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E – ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
a) Charakteristika a celkové uspořádání staveniště
Předmětem stavby je projekt chodníku podél stávající silnice III. třídy spojující místní části správního území
obce. Chodník je veden na levé straně komunikace ve směru od obecního úřadu k místní části Jelenice.
Stávající příkop odvodnění bude zrušen a nahrazen betonovým žlabem BEST II, šířky 21 cm, umístěným
podél silniční obruby, který svede dešťovou vodu z profilu komunikace a chodníku do nově navržených
dešťových vpustí BEST II (UV1, UV2, UV3), umožňující odtok vody do vsakovacích boxů situovaných
poblíž komunikace. Délka žlabu přes 500 m od začátku úseku.
Přístup na staveniště z místních komunikací:
Stavba bude provedena na pozemcích viz. Průvodní zpráva 2.9.7. Stavba bude bez oplocení. Deponie na
skládkách - do 10 km. Mezideponie na pozemku investora.
b) Významné sítě technické infrastruktury
Jsou zakresleny v části B – koordinační situace stavby.
c) Napojení staveniště na zdroje (voda, elektrická energie)
Staveniště bude napojeno na veškeré zdroje, nutné k realizaci stavby – zajistí dodavatel stavby.
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Investor zajistí před započetím stavby náhradní bezbariérovou trasu pro pěší mezi BUS a vlakovou
zastávkou.
e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů
Při přerušení stavebních prací bude staveniště ohrazeno signální červenobílou páskou (výstražná
fólie Z2).
f) Řešení zařízení staveniště, včetně využití nových a stávajících objektů.
Zařízení staveniště stanoví investor stavby na pozemcích v jeho vlastnictví tak, aby byla zachována
obslužnost předmětné lokality. Stavební úpravy nevyžadují plochy ZS s ohledem na to, že materiál bude
postupně na stavbu dovážen a okamžitě zabudován. Zaměstnanci budou používat své stavební dvory.
g) Popis staveb zařízení staveniště, vyžadujících ohlášení – nejsou
h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví
Dodavatel musí dodržet:
- zákon 309/2006 Sb. (zákon o zjištění dalších podmínek ochrany zdraví při práci)
- nařízení vlády 591/2006 Sb. (o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví)
i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě
– budou zajištěny dodavatelem stavby.
j) Orientační lhůty výstavby návrh postupu a provádění výstavby
Předpokládaný časový postup realizace stavby bude upřesněn dle dohody investora s dodavatelem.
Stavba bude prováděna za omezeného provozu na komunikaci. Dodavatel je povinen vyhotovit
dokumentaci označení pracovních míst na pozemní komunikaci schválenou PČR. Po dokončení stavby
budou dotčené plochy uvedeny do původního stavu.

