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E.1 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
 

1) Technická zpráva  
 

a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, 

trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, 

Práce budou prováděny v několika základních etapách:  
- zpřístupnění dotčených míst pro stavební práce, 
- geodetické vytýčení stavby, 
- vlastní výstavba stavebních objektů SO1-SO3. 

Zpřístupnění staveniště je po místní silnici (ul. Husova) a dále místní silnici (ul. Na Bělidle) na 
pozemku parc. č. 1121/1 a č. 998 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, kde je přístup na staveniště fyzicky 
zajištěn. 

Jednotlivé přístupy na staveniště jsou zaznačeny ve výkresu „E.2 Situace ZOV“. S majiteli pozemků je 
nutné dojednat podmínky vstupu na pozemky a jejich uvedení do původního stavu před zahájením 
prací. Toto zajistí zhotovitel stavby.  

Následovat budou vlastní práce na rozhodujících objektech – výstavba hráze s retenčním prostorem, 
svodných průlehů SP1-SP4, vsakovacího příkopu VP1, rekonstrukce kanalizace a zemních úpravách. 
Tyto práce je však nutné provádět pouze za příznivých klimatických podmínek, především výstavba 
hráze. Po vybudování objektů budou přístupy zrušeny, stavba nebude oplocena. 

Po celou dobu výstavby je nutné udržovat dotčené komunikace průjezdné a sjízdné. Po dokončení 
stavebních prací budou komunikace očištěné. Další podmínky a příslušná povolení si zajistí zhotovitel 
stavby. 
 

b) významné sítě technické infrastruktury, 

Na stavbě dojde k dotčení sítí technické infrastruktury – viz dokladová část D.: 

- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
- Vodovody a kanalizace Města Vrbno pod Pradědem 
- Technické služby Vrbno s.r.o. – veřejné osvětlení 
- RWE Distribuční služby, s.r.o. 
- ČEZ Distribuce, a.s. 
- Přípojky soukromých vlastníků na stávající kanalizaci, pozemek parc.č.1000 a č.1001 v k.ú. 

Vrbno p.P. 
 

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod., 

Zařízení staveniště a dočasné skládky materiálu budou na parcele č. 1465/1 a č. 1465/15 v k.ú. Vrbno 
pod Pradědem. V případě nutnosti zajištění elektrické energie pro stavbu bude nutné jako zdroj 
použít elektrocentrály nebo přípojky ze staveništního rozvaděče.  

Užitková voda bude používána z místního vodovodu po dohodě s vlastníkem, provozovatelem. 
Ubytování a stravování pracovníků si zajistí dodavatel stavebních prací na vlastní náklady. Skládky 
stavebního materiálu a deponie zemin budou v bezprostřední blízkosti stavby. Přebytečná zemina 
bude částečně využita k zásypům objektů a k dorovnání okolního terénu.   

Inženýrské sítě, ochranná pásma a podmínky jsou uvedeny v dokladové části PD. Případný stavební 
odpad (pytle od cementu, zbytky kameniva a řeziva) bude odvezen na skládku. 
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d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace,  

U staveniště se nepředpokládá volný pohyb osob a také se na staveništi nepočítá s pohybem osob s 
omezenou schopností pohybu a orientace. V místě provádění rekonstrukce kanalizace přes ul. Na 
Bělidle, bude výkop řádně zabezpečen a opatřen výstražnými tabulkami. 
 

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů,  

Netýká se této stavby. 

 

f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů, 

Stavba bude bez stálého zařízení staveniště. 

 

g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení, 

Netýká se této stavby. 

 

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,  

Při provádění prací je nutné dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy, zejména: 

Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 
Vyhláška 367/2005 Sb., kterou se mění vyhl. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla. 
Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce ve znění dalších předpisů. 
Zákon č.22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky v platném znění a na něj navazující 

nařízení vlády. 
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. 

Vyhl. č.192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č.48/1982, vyhláška Českého úřadu o bezpečnosti 
práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve 
znění pozdějších předpisů. 
Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.  
     Před zahájením prací zpracuje dodavatel stavby technologické postupy, ve kterých budou zahrnuty 
podmínky a požadavky na zajištění bezpečnosti práce a zařízení staveniště. Jedná se zejména o práce 
v případných ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí, silničních komunikací, při práci v 
dosahu strojů a zařízení (bagry, nakladače, jeřáby), případně práci ve výkopech. 

S ohledem na rozsah  a charakter prováděných prací se nepředpokládá účast více zhotovitelů na 
stavbě. Z tohoto důvodu  realizace stavby nebude vyžadovat přítomnost koordinátora BOZP na 
staveništi. 
 

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě, 

Při výstavbě je nutné používat mechanismy s ekologicky nezávadnými náplněmi a mazivy. Na stavbě 
budou k dispozici prostředky určené k likvidaci těchto látek (např. vapex, fibroil, souprava EKO -LES III 
apod.). 

Výstavba neklade žádné mimořádné nároky na ochranu životního prostředí. Stavba bude prováděna 
šetrně s ohledem na ochranu životního prostředí. 
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Odpady vzniklé při realizaci výše uvedené akce musí být využity nebo zneškodněny v souladu se 
zákonem č.185/2001Sb., v platném znění. Odpady vznikající při stavbě budou zařazeny podle postupu 
uvedeného v §2 a §3 vyhlášky č.381/2001Sb., Katalog odpadů.  
 

j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. 

Časové dokončení jednotlivých prací je závislé na několika faktorech: 

- zajištění financování akce, 

- příznivé klimatické podmínky v době výstavby. 

 

2) Výkresová část  
 

a) celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení staveniště, 

b) vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení vjezdů a 

výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště. 

 

Viz příloha, výkres č. E.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Krnově, srpen 2012                    Vypracoval: Pavel Němčanský 

 

 


