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1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY  

1.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU, ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A 
NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ, SOULAD NAVRHOVANÉ STAVBY S CHARAKTEREM 
ÚZEMÍ, DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ  

Stavba se nachází v katastrálním území Studánka, ulice Jana Zajíce číslo popisné 983. Tento objekt je dvou 

až třípodlažní budova občanské vybavenosti, která spolu s ochozy a sousedním objektem č.p.982 tvoří 

obchodní, společenské a kulturní centrum pro místní sídliště Dubina.  

1.1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

Území v lokalitě je rovinné. Jedná se o místní sídliště Dubina. Na pozemcích se nachází budovy občanské 

vybavenosti, budovy pro bydlení, zpevněné plochy a plochy zeleně opatřené zatravněním nebo vzrostlou 

zelení.  

Řešená část se nachází jižně od objektu 983 a přímo na tento objekt navazuje. Součástí objektu je ochoz 

propojující v úrovni 2NP předmětný objektu s objektem sousedním. Přístup na ochoz je umožněn po dvou 

dvouramenných schodištích umístěných v severní a jižní části ochozů, a dále po rampě, která na objekt 

navazuje z jižní strany a je vedena z úrovně terénu na ochoz v úrovni 2NP.  

Ochoz mezi objekty č.p.983 a č.p.982 vytváří atrium, kterým od severu k jihu prochází zóna pro pěší a 

cyklisty.  

1.1.2 Zastavěné území a nezastavěné území 

Objekt č.p. 983 se nachází v zastavěném území města Pardubice, v místní zástavbě sídliště Dubina.   

1.1.3 Soulad navrhované stavby s charakterem území 

Odstranění rampy a vybudování výtahu je v souladu s charakterem území. Jedná se v poměru s okolními 

plochami o stavby, které mají vliv pouze na vlastní objekt č.p.983. Odstranění železobetonové rampy dojde 

k vyčištění prostoru ve stávající zelené ploše, a výtah je navržen citlivě s ohledem na navazující plochy tak, 

aby co nejméně narušoval bezprostřední okolí, působil vzdušně a nepřevyšoval stávající objekt.   

1.1.4 Dosavadní využití a zastavěnost území 

Území je využito pro smíšenou zástavbu, v lokalitě se nachází stavby pro bydlení, pro sport a rekreaci, 

stavby občanské vybavenosti, komunikace a plochy zeleně.   

Objekt č.p.983 se nachází v zastavěném území a je napojen na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu.  

1.2 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO REGULAČNÍM PLÁNEM 
NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NAHRAZUJÍCÍ ANEBO 
ÚZEMNÍM SOUHLASEM  

Projektová dokumentace je vypracována pro společné územní a stavební řízení. Pro potřeby zpracování 

projektové dokumentace byly provedeny předběžné konzultace na stavebním úřadu a na odporu hlavního 

architekta města. Předběžné připomínky byly zohledněny v návrhu.  

1.3 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, V PŘÍPADĚ 
STAVEBNÍCH ÚPRAV PODMIŇUJÍCÍCH ZMĚNU V UŽÍVÁNÍ STAVBY  

Vybudování výtahu a odstranění rampy u stávajícího objektu č.p.983 je v souladu s územně plánovací 

dokumentací města Pardubice.  

Dle platného územního plánu se objekt a rampa nachází v ploše základní občanské vybavenosti:  

Funkce hlavní: Občanská vybavenost – O 

Funkční plocha: Občanská vybavenost základní - OZ  
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Plochy občanské vybavenosti základní jsou územím využitým pro občanskou vybavenost místního významu. 

Zástavba je tvořena monofunkčními solitérními objekty a areály nebo objekty víceúčelovými (integrovanými). 

Přípustné využití hlavní: 

• stavby a zařízení pro obchod do 1000 m2 prodejní plochy 

• stavby a zařízení pro služby 

• stavby a zařízení pro veřejné stravování  

• stavby a zařízení pro přechodné ubytování do 50 lůžek  

• stavby a zařízení pro veřejnou správu, administrativu, peněžnictví místního významu  

• stavby a zařízení pro školství  

• stavby a zařízení pro zdravotnictví a sociální služby  

• stavby a zařízení pro kulturu a společenské aktivity  

• stavby a zařízení církevní, historické památky místního významu  

Přípustné využití doplňkové  

• zařízení pro sport a relaxaci   

• stavby pro sport v areálech školství  

• služební byty  

• stavby a zařízení technického vybavení  

• zařízení provozního vybavení  

• zařízení veterinární péče  

• veřejná WC  

• účelové komunikace pro motorová vozidla, pěší a cyklisty  

• místní obslužné komunikace  

• odstavné a parkovací plochy osobních automobilů  

• manipulační plochy dopravní obsluhy  

• garáže pro služební vozidla   

• stavby a zařízení hromadné dopravy  

• stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu  

• veřejná a zeleň  

• užitkové a okrasné zahrady v areálech školství a sociálních služeb  

• dětská hřiště  

• drobná architektura, vodní prvky  

Nepřípustné využití:  

• stavby pro výrobu průmyslovou a lehkou  

• stavby pro výrobní služby s negativními dopady na životní prostředí  

• jednopodlažní prodejny nad 2500 m2, vícepodlažní nad 4000 m2 

• stavby pro skladování a manipulaci s materiály  

• hromadné garáže a čerpací stanice PHM  

• stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování a likvidaci odpadů  

• stavby a zařízení dopravní a technické vybavenosti a provozního vybavení s negativními dopady na 

životní a obytné prostředí  

• stavby a zařízení pro zemědělství 

 

Vybudování výtahu je v souladu s přípustným využitím ploch, souvisí s obslužností stávajícího objektu, 

zlepší bezbariérový přístup do prostor v 2NP objektu.  

1.4 INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH 
POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ  

Výjimka z obecných požadavků na využití území se neřeší. Novostavba výtahu souvisí se stávajícím 

objektem č.p. 983.  
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1.5 INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU 
ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ  

Požadavky dotčených orgánů, které jsou vyžadovány, jsou formou stanovisek dotčených orgánů uvedeny 
v dokladové části. Zásadní požadavky byly zapracovány do projektové dokumentace, která je předložena na 
stavební úřad.  

1.6 VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ  

1.6.1 Geologický průzkum 

Údaje o základových poměrech jsou čerpané z archívní zprávy o výsledcích průzkumu provedeného před 
zahájením výstavby sídliště a ze zprávy prováděné v rámci autorského dozoru při výstavbě sídliště. 
Předmětem zprávy z autorského dozoru byla kontrola výšky hladiny podzemní vody (konkrétně ověření vlivu 
nové kanalizace na výšku této hladiny). 

Staveniště se nachází v labské oblasti české křídové tabule, ve fluviální akumulaci. Při povrchu se nachází 
souvrství písčitých sedimentů uložených na slínovcovém podloží, které je při svém povrchu rozložené do 
slínů. Hladina podzemní vody se nachází v písčitých sedimentech nehluboko pod povrchem terénu. 

Upravený povrch terénu je vodorovný a přibližně o 0,5 m výše než původní terén v době provádění 
průzkumu [2] (v místě založení budoucího výtahu by měl být podle projektové dokumentace [5] vrchní líc 
chodníku asi na kótě 220,50 m n.m - Bpv.). Nejblíže budoucímu výtahu (v linii jihovýchodního okraje ochozů) 
se nachází sonda V-241 (podle [2] – vrt pro kontrolní měření podle [3] má označení V-4). 

Pod stávajícím zpevněným povrchem lze nejprve očekávat asi 0,8 m štěrkopískového podsypu, potom 
nejdříve vrstvu silněji zahliněného písku, hlouběji (asi od hloubky 1,6 m) písčitou zeminu s hlinitou příměsí. 
Vrch jílovitého eluvia slínovce by se měl nacházet asi v hloubce 3,7 m pod povrchem stávajícího terénu.  

V úrovni základové spáry se očekává středně ulehlá písčitá zemina třídy S3 (S-F) s následujícími hodnotami 
geomechanických parametrů: φef = 28°, cef = 0 kPa, ν = 0,30, β = 0,74, Edef = 15 MPa, γ = 17,5 kN.m 3, 
Rdt = (300 + 2,5 . 17,5 . 0,65) . 0,65 .0,7 = 150 kPa . 

1.6.2 Hydrogeologický průzkum 

Podzemní voda se v sondě ustálila při původním průzkumu [2] (leden 1979) přibližně v hloubce 1,5 m pod 
úrovní stávajícího terénu (na kótě 219,0 m n.m.), při kontrole během stavby v rámci průzkumu [3] (březen 
1983) bylo konstatováno, že v tomto místě staveniště (neplatilo to na staveništi obecně) hladina (patrně 
vlivem položení nové kanalizace) klesla asi o 1 m (na kótu 218,0 m n.m.). Zpráva [3] přesto konzervativně 
doporučuje uvažovat maximální úroveň hladiny podzemní vody na kótě 219,5 m n.m. (přibližně v hloubce 1,0 
m pod úrovní stávajícího terénu). K tomu lze ale dodat, že platnost této hodnoty se vztahovala na širší území 
sídliště, tzn. i na místa, kde se vliv nově položené kanalizace při kontrolním průzkumu [3] vůbec neprojevil. 
Po zvážení všech dostupných údajů lze pro návrh založení předpokládat, že za běžného stavu nedosáhne 
hladina podzemní vody úrovně základové spáry ( 1,700 = asi 218,8 m n.m). Dosažení výše uvedené úrovně 
hladiny 219,5 m n.m. se v místě nepovažuje za pravděpodobné, snad jen v naprosto mimořádných 
případech. 

K ověření všech výše uvedených údajů se výkop jámy pro dojezd výtahu pojme jako doplňující 
inženýrskogeologický průzkum. Jestliže se při hloubení stavební jámy nenarazí na podzemní vodu, výkop se 
místně, uprostřed stavební jámy (na šířku lopaty rypadla nebo lépe ručně) prohloubí do úrovně hladiny 
podzemní vody, ne však hlouběji než na kótu –2,200. 

Podle dostupných popisů výsledků rozborů vzorků podzemní vody v archívní zprávě, pocházejících ze 
vzdálenějších sond, se uvažuje, že podzemní voda vykazuje ve smyslu normy stupeň agresivity prostředí 
XA1 (voda je kyselá, vykazuje síranovou a slabou uhličitou agresivitu na beton). 

1.6.3 Stavebně historický průzkum  

Není požadován, nebyl proveden. 

1.6.4 Ostatní průzkumy a rozbory 

Před započetím projektových prací byl zpracovatelem PD proveden průzkum na místě samém, konzultace 
s odpovědným zástupcem investora a doměření dotčených konstrukcí. 

Před realizací díla vybraný zhotovitel provede kompletní přeměření všech rozměrů, rovinnosti a nivelet 
konstrukcí, které jsou předmětem úprav. Měření bude provedeno před započetím stavebních úprav. 
v případě zjištění rozporů proti PD je povinností zhotovitele neprodleně na tuto skutečnost upozornit 
odpovědného projektanta. 
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Při provádění stavebních prací budou ověřeny všechny stávající detaily stavebních konstrukcí, které jsou 
v PD předpokládány. V případě zjištění rozporů proti PD je povinností zhotovitele neprodleně na tuto 
skutečnost upozornit odpovědného projektanta. 

1.7 OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  

Dotčené území není chráněno jinými právními předpisy. 

Jedná se o stávající objekt, který není památkově chráněný ani neleží v památkové zóně města Pardubice, 
ani v jejím ochranném pásmu. 

1.8 POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD.  

Objekt neleží v záplavovém ani poddolovaném území - stávající objekt. 

1.9 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY 
NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ  

Staveniště bude vhodně označeno a bude zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob. 

Vnitřní prostory stavby budou chráněny proti pronikání prachu a nečistot ze stavební činnosti. Zajistí 
zhotovitel. 

V režii zhotovitele budou chráněny stávající konstrukce před poškozením nebo znečištěním. Nášlapné vrstvy 
podlah budou vždy v místě stavební činnosti ochráněny položením geotextílie. Staveniště bude pravidelně 
uklízeno. 

Po dokončení stavebních prací budou všechny konstrukce znečištěné stavební činností omyty a důkladně 
očištěny od prachu a znečištění způsobených stavební činností. 

Navržené stavební úpravy nemají vliv na odtokové poměry v území. 

1.10 POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN  

Stavební úpravy nekladou žádné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin.  

Terén pod stávající rampou bude po jejím odstranění nově ohumusován a oset travním semenem.  

1.11 POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO 
POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (DOČASNÉ / TRVALÉ)  

Neřeší se. 

1.12 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY – ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ 
DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOŽNOST BEZBARIÉROVÉHO 
PŘÍSTUPU K NAVRHOVANÉ STAVBĚ  

Jedná se o stávající objekt. Stávající způsob napojení na dopravní a technickou infrastrukturu se nemění.  

Stávající rampa je z pohledu vyhl.č.398/2009 Sb., o technických požadavcích na bezbariérové užívání 
stavby, svým provedením nevhodná. Stávající sklony ramen neodpovídají požadavkům platné vyhlášky.  

Vybudováním výtahu se zlepší podmínky pro bezbariérový přístup do prostor ve 2NP.  

1.13 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ 
INVESTICE  

Odstranění rampy je podmíněno vybudováním a zprovozněním výtahu, aby byl zachován bezbariérový 
přístup do 2NP. Se stavbou výtahu bude započato v první fázi investice.  

Po dokončení prací spojených s výtahem a jeho zprovoznění bude přistoupeno k odstranění všech 
konstrukcí stávající rampy.  

PD uvažuje s nutností realizace zařízení staveniště vně objektu v minimálním nutném rozsahu. Zhotovitel 
zažádá o zábor prostor v rámci své výrobní přípravy. Z plochy záboru a z časové délky záboru bude v režii 
zhotovitele uhrazen poplatek dle vzájemných dohod s investorem nebo se zástupcem vlastníka sousedního 
pozemku. 
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1.14 SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA 
UMÍSŤUJE A PROVÁDÍ  

 

Parcelní číslo Výměra[m2] Druh pozemku Vlastník 

St.972 2209 Zastavěná 
plocha a nádvoří 

Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 
53002 Pardubice  

p.č.409/31 12911 Ostatní plocha Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 
53002 Pardubice  

1.15 SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE 
OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO  

Ochranné ani bezpečnostní pásmo není navrženo. 

2 CELKOVÝ POPIS STAVBY  

2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ  

2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Projektová dokumentace řeší změnu dokončené stavby – odstranění stávající rampy pro pěší, a novou 
stavbu – vybudování exteriérového výtahu technicky napojeného na stávající objekt č.p.983.   

2.1.2 Účel užívání stavby  

Objekt č.p. 983 je stavbou občanské vybavenosti.  

Navrhovaný výtah umožní bezbariérový přístup z exteriéru do prostor 2NP.   

2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Výtah je navržen jako stavba trvalá.  

2.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Žádné výjimky nejsou stanoveny. 

2.1.5 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů, které jsou vyžadovány, jsou formou stanovisek dotčených orgánů uvedeny 
v dokladové části.  

2.1.6 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Jedná se o stávající objekt, který není památkově chráněný ani neleží v památkové zóně města Pardubice. 

2.1.7 Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikost apod., 

Navrhovaná výtahová šachta je bodová stavba drobného charakteru, s půdorysem tvaru neúplného čtverce 
s délkou stran 2,3 x 2,2 m, výška od terénu po vrch atiky je cca 7,7 m a hloubka konstrukcí pod terénem 
1,7m.  

Zastavěná plocha – 5,06 m2 

Obestavěný prostor - 47,56 m2 

Počet kabin – 1 neprůchozí 

Počet stanic – 2 (1, 2) 

Půdorysná světlost kabiny – 1,1 x 1,4m 
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2.1.8 Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby medii a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druh odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod., 

Výtah po dokončení bude napájen elektrickou energií z rozváděče v budově č.p.983, umístěného 
v prostorech Úřadu městského obvodu 3.  

Dešťová voda se střechy výtahové šachty bude svedena na střechu stávajícího ochozu, odkud bude dále 
odváděna do kanalizace v souladu se stávajícím stavem.  

2.1.9 Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládané zahájení stavebních prací:     06/2020 

Předpokládané dokončení stavebních prací.     12/2021 

Stavba je navržena jako jedna investice, ale musí být provedena ve dvou na sebe navazujících etapách:  

1) Vybudování výtahu. 

2) Odstranění rampy.   

2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ  

2.2.1 Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Dům č.p. 983 je stávající členitý objekt s dvěma až třemi podlažími, Jehož součástí jsou také exteriérové 
kryté ochozy se schodišti a rampou pro pěší.  

Odstraněním rampy se vyčistí zelená plocha jižně od objektu.  

Nový výtah bude postaven ve stávající zpevněné ploše navazující na stávající objekt, věž šachty nebude 
výškově přesahovat atiky objektu a bude dilatačně přisazena k obvodovým konstrukcím stávajícího objektu.  

Půdorysné umístění výtahové šachty bylo navrženo s ohledem na předpokládaný průběh stávajících 
základových konstrukcí a také na stávající řešení a uspořádání zóny pro pěší a cyklisty v blízkosti objektu.  

Vzhledem k poloze stávajících květníků podél stávající rampy nedojde umístěním výtahu k narušení koridoru 
ve směru od severu k jihu a přisazením k objektu č.p. 983 nevznikne nepřirozená překážka ani v případě 
pohybu od západu k východu. Vzhledem k souvislostem v pohybu osob v lokalitě a provedení stávajících 
konstrukcí a prvků se jedná o jediné logické umístění, které nebude nepříznivě působit na užívání stávajících 
komunikačních ploch.  

2.2.2 Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Výtahová šachta je navržena lehká, vzdušného charakteru, subtilní a její rozměry respektují minimální nutné 
prostorové nároky pro uvažovanou technologii výtahu.  

V úrovni na terénem do výšky cca 0,3 m bude vystupovat sokl opatřený kamennou mozaikovou omítkou, 
ocelová konstrukce bude opláštěna lehkým hliníkovým sloupko-příčkovým fasádním systémem, do kterého 
bude vsazeno zasklení tvořené bezpečnostním vrstveným zabarveným sklem v kouřovém nebo 
zelenomodrém odstínu. Nejvyšší část šachty pak bude opatřena pláštěm z plechových tabulí v matném 
odstínu, tento plech bude použit také kolem šachetních dveří na fasádních plochách při pohledu od severu 
(z nástupních ploch).  

Vnitřní nosná ocelová konstrukce bud opatřena antikorozním ochranným nátěrem v tmavě šedém nebo 
antracitovém odstínu, čímž bude za skly pohledově potlačena.  

Plochy stávajícího zábradlí ochozů po odstranění rampy budou sjednoceny s navazujícími plochami.  

2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY  

Nejedná se o výrobní objekt. 

Výtah bude sloužit veřejnosti pro bezbariérový přístup k prostorům ve 2NP. Bude v majetku města 
Pardubice, technicky bude napojen na rozvody v prostorech Úřadu městského obvodu 3, který se v budově 
č.p. 983 v blízkosti výtahu nachází.  

Požadavkem provozovatele je možnost časového omezení přístupu běžné veřejnosti do výtahu. Technologie 
proto bude provedena s ovládáním časovými hodinami, které vymezí dobu během dne, kdy bude možné 
výtah ovládat běžným způsobem. Nad rámec tohoto bude výtah vybaven systémem pro čtení čipových karet 
nebo obdobného zařízení, kterými bude možné spustit ovládání výtahu také mimo vymezenou časovou dobu 
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pro běžné užívání. Čipové karty (nebo jiné ovládací prvky budou předány provozovateli, který podle svého 
uvážení umožní vybraným uživatelům ovládat výtah také mimo časově vymezené období pro běžný provoz.  

2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY  

Stávající rampa, kromě nevyhovujícího stavebně-technického stavu, je z pohledu bezbariérového užívání 
nevhodná pro pohyb osob v souladu s požadavky vyhl.398/2009 Sb., o technických požadavcích na 
bezbariérové užívaní staveb. Ramena rampy mají nevyhovující skon, zábradlí nemá vodící prvky atd. 
Nevhodnost stávajícího řešení rampy byla ověřena ve studii proveditelnosti rekonstrukce rampy, která je 
podkladem pro vypracování této projektové dokumentace.  

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a nevyhovující technický stav konstrukcí rampy, jejichž náprava se 
vlastníkovi nejeví jako ekonomicky vhodné a rozhodl se pro odstranění rampy.  

Bezbariérový přístup bude umožněn vybudováním nového výtahu, který splní všechny současné požadavky 
pro bezbariérové užívání staveb.  

Šachta   

Šachetní dveře jsou řešeny v š. 900 mm. 

Ovladače na nástupištích  budou umístěny ve výšce max. 1100 mm. 

Požadavky na ovladačové kombinace na nástupištích musí splnit požadavky stanovené v  ČSN EN 81-70 – 
část 70. 

Kabina 

Klec výtahu je rozměrů 1100 x 1400 mm. Vybavení klece musí splnit požadavky stanovené v ČSN EN 81-70 
– část 70 a to: 

• madlo ve výšce 900 mm. Konstrukce madla musí splnit požadavky stanovené v bodě 5.3.2.1. 
uvedené normy 

• sklápěcí sedadlo, umístěné v dosahu ovladačů, musí mít výšku sedadla 500 mm, hloubku 300 – 400 
mm, šířku 400 – 500 mm a zatížitelností 100 kg. 

• zrcadlo na zadní stěně klece výtahu ve výšce 900 – 1800 mm. 

• ovladače – opatřené Braillovým písmem, min. vodorovná vzdálenost osy tlačítka od rohu stěny musí 
být 400 mm, vertikální umístění tlačítek musí být v rozmezí výšek 900 -1200 mm  

Požadavky na ovladačové kombinace v kleci výtahu, na optickou, akustickou a hlasovou signalizaci musí 
splnit požadavky stanovené v  ČSN EN 81-70 – část 70. 

Obousměrné dorozumívací zařízení v kleci výtahu musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé 
osoby. 

Plášť  

Prosklený plášť bude v úrovni 1.NP ve výšce 1000 a 1600 mm opatřen pruhem ze značek o průměru min. 50 
mm vzdálených od sebe max. 150 mm a jasně viditelných proti pozadí.  

2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY  

Pro stavbu budou použity takové materiály, výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 
stavby pro navržené účely zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti 
hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

2.5.1 Monitoring výtahové šachty kamerami městské policie 

Požadavkem objednavatele i provozovatele při zadání projektu bylo, aby bylo možné šachtu sledovat 
kamerovým systémem, čímž bude snížena možnost projevů vandalismu způsobených na konstrukcích nové 
stavby a zároveň zvýšena bezpečnost v okolí výtahu. V souladu s platnou legislativou je jako jediné možné 
řešení umístit před vstupy do výtahu kamery, které budou napojeny na centrální systém městské policie. 
Služebna MP se v budově úřadu MO3 nachází.  

Předběžným projednáním záměru s věcně způsobilým náměstkem primátora bylo stanoveno, že monitoring 
výtahu nebude součástí této projektové dokumentace. V PD je tak provedena pouze příprava pro pozdější 
protažení kabeláže se střechy do nižších pater ochozů. Po dokončení prací spojených s vybudováním 
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výtahu vyzve MO3 odpovědné zástupce Magistrátu města Pardubice, aby připravili zakázku na dodávku, 
montáž a zprovoznění kamerového monitoringu pro výtah, který bude předán do užívání městské policii.  

2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ  

2.6.1 Stavební řešení 

Objekt č.p. 983 je dvou až třípodlažní budova, jejíž součástí je krytý ochoz přístupný pomocí dvou 
dvouramenných schodišť a po rampě pro pěší.  

Navrhovaný výtah bude umístěn v šachtě tvořené ocelovou nosnou konstrukcí usazenou na 
železobetonovou konstrukci prohlubně, s pláštěm z lehkých hliníkových sloupků a příček zasklených 
tónovaným bezpečnostním sklem, v horní části bude plášť proveden plechovými šablonami, soklové partie 
budou opatřeny dekorativní kamínkovou omítkou. Celá konstrukce bude laděná do šedých barev, sklo může 
být voleno kouřové nebo zeleno-modře zabarvené.  

2.6.2 Konstrukční a materiálové řešení 

Stávající ochozy a rampa objektu č.p. 983 jsou provedeny jako železobetonový skelet, svislé nosné prvky 
jsou provedeny železobetonovými sloupy, vodorovné nosné prvky jsou z předpjatých dutinových panelů.  

Výtahová šachta bude založena na železobetonové prohlubni, která bude vybavena povlakovou hydroizolací 
dimenzovanou proti tlakové vodě. Pro vrchní nosné konstrukce šachty bude provedena ocelová nosná 
konstrukce s diagonálním zavětrováním a vodorovnými prvky pro kotvení vodítek a uložení výtahového 
stroje.  

2.6.3 Mechanická odolnost a stabilita 

Pro stavbu budou použity takové materiály, výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 
stavby pro navržené účely zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti 
hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ  

2.7.1 Technické řešení 

Pro nový výtah bude před započetím realizace konkrétně zvoleným dodavatelem technologie zpracována 
podrobná výrobní dokumentace, která bude předložena projektantovi k odsouhlasení. 

Pro napájení výtahu se jako nejvhodnější způsob jeví úprava stávajícího rozváděče, který je umístěn ve 2NP 
objektu č.p.983 na chodbě v prostorech místního Úřadu MO3. Z rozváděče bude kabel veden chodbou 
v podhledu k novému výtahovému rozváděči, který bude umístěn rovněž na chodbě úřadu. Odtud bude opět 
v podhledu vedena kabeláž pro technologii výtahu až ke kanceláři v rohu budovy, odkud bude projde 
střešním pláštěm a v exteriéru bude dále vedena po vrchu konstrukcí střech skrytý v UV stabilní chráničce 
až do šachty nového výtahu, kde bude zapojena do koncových bodů. 

Požadavkem provozovatele je možnost časového omezení přístupu běžné veřejnosti do výtahu. Technologie 
proto bude provedena s ovládáním časovými hodinami, které vymezí dobu během dne, kdy bude možné 
výtah ovládat běžným způsobem. Nad rámec tohoto bude výtah vybaven systémem pro čtení čipových karet 
nebo obdobného zařízení, kterými bude možné spustit ovládání výtahu také mimo vymezenou časovou dobu 
pro běžné užívání. Čipové karty (nebo jiné ovládací prvky budou předány provozovateli, který podle svého 
uvážení umožní vybraným uživatelům ovládat výtah také mimo časově vymezené období pro běžný provoz. 

2.7.2 Výčet technických a technologických zařízení 

Elektrický výtah umístěný v samostatné samonosné šachtě, která bude zapuštěna do terénu a dilatačně 
napojena na stávající ochoz.  

Nejedná se o evakuační výtah (viz. D.PBŘ).  

- Technologie 
o Nosnost 630 kg 

o Elektrický pohon 

o Příkon 5 kW 

o Synchronní bezpřevodový jednorychlostní stroj s dvojčinnou brzdou 
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o Provedení bez strojovny, veškerá technologie pro pohon umístěna v šachtě 

o Ocelová lana 

o 2 stanice (1 a 2) 

o Mikroprocesorový rozvaděč s frekvenčním měničem 

- Šachta 
o Vnitřní půdorysná světlost 1700 x 1800 mm 

o Vnější půdorysný rozměr 2300 x 2200 mm 

o Šachetní dveře 900 x 2000 mm, automatické teleskopické, povrchová úprava vypalovací lak 

o Dno v úrovni 1200 mm pod terénem v místě nástupu do stanice 1 

o Protizávaží včetně vidících čelistí vedle kabiny 

o Ovladačové kombinace a signalizace viz: STZ – odst. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

- Plášť 
o Samonosná nosná ocelová konstrukce 

o Prosklený plášť doplněný pohledovými prvky z barevného plechu v úrovni soklu a střechy. 

                       Plášť bude v úrovni 1.NP ve výšce 1000 a 1600 mm opatřen pruhem ze značek o                                        
průměru min. 50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm a jasně viditelných proti pozadí. 

- Kabina 
o Neprůchozí 

o Vnitřní půdorysná světlost 1100 x 1400 mm 

o Opláštění z dekorovaného nerezového plechu 

o Provedení „antivandal“ 

o Dveře 900 x 2000 mm, automatické teleskopické, povrchová úprava vypalovací lak 

o Osvětlení LED diodami 

o Protiskluzová podlaha 

o Zařízení v kleci a ovladačové kombinace a signalizace viz: STZ – odst. B.2.4 Bezbariérové 
užívání stavby 

o Výtahový rozváděč bude umístěn v interiéru UMO3, z důvodu zajištění bezpečnosti před 
poškozením a povětrnostními vlivy. 

2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ  

Požárně bezpečnostní řešení je podrobně řešeno v samostatné části dokumentace D. PBŘ. 

Nejedná se o evakuační výtah.  

Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední objekty, zasahuje pouze do stávajících betonových 
konstrukcí přilehlého ochozu. Požárně nebezpečný prostor zasahuje na pozemek investora. Nová výtahová 
šachta se neumisťuje do požárně nebezpečného prostoru požárních úseků nejblíže umístěného objektu č. p. 
983. Odstupová vzdálenost od služebny městské policie na úrovni 2. NP je směrem k výtahové šachtě 6,2 m 
(pro pv = 42 kg/m2, nehořlavé konstrukce, výška hu = 2,75 m, l = 11,6 m). 

Vnější odběrná místa jsou v dostatečném dosahu navrhované stavby.  

U rozváděče v budově úřadu bude nově umístěn 1 PHP práškový s hasicí schopností 27A/144B.  

2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA  

Úspora energie a tepelná ochrana není řešena. Výtah bude napojen na stávající rozvod elektrické energie 
v objektu č.p. 983. Elektrická energie bude použita pro provoz výtahu. Před výtahovým rozváděčem bude 
osazeno podružné měření, které zajistí přehled o energii, kterou spotřeboval výtah.  

Šachta je navržena jako nezateplená, uvnitř bude stejné prostředí jako v exteriéru. Tepelná ochrana se 
neřeší.  

2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY  

2.10.1 Požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Při stavební činnosti bude docházet k zvýšenému hluku a prašnosti během provádění jednotlivých fází 
stavební činnosti. Prašnost ani hluk by neměl ohrožovat vlastní budovu ani okolní objekty. Dodavatel 
předloží časový plán s harmonogramem prací. Harmonogram bude schválen odpovědným zástupcem 
investora. 
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V budově a v bezprostřední blízkosti upravovaných konstrukcí a ploch budou provedena opatření proti 
nekontrolovatelnému šíření zbytků materiálů po budově a okolí. Staveniště bude pravidelně uklízeno. 
Prašnost bude vhodným způsobem minimalizována. Po dokončení stavebních prací bude proveden 
důkladný úklid, který bude mít za cíl odstranit veškeré znečištění způsobené stavební činností.  

2.10.2 Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) 

Zdravotně technické instalace: 

Nebudou navrženými pracemi dotčeny, nové nejsou řešeny.  

Elektroinstalace: 

Nová technologie výtahu bude napojena na stávající rozvody el. energie v objektu. Napojení bude podrobně 
řešeno ve výrobní dokumentaci zhotovitele výtahů.    

Ústřední vytápění: 

Nebudou navrženými pracemi dotčeny, nové nejsou řešeny. 

Vzduchotechnika: 

Nebude navrženými pracemi dotčena, nové rozvody nejsou řešeny.  

2.10.3 Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Stavba po dokončení nebude zdrojem vibrací, hluku, prašnosti a podobně. 

Aby se na maximální možnou míru eliminovaly nepříznivé vlivy hluku a vibrací, vznikající provozem výtahu, 
budou přijata taková opatření vč. použití odpovídajících elementů snižujících vnitřní a vnější hluk od 
technologie na požadované hodnoty. 

2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ  

2.12.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Neřeší se.  

2.12.2 Ochrana před bludnými proudy 

Nevyžaduje se. 

2.12.3 Ochrana před technickou seizmicitou 

Není řešeno. 

2.12.4 Ochrana před hlukem 

Nevyžaduje se. 

2.12.5 Protipovodňová opatření 

Nevyžaduje se. 

2.12.6 Ochrana proti agresivním spodním vodám 

Nevyžaduje se. 

2.12.7 Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu, apod. 

Nevyžaduje se. 

3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

3.1 NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

Nová technologie bude napojena na stávající rozvody EL v budově úřadu MO3. Odtud se rozvede nová 
elektroinstalace technologie výtahu do šachty. Tato elektroinstalace bude předmětem výrobní dokumentace 
zhotovitele.   
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3.2 PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY  

Vzdálenost mezi rozváděčem v budově a výtahovým strojem je cca 45,0 m.   

4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  

4.1 POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH OPATŘENÍ PRO 
PŘÍSTUPNOST A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU NEBO ORIENTACE  

Výtah bude proveden v souladu s požadavky vyhl.398/2009 Sb., o technických požadavcích na bezbariérové 
užívání staveb.  

Dopravní řešení v lokalitě nebude umístěním výtahu změněno.   

4.2 NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU  

Neřeší se – stávající a není měněno. 

4.3 DOPRAVA V KLIDU  

Neřeší se – stávající a není měněno. 

4.4 PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY  

Neřeší se – stávající a není měněno. 

5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

5.1 TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Po odstranění rampy bude v určeném prostoru provedena skrývka vrchní vrstvy terénu v mocnosti 0,15 m. 
Na tyto plochy bude navezena nová humózní vrstva tl. 0,15 m, na které bude založen nový trávník.  

Stávající zpevněné plochy místech odstraněných sloupů rampy budou doplněny novou skladbou shodnou se 
se stávajícím řešením. Stávající zpevněné plochy budou od nově zatravněných ploch odděleny nově 
osazenou betonovou obrubou.  

5.2 POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 

Nejsou navrženy. Založení vzrostlé zeleně po dokončení stavebních prací zajistí Úřad MO3 ve vlastní režii.  

Součástí prací navržených v této projektové dokumentaci je pouze založení nového trávníku.  

5.3 BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ 

Neřeší se. 

6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

6.1 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA  

Výtah nebude mít negativní vliv na okolí.  

6.2 VLIV STAVBY NA PŘÍRODU A KRAJINU – OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA 
PAMÁTNÝCH STROMŮ, OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ, ZACHOVÁNÍ 
EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ APOD. 

Při demolici rampy musí být okolní vzrostlé stromy ochráněny před poškozením. 

6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

Neřeší se. 
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6.4 ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, JE-LI PODKLADEM 

Neřeší se. 

6.5 V PŘÍPADĚ ZÁMĚRŮ SPADAJÍCÍCH DO REŽIMU ZÁKONA O INTEGROVANÉ 
PREVENCI ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZPŮSOBU NAPLNĚNÍ ZÁVĚRŮ O NEJLEPŠÍCH 
DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH NEBO INTEGROVANÉ POVOLENÍ, BYLO-LI VYDÁNO 

 Neřeší se. 

6.6 NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A 
PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Nejsou navržena.  

7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Neřeší se – stávající a není měněno. 

8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

8.1 POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ  

8.1.1 Spotřeby rozhodujících stavebních materiálů: 

Budou stanoveny na základě výběru konkrétních materiálů, dle technických listů a technologických předpisů 
pro jejich zpracování a zabudování. 

8.1.2 Zajištění rozhodujících stavebních materiálů: 

Zajištění dodávky a uskladnění materiálů si zajišťuje generální dodavatel samostatně. Materiály budou na 
stavbu dovezeny v takovém množství a termínu, aby došlo k jejich zabudování v co nejkratším termínu. 
Možnost zařízení staveniště a prostor pro skladování materiálu bude v dostatečném předstihu konzultován 
s odpovědným zástupcem investora. 

8.1.3 Potřeby rozhodujících médií: 

Pro stavební práce je nutno zajistit dodávku elektrické energie a vody.  

Spotřebu energie si hradí stavba, cena dle aktuálního sazebníku a odběrového tarifu poskytovatele. 

Přípojné body budou v předstihu určeny odpovědným zástupcem investora na základě dotazu od 
generálního dodavatele stavby. 

8.2 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ  

Nevyžaduje se. 

8.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 

Zařízení staveniště bude přístupné z přilehlé pozemní komunikace. Napojení na technickou infrastrukturu se 
nevyžaduje. 

8.4 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY  

Při stavební činnosti bude docházet k zvýšenému hluku a prašnosti během provádění jednotlivých fází 
stavební činnosti. Prašnost ani hluk by neměl ohrožovat vlastní budovu ani okolní objekty. Dodavatel 
předloží časový plán s harmonogramem prací. Harmonogram bude schválen odpovědným zástupcem 
investora. 

V budově a v bezprostřední blízkosti upravovaných místností provedena opatření proti nekontrolovatelnému 
šíření zbytků materiálů po budově a okolí. Staveniště bude pravidelně uklízeno. Prašnost bude vhodným 
způsobem minimalizována. Po dokončení stavebních prací bude proveden důkladný úklid, který bude mít za 
cíl odstranit veškeré znečištění způsobené stavební činností. 
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8.5 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, 
DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Prostor staveniště a skladu materiálu bude vhodným způsobem označen a na staveniště bude zamezen 
přístup nepovolaných osob.  

8.6 MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ (DOČASNÉ / TRVALÉ)  

Zábory budou pouze dočasné.  

V exteriéru bude staveniště zřízeno pouze v bezprostřední nutné blízkosti řešených konstrukcí.  

V objektu je nutné dbát na omezenou únosnost stávajících konstrukcí a významně nepřitěžovat stávající 
konstrukce mezideponií stavební suti nebo sklady většího množství těžkého stavebního materiálu. Pro 
mezideponie bude určeno místo správou budovy. 

8.7 POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 

Nejsou stanoveny.  

8.8 MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI 
VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 

V době bouracích prací se předpokládá produkce následujícího odpadu, za jehož likvidaci je zodpovědný 
dodavatel stavby (dle vyhl.č. 93/2016 Sb.). 

Třída:  Popis odpadu:    množství [t] 
17 01 01 Beton     250,0 t 
17 02 01 Dřevo     1,0 t 
17 02 02 Sklo     0,5 t 
17 02 03 Plasty     0,5 t 
17 03   Asfaltové směsi    10,0 t 
17 04 05 Železo, ocel    5,0 t 
Jedná se převážně o materiály z bouracích prací.  

Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o likvidaci 
odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin. Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních 
mechanismů. 

8.9 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN  

Zemina získaná z výkopů bude použita pro zpětné zásypy. Zemina, která zbyde, bude odvezena na skládku.   

Pro založení trávníku bude dovezeno cca 40,0 m2 humózní zeminy.   

8.10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ  

S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem 185/2001 o odpadech, nařízení vlády č. 197/2003 
a předpisů souvisejících. 

Odpady vzniklé při stavebních pracích budou tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou odstraněny 
na zařízeních k tomu určených. O nakládání s odpady včetně přepravy bude vedena evidence (§39 a 40 
zák. č. 185/2001 o odpadech v platném znění), která bude ihned po dokončení výstavby předložena referátu 
životního prostředí. Zhotovitel stavby v rámci své výrobní přípravy vypracuje plán rozmístění nádob pro 
skladování odpadů včetně zabezpečení nebezpečných odpadů. 

Odpady přednostně využít nebo recyklovat, resp. nabídnout k využití, na skládku ukládat až nevyužitelné 
zbytky. 

Během bouracích prací budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – různá stavební suť, zbytky 
stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastové fólie). Při natírání 
konstrukcí, lepení, dále při úklidu apod. se vyskytnou odpady typu nádoby z kovů i z plastů s obsahem 
znečištění, znečištěné textilní materiály. Třídění odpadu bude probíhat přímo na staveništi. Skladování bude 
provedeno na zabezpečené skládce. Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat 
dodavatelská stavební firma. Odpadní hmoty, materiál z bouracích prací, bude likvidován na příslušných 
skládkách a likvidace bude doložena příslušnými doklady. Odpady vzniklé při stavebních prací budou tříděny 
dle jednotlivých druhů a kategorií a budou odstraněny na zařízení k tomu určených. O nakládání s odpady 
včetně přepravy bude vedena evidence (§39 a 40 zák. č. 185/2001 o odpadech v platném znění), která bude 
nedílnou součástí stavebního deníku. Odpady budou tříděny podle druhu a kategorie a skladovány na 
vyhrazené části pozemku s ohledem na dopravní obslužnost pozemku. Stavební a demoliční odpady budou 
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průběžně ukládány do přistaveného kontejneru, který bude dle potřeby vyvážen na zařízení k tomu účelu 
určeném. Shromažďování a přechodné skladování odpadů před jejích přepravou ke zneškodnění odbornými 
firmami, bude prováděno při dodržení všech ustanovení příslušných zákonných předpisů upravujících 
odpadové hospodářství, zejména pak zákon čísl. 185/2001 Sb. v platném znění. Likvidace jednotlivých 
druhů odpadů bude zajištěna smluvně s příslušnými odbornými firmami. Podle zákona o odpadech čís. 
185/23001 Sb. v platném znění je povinností původce odpadů zajistit zneškodnění v případě, že jejich další 
využití není možné.   

8.11 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI, 
POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Veškeré použité výrobky musí splňovat požadavky Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (v platném znění) 
§ 156 včetně předpisů navazujících! 

Při demoličních aj. pracích musí být dodrženy veškeré platné předpisy bezpečnosti práce, technologický 
postup prací vč. zajištění BOZP dle nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 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 musí vypracovat vybraný zhotovitel stavby. 

Při výstavbě je nutno zachovávat veškeré bezpečnostní předpisy, zvláště pak předpisy o ochraně zdraví při 
práci a požární ochraně: 

- 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 

- Vyhláška č. 192/2005, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., 
kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů 

- 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.101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- Zákon č. 338/2005 - Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad 
bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změní 

- Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

- Nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- ČSN 650201 - hořlavé kapaliny-prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 

- ČSN 018010 - bezpečnostní tabulky a značky. Staveniště bude označeno dle ČSN, bod 5.    

Zhotovitel musí v rámci své výrobní přípravy vypracovat potřebné technologické postupy BOZP a požárního 
zabezpečení, posuzovat stavbu v rozpracovaném stadiu a prokazatelně s tím seznámit pracovníky. 

Postup stavebních prací určí dodavatel stavebních prací. 

Po výběru konkrétního dodavatele stavby je nutné posoudit, zda je požadováno přizvat koordinátor BOZP.  

 

8.12 ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB  

Odstranění rampy je podmíněno vybudováním a zprovozněním výtahu. Bezbariérový přístup k 2NP bude po 
celou dobu stavby zachován.    

8.13 ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ  

Není vyžadováno.  

8.14 STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PROVÁDĚNÍ 
STAVBY ZA PROVOZU, OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI 
VÝSTAVBĚ APOD.) 

Po dobu provádění stavebních prací budou dotčené prostory objektu užívány. Vybraný zhotovitel vypracuje v 
rámci své předvýrobní přípravy harmonogram prováděných prací, který bude zohledňovat přístup k 
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jednotlivým provozům v budově a zároveň bude zajištěn bezpečný provoz pro pěší, aby nedošlo ke zranění 
osob nebo pracovníků stavby. 

Zhotovitel předloží v předstihu před realizací harmonogram stavebních prací k odsouhlasení odpovědnému 
projektantovi a zástupci investora. 

8.15 POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY  

Předpokládané termíny výstavby: 

Zahájení stavebních prací 06/2020 

Předpokládané dokončení stavebních prací 12/2021 

9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Neřeší se – zůstává stávající. 

V Hradci Králové 06/2020 vypracoval: Martin Illich 
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