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ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA - OBSAH
informace o rozsahu a stavu staveništ , p edpokládané úpravy staveništ , jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie,
p íjezdy a p ístupy na staveništ ,
významné sít technické infrastruktury,
napojení staveništ na zdroje vody, elekt iny, odvodn ní staveništ apod.,
úpravy z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví t etích osob, v etn nutných úprav pro osoby s omezenou schopností
pohybu a orientace,
uspo ádání a bezpe nost staveništ z hlediska ochrany ve ejných zájm ,
ešení za ízení staveništ v etn vyu ití nových a stávajících objekt ,
popis staveb za ízení staveništ vy adujících ohlášení,
stanovení podmínek pro provád ní stavby z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví, plán bezpe nosti a ochrany zdraví
p i práci na staveništi podle zákona o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci,
podmínky pro ochranu ivotního prost edí p i výstavb ,
orienta ní lh ty výstavby a p ehled rozhodujících díl ích termín .
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E.1
a)

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA
Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a
mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště

Jde o stavební úpravy v bytových jednotkách a proto trvalý zábor staveništ je vymezen bytovými st nami obou bytových
jednotek. P ístup na staveništ bude pouze vstupními bytovými dve mi.
b)

Významné sítě technické infrastruktury

V prostoru vlastního staveništ nevedou ádná vedení, která by p ímo omezovala toto za ízení staveništ a stavbu.
c)

Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny apod.

Pro odb r vody a elekt iny se stavba napojí na stávající rozvody v objektech.
d)

Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace

Vzhledem k pozici staveništ , nebude umo n n p ístup t etím osobám.
e)

Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Za ízení staveništ bude sou ástí p evá n uzav ených byt . Ve ejnost do bezprost ední blízkosti staveništ nebude mít p ístup.
Z toho vyplývá, e se uspo ádání a bezpe nost staveništ z hlediska ochrany ve ejných zájm netýká.
f)

Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

Bytové jednotky budou zárove slou it jako do asný sklad materiálu a stavební bu ka. WC se bude pou ívat v 1.NP, které je
vyu íváno pro místní pohostinství situované v 1.NP. Materiál bude na staveništ dopravován po domovním schodišti
pracovníky manuáln .
g)

Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení

Nebudou vznikat stavby za ízení staveništ vy adující ohlášení.
h)

Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci

P i provád ní stavebních a montá ních prací musí být dodr eny veškeré platné bezpe nostní p edpisy v oblasti bezpe nosti a
ochrany zdraví pracovník dodavatele, zejména základní vyhláška 591/2006 Sb. o bli ších minimálních po adavcích na
bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích a další platné normy pro provád ní staveb. Tato podmínka se vztahuje
rovn na smluvní partnery dodavatele, investora a další osoby, oprávn né zdr ovat se na stavb .
Dále musí být dodr eny obecn platné p edpisy, normy pro pou ití stavebních materiál a provád ní stavebních prací a další
p ípadné dohodnuté podmínky ve smlouv o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo k ohro ení práv a majetku a práce
byly provád ny ú eln a hospodárn .
Dodavatel zajistí umíst ní vhodných hasících prost edk na staveništi.
Veškeré odchylky od projektu a nov zjišt né skute nosti p i provád ní stavby, je t eba bez odkladu konzultovat s
projektantem, aby bylo mo né odborn správn rozhodnout o dalším postupu stavby.
i)

Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

V pr b hu realizace budou vznikat b né staveništní odpady, které budou odvá eny na ízené skládky. Realiza ní firma bude
jako sociální za ízení u ívat WC se bude pou ívat v 1.NP, které je vyu íváno pro místní pohostinství situované v 1.NP. Pro
výstavbu budou pou ity stavební materiály, které zvláštním zp sobem neovliv ují ivotní prost edí. Obaly stavebních materiál
budou op t odvá eny na ízené skládky.
Datum: 06/2013
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P i provád ní stavby se musí brát v úvahu okolní prost edí. Dále je nutné dodr ovat všechny p edpisy a vyhlášky týkající se
provád ní staveb a ochrany ivotního prost edí a p edpisy o bezpe nosti práce.
Pro ochranu okolí stavby je t eba d sledn postupovat podle na ízení vlády ze dne 21.1. 2004, kterým se m ní na ízení vlády
. 502/200 Sb. o ochran zdraví p ed nebezpe nými ú inky hluku a vibrací, uve ejn né ve sbírce zákon R . 88/2004 Sb. a
zejména § 11 – Hluk v chrán ném venkovním prostoru, v chrán ných vnit ních prostorech staveb a v chrán ných venkovních
prostorech staveb a § 12 – Nejvyšší p ípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru.
Vzhledem k tomu, e se jedná o realizaci jednoduchých stavebních úprav a p i stavb budou pou ity b né drobné stavební
elektrické stroje a ru ní ná adí, které spl ují výše uvedené akustické po adavky (nap . mícha ka, vrta ka, el. kompresor) a
pracovní doba, p i provád ní stavby, bude v asovém rozmezí nenarušující domovní ád, budou po adavky na nejvyšší
p ípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku A dle p íslušného p edpisu spln ny.
Stavební su a další odpady, které je mo no recyklovat budou recyklovány u recykla ní odborné firmy. Dopravní prost edky
musí mít lo nou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzav eny. Zárove budou dopravní prost edky p i odjezdu na ve ejnou
komunikaci o išt ny.
j)

Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

P edb n plánováno takto:
zahájení stavby:
dokon ení stavby:

09/2013
06/2014

Dodavatel stavby v as písemn obeznámí stavební ú ad o termínech dokon ení hrubé stavby a kompletního dokon ení
stavby.

V Praze dne 21. 06. 2012

zpracoval : Ing. arch. Michal Dohnal

Datum: 06/2013
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