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A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby:
b) místo stavby:

Elektronická úřední deska – zřízení elektronické úřední desky MÚ Chotěboř na náměstí T.G.
Masaryka
parc. č. 4388/3, k.ú. Chotěboř

A.1.2 Údaje o stavebníkovi
Název:
Sídlo:

Město Chotěboř
Trčků z Lípy 69, 583 01, Chotěboř

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
Název:
Sídlo:
IČ:
Telefon:
Hlavní projektant:

Ing. Milan Landsman
Na Výsluní 1230, Chotěboř
62069128
+420 604 204020
Ing. Milan Landsman (ČKAIT 0009312)

A.2 Seznam vstupních podkladů
- Konzultace se stavebníkem
- Obhlídka staveniště
- Vyjádření k existenci sítí, elektronické podklady
- Technické podklady poplatkové pokladny

A.3 Údaje o území
a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území,
Jedná se o umístění elektronické úřední desky (MÚ Chotěboř) na pozemku parc. č. 4388/3 k.ú. Chotěboř. Objekt je
umístěn u pěší komunikace náměstí T. G. Masaryka.
b) dosavadní využití a zastavěnost území
Pozemek je dle katastru nemovitostí využíván jako ostatní komunikace.
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území,
záplavové území apod.)
Pozemek není chráněn podle jiných právních předpisů.
d) údaje o odtokových poměrech
Stavba nemá vliv na odtokové poměry.
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního plánování
Pozemek je dle územního plánu města Chotěboř veden jako „plochy veřejných prostranství“ a jsou navrženy
formou uličních prostorů pro obsluhu územní dopravní a technickou infrastrukturou, pro drobná hřiště a zeleň. Stavba je
v souladu s podmínkami územního plánování.
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
Elektronická úřední deska je doplněním technické infrastruktury města. Obecné požadavky na využití území jsou
dodrženy.
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Požadavky dotčených orgánů státní správy jsou dodrženy a zapracovány v projektové dokumentaci.
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h) seznam výjimek a úlevových řešení,
Na stavbu se nepředpokládají žádné výjimky a úlevová řízení.
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic
Nejsou potřebné žádné související a podmiňující investice.
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí).
Stavbou budou dotčeny pouze pozemky stavebníka (město Chotěboř).

A.4 Údaje o stavbě
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se o novou stavbu.
b) účel užívání stavby
Zřízení elektronické úřední desky je rozšířením technické infrastruktury města.
c) trvalá nebo dočasná stavba
Objet je trvalou stavbou.
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)
Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů.
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Umístění poplatkové pokladny do objektu nemá vliv na stávající řešení bezbariérového užívání komunikací. Přístup
k elektronické úřední desce bude z bezbariérové pěší komunikace.
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů
Požadavky dotčených orgánů státní správy byly zapracovány do projektové dokumentace.
g) seznam výjimek a úlevových řešení
Nepředpokládají se žádné výjimky ani úlevová řízení.
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich
velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),
Stavbou bude rozšířena pěší komunikace přibližně o 4 m2. Samotná úřední deska zabírá plochu 0,5 m2.
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství
a druhy odpadů a emisí apod.)
Elektřina bude odebírána ze stávajících rozvodů s obchodním měřením spotřeby elektřiny Městského úřadu.
Nepředpokládá se potřeba vody pro stavební účely.
Likvidace dešťových vod nebude stavbou dotčena.
Při bouracích pracích vznikne menší množství odpadu stavební suti.
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)
Předpokládaný termín výstavby je 03/2017 až 06/2017. Objekt bude stavěn dodavatelsky. Stavba není členěna na
etapy a bude probíhat v jednom stavebním záběru.
k) orientační náklady stavby.
Předpokládané náklady stavby jsou 400 tis. Kč.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Stavba není členěna na jednotlivé objekty.
Vypracoval: Ing. Milan Landsman
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B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B.1 Popis území stavby
a) charakteristika stavebního pozemku:
Jedná se o umístění elektronické úřední desky (MÚ Chotěboř) na pozemku parc. č. 4388/3 k.ú. Chotěboř. Objekt je
umístěn u pěší komunikace náměstí T. G. Masaryka.
Pozemek i objekt je v majetku stavebníka.
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický
průzkum apod.):
- fotodokumentace stávajícího stavu
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma:
Stavba se nenachází v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu pásmu.
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:
Stavba se nenachází v záplavovém, poddolovaném ani jiném území, kterým by byla ovlivněna.
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území:
Stavbou nebudou dotčeny okolní stavby ani pozemky. Příjezdová komunikace v majetku města bude při vjezdu a
výjezdu ze staveniště udržována a případně očištěna.
Stavba nemá vliv na odtokové poměry v území.
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:
Stavba nevyžaduje asanace, demolice ani kácení jakýchkoli dřeviny. Okolní zeleň bude zachována a chráněna
proti poškození.
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné /
trvalé):
Stavbou nedojde k záboru zemědělského půdního fondu.
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)
NAPOJENI NA KOMUNIKACI:
Pozemek je napojen na místní komunikaci. Napojení na komunikaci zůstane zachováno.
NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU:
Elektronická úřední deska bude napojena na silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace objektu Městského úřadu.
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Stavba nemá žádné věcné ani časové vazby. Nepředpokládá se s dalšími vyvolanými a souvisejícími investicemi.

B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Zřízení elektronické úřední desky je rozšířením technické infrastruktury města.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
Není stavbou dotčeno.
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Jedná se o elektronickou úřední desku o půdorysu cca 1 x 0,5 m a výšky 2,4 m. Barva dle požadavků stavebníka.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
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Elektronická úřední deska bude napojena na silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace Městského úřadu.
Podrobnosti viz. dokumentace silnoproudé elektroinstalace (samostatná část projektové dokumentace).

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Stavbou nebude ovlivněno stávající bezbariérové užívání prostoru. Přístup k elektronické úřední desce je
bezbariérový.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Bezpečnost stavby při užívání bude zaručena dodržením PD (navržené dle stavebního zákona č.183/2006 Sb. a
souvisejících předpisů a vyhlášek) a dodržením předepsaných technologických a montážních postupů při provádění
stavebních prací. Bezpečnost stavby při užívání bude ověřena při kolaudačním řízení.

B.2.6 Základní charakteristika objektů - stavební, konstrukční a materiálové řešení
Stavebně technické řešení :
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE:
Elektronická úřední deska bude založena na základové patce z prostého betonu (C16/20) o rozměrech 1000 x 500
mm do nezámrzné hloubky min. 900 mm. Horní hrana základového pasu bude ve výšce přilehlé pěší komunikace. Do
základové konstrukce bude vloženo instalační flexi potrubí dle požadavků dodavatele elektronické úřední desky.
ÚPRAVY POVRCHŮ:
Prostor před elektronickou úřední deskou bude doplněn o žulovou dlažbu včetně úpravy osazení stávajících krajníků.
Skladba pochozí plochy:
- Žulové kostky
100 mm
- Kladecí vrstva fr. 4-8
30 mm
- Drcené kamenivo fr. 8-16
50 mm
- Drcené kamenivo fr. 16-32 – hutněné
150 mm
- Hutněná pláň
OSTATNÍ PRÁCE:
V rámci přívodu elektroinstalací budou provedeny přípomocné stavební práce a výkopové práce včetně opětovného
zasypání a zadláždění komunikací.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
Viz projektová dokumentace elektroinstalací.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
Stavba nemá vliv na současné požárně bezpečnostní řešení okolí..

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
Není předmětem projektové dokumentace.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení
parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení
vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)
Osvětlení a oslunění
Není předmětem projektové dokumentace.
Větrání
Není předmětem projektové dokumentace.
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Hluk
Instalovaná elektronická úřední deska není zdrojem hluku.
Likvidace domovního odpadu
Není předmětem projektové dokumentace.
Při provádění stavebních prací budou respektovány všechny hygienické předpisy (zejména hlučnost a prašnost).

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží:
Není předmětem projektové dokumentace.
b) ochrana před bludnými proudy:
Není nutno řešit ochranu před bludnými proudy.
c) ochrana před technickou seizmicitou:
Vzhledem k charakteru stavebních prací a vzdáleností od ostatních budov není nutno řešit ochranu před
technickou seismicitou.
d) ochrana před hlukem:
Při provádění stavebních prací budou respektovány všechny hygienické předpisy (zejména hlučnost a prašnost).
e) protipovodňová opatření:
Stavba se nenachází v záplavovém území a proto nejsou nutná žádná protipovodňová opatření.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Stavebními úpravami nebudou dotčeny sítě technické infrastruktury.

B.4 Dopravní řešení
Stavbou, zejména výkopovými pracemi pro přívod elektroinstalací k místu s úřední deskou, bude dotčeno dopravní
řešení. Dodavatel stavby zajistí potřebný souhlas s případnými uzavírkami a omezeními dotčených komunikací a zajistí jejich
dopravní značení.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy:
Dotčený pozemek je rovinatý. Terén v parteru bude zachován na stávající úrovni. Dojde pouze k nepatrnému
rozšíření pěší komunikace pro přístup k elektronické úřední desce.
b) použité vegetační prvky:
Projektová dokumentace nepředpokládá zásah do stávající vegetace na pozemku.
c) biotechnická opatření:
Není předmětem projektové dokumentace.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí v místě. Stavbou nebudou dotčeny zvláštní zájmy.
Při provádění stavebních prací budou respektovány všechny hygienické předpisy (zejména hlučnost a prašnost). Při
odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na udržování sjízdnosti přilehlé komunikace. Po skončení stavebních prací
bude příjezdová cesta uvedena do původního stavu. Také je třeba stavební techniku očistit před vjezdem na veřejnou
komunikaci. Dodavatel musí provádět každodenní úklid okolí staveniště. Vzhledem k technologickým postupům navrženým
pro výstavbu objektu, je nutno dbát na dodržování všech platných předpisů v ČR pro BOZ, včetně důrazu na používání
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ochranných pomůcek.
Režim vstupu na staveniště, délka pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v kontaktu s prováděcí firmou.
Stavba zajistí viditelnou ceduli, kde bude stanoven kontakt na zodpovědné pracovníky stavby, včetně telefonického spojení.
Práce budou prováděny běžným způsobem zejména ručním nářadím při dodržení podmínek stanovených předpisy
na bezpečnost práce a ochrany zdraví při práci. Výkopové práce budou prováděny ručně, případně menší technikou.
Případný stavební odpad bude shromažďován na zabezpečeném staveništi, které je vymezeno uzavřeným vlastním
pozemkem. Tímto je odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku.
Přeprava odpadů na skládku bude řešena samostatnou dodávkou subjektu oprávněného k nakládání s odpady.
Odpad bude přepravován v typových kontejnerech se zakrytou ložnou plochou zákrytnou plachtou bránící úniku odpadu.
Vzhledem k velikosti a rozsahu neovlivní navrhovaná stavba životní prostředí v místě.
b) vliv na přírodu a krajinu
Stavba nebude mít negativní vliv na místní přírodu a krajinu.
c) vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000
Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Bez podmínek.
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů
Charakter stavby nevyžaduje návrh ochranných a bezpečnostních pásem.
Není nutné řešit žádná zvláštní opatření k ochraně přírody (rostlin, živočichů a jiných společenstev) ani krajiny.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Zřízení civilní ochrany obyvatelstva je řešeno v rámci sídelního celku a je v kompetenci úřadu místní správy
daného území. Objekt a celková situace nevyžaduje speciální řešení z hlediska ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
1/ elektro silnoproud – elektrická energie pro stavbu bude odebírána ze stávajících rozvodů objektu Městkého
úřadu s měřenou spotřebou.
b) odvodnění staveniště
Stavbou se nemění odtokové poměry.
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Pozemek je napojen na místní komunikace v majetku stavebníka. Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel
dbát na udržování sjízdnosti komunikace. Po skončení stavebních prací bude příjezdová cesta uvedena do původního stavu.
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Stavba bude probíhat na pozemku stavebníka. Pozemek je veřejným prostranstvím a proto je nutné dbát na
zajištění stavby proti úrazu třetích osob.
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Stavbou nebudou dotčeny žádné dřeviny.
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)
Případné venkovní skladování materiálu je nutno zabezpečit mobilním oplocením. Za tímto účelem bude nutné aby
dodavatel vyřídil dočasný zábor veřejného prostoru.
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Ve stavbě nejsou navrženy výrobky obsahující azbestová vlákna, olovo, dehet a zařízení obsahující
nebezpečné chemické látky a přípravky. Odpad lze zatřídit dle katalogu odpadů jako stavební a demoliční odpad.
Obsah nebezpečných látek se nepředpokládá.
Návrh a zatřídění stavebních a demoličních odpadů
Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z vlastního procesu výstavby lze
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upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály.
Předpokládá se však vznik odpadů uvedených v dalším textu a kategorizovaných dle vyhlášky MŽP ČR č.381/2001 Sb..
Jedná se o odpady běžně vznikající při obdobné činnosti, které je možné bez problémů příslušným způsobem odstranit.
Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel stavby je
zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností
subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití nebo likvidace a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky
pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Odpady budou shromažďovány odděleně dle jednotlivých druhů.
Přednostně budou nabízeny k dalšímu využití nebo zpracování (recyklaci). Pokud recyklace odpadu není dostupná,
bude odpad odstraněn jiným způsobem v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. Zpracování nebo likvidace
nebezpečných odpadů budou zajišťovány prostřednictvím odborné organizace oprávněné k nakládání s předmětnými druhy
odpadů.
Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě:
Kód odp.
Název druhu odpadu
Kategorie odp.
15 01 01
Papírové a lepenkové obaly
O
15 01 02
Plastové obaly
O
17 01 01
Beton
O
17 01 02
Cihly
O
17 04 11
Kabely neuvedené pod 17 04 10
O
17 06 04
Izolační materiály
O
17 09 04
Směsné stavební a demoliční odpady
O
17 05 04
Zemina a kameny
O
17 03 01
Asfaltové směsi s obsahem dehtu
N
17 04 07
Směsné kovy
O
08 01 11
Odpadní barvy a laky obsahující organické rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
O
08 04 09
Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné
O
nebezpečné látky
08 04 10
Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 09
O
15 01 10
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečistěné
N
17 02 01
Dřevo
O
17 04 02
Hliník
N
17 04 05
Železo a ocel
O
20 03 01
Směsný komunální odpad
O
20 03 03
Uliční smetky
O
Práce budou prováděny běžným způsobem ručním nářadím a běžnými stavebními stroji při dodržení podmínek
stanovených předpisy na bezpečnost práce a ochrany zdraví při práci.
Stavební odpad bude shromažďován na zabezpečeném staveništi, které je vymezeno uzavřeným vlastním
pozemkem. Tímto je odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku.
Přeprava odpadů na skládku bude řešena samostatnou dodávkou subjektu oprávněného k nakládání s odpady.
Odpad bude přepravován v typových kontejnerech se zakrytou ložnou plochou zákrytnou plachtou bránící úniku odpadu.
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Zemina vytěžená při stavbě bude použita na zásypy. Případné přebytky budou odvezeny na skládku. Terén bude
uveden do původního stavu.
i) ochrana životního prostředí při výstavbě
Vliv stavby, činnosti nebo technologie se posuzují pro období její přípravy, provádění a užívání, odstraňování,
popřípadě i po jejím odstranění. Problematiku jako celek řeší zákon č.244/1992 Sb. ČNR o posuzování vlivů na životní
prostředí. Zákon upravuje posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn, změn v užívání, činností, technologií,
rozvojových koncepcí a programů a výrobků na životní prostředí.
Hluk
Doprava je uvažována menšími nákladními vozy. Dále budou využívány běžné pracovní mechanismy. Souběh
jednotlivých prací se vzhledem k omezené pracovní ploše nepředpokládá.
Za splnění výše stanovených podmínek nedojde k překročení přípustných ekvivalentních hladin hluku v chráněném
venkovním ani vnitřním prostoru staveb dle požadavků Nařízení vlády č.148/2006 Sb. Nebudou tedy v denní době
překročeny hodnoty ekvivalent. akustického tlaku L Aeq,T = 65 dB(A) ve venkovním chráněném prostoru staveb a Laeq,T = 55
dB(A) ve vnitřním chráněném prostoru staveb, resp. hodnoty stanovené pro kratší denní pracovní interval dle odpovídajícího
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využití strojů. Hodnoty ekvivalentního akustického tlaku od technologických zdrojů v budově v chráněném venkovním i
vnitřním prostoru staveb jsou v souladu s požadavkem Nařízení vlády č.148/2006 Sb.
Emise
Stavební činnost způsobuje znečištění ovzduší. Jedná se zejména o demolice objektů, dopravu materiálu, práce ve
vnějším prostoru apod., tyto práce je nutno provádět co nejopatrněji. Demolované konstrukce je nutno vlhčit a kropit Je nutno
respektovat zákon č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění.
Vibrace
Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, které rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. Na stavbě se předpokládá nasazení stavebních strojů
s vibračními účinky pro hutnění podloží.
Prašnost
V průběhu prováděných stavebních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti.
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci podle jiných právních předpisů
Při provádění stavby budou dodrženy podmínky stanovené předpisy na bezpečnost práce a ochrany zdraví při
práci dle předpisů:
§ zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (zejména část pátá - Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci)
§ 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)
§ 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
§ nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
§ nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
§ vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických
zařízení, ve znění pozdějších předpisů
§ vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
Stavba vyžaduje přítomnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v průběhu provádění díla.
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Bezbariérové užívaní okolních komunikací nebude stavbou dotčeno..
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření
Stavba vyžaduje dopravní opatření v souvislosti s výkopovými pracemi při přívodu elektroinstalací pro úřední
desku. Dodavatel stavby zajistí potřebný souhlas s případnými uzavírkami a omezeními dotčených komunikací a zajistí jejich
dopravní značení.
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího
prostředí při výstavbě apod.)
Bez podmínek.
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Předpokládaný termín výstavby je 03/2017 – 06/2017.
Stavba bude realizována v jednom stavebním záběru.
Projektová dokumentace bude zpracována dle platných norem.
Projektová dokumentace slouží pro stavební řízení
Vypracoval: Ing. Milan Landsman
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DOTČENÝ OBJEKT
HRANICE SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ
HRANICE SOUSEDNÍCH POZEMKŮ
HRANICE KOMUNIKACÍ

LEGENDA SÍTÍ:

B UD
OV A

.
43
.
42

ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU (CETIN, a.s.)
NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU (CETIN, a.s.)
NADZEMNÍ SÍTĚ CIZÍ (CETIN, a.s.)
PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV
NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV
PODZEMNÍ VEDENÍ VN -DO 35 kV
PLYNOVOD NTL - OC DN 150 A DN 200
NTL - PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY
(RWE Distribuční služby, s.r.o.)

.
39
.
397

S
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C.1

LEGENDA:
STÁVAJÍCÍ ZATRAVNĚNÁ PLOCHA, ZELEŇ

STÁVAJÍCÍ DLAŽBA - ŽULOVÉ KOSTKY
SKLADBA s01 - DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ POCHOZÍ SKLADBY
- ŽULOVÉ KOSTKY (4 m2)
VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ŽULOVÝCH KRAJNÍKŮ (8 m)
NOVÉ OSAZENÍ STÁVAJÍCÍCH ŽULOVÝCH KRAJNÍKŮ (4,6 m)

BETONOVÝ ZÁKLAD
- BETON C16/20
- 1000 x 500, HL. 900 mm

STÁVAJÍCÍ ODPADKOVÝ KOŠ

ÚŘEDNÍ DESKA (VENKOVNÍ LCD)
IMOTION G6 55P

STÁVAJÍCÍ ŽULOVÉ KRAJNÍKY

SKLADBA s01 - DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ POCHOZÍ SKLADBY
- ŽULOVÉ KOSTKY
STÁVAJÍCÍ DLAŽBA
- ŽULOVÉ KOSTKY
NOVÝ TVAR ŽULOVÝCH KRAJNÍKŮ
- POUŽITY STÁVAJÍCÍ KRAJNÍKY

STÁVAJÍCÍ ZELEŇ

S

Ing. Milan Landsman
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01

1 000

500

360

928

ÚŘEDNÍ DESKA (VENKOVNÍ LCD)
IMOTION G6 55P

2 336

2 336

ÚŘEDNÍ DESKA (VENKOVNÍ LCD)
IMOTION G6 55P

SKLADBA - s01
(doplnění stáv. pochozí skladby vč. krajníků)
100
50
150

KLADECÍ VRSTVA FR. 4-8 mm
DRCENÉ KAMENIVO FR. 8-16 mm
HUTNĚNÁ PLÁŇ

900

900

150

50

100

-

KAMENNÁ DLAŽBA
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Ing. Milan Landsman
BETONOVÝ ZÁKLAD
- BETON C 16/20
- 1000 x 500 HL. 900
2x CHRÁNIČKA
PRŮM. 40 mm
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- BETON C 16/20
- 1000 x 500 HL. 900
2x CHRÁNIČKA
PRŮM. 40 mm
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