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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

Stavební pozemek se nachází v obci Přerov, místní část Újezdec. V současné 

době se v místě stavby nachází pole. Terén je mírně svažitý. Stavební 

pozemek je z hlediska napojení na infrastrukturu vhodný, v blízkosti se 

nachází veškeré potřebné inženýrské sítě (IS).  

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický 

průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 

apod.), 

Geologické poměry nebyly zjišťovány. Protikorozní ani radonový průzkum 

nebyl proveden. Dá se předpokládat nutnost sanace/zlepšení podloží 

pod komunikacemi, pod orniční vrstvou se bude zřejmě nacházet nevhodná 

jílovitá zemina. Před dalším stupněm PD je vhodné provést alespoň 2 kopané 

sondy do hloubky 1,5 m ke zjištění typu zeminy v podloží a výskytu spodních 

vod. 
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c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

Stavba zasahuje do ochranných pásem inženýrských sítí: 

 VN, NN (ČEZ Distribuce, a.s.) 

 rozvody plynu (RWE GasNet, s.r.o., zastoupený RWE Distribuční služby, 

s.r.o.) 

 telekomunikační vedení (O2 Czech Republic, a.s., Nej TV, a.s.) 

 vodovod, kanalizace (VaK Přerov, a.s.) 

 veřejné osvětlení (Technické služby města Přerova s.r.o.) 

 

Při realizaci je nutné dodržet podmínky uvedené ve vyjádřeních jednotlivých 

správců inženýrských sítí. Výkopy v blízkosti inženýrských sítí budou 

prováděny ručně a obezřetně. Krytí inženýrských sítí zůstane obvykle 

minimálně zachováno. Vzhledem k tomu, že průběhy sítí byly do 

dokumentace zakresleny s přesností odpovídající zaslaným podkladům od 

jednotlivých správců, je nutné před zahájením stavby důsledně vytyčit 

všechny tyto sítě na místě samém (v součinnosti s jednotlivými správci). 

V případě pochybností o skutečném směru a hloubce uložení, budou trasy 

určeny ručně kopanými sondami. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území, 

 

V souladu s požadavky § 20, bodu 5., písm. c) vyhlášky 501/2006 Sb., o 

obecných požadavcích na využívání území, není navrženo odvádění dešťové vody 

kanalizací, ale její vsakování v území. Aby byla dešťová voda zachycována na 

pozemku parc. č. 1027/7, bude podél navržené komunikace proveden mělký 

průleh hl. do 25 cm, který bude po cca 10 m přerušen hrázkami, které zajistí 

zpomalení až zabránění odtoku vody z území. Zachycená voda z komunikace 

bude tedy částečně vsakovat a částečně se odpařovat.  

 

Během stavby není nutné řešit provizorní odvodnění staveniště vzhledem 

k mírně svažitému terénu. Stavba bude mít negativní vliv v době realizace na 

své okolí zejména z pohledu hlučnosti a prašnosti.  

 

Podle sdělení Odboru správy majetku a komunálních služeb Magistrátu města 

Přerova je podél komunikace v ulici U Spojů vybudován podzemní vsakovací 

objekt. Zákres jeho umístění nebyl projektantovi poskytnut. V terénu nejsou 

patrné žádné známky jeho polohy. Protože vlastník tohoto objektu neposkytl 

žádné bližší údaje, nemůže projektant žádným způsobem technicky reagovat. 

Stavebník je tímto na výskyt upozorněn a při výstavbě bude v případě nutnosti 

problém řešen. Jak je uvedeno ve vyjádření, původní příkop, který vodu sváděl 

do vsakovacího objektu, také není v terénu zřejmý. Výše uvedené informace 
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nemají vliv na projektantem navržené řešení, polohu komunikace ani její 

konstrukci.  

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Stavba si vyžádá kácení vzrostlé zeleně – dva ořešáky, z nichž jeden má 

obvod 108cm ve výšce 130cm nad zemí. Druhý ořešák má obvod menší než 

80cm, takže nemusí být vydáno povolení orgánu ochrany přírody ke kácení. 

Klasické demolice stávajících objektů nebudou prováděny, dojde pouze 

k výkopovým pracím v rostlém terénu. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

Stavbou dojde k záboru ZPF, nedojde k záboru PUPFL. Zábor ZPF je řešen 

žádostí o souhlas s odnětím půdy ze ZPF. 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu), 

Příjezd na stavební pozemek bude veden mimo ulici U spojů, která není na 

staveništní dopravu uzpůsobena a je ve špatném technickém stavu. Vlastník 

MK má obavy o zhoršení jejího stavu právě vlivem staveništní dopravy. 

Podrobněji bude tato problematika řešena v dalším stupni PD (ZOV). 

Předběžně se počítá s využitím polních cest nebo pozemků souběžných s výše 

uvedenou ulicí. Investor vlastní písemný souhlas spoluvlastníků pozemku p. č. 

1027/1 v k.ú. Újezdec u Přerova s užíváním části tohoto pozemku pro 

dopravu po dobu stavby, viz dokladová část projektové dokumentace.  

Stavba bude napojena na inženýrské sítě – rozvody VO, SLP, vodovod, 

kanalizace. Nejsou známy žádné související aktivity v území, se kterými by 

bylo nutné stavbu koordinovat. Navrhovaná komunikace bude odvodněna 

podélným a příčným spádem do přilehlé zeleně (p.č. 1027/7).  

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

   investice. 

Stavba bude provedena v jedné etapě. Termín realizace není v současnosti 

stanoven, realizace zřejmě proběhne v roce 2015. Stavba bude dokončena cca 

3 měsíce od jejího zahájení.  

 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účelem stavby je připravit kompletní infrastrukturu pro budoucí výstavbu 

dvou rodinných domů, tedy: účelová komunikace, rozvod NN, kanalizaci, 

telekomunikační vedení (NejTV),  veřejné osvětlení.  

 

Základní údaje o kapacitě stavby: 

 komunikace (netuhá voz.) – 400 m2 (bez budoucích sjezdů) 
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 vodovod DN 100 (110x10) – PE 100 SDR 11 - délka 107 m 

2 přípojky DN 25 zakončené vodoměrnou šachtou + 1 zaslepená 

odbočka DN 25 - celkem 7 m 

 tlaková kanalizace PE DN 50 - délka 96 m 

2 přípojky PE DN 25 + 1 odbočka bez čerpací jímky – celkem 10 m 

 telekomunikační rozvod – délka cca 100 m 

 veřejné osvětlení cca 101 m + 3 osvětlovací stožáry 

 elektro NN - není součástí tohoto projektu, stavebním úřadem 

v Přerově bylo vydáno územní rozhodnutí č. 118/2014 ze dne 

28.5.2014 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení. 

Dokumentace řeší dopravní a technickou infrastrukturu, na kterou nejsou 

kladeny zvláštní architektonické nároky. Návrh vychází jednak 

z majetkoprávních dispozic, jednak z urbanistické koncepce Magistrátu města 

Přerova (var. B, zpracovatel koncepce je Urbanistické středisko Brno, spol. 

s r.o., březen 2013). 

Tato koncepce řeší lokalitu v daleko větším rozsahu. Reálná výstavba ve 

větším měřítku samozřejmě závisí na přístupnosti jednotlivých pozemků a 

zájmu potencionálních stavebníků. Vzhledem k tomu, že se jedná o první dva 

RD v území, je logické, že stavebníci nemají ekonomickou sílu a vůli 

investovat do finální podoby inženýrských sítí a silničních komunikací. 

Obzvláště v případě, kdy by to vyžadovalo zcela neúměrně vysoké náklady. 

Proto se v této fázi omezili na nezbytný rozsah při budování infrastruktury 

tak, aby splňoval zákonné a normové požadavky. Silniční komunikace je tedy 

navržena jako zpevněná, jednopruhová, obousměrná. V budoucnu (dle 

Urbanistické koncepce) pak může být při vhodné organizaci v území vedena 

jako jednosměrná. Konstrukci lze v budoucnu zesílit o finální obrusné vrstvy, 

lze řešit samostatné odvodnění apod. 

  

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Není pro stavbu relevantní. Nejedná se o stavbu výrobního charakteru. 

 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb osobami, je v dokumentaci 

respektována. Součástí stavby nejsou komunikace pro pěší. Není nutné 

vymezovat parkovací místa pro tělesně postižené, budovat vodící linie apod. 

Podélný spád komunikace splňuje podmínky vyhlášky. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Při užívání stavby bude bezpečnost zajištěna zejména dodržením příslušných 

normových i jiných požadavků na stavební objekty při výstavbě.  

 

Při samotném provádění stavby je nutno plnit všechny stávající předpisy 

o bezpečnosti práce ve stavební výrobě. V celém prostoru staveniště musí být 

všichni pracovníci i hosté vybaveni ochrannými pomůckami. Stavba bude 

prováděna podle vypracované projektové dokumentace, při dodržení platných 

norem, předpisů a nařízení. Zvláštní důraz je třeba klást na vyhlášku 

č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení a na NV č. 591/2006 Sb. o minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a také 

hygienické předpisy o požadavcích na pracovní prostředí. Dále je nutno 

dodržovat a řídit se následujícími právními předpisy a dalšími požadavky, 

které jsou v následujících dokumentech: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, hlava II 

 Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP 

na pracovištích s nebezpečím pádu 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o min. požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

 Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, 

hlášení a zasílání záznamů o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů 

a institucí 

 Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

 Při provádění zemních prací musí být dodržovány ustanovení ČSN 73 6133 

Po dokončení stavby se provoz na komunikaci řídí platnými předpisy ČR. 

 

B.2.6 Základní technický popis staveb 

Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty: 

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy 

SO 301 – Vodovod 

SO 302 – Tlaková kanalizace 

SO 401 – Rozvod NN (není součástí PD, řeší ČEZ Distribuce, a.s.) 

SO 402 – Veřejné osvětlení 

SO 403 – Rozvod SLP 

 

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy 

Účelová komunikace (dle 13/97 Sb.) mezi dvěma pásy budoucí výstavby RD 

je navržena jako jednopruhová obousměrná. Základní šířkové uspořádání 

komunikace v podstatě odpovídá základní kategorii MO1 3,5/3,5/30 

(a = 3,50 m). Celková délka nové komunikace je 105 m. Na začátku úseku je 

v místě napojení na MK navržena výhybna. 
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Stávající příjezd po jednopruhové místní komunikaci U Spojů, která je 

dopravně napojena na ulici Hlavní, má délku cca 98 m. Jednopruhová 

obousměrná komunikace je akceptovatelná pro intenzitu provozu max. 500 

vozidel za 24 hodin. Což jistě vyhoví. Dle ČSN 736110 se výhybny zřizují 

po 100 – 200 m (odstavec 14.2.3). V rámci revize č.1 jsme proto navrhli 

v místě napojení nové účelové komunikace na stávající MK výhybnu tak, aby 

bylo možné vyhýbání vozidel alespoň po 100 m průjezdu (tedy v polovině 

celého úseku MK+ÚK). Rozhled na protijedoucí vozidla je vyhovující.  

 

Konstrukce komunikace je navržena následovně: 

Asfaltobetonová vozovka 

- dvojvrstvý nátěr  DV - PMB  20 mm ČSN 73 6129 

- R-materiál  RA 50 mm TP 208, ČSN EN 13108-8 

- štěrkodrť  ŠDB 0-32 300 mm ČSN 73 6126-1 

- celkem 370 mm 

- zlepšení zeminy v podloží dle typu a únosnosti zeminy (např. výměna 

nevhodné zeminy netříděným lomovým kamenivem, zlepšení chem. cestou)  

 

Komunikace je dimenzována a parametry směrových oblouků šířkově odpovídají 

i pro průjezd hasičských vozů a vozů pro odvoz komunálního odpadu. Přičemž 

svoz odpadu bude realizován po dohodě s Technickými službami města Přerova. 

 

V budoucnu je možné takto provedenou komunikaci doplnit/zesílit o 

odvodňovací pás (přídlažbová dlaždice) spolu se silničním nájezdovým 

obrubníkem v. 15 cm. Bude doplněno odvodnění pomocí uličních vpustí 

(po vybudování gravitační kanalizace). Po položení finální obrusné 

vrstvy ACO v tl. 5 cm bude mít komunikace šířku mezi obrubami 4,0 m a 

fáze souběžných nájezdových obrub bude 5 cm. 

 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky „Vyhlášky 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb“ 398/2009 Sb. V našem případě nejsou nutná žádná zvláštní opatření.  

 

Výškové řešení zohledňuje stávající úroveň okolních ploch. Je počítáno 

s rezervou na budoucí zesílení konstrukce vozovky. 

 

Odvodnění je zajištěno příčným a podélným spádem do terénu. Samostatné 

odvodnění pláně při výstavbě není nutné. 

Plocha komunikace viz bod B.2.1 této zprávy. 

 

SO 301 – Vodovod 

Jde o vybudování nového vodovodního řadu, navázaného na stávající potrubí 

vodovodu PVC DN 100 (Vodovody a kanalizace Přerov). Nový vodovod DN 100 

(110x10) z PE 100 SDR 11 je veden v zelené ploše a je ukončen nadzemním 

hydrantem DN 80, který bude sloužit pro odkalení potrubí a pro požární účely. 

Napojení nemovitostí - přípojky z PE DN 25 SDR 11 (32x2,9) k jednotlivým 
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RD budou řešeny pomocí navrtávacích pasů DN 100/25 s uzávěrem a budou 

ukončeny za hranicí stavebních parcel 1027/3, 1027/4 plastovou vodoměrnou 

šachtou „Hutira“. Pro stavební parcelu 1027/2 bude provedena pouze 

stavební připravenost vysazením odbočky v rámci společného pozemku 

1027/7.  

Délka vodovodu a počet a délka přípojek viz bod B.2.1 této zprávy. 

 

 

SO 302 – Tlaková kanalizace 

Splaškové vody z RD budou odváděny nově vybudovanou tlakovou kanalizací, 

napojenou na novou revizní šachtu, osazenou na stávající kanalizaci. Na 

potrubí bude před touto revizní šachtou osazen zpomalovací dílec, aby 

splaškové vody prudce nestříkaly do šachty.  

Potrubí kanalizace je navrženo z PE 100 - SDR 11 v profilu DN 50 (63x5,8). U 

dvou stavebních pozemků (1027/3, 1027/4) bude osazena betonová čerpací 

jímka ze skruží DN 1000. Jímka bude vystrojena čerpadlem EFRU s řezacím 

zařízením a ovládací automatikou. Napojení elektro bude z rozvaděče 

rodinného domu. Výtlak z jímky do hlavního řádu bude z PE DN 25 (32x2,9). 

Pro stavební pozemek 1027/2 bude provedena pouze stavební připravenost 

vysazením odbočky bez čerpací jímky, a to v rámci společného pozemku 

1027/7.  

 

Odpadní vody dešťové ze střech a zpevněných ploch v areálu jednotlivých RD 

budou řešeny zasakováním na vlastním pozemku v souladu s § 20 a § 21 

vyhlášky č. 50/2006 Sb. 

 

Vlastníky kanalizace budou vlastníci budoucích nových rodinných domů. 

Maximální kapacita navržené tlakové kanalizace je cca pro 30 domů. 

 

Délka kanalizačního řadu a počet a délka přípojek viz bod B.2.1 této zprávy.  

 

 

SO 401 - Rozvod NN (není součástí PD) 

Na uvedenou trasu NN bylo stavebním úřadem v Přerově vydáno územní 

rozhodnutí č. 118/2014 ze dne 28.5.2014. Projektovou dokumentaci a 

následnou výstavbu zajišťuje ČEZ Distribuce, a.s. V naší dokumentaci je pro 

úplnost zakreslena trasa NN, povolená výše uvedeným územním rozhodnutím. 

 

SO 402 – Veřejné osvětlení 

V rámci výstavby infrastruktury pro rodinné domy bude zřízeno v místní 

neosvětlené části podél nově budované komunikace veřejné osvětlení 

s instalací sadových ocelových, žárově zinkovaných stožárů s výbojkovými 

svítidly 70 W Philips Malaga nebo zářivková svítidla Modus 2 x 18W. Přesný 

typ svítidel bude v dalším stupni PD upřesněn po dohodě s vlastníkem nebo 

provozovatelem sítě VO. Napojení bude provedeno ze stávajícího rozvodu VO 

v obci. Osvětlení bude provozováno v automatickém provozu na základě 
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poklesu intenzity osvětlení. Kabely budou vedeny v zemi v kabelové rýze v 

pískovém loži zakrytým výstražnou folií. Všechny přechody pod komunikacemi 

a budoucími sjezdy k RD budou vedeny v chráničkách dle ČSN. Nové osvětlení 

bude osvětlovat přístupovou komunikaci pro novostavby rodinných domů. 

Základní technické údaje: 

Proudová soustava: 3 PEN 50Hz, 400/230V / TN-C 

   1 NPE 50Hz, 230V/ TN-S 

Ochrana před nebezpečným dotykem: dle ČSN 33 4000-4-41 samočinným 

odpojením od zdroje, doplněna doplňujícím pospojováním.  

Místo napojení: Na stávající rozvody VO v obci 

Stupeň dodávky el. energie: objekt je zařazen ve 3. stupni dle  ČSN 34 1610. 

Uzemnění: ochranný nulovací vodič silnoproudu bude připojen na uzemňovací 

soustavu. 

Ochrana před účinky zkratových proudů: provedena jistícími prvky  

Prostředí:   venkovní 

Instalovaný výkon:  Pi = 0,210 kW (max.) 

Materiál: 

Pro kabelový rozvod bude použito kabelu AYKY 4x16 + FeZn d8. Dále bude 

použito osvětlovacího bezpaticového sadového stožáru SB6 (6 m) a svítidla 

(70W). Ve volném terénu kabel bude uložen v kabelové rýze 35 × 70 cm 

v pískovém loži zakrytém výstražnou folií. Pod komunikací a ve zpevněných 

plochách a pod budoucími sjezdy bude kabel uložen v hloubce 100 cm 

v chráničce. Křižovatky a souběhy s jednotlivými sítěmi budou provedeny 

v chráničce, případně betonovém žlabu, přesahující místo křížení 1 m 

na každou stranu. 

Požadavky na vybavení: 

Délka trasy:   cca 100 m 

Počet svítidel / stožárů:  3 ks 

Objekt nemá specifické požadavky na vybavení. Uložení kabelu bude 

provedeno dle prostorové normy ČSN 736005. 

 

Sloupy VO v ochranném pásmu vodovodu musí mít základové patky 

založené 1m pod úrovní vodovodu tak, aby při rekonstrukci nebo 

opravě vodovodu nemohlo dojít k narušení stability sloupu. 

 

Délka kabelu viz bod B.2.1 této zprávy. 

 

 

SO 403 - Rozvod SLP 

Bude položen optický kabel, který bude v celé délce ochráněn chráničkou – 

trubkou HDPE průměru 40mm. 

Ve volném terénu bude kabel uložen v kabelové rýze 35 x 70 cm v pískovém 

loži zakrytém výstražnou folií. Pod komunikací a ve zpevněných plochách 

a pod budoucími sjezdy bude kabel uložen v hloubce 100 cm v chráničce. 

Přechod přes místní komunikaci bude realizován překopem. Křižovatky a 

souběhy s jednotlivými sítěmi budou provedeny v chráničce, případně TK 
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žlabu, přesahující místo křížení 0,5m na každou stranu. V místech křížení a 

v těsném souběhu s inženýrskými sítěmi je nutno zemní práce provádět 

ručně. Uložení kabelu bude provedeno dle prostorové normy ČSN 73 6005. 

 

Délka kabelu viz bod B.2.1 této zprávy. 

 

 

B.2.7 Technická a technologická zařízení 

Není pro stavbu relevantní. Nejedná se o stavbu výrobního charakteru. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 

nebezpečných prostorů, 

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, 

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními 

zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby, 

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku 

včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany 

 

V průběhu výstavby bude zachován bezpečný přístup hasící a záchranné 

techniky pro případ požáru či jiného ohrožení stávajících staveb či 

obyvatelstva. 

 

Z hlediska požární ochrany je komunikace včetně souvisejících stavebních 

objektů stavbou nevýrobního charakteru. Požárně bezpečnostní řešení 

stavby viz Příloha č. 1 této zprávy. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení, 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Není pro stavbu relevantní. 

 

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.). 

Zvýšenou prašnost a hlučnost lze očekávat pouze po dobu výstavby.  

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová 

opatření apod. 

Není pro stavbu relevantní. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, 

 

Nově navržené inženýrské sítě budou napojeny na stávající IS (místa napojení 

jsou určena správci sítí): 

 elektro (ČEZ Distribuce, a.s.) - napojení budoucích rodinných domů bude 

provedeno z napojovacího místa NN, které určil provozovatel energetické 

sítě (vyznačeno v situaci stavby). Jedná se o jeden ze sloupů nadzemního 

vedení NN podél stávající místní komunikace (MK) – není součástí této 

dokumentace. 

 telekomunikační sítě (Nej TV, a.s.) – optický kabel bude napojen ze 

stávající rozvodné skříně. 

 vodovod (VaK Přerov, a.s.) – bude napojen na stávající vodovod PVC 

DN 100 

 kanalizace (VaK Přerov, a.s.) – splaškové vody z RD bude odváděny nově 

vybudovanou tlakovou kanalizací, která bude napojena na novou revizní 

šachtu, osazenou na stávající kanalizaci  

 veřejné osvětlení – bude napojeno ze stávajících nadzemních rozvodů 

VO (stejně jako NN). Nová kabelová trasa VO je navržená jako společná 

s rozvody NN. 

 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení, b) napojení území na stávající dopravní 

infrastrukturu, c) doprava v klidu. 

Popis dopravního řešení je zřejmý z předchozího textu. Obecně lze konstatovat, 

že stavba respektuje stávající silniční síť beze změn a doplňuje ji o účelovou 

komunikaci zpřístupňující novou zástavbu.  

 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Po dokončení výstavby bude poškozená zeleň (travnatá plocha) uvedena 

do původního stavu. Dojde tedy k dorovnání terénu a osetí travním semenem. 

Bude tedy nutné doplnit ornici za hranu zpevněné komunikace. Konkrétní 

bilance zemních prací budou součásti dalšího stupně PD, stejně jako detailní 

návrh sadových úprav. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Stavba nebude mít významný negativní vliv na životní prostředí v dané 

lokalitě, nebude mít ani významný vliv na dopravní zátěž v lokalitě. 
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b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 

krajině, 

Stavbou dojde k záboru ZPF. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů. 

Není pro stavbu relevantní.  

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Není pro stavbu relevantní. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště bude probíhat mimo ulici U spojů. 

 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Místní obyvatelé, kterých se výstavba přímo dotkne, budou před zahájením 

výstavby informování o harmonogramu prací dodavatele stavby.  

Celé staveniště musí být zabezpečeno tak, aby bylo minimalizováno riziko 

úrazu při jeho průchodu. Budou zabezpečeny provizorní přístupy do objektů, 

které jsou zasaženy stavbou. Většinou formou položení dřevěných podlážek 

tak, aby bylo možné překonat obnaženou zemní pláň (zejména pokud bude 

v období srážek bahnitá), výkopy apod. Je nutné, aby veřejné osvětlení bylo 

po celou dobu výstavby funkční. 

Staveniště nebude oplocené, bude pouze podle potřeby zabezpečeno 

přenosným zábradlím. 

Při budování výkopů a pracích souvisejících s instalací chrániček stávajících 

inženýrských sítí a s jejich stranovými posuny nesmí být dotčená místa 

ponechána bez důkladného zakrytí (např. dřevěnými podlážkami). Výkop musí 

být ihned po položení chrániček/inženýrských sítí zasypán do úrovně pláně. 

Výkopy musí být řádně označeny, zabezpečeny přenosným zábradlím. 

Při výstavbě bude samozřejmě dočasně negativně ovlivněno životní prostředí. 

Zejména z hlediska zvýšené hladiny hluku a zvýšené prašnosti při provádění 

prací. 

Povinností realizační firmy bude udržovat stavbu, její okolí a příjezdové 

komunikace v čistém stavu tak, aby negativní vlivy byly eliminovány 

na minimum. Je nutné zamezit zvýšené prašnosti při prováděných pracích 

kropením staveništní plochy (dle klimatických podmínek), dodržovat pracovní 

dobu.  

Ochrana ovzduší bude prováděna na základě § 10 vyhlášky č. 268/2009 Sb. 

Nakládání s odpady bude probíhat podle zákona 185/2001 Sb. 
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Narušené zelené plochy budou po ukončení hlavních stavebních prací uvedeny 

do původního stavu. Obnova trávníků bude provedena odbornou firmou 

(dle ČSN DIN 18917). 

Stavba nesmí ohrozit okolní dřeviny. Z tohoto důvodu realizační firma ochrání 

před začátkem stavby kmeny všech potenciálně ohrožených stromů. 

Olaťovány musí být nejen tyto vyznačené stromy, ale všechny stromy, u nichž 

hrozí poškození stavbou.  

Maximálně respektovány budou i kořeny stromů, výkopové práce ve 

vzdálenosti do 2 m od stromů budou prováděny ručně. 

 

Odpadové hospodářství 

Nakládání s odpady bude probíhat podle zákona 185/2001 Sb. 

Při stavbě mohou vznikat zejména tyto odpady, označené podle katalogu 

odpadů, vyhlášky 381/2001 Sb. takto: 

 

17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01, 17 04 07 – 

směsné kovy, 17 04 11 – kabely, 17 01 07 - směsi nebo oddělené frakce 

betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, 20 03 01 - směsný komunální 

odpad, 15 01 03 – dřevo a dřevěné obaly.  

 

Podle § 2 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech nemusí být se 

zeminami a jinými přírodními materiály, vytěženými během stavebních 

činností, nakládáno jako s odpadem, pokud je zajištěno, že materiál bude 

použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl 

vytěžen. 

 

S odpady, které vzniknou během stavby, bude nakládáno ve smyslu § 9a 

Hierarchie způsobu nakládání s odpady zákona č. 185/2001 Sb. (§ 9a vložen 

právním předpisem č. 154/2010 Sb.). To znamená, že je nutno předcházet 

vzniku odpadů a pokud vzniknou, mají být opětovně použity, příp. 

recyklovány. Není-li to možné, mají být využity jiným způsobem (např. 

energetické využití). Poslední možností hierarchie způsobu nakládání 

s odpady je uložení odpadu na skládku.  

 

V současné době lze pro vyhledání možností využití a likvidace odpadů využít 

Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady včetně jejich povolených 

odpadů, které vydal Krajský úřad Olomouckého kraje na internetové adrese 

http://kuokn.kr-olomoucky.cz/websouhlasy/. Zde lze vyhledat příslušné firmy 

i podle regionální působnosti. 

 

Odpady a zemina budou ze stavby odváženy přímo na místo určení, viz 

odstavce výše, nebo na skládku nebo meziskládku.  

Využití jiných pozemků, než jsou pozemky zasažené stavbou, pro 

skladování zeminy je možné pouze na základě dohody mezi 

dodavatelem stavby a vlastníkem pozemku. Materiál na stavbu bude 

http://kuokn.kr-olomoucky.cz/websouhlasy/
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dovážen dle aktuální potřeby, dodavatel stavby musí minimalizovat nároky 

na prostor meziskládek. 

Přesné množství odpadů, které bude určeno dle skutečné kubatury předané 

mimo stavbu k opětovnému použití, recyklaci nebo uložené na skládce, bude 

doloženo ke kolaudačnímu řízení dodavatelem stavby. 

 

c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Stavbou nedojde k zásahu mimo pozemky uvedené v bodě A.3 j) Průvodní 

zprávy. Tyto pozemky jsou dostatečně velké i pro zřízení dočasného zařízení 

staveniště. 

 

d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemina bude ze stavby přímo odvážena na skládku nebo meziskládku. Využití 

jiných pozemků pro skladování zeminy je možné pouze na základě dohody 

mezi dodavatelem stavby a vlastníkem pozemku. Materiál na stavbu bude 

dovážen dle aktuální potřeby, dodavatel stavby musí minimalizovat nároky na 

prostor meziskládek. Množství zemních prací bude součástí slepého rozpočtu 

obsaženého v dalším stupni projektové dokumentace. 


