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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B.1 Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití
a zastavěnost území
Stavba se nachází na území obce Brambory, v katastrálním území Brambory [604071] a
Bílé Podolí [604062].
Stavba se převážně nachází v zastavěném území.
Pozemky dotčené stavbou hlavních řadů tlakové kanalizace (IO 01), gravitačního odtoku
vyčištěných vod z ČOV Brambory (IO 02), podružných řadů tlakové kanalizace (IO 03),
studny v areálu ČOV (IO 04), přípojky elektrické energie do areálu ČOV Brambory (IO 05) a
ČOV Brambory (SO 01) jsou uvedeny v Průvodní zprávě – kapitola A.1.1 b).
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním
souhlasem
Dokumentace je v souladu se zahájeným společným územním a stavebním řízením [1a].
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav
podmiňujících změnu v užívání stavby
Stavba je v souladu s cíli územního plánování.
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na
využívání území
Stavba nevyžaduje vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na
využívání území.
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů
Veškeré podmínky dotčených orgánů byly vypořádány v předchozím stupni projektové
dokumentace (DSP) a jsou zapracovány i v tomto stupni dokumentace. Součástí této
dokumentace je dokladová část obsahující vydaná rozhodnutí a vyjádření ke stavbě, která je
nutná v rámci provádění stavebních pracích respektovat v plném rozsahu.
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum,
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byl Inženýrskogeologický průzkum
Horušice – Horka I – Svobodná Ves – Brambory – Vodovod (č. akce 2017 11 43, RNDr.
Milan Hušpauer – GEOSERVIS, 01/2018) a Posouzení základových poměrů plánované
místní kanalizace a ČOV v k. ú. Brambory (Inženýrskogeologické doplňkové posouzení
základových poměrů, Ing. Matyáš, 12/2018).
Širší zájmové území náleží po geomorfologické stránce do oblasti Východočeská tabule,
která je dílčí jednotkou subprovincie Česká tabule. Sledovaná lokalita leží v nadmořských
výškách průměrně kolem 218 – 233 m n. m.
V dané oblasti se nachází křídové slínovce s polohami či konkrecemi vápenců, rytmy či
cykly slínovec – vápenec (jílovito, vápnité prachovce – lužický vývoj). Na toto podloží
nasedají smíšené fluviální sedimenty faciálně velmi proměnlivé s kolísavou zrnitostí i
povahou tmelu. Převážně se jedná o hlinité písky a štěrky. V přilehlém okolí je obvykle
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vyvinuta vrstva eluvií a deluvií slínovců, která zde má charakter sv. šedých až šedých jílů
(slínů) s mm až cm úlomky až střípky zvětralých matečných hornin. Zájmová lokalita
Brambory náleží dle IG rajonizace k rajonu eolických navátých písků a tvoří ho převáženě
homogenní nesoudržné, únosné základové půdy se sklonem k svahovým pohybům a často
mělká úroveň hladiny podzemní vody. Petrograficky jsou naváté písky v dané lokalitě tvořeny
jemnozrnnými až střednězrnnými písky. Báze je opět tvořena vápencovými a dolomitickými
horninami, tj. podloží tvoří křídové horniny (slínovec a vápence). Náchylnost svahů k
sesuvům náleží v řešené lokalitě stavby do třídy č. 1.
Na obrázku níže jsou patrné průzkumné vrtné práce provedené v rámci dostupných
podkladů. Vrty označené modrou barvou byly provedeny v rámci průzkumu pro stavbu
vodovodu (01/2018) a vrty označené červenou barvou byly provedeny v rámci doplňkového
průzkumu (12/2018) pro stavbu kanalizace, která je předmětem této PD.

J-14
S3
S3návrt
J-15
S1
S2

Vrt

J-14

Vrt

J-15

Metráž

Geologický popis

Metráž

Geologický popis
NAVÁŽKA – směs hlíny, písku,
úlomků hor-nin a stavebního odpadu.
Navážka je tm.hnědá, stř. ulehlá až
ulehlá, jemnozrnná frakce má pevnou
konzistenci.
Písek hlinitý, tm.hnědý až sv. hnědý,
drobno-zrnný, s pevnou konzistencí
mezerní hmoty, kyprý až stř. ulehlý
(vátý) - KVARTÉR.

0.00-0.20

0.20-0.55

0.55-1.70

Hlína písčitá, hnědá, slabě humusovitá,
drobi-vá, pevné konzistence, s kořeny
rostlin – kulturní horizont – KVARTÉR
Písek hlinitý, tm.hnědý, drobnozrnný, s
pev-nou konzistencí mezerní hmoty,
kyprý - KVARTÉR.
Písek s příměsí jemnozrnné zeminy,
drobno-zrnný (vátý písek), sv.hnědý,
kyprý až stř. ulehlý - KVARTÉR.

0.00-0.30

0.30-0.80

0.80-1.50

Eluvium slínovce – jíl (slín) se stř. až
vysokou plasticitou, sv.žlutošedý až sv.
šedý, pevné konzistence, při bázi polohy
s úlomky a stříp-ky zvětralého slínovce,
vápnitý - KVARTÉR / KŘÍDA.
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1.70-3.00

Písek stř. zrnitý, místy s val. křemene
do vel. 1 cm, lokálně jílovitý, stř.
ulehlý, pevná kon-zistence mezerní
jemnozrnné frakce - KVARTÉR.

1.50-2.00

Slínovec zvětralý s velmi nízkou
pevností (charakter tvrdého jílu) – sv.
žlutošedý až bílošedý, vápnitý, snadno
úlomkovitě až stříp-kovitě rozpadavý,
horizontálně vrstevnatý, silně rozpukaný
- KVARTÉR / KŘÍDA.

HPV nebyla zastižena.

HPV nebyla zastižena.

Vrt

Vrt

S2

Metráž

Geologický popis

0.00-0.20

Hlína, písčitá, jemnozrnná, s drnem,
velmi měkká, hnědá - KVARTÉR

0.20-0.80

Hlína, písčitá, jemnozrnná, měkká,
černá - KVARTÉR

0.80-1.40

Písek, špatně zrněný, kyprý, rezavý KVARTÉR

1.40-1.50

Písek, špatně zrněný, kyprý, vlhký,
rezavý - KVARTÉR

S1

Metráž

Geologický popis
Hlína, jílovitopísčitá, jemnozrnná,
0.00-0.20 velmi měkká až měkká, s drnem,
hnědočerná - KVARTÉR
Hlína, jílovitopísčitá, jemnozrnná,
0.20-0.35
měkká, hnědočerná - KVARTÉR
Písek, špatně zrněný s příměsí
hnilokalu, jemnozrnný, kyprý až
0.35-1.50
kašovitý, šedý, od 0,4 m silně zvodnělý
- KVARTÉR
Písek špatně zrněný s úlomky mateční
1.50-2.50 horniny, kyprý až slabě ulehlý, šedý,
zvodnělý - KVARTÉR
Slínovec, slabě vápnitý, jemnozrnný,
jílovitý, měkký až tuhý, rozložené
2.50-3.50
eluvium slínovce 2,5-2,7 mpt,
světlohnědá - KŘÍDA
Od 0,4 m v dosahu kapilární třásně (naražená; 0,35
m ustálená).

HPV nebyla zastižena.

Vrt

S3

Vrt

S3 návrt č. 2

Metráž

Geologický popis
Hlína, jílovitopísčitá, jemnozrnná,
velmi měkká až měkká, s drnem,
hnědočerná - KVARTÉR
Hlína, písčitá, jemnozrnná, měkká,
hnědá - KVARTÉR
Písek, s příměsí zeminy, jemnozrnný,
slabě ulehlý, hnědošedorezavý KVARTÉR
Kámen přes průměr sondy - KVARTÉR

Metráž

Geologický popis
Hlína, jílovitopísčitá, jemnozrnná, velmi
měkká až měkká, s drnem, hnědočerná KVARTÉR
Hlína, písčitá, jemnozrnná, měkká,
hnědá - KVARTÉR
Písek, s příměsí zeminy, jemnozrnný,
slabě ulehlý, hnědošedorezavý KVARTÉR
Kámen přes průměr sondy - KVARTÉR

0.00-0.15
0.15-0.70
0.70-1,50

1.50-1.50
Předpokl.
Rozložené eluvium slínovce - KŘÍDA
3,00-6,00
HPV nebyla zastižena – předpoklad zastižení od cca
6,0 m.

0.00-0.15
0.15-0.70
0.70-2.50

2.50-2.50
Předpokl.
Rozložené eluvium slínovce - KŘÍDA
3,00-6,00
HPV nebyla zastižena – předpoklad zastižení od cca
6,0 m.

Doplňkový posudek (12/2018) upozorňuje na složité základové poměry v lokalitě umístění
ČOV, které může způsobit riziko rozdílného sedání stavby. Podzemní voda v řešené lokalitě
byla v posudku s ohledem na dostupné podklady kvalifikovaným odhadem zatříděna do
kategorie agresivity XA1. Dle posudku lze materiál ve výkopech do cca 1,5 m hloubky
v celém území zatřídit do tříd těžitelnosti (dle ČSN 73 3050): 50 % 2. třída a 50 % 3. třída.
Veškeré stavební objekty pod úrovní HPV musí být realizovány se zajištěním proti poškození
vztlakem a prolomení vlivem hydrostatických účinků. Zemní práce bude nutno organizovat
tak, aby otevřené výkopy nepřezimovaly. Posouzením (12/2018) bylo ověřeno, že oblast ČOV
je poměrně silně zvodnělá. Při výstavbě bude nutné hladinu vody odvést a snížit tak, aby se
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zakládalo do suché jámy. Stavbu je doporučeno provádět v nejsušším období roku (září,
říjen), aby přítok či srážky co nejméně ovlivnily prováděné práce. Odhad zhutnitelnosti
v místě stavby a v předpokládané hloubce základové spáry je skupina 2-3.
S ohledem na výše uvedené je v rámci PD navrženo zajištění základové spáry pod ČOV
tak, že bude nejprve odvodněna pomocí drenážního systému, a stavba ČOV bude poté
založena na vrstvě z hutněného štěrkopísku o mocnosti 0,5 m (dvouetážový odvodňovací
systém s trvalým odvodněním do recipientu Čertovka).
g) ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace,
památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000,
záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma
apod.
Stavba zasahuje do ochranných pásem stávajících sítí technické infrastruktury a
ochranných pásem komunikací.
Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa. Ochranné pásmo lesa je dle § 14 zákona č.
289/1995 Sb. určeno vzdáleností 50 m od okraje lesa.
Stavba kanalizace se na západním okraji nachází v blízkosti ochranného pásma (II. stupně)
vodního zdroje pro zásobování ovocnářského střediska. Dle dostupných podkladů nebude
ochranné pásmo stavbou dotčeno. Nedaleko lokality pro umístění ČOV se na p. p. č. 437/1
nachází závlahové zařízení. Závlahové zařízení nebude dotčeno výstavbou.
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Stavba se nenachází v záplavovém území.
Stavba se nenachází v poddolovaném území.
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové
poměry v území
Výstavbou splaškové kanalizace v obci Brambory bude zajištěno odvádění odpadních vod
vznikajících na dotčeném území této obce.
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky, ani na odtokové poměry v
území.
Dle TNV 75 6011 je pro navrhovanou ČOV Brambory stanoveno pásmo ochrany prostředí
mezi ČOV a zástavbou o vzdálenosti 50,0 m. ČOV je navržena cca 275 m od nejbližšího
obytného objektu (č. p. 56) a návrh je tak v souladu s normativními požadavky.
Okolí stavby bude v jejím průběhu chráněno běžnými prostředky – dodržování nočního
klidu, zamezení nadměrné hlučnosti a prašnosti.
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Stavbou nebudou negativně
ovlivněny odtokové poměry v území.
Stavba je navržena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví a zdravé životní
podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí
podle §10 vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.
Stavba nebude uvolňovat žádné látky nebezpečné pro zdraví a životy osob a zvířat.
Při výstavbě je nutno postupovat dle bezpečnostních listů pro jednotlivé materiály
a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Stavba nebude uvolňovat emise nebezpečných
záření, nebude uvolňovat nebezpečné částice do ovzduší a nebude mít nepříznivé účinky
elektromagnetického záření.
Stavba a její užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí.
Pro výstavbu bude použita jen mechanizace v náležitém technickém stavu, aby nedošlo k
úniku ropných látek do půdy. Stavební práce budou probíhat tak, aby nedocházelo ke
B. Souhrnná technická zpráva
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znečištění ovzduší a okolí stavby (odfouknutí lehkých odpadů apod.). Veškerý odpadní
materiál bude likvidován dle platných předpisů a po dokončení stavby bude likvidace řádně
doložena.
Vzhledem k účelu a rozsahu záměru není nutné posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).
Okolí stavby bude v jejím průběhu chráněno běžnými prostředky – dodržování nočního
klidu, zamezení nadměrné hlučnosti a prašnosti, dopravně inženýrská opatření.
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Potrubí tlakové kanalizace je navrženo v co největším rozsahu ukládat pomocí řízeních
protlaků. Startovací a cílové jámy protlaků budou v co největší míře provedeny takovým
způsobem, aby nebylo nutno narušit konstrukci vozovky (příp. aby byl zásah do komunikace
minimální). Povrch komunikace bude v případě nutnosti zásahu po dokončení stavby
navrácen do původního stavu v souladu s požadavky správce komunikace.
Potrubí pro odvádění vyčištěných vod z ČOV je navrženo v trase místní komunikace. Po
dokončení výstavby bude obnoven asfaltový kryt komunikace.
V rámci PD nejsou navrženy nebo předpokládány žádné požadavky na asanace, demolice
nebo kácení dřevin.
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa
Z důvodu výstavby hlavních (IO 01) a podružných řadů (IO 03) splaškové kanalizace,
gravitačního odtoku vyčištěných vod (IO 02) a přípojky elektrické energie k ČOV (IO 05)
dojde k dočasnému záboru zemědělského půdního fondu po dobu kratší než 1 rok (dle § 9
zákona 334/1992 Sb. není v tomto případě třeba souhlas pro odnětí ze ZPF).
K trvalému záboru zemědělského půdního fondu dojde výstavbou ČOV (SO 01) a studny v
areálu ČOV (IO 04).
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované
stavbě
Areál ČOV bude přístupný z místní komunikace spojující obce Brambory a Zaříčany.
Kanalizační systém bude (např. pro údržbu) dostupný z komunikace III/3388 a místních
komunikací.
Během realizace bude stavba přístupná z komunikace III/3388 a místních komunikací. K
areálu ČOV bude zřízena elektro přípojka (IO 05) a dále bude vybudována studna (IO 04)
jako zdroj vody pro areál ČOV.
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Stavba není podmíněna dalšími investicemi a nevyvolá související investice.
n) seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí
Pozemky dotčené stavbou jsou uvedeny v kapitole A.1.1 Průvodní zprávy této PD.
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo
bezpečnostní pásmo.
Kanalizace:
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí
nebo kanalizační stoky na každou stranu.
B. Souhrnná technická zpráva
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u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m
u kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m
u kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší
než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0
m

Podzemní vedení elektrizační soustavy:
Dle zákona č. 458/2000 Sb. je ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy
do napětí 110 kV včetně a vedení řídicí a zabezpečovací techniky 1 m po obou stranách
krajního kabelu; u podzemního vedení o napětí nad 110 kV činí 3 m po obou stranách
krajního kabelu.
Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné pásmo:
k. ú.: Brambory
34/4, 34/3, 34/6, 375/26, 36/5, 34/7, 36/7, 540/1, 45/12, 45/11, 540/10, 540/9, 1797, 45/30,
1796, 540/8, 540/6, 540/2, 536, 45/28, 1779/1, 1774/1, 904/1, 1765/1, 1772/4, 437/23, 543/6,
437/1, St. 1, St. 2, St. 31, St. 4, St. 5, St. 6, St. 8, St. 9, St. 10, 146/2, 147/2, 147/1, 375/33,
540/3, 133/6, St. 29, 133/3, 98/4, 106/2, 133/5, St. 27, St. 24, St. 19, St. 23, St. 22, 81, St. 12,
St. 14, 540/7, St. 15, 45/6, 45/26, 45/9, 36/1, 886, St. 137, St. 136, St. 144, 876/4, 876/2,
876/1, 872/3, St. 175, St. 165, St. 150, St. 140, St. 115, 1774/2, St. 114, St. 113, St. 112/1, St.
112/2, St. 179, 868/31, St. 180, 904/2, 904/9, 904/10, St. 120, St. 121/1, St. 119, 1801, 908/2,
St. 117, 1795, 908/1, 488, 34/5, 34/2, 437/38, 36/9, 883/1, 880, 904/3.
k. ú.: Bílé Podolí
1304/4, 1789/3, 870/18, 1772/2, 891, 986/15, 870/19, 986/4, 986/8, 986/7, 986/12, 870/17.
B.2 Celkový popis stavby
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se o novou stavbu.
b) účel užívání stavby
Účelem stavby je zajištění odvádění odpadních vod z nemovitostí v obci Brambory.
Odpadní vody budou odváděny na plánovanou ČOV, budou čištěny a následně vypouštěny do
recipientu Čertovka.
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
Dle § 2 se na projektovanou stavbu nevztahuje vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů
Požadavky dotčených orgánů byly do dokumentace zapracovány. Před zahájením
výkopových prací je zhotovitel stavby povinen seznámit se s trasami vedení stávajících
inženýrských sítí, podmínkami správců sítí technické infrastruktury a požádat správce sítí o
B. Souhrnná technická zpráva
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vytyčení tras jejich vedení. Nutné je též dodržení podmínek i ostatních účastníků řízení o
povolení stavby a povinnosti vyplývajících z uzavřených smluv – viz dokladová část
dokumentace. Případně další doklady budou zhotoviteli předány stavebníkem před zahájením
stavby.
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod.
Stavba nepodléhá žádné ochraně.
g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.
IO 01 Hlavní řady tlakové kanalizace
Potrubí PE-HD 100 RC d63-90 SDR 11
1739,87 m
IO 02 Gravitační odtok vyčištěných vod z ČOV Brambory
Potrubí PVC DN 250 SN 8
221,84 m
Potrubí PVC DN 200 SN 8
6,60 m
IO 03 Podružné řady tlakové kanalizace
Domovní čerpací jímky (DČJ)
60 ks
Potrubí PE-HD 100 RC d40 SDR 11
1370,1 m
IO 04 Studna v areálu ČOV Brambory
Požadovaný maximální odběr
0,1 l/s
Hloubka studny
30,0 m
IO 05 Přípojka elektrické energie do areálu ČOV Brambory
Kabel AYKY 5Jx5,0
446,51 m
SO 01 ČOV Brambory
Zastavěná plocha
429,3 m2
Oplocená plocha
281,7 m2
Plocha zpevněné příjezdové komunikace
139,7 m2
PS 01 Technologické zařízení ČOV Brambory
Kapacita ČOV
200 EO
Typ ČOV
kontejnerová ČOV (SBR)
h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída
energetické náročnosti budov apod.
Účelem navrhované stavby je odkanalizování obce Brambory a odvádění odpadních vod
na ČOV pomocí systému tlakové kanalizace. Součástí systému jsou i domovní čerpací jímky
(DČJ). Tyto jímky budou vystrojeny čerpadly, která budou napojena na elektrické rozvody
příslušných objektů, jejichž odpadní potrubí bude do jímky zaústěno. Jímky je navrženo
vystrojit třífázovými vřetenovými čerpadly.
Pro navrhovanou ČOV je nezbytné zajistit napojení na elektrickou energii. Za tímto
účelem je navržen objekt IO 05 (viz příloha D.5.1). Předpokládaná instalovaný příkon el.
proudu ČOV (400 V) je 6,0 kW.
Stavba není určena na hospodaření s dešťovou vodou.
Kapacita ČOV je 200 EO. Při potřebě vody 150 l/os.den činí průměrná denní produkce
odpadních vod 30 m3/den při naplnění kapacity ČOV (více viz příloha D.7.1). Vyčištěné
odpadní vody budou vypouštěny do nedalekého recipientu (vodní tok Čertovka). Při provozu
ČOV bude zachycován kal v kalojemu (kapacita kalojemu je cca 24 m3). Kal bude nezbytné
vyvážet cca 1x za dva měsíce na ČOV s kalovou koncovkou (v závislosti na skutečném
zatížení ČOV).
B. Souhrnná technická zpráva
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Při realizaci záměru budou vznikat různé druhy odpadů dle vyhl. č. 93/2016 Sb., o
Katalogu odpadů v platném znění, zvláště pak odpady stavební a demoliční. Vzniklé odpady
budou dle § 9a odst. (1), zákona o odpadech přednostně nabídnuty k recyklaci, pokud
jejich recyklace nebude možná, budou nabídnuty k jinému využití, teprve poté budou předány
dle § 16 odst. (1) písm. c) zákona o odpadech oprávněné osobě k jejich odstranění. Odpady
budou dle §16 odst. (1) písm. e) a f) zákona o odpadech shromažďovány utříděné dle
jednotlivých druhů a kategorií a budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením,
odcizením nebo únikem. O těchto odpadech bude vedena dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech
průběžná evidence. Veškerý odpadní materiál bude likvidován dle platných předpisů a po
dokončení stavby bude likvidace řádně doložena.
V rámci stavby budou vznikat odpady:
Klasifikace odpadů dle přílohy č. 1 Vyhlášky 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů:
Kód
17 01 01
17 02 03
17 05 04
17 03 02

druh (ostatní odpad O/nebezpečný odpad N)
beton (O)
plast (O)
zemina a kamení (O)
asfaltové směsi (O)

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy
Předpokládaná doba realizace je cca 10 měsíců. Před zahájením stavby SO 01 ČOV
Brambory bude dokončen IO 02 Gravitační odtok vyčištěných vod z ČOV. V rámci zemních
prací SO 01 bude realizován nejprve systém drenážního potrubí pro odvodnění základové
spáry, který bude napojen na IO 02. Pomocí drenáže bude odvodněna základová spára (cca 14
dní), která bude poté zhutněna a bude na ní provedena zkouška únosnosti. V případě potřeby
bude únosnost základové spáry vylepšena provápněním. Na základové spáře bude poté
provedena vrstva ze štěrkodrti (fr. 32/63 mm), na kterou bude založen objekt ČOV.
Detailní harmonogram prací bude zpracován dodavatelem stavby a předložen TDI.
j) orientační náklady stavby
Orientační náklady na navrhovanou stavbu jsou cca 24 500 000 Kč bez DPH.
B.3 Provádění stavby
a) ochrana zdraví a pracovní prostředí, práce na staveništi
Zabezpečení stavby dle podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany
zdraví bude zajištěno dodavatelem stavebních prací. Při návrhu projektu nebylo nutno řešit
zvláštními opatřeními zajištění bezpečnosti práce, neboť podle povahy stavebních úprav lze
bezpečnost stavebních zaměstnanců a veřejnosti zajistit podle platných bezpečnostních
předpisů a technických norem, které je nutno bezpodmínečně respektovat v plném rozsahu.
Dodavatel stavebních úprav zpracuje plán BOZP podle svých bezpečnostních pravidel
a technologických postupů.
Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení,
závazné normy apod.) v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti ochrany
zdraví (zejména vyhl. č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Je třeba dodržovat:


Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce



Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti

B. Souhrnná technická zpráva
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a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)


Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích



Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Zhotovitel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce
až po opuštění pracoviště. Je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště
osobními ochrannými prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby z prováděných
prací vyplývá.
Zhotovitel stavebních prací musí v rámci zhotovitelské dokumentace vytvořit podmínky
k zajištění bezpečnosti práce. Součástí zhotovitelské dokumentace je technologický nebo
pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací na stavbě k dispozici. Pracovníci
musí být seznámeni se zhotovitelskou dokumentací v rozsahu, který se jich týká.
Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí. Jakékoliv
poškození musí být hlášeno provozovateli sítě. V nebezpečném prostředí nesmí pracovník
pracovat osaměle, kde není v dohledu nebo doslechu další pracovník.
Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla
a pokyny. Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich
práci určeny, dodržovat bezpečnostní označení a signály pracovníků pověřených dozorem na
pracovišti.
Zařízení staveniště a deponie materiálu budou umístěny na pozemcích investora. Zařízení
staveniště bude zajištěno proti přístupu neoprávněných osob.
Před započetím bouracích a rekonstrukčních prací musí být vymezen ohrožený prostor
podle technologie prováděných prací a ten musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob.
Musí být zajištěn průzkum objektu, inženýrských sítí a sousedních objektů.
Zavěšování břemen na jeřáb provádí pověřený pracovník (vazač). Před vlastním zdvihem
musí být provedena kontrola bezpečnosti nadzvednutím břemene. Pod dopravovanými
břemeny ani v jejich blízkosti se do ustálení břemene nesmí nikdo zdržovat. Jeřáb bude
zapatkován, přičemž nebudou porušeny sítě TI.
Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto činnost příslušnou
odbornou způsobilost. Stroje a technická zařízení mohou být uvedena do provozu, jen
odpovídají-li příslušným předpisům technického stavu.
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha
musí být předem vyznačena jejich správci a po dobu stavby musí být udržována. S polohou
sítí musí být pracovníci dodavatele prokazatelně seznámeni. Práce v blízkosti sítí je nutno
provádět za odborného dozoru příslušné organizace, bez použití těžkých mechanismů a za
dodržení dalších podmínek správců sítí.
Otevřené výkopy budou zajištěny opatřením proti pádu osob. Výkopy budou opatřeny
lávkami pro pěší. Při provádění stavebních prací v trase místních komunikací bude důsledně
dbáno na bezpečnost pracovníků a účastníků provozu, budou zajištěna příslušná DIO a DIR.
b) ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Stavba je navržena tak, aby po dobu své životnosti bezporuchově vyhověla požadovanému
účelu a odolala všem nepříznivým vlivům vnějšího prostředí.
Stavba se nenachází v poddolovaném území a další negativní účinky vnějšího prostředí
nejsou známy.
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c) údaje o požadované jakosti materiálů a provedení
Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy
a zákonnými ustanoveními.
Veškerý stavební materiál použitý pro stavbu musí odpovídat příslušným normám
a technologickým předpisům.
Pokud jsou v projektové dokumentaci uvedeny odkazy na konkrétní výrobky, je nutno tyto
výrobky považovat za stanovený kvalitativní a cenový standart. Tyto výrobky může
zhotovitel díla nahradit za výrobky jiné, kvalitativně srovnatelné nebo lepší úrovně (nutno
doložit technickými parametry garantovanými výrobcem). Použití alternativního výrobku je
podmíněno souhlasným stanoviskem projektanta a podléhá odsouhlasení zástupcem
objednatele.
Pokud projektovou dokumentací dané řešení není doloženo odkazem na výkresovou
dokumentaci, projektant předpokládá řešení podle typových schémat a technických podkladů
výrobků a zařízení vztahujících se k realizaci díla. V případě variantního řešení rozhodne
projektant a investor na základě zhotovitelem předložených podkladů.
Vypracoval: Filip Soudek a kol.
V Kralupech nad Vltavou 07/2020
Přílohy souhrnné technické zprávy:
1)

Posouzení základových poměrů plánované místní kanalizace a ČOV –
inženýrskogeologické doplňkové posouzení základových poměrů, Ing. Matyáš, 12/2018
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