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a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace  

V případě odchylek, provedení jiného rozsahu prací, nebo změně materiálu, je nutné 
vypracovat dokumentaci skutečného provedení. 

 

b) Požadavky na zpracování plánu BOZP 

Vzhledem k charakteru stavby, počtu profesí a době trvání stavby se předpokládá 
povinnost zpracovat plán BOZP a zároveň činnost koordinátora BOZP na stavbě. 

Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních 
předpisů ve stavebnictví a nařízení. 

 

c) Podmínky realizace prací, budou-li provád ěny v ochranných nebo 
bezpečnostních pásmech jiných staveb 

V daném území jsou stavbou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí a to elektrické 
energie, vodovodu, kanalizace, plynovodu, datové sítě a železničních drah. Práce 
v ochranných pásmech bude probíhat s nejvyšší obezřetností za podmínek určených 
jednotlivými správci inženýrských sítí. 

 

d) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci stav eništ ě a provád ění prací 
na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vl astností staveništ ě nebo 
požadavk ů stavebníka na provád ění stavby 

Stavební práce na objektu musí být v souladu s odsouhlaseným harmonogramem. 
Obecní úřad bude dle předpokladu v průběhu prací v provozu a je nutné zajistit během 
provádění prací bezpečný provoz užívání. 

Nutno zohlednit aktuální požadavky vedení mateřské školy v případě provozu během 
realizace zateplovacích prací. V době provádění kotvení na střechách a obvodovém 
plášti nutno dle požadavků investora a provozovatele zohlednit požadavek 
nenavyšování nadbytečné hlučnosti v dopoledních hodinách. 

Na všech střechách, zejména tam kde dojde k odkrytí střešního pláště a nebude funkční 
hydroizolační vrstva, nesmí dojít k zatečení. Práce bude prováděna v takových 
záběrech, aby nedošlo k zatečení.  

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit, dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby, a vyhlášky č. 269/2009 Sb., kterou se m ění 
vyhláška č. 501/2006 Sb., přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se 
stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému 
obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopnosti 
pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, 
k omezování přístupu k přilehlým stavbám, nebo pozemkům, k sítím technického 
vybavení a požárním zařízením. 

V době, kdy bude objekt užíván ke svému účelu, během probíhajících stavebních prací, 
bude do objektu zajištěn řádný a bezpečný vstup!  
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Stavba bude oplocena, jednotlivé přístupy do objektu budou kryty vhodným způsobem 
např. stříškami a tím bude zajištěna ochrana třetích osob. V případě zhoršených 
dopravních podmínek bude určena pověřená osoba, která bude v okolí výjezdu ze 
staveniště řídit dopravu.  

e) Ochrana životního prost ředí při výstavb ě 

Lze konstatovat, že stavba nijak neovlivní životní prostředí. Území nesmí být 
zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení. 

Dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
zákona č. 93/2004 Sb. není třeba posuzovat stavbu z pohledu vlivu stavby na životní 
prostředí. 

Z pohledu odpadů a jejich likvidace bude vše prováděno podle zákona o odpadech č. 
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 275/2002 Sb.) a dle vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí č. 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady.  
Odpady vzniklé při realizaci stavby a během vlastního provozu objektu jsou zařazeny do 
kategorií dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. 

O likvidaci odpadu povede realizační firma podrobnou dokumentaci a budou v rámci 
předání stavby dodány vážní lístky vzniklých odpadů. V rámci AD, případně TDS bude 
provedena odborná kontrola množství likvidovaných odpadů. 

Stavebník je povinen, především opatřeními přímo u zdroje, předcházet znečisťování 
nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti 
na životní prostředí, a tím splnit povinnosti dané zákonem č. 17/1992 Sb., o životním 
prostředí. 

Při provádění stavebních prací je nutno dbát na :  

a) ochranu proti hlukům a vibracím  

 Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v 
dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v 
technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost 
umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené 
hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny 
apod.). Budou použity kompresory na elektrickou energii umístěné v případě potřeby v 
buňkách nebo jiných vhodných zástěnách.  

b) ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti  

Vozidla vyjíždějící z prostor staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 
znečišťování ploch a komunikací. Jakýkoliv odpad, který při nakládání na auta může 
vyvolat prašnost, je třeba zvlhčit kropením. Případné znečištění komunikací musí být 
okamžitě odstraňováno. 

c) ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 
výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a 
předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Provádět 
pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.  
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d) ochranu proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 
přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě 12/2014 

Vypracoval: Ing. Zuzana Dvořáková 


