovitele stavby (dodavatel) a jiných fyzických osob, které se osobně podílí
na zhotovení stavby a nemají své zaměstnance (jiná osoba). Budou akceptovány zvláštní právní
předpisy, které upravují například obecné a speciální požadavky na výstavbu (stavební zákon,
vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhláška č.398/2009 Sb.
o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace apod.).
Prostor staveniště ohraničený opíocením bude řádně označen a ohraničen tak, aby byl zamezen vstup
nepovolaných osob, stejně tak bude ohraničen a v noci osvětlen prostor výkopů a pracoviště
jednotlivých technologických zařízení.

Při provádění veškerých prací, spojených s výstavbou je nutné dodržovat zejména následující
bezpečnostní předpisy:

. Při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích prací a při pracích s nimi
souvisejících musí být dodrženo nařízením vlády (NV) č. 591/2006.
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací na pracovištích jsou stanoveny v nařízení vlády č.
272/2011 Sb. Přípustný expoziční limit LAeq8h činí při fyzické práci pro osmihodinovou
pracovní dobu 85 dB. Na duševní práci se vztahuje hygienický limit 50 dB. Ve velínech a na
řídicích pracovištích může být LAeqT nejvýše 60 dB. Zaměstnanci musí být vybaveni
osobními ochrannými prac. prostředky proti hluku.
Ochrana zdraví zaměstnanců musí odpovídat požadavkům NV č. 361/2007 Sb.
Používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí musí být v souladu s NV č. 378/2001
Sb.
Poskytování ochranných oděvů a osobních pracovních pomůcek, mycích, čistících a
desinfekčních prostředků upravuje NV č. 495/2001 Sb.
Zákazy, příkazy, výstrahy, informace a rizika musí být na pracovišti označeny bezpečnostními
značkami podle NV č. 375/2017 Sb. a ČSN ISO 3864-1.
Při práci s přenosnou řetězovou pilou, křovinořezem a s ručním nářadím s ostřím (sekery,
ruční pily, háky, sochory, klíny) platí NV č. 339/2017 Sb.
Při provozování dopravy musí být s ohledem na zvláštnosti pracoviště a pracovní prostředí
dodržováno NV č. 168/2002 Sb.

gangem bezpečnosti a ochgny zdraví pracovníků při stavbě
Pro provádění stavby musí mít zhotovitel vypracovaný program organizace výstavby v souladu s
plánem BOZP, se zahrnutím podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví.
Při výstavbě bude dodržována vyhláška ČÚB a ČBÚ č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a
technických zařízeních při stavebních pracích, včetně souvisejících technických norem a právních
předpisů České republiky. Současně budou dodržovány příslušné předpisy bezpečnosti práce a
požární ochrany k jednotlivým profesním činnostem.
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP) bude odpovídat právním předpisům, jimiž
jsou zejména zákon 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 jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády č. 591/2006
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Pro práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky platí nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Pro
provádění stavby budou respektovány požadavky stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), jeho
prováděcích předpisů a Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.).
Zpracovateli PD není znám přesný harmonogram zhotovitele stavby a počty nasazených pracovníků.
V době zpracování PD nebyl zpracován plán BOZP. Pro realizaci stavby je nutné zvážit nutnost
zajištění plánu BOZP, který bude vypracován oprávněnou osobou.

B_ Souhmna_technicka_zprava 22062022
vyhlášky strana 12



Beta-projekt, s.r.o. vooovooNí PŘÍPOJKA PRO VÝLETIŠTĚ TRHONICE
Zadní 402/1a 38—2022-PD

568 02 Svitavy

Budou dodrženy minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) na staveništi
a podmínky odborné způsobilosti k plnění úkolů v prevenci pracovních rizik, které jsou povinností
stavebníka, zhotovitele stavby (dodavatel) a jiných fyzických osob, které se osobně podílí na
zhotovení stavby a nemají své zaměstnance (jiná osoba).
Při výstavbě je nutno dodržovat veškeré příslušné předpisy, týkající se bezpečnosti práce, aby
nedošlo na stavbě k úrazům. To znamená, že dodavatel stavby je ve smyslu stávajících předpisů
povinen proškolit své pracovníky, seznámit je s možnostmi úrazu na pracovišti apod. Prostředky pro
poskytování první pomoci musí být snadno dosažitelné a přístupné. Při práci je nezbytné používat
předepsané ochranné pomůcky a prostředky.
Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků vyžadují, aby se provádění zemních prací a konstrukcí řídilo
ustanovením bezpečnostních předpisů pro zemní práce a ustanoveními o bezpečném provádění
zemních prací a konstrukcí dle ČSN 73 6133. Zvlášť je nutné dbát na to, aby výkopové jáma byla
dobře zapažená a dále aby byla zajištěna proti přístupu cizích osob (nebezpečí pádu do hloubky). V
době sníženého osvětlení musí být otevřená rýha opatřena svítilnami s umělým světlem.
Dodavatel stavebních prací povede evidenci pracovníků od jejich nástupu až po odchod z pracoviště.
Pověřená osoba (stavbyvedoucí) vede evidenci pracovníků denními záznamy do stavebního deníku.
Dodavatel stavby také vybaví veškeré osoby, které vstupují na staveniště, osobními ochrannými
pracovními prostředky (OPP).
Všichni pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s platnými předpisy o bezpečnosti práce a
technických zařízeních při stavebních pracích podle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 601/2006 Sb., o
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.
Veškeré bourací, demontážní, zemní a terénní práce budou prováděny v souladu s platnými
bezpečnostními a hygienickými předpisy. Všichni pracovníci zhotovitele budou bezpodmínečně
dodržovat platné předpisy:

. Zákona č. 262/20068b., zákoník práce

. Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ve znění pozdějších předpisů).
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., stanovující podmínky pro ochranu zdraví lidí při práci.
Vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti
práce a technického zařízení (ve znění pozdějších předpisů).

. Vyhlášky ČBÚ č. 236/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti
provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve
znění pozdějších předpisů

. Vyhlášky ČÚPB a ČBÚ č. 601/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při
stavebních pracích.

|) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou schopností pohybu
a orientace. Výstavbou vodovodu nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové užívání.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,
DIO nebylo pro tuto stavbu zpracováno.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu,
opatření proti účinkům vnějšího prostředí př i výstavbě apod.,
Po dobu stavby musí být odstávka zásobování vodou provedena vco  nejkratším rozsahu. Jiné
podmínky nejsou.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.
Před zahájením stavebních pracíje nutno:
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předat staveniště;
oznámit vlastníkům dotčených parcel zahájení stavebních prací;
vytyčení IS;

Stavba bude probíhat jako celek.

Předpokládaná etapizace výstavby:
příprava území (označení staveniště, zákaz vstupu nepovolaným osobám) + zřízení ZS a skládky
materiálu;

vytýčení podzemních vedení a vytyčení lomových bodů sítí;
zemní práce, pokládka potrubí;
zkouška vodotěsnosti a dezinfekce potrubí;
obsyp s hutněním, zásyp s hutněnlm po vrstvách;
úprava povrchu;
kolaudace a předání díla do trvalého provozu;

Předpokládané zahájení výstavby: 2. pol. 2022
Předpokládaný konec výstavby: 2. pol. 2022
Lhůta výstavby vodovodní přípojky se předpokládá: do 2 měsíců

Realizační doba výstavby bude součástí nabídky stavebně-dodavatelských firem a bude přesně
specifikována na základě soutěžních podmínek.

9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ
Výstavbou vodovodní přípojky se umožní zásobování obecního výletiště užitkovou vodou.
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