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E.1
E.1.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA
Informace o rozsahu a stavu staveništ , p edpokládané úpravy
staveništ , jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, p íjezdy a
ístupy na staveništ

Zástavba v popisovaném území na pravém b ehu eky Planá ve m st Planá nad Lužnicí není
v sou asné dob chrán na žádnými opat eními proti zaplavování vodou z eky Planá a rovn ž p i
vyšších N – letých pr tocích.
Proto p edm tem popisované stavby je vybudování protipovod ových opat ení na pravém
ehu eky s ochranou na návrhový padesátiletý pr tok (Q50) s p evýšením navrhovaných ochranných
zdí a 30cm nad vypo tenou hladinou návrhového pr toku.
Celkové len ní popisované stavby PPO vychází z dokumentace k územnímu ízení pro tuto
stavbu a d lí se na jednotlivé stavební objekty:
SO 01 - Pravob ežní ze ( . km 48,205 – 48,762)
SO 02 - Pravob ežní ze ( . km 48,840 – 49,682)
SO 03 - Opat ení na stokové síti
a provozní soubory :
PS 01 - Mobilní erpací stanice
Jedná se o liniovou stavbu, která bude po výstavb plnit funkci protipovod ové ochrany
ilehlé i vzdálen jší zástavby m sta Planá nad Lužnicí na pravém b ehu toku. Vzhledem k charakteru
stavby je linie PPO umíst na co nejblíže k b ehové hran eky Lužnice i s ohledem na stávající cestu
a oplocení v tšinou soukromých pozemk podél toku. Trasa je tedy vedena podél pravého b ehu eky
Lužnice, mezi stávajícím b ehem a p íb ežními pozemky, resp. po hranici soukromých pozemk .
Umíst ní staveništ z této dispozice vlastn vychází a rozprostírá se v úzkém pásu tak, aby do
soukromých pozemk zasahoval co nejmén . Trvalý zábor na soukromých pozemcích se
nep edpokládá, do asný zábor soukromých pozemk v místech oplocených zahrad bude jen
v úsecích, kde oplocení zasahuje tém až ke b ehu toku. Oplocení bude v rámci p íslušného objektu
do asn demontováno a odsunuto dále od b ehu pro vytvo ení pr jezdných manipula ních pruh
v ší ce minimáln 5 m. Po výstavb ochranných zdí bude zhotoveno nové oplocení, pokud možno na
korunách ochranných zdí a zídek.
Stavba len ná na stavební objekty bude provád na na dvou staveništích odd lených
silni ním mostem na ulici Husova. Staveništ se nacházejí na b ehové hran a v její bezprost ední
blízkosti u eky Lužnice a podél b ehu koryta odpadu od p íjezové MVE. Zavázání konce a za átku
ochranných zdí do zvýšeného terénu je kolmé k ose toku a zasahuje do intravilánu obce.
V celé délce linie PPO po b ehové hran je podél trasy a v trase navrhovaných opat ení velké
množství inženýrských sítí a za ízení, v etn pob ežního sb ra e kanalizace, který je v místech
zavázání zdí do terénu také tímto ochranným prvkem k ížen. V rámci p ípravy stavby bude p edcházet
vytý ení a zajišt ní t chto sítí v úzké spolupráci s jejich správci.
Jednotlivé stavební objekty protipovod ové ochrany jsou navrženy tak, aby spl ovaly
požadavky p íslušných SN (zejména SN 73 1204 – Navrhování betonových konstrukcí, SN 73
2400 – Provád ní betonových konstrukcí, SN 73 3050 – Zemní práce – všeobecná ustanovení,
atd.).
Trasy zdí a podélné profily byly vytvo eny na základ geodetického zam ení lokality.
Protipovod ová opat ení dle p edcházejících návrh uvedených v p ípravné projektové
dokumentaci – v dokumentaci pro územní ízení (v DUR) zhotovené v 03/2008 a.s. VRV v Praze jsou
ešena v tšinou pomocí ochranných zdí založených v tšinou na podzemních št tových st nách
z ocelových št tovnic Larssen s ohledem na stísn né pom ry v b ehové ásti toku podél p ilehlé
zástavby rodinných dom a objekt ve správ m sta a s ohledem na propustné navážky v b ehových
ástech tok a na propustné podloží z ních št rk a št rkopísk v trasách ochranných prvk .
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Rozsah dot ených pozemk stavbou uvád ný v tomto stupni projektové dokumentace (DSP)
je prakticky shodný s rozsahem uvedeným v p edchozí projektové dokumentaci (DÚR).
S ohledem na co nejmenší zásah nových objekt a konstrukcí, sloužících k protipovod ové
ochran p ilehlé zástavby, do pr to ných profil eky a také odpadu od p íjezové MVE, budou
ochranné zdi trasovány prakticky p i b ehových hranách, p ípadn mírn odsazen od stávajících
eh a pokud možno v trasách stávajících oplocení p ilehlých soukromých pozemk a v blízkosti
místních komunikací a obslužných cest.
Dot ené pozemky jsou v tšinou ve správ správce toku – Povodí Vltavy, s.p., a ve správ
sta Planá nad Lužnicí, p ípadn ve vlastnictví soukromých osob - viz situace na podkladu
katastrální mapy v m ítku 1: 500 v díl ích situacích - p ílohách F. Obvod staveništ je znázorn n
siln jší plnou zelenou arou.
Stávající stav staveništ - pravob ežní ásti koryta eky Lužnice ve dvou na sebe navazujících
lokalitách je uveden podrobn ji v souhrnné technické zpráv v rámci stru ného popisu stavebních
objekt (v p íloze B, kap. B1.1).
Návrh umíst ní protipovod ových opat ení a technický návrh konstrukcí ochranných zdí a
zídek podél obou koryt ( eky a odpadu od elektrárenského náhonu) s dalšími drobn jšími stavebními
objekty pro zajišt ní bezpe ného provozu a ochrany zástavby m sta p ed povodn mi je stru
uveden v souhrnné technické zpráv – v kap. B.1.3 a B.1.10. Podrobn jší popis koncepce
protipovod ových opat ení a technický popis navržených stavebních objekt je uveden v samostatné
technické zpráv k p íslušným stavebním objekt m (v p íloze F) a v této zpráv se již neuvádí.
Z hlediska postupu stavebních prací se navrhuje realizovat stavební objekty a stavební úpravy
v b ehových ástech eky Lužnice v uvedených lokalitách od horního konce ochranných prvk ve
sm ru po toku tak, aby i samostatn plnily tyto objekty požadovanou funkci protipovod ové ochrany
v díl ích ástech tok a v p ilehlých územích. Bylo by vhodné, aby stavba byla zahájena stavebním
objektem SO02 na pravém b ehu eky Lužnice po silni ní most na ulici Husova a následn
pokra ovala v návaznosti opat ení v úseku pod ulicí Husovou v rámci stavebního objektu SO01. Pro
zabrán ní zp tného nátoku ních vod do chrán né zástavby ve sledovaném úseku bude zavázána
ochranná ze ve spodním konci také do zvýšeného terénu v hranici soukromé parcely.
Ochranná opat ení jsou navržena tak, aby byly zachovány a respektovány pokud možno
ístupy k vlastnímu koryto eky Lužnice v místech stávajících sjezd do koryta, takže v ochranných
zdech budou vybudovány prostupy v místech stávajících p íjezd a sjezd do koryta eky. Pokud
budou ochranné zdi zhotoveny v trasách stávajících oplocení soukromých zahrad, budou rovn ž
zachovány vstupy do zahrad dle stávajícího stavu ve form branek a brán. Všechny prostupy budou
v pot ebných ší kách hrazeny mobilním hrazením, které se budou v tšinou zahrazovat do p edem
zabudovaných drážek až p i zvýšených vodních stavech v ece Lužnici. P ístupy pod b ehové hrany
toku a do koryta eky je nutno zachovat i p i realizaci stavby.
V návrzích technického ešení a p i výstavb ochranných zdí, zídek a p ípadn hrází, podél
toku eky Lužnice a podél odpadu náhonu od MVE je nutné respektovat stávající inženýrské sít a
za ízení cizích správc , které se nacházejí v obvodu staveništ a v jeho nejbližším okolí tak, aby
nebyly p i výstavb poškozeny.
Ur ité díl í úseky inženýrských sítí dot ené p ímo výstavbou ochranných zdí tím, že prochází
sn v soub hu, budou p ípadn p eloženy v rámci popisovaných hlavních stavebních objekt .
Dot ená stávající oplocení p ilehlých soukromých pozemk budou obnovena také v rámci p íslušných
stavebních objekt v dané trase nebo budou vybudována nová oplocení na korunách navrhovaných
ochranných zdí a zídek. Na obou stranách ochranných prvk podél obou tok budou do asn p i
stavb využívány pozemky jako manipula ní plochy, které budou p edem a rovn ž po výstavb na
povrchu upraveny do p vodního nebo navrhovaného stavu a tvaru, d evní porosty v trasách
navrhovaných ochranných prvk budou p edem (p i p íprav stavby a staveništ ) odstran ny v etn
ko en a pa ez (viz níže). V rámci protipovod ových opat ení (PPO) budou rovn ž upravovány
výustní ásti stávajících kanaliza ních odpad zaúst ných do vodních tok jednak v míst k ížení
s ochrannými zdmi, kde se také vytvo í uzáv rové šachty s možností p erpávání odpadních vod do
toku p i povod ových stavech, a jednak tím, že se v koncích odpad osadí koncové, tzv. žabí klapky,
proti zp tnému vtékání zakalených ních vod do výustních ástí odpad p i zvýšených stavech.
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Dle popis technického ešení stavebních objekt SO01 a SO02 je z ejmé, že s ohledem
pom rn vyšší úrovn hladin návrhového pr toku Q50 nad sníženým terénem v b ehové ásti toku,
tedy na v tší výšky ochranných zdí, a s ohledem na propustné podloží pod ochrannými prvky, bude
nutno založit ve stísn ných pom rech podél zvýšených b eh ochranné zdi a ut snit jejich propustné
podloží pomocí t snících podzemních st n, které budou vytvo eny v tšinou z ocelových št tovnic
Larssen. Ocelové št tovnice budou zabudovávány do podloží vibrováním nebo beran ním.
Železobetonové ochranné zdi nad terénem budou ukotveny ke zhlaví ocelových št tovnic Larssen
prost ednictvím železobetonových ztužujících v nc . Tento zp sob ochranných zdí a zídek bude
možný ve v tších úsecích každého díl ího stavebního objektu SO01 a SO02, tj. v díl ích trasách
procházejících mimo stávající pozemní objekty, resp. dále od nich, tj. mimo dosah rodinných dom a
íst ešk na soukromých pozemcích, dále pak i mimo dosah jiných budov, hal a p íst ešk ,
nacházejících se v t sné blízkosti koryta eky a náhonu.
Ocelové št tovnice a jiné typy podzemních t snících st n v trasách ochranných zdí a zídek
nebude možné zabudovávat vibrováním nebo beran ním v míst vtoku do MVE a rovn ž podél výše
zmín ných pozemních objekt nebo v jejich t sné blízkosti, nebo by mohlo dojít p i realizaci vlivem
ot es a ráz k poškození konstrukcí t chto pozemních objekt v r zném rozsahu (trhlinky, praskliny a
jiné porušení). V t chto p ípadech budou navrhované ochranné zdi ukotveny bu na základových
pásech nebo na základových betonových blocích založených alespo do nezámrzné hloubky
v p ípad
nižších ochranných zdí a zídek nad stávajícím terénem. V p ípad
vyšších
protipovod ových zdí nad stávajícím terénem bude nutné tyto ochranné zdi založit do v tších hloubek,
tj. na podzemních st nách tvo ených nap . p evrtávanými pilotami nebo tryskovou injektáží. Variantn
je možné použít op t ocelové št tovnice Larssen, které by však byly zapušt ny pod terén bez
vibrování a beran ní do p edem vyhloubených vrt nebo rýh, zapažených do asn bentonitovou nebo
betonovou sm sí. Variantn se uvažují také železobetonové podzemní st ny prefabrikované nebo
monolitické, zakládané do hlubších výkopových rýh pažených bentonitem, apod. (Milánské st ny).
V tomto p ípad by bylo nutné d sledn dodržovat opat ení pro zabrán ní výplachu bentonit a
beton z pažených vrt nebo rýh do p ilehlých vodních tok .
Zp sob zakládání protipovod ových zdí a zídek v t sné blízkosti pozemních objekt bude
up esn n v realiza ní dokumentaci stavby nebo až na staveništi p i realizaci stavby a díl ích ástí
objekt dle skute ného stavu základových pom , dle p esn jších statických výpo
a posudk a
dle možností vybraného dodavatele stavby.

íprava staveništ :
ed zahájením stavby je nutno nejprve:
p edem a v as ohlásit zahájení stavby dot eným orgán m státní správy a p edevším správci
toku – Povodí Vltavy, s.p., vlastník m a správc m dot ených pozemk a p íjezdových cest,
dbát požadavk a pokyn a dohod sepsaných v rámci projednání projektu a v rámci
stavebního ízení p i realizaci stavby (dle vyjád ení orgán a organizací k návrh m
technického ešení stavby v p edložené projektové dokumentaci stavby – DSP a dle
podmínek a záv
uvedených v platném územním rozhodnutí a následn i v rozhodnutí o
povolení stavby)
r znými správci nechat vytý it stávající inženýrské sít a jiná za ízení nacházející se v obvodu
staveništ (viz popis v souhrnné technické zpráv – p íl. B) a rovn ž v této zpráv , dle kopií
obdržených vyjád ení k existenci t chto sítí a za ízení a vyjád ení k projektové dokumentaci s
návrhy opat ení – uložená v dokladové ásti DUR a DSP. Inženýrské sít jsou rovn ž
zakresleny v jednotlivých situacích stavby v m ítku 1:500, v podélných a p ných profilech
navrhovaných objekt – v p ílohách F
ve vhodném období (po ohlášení na p íslušných odborech orgán státní správy a ochrany
írody) zajistit pro ezání hustých porost k ovin a strom v trasách manipula ních pruh na
ezích a bermách v pr to ném profilu koryta eky Lužnice a odstran ní ke ových porost a
strom v trasách ochranných zdí a hrází, tedy na dot eném pravém b ehu eky, p ípadn na
trasách p íjezdových cest mimo obvod staveništ
p i stavb dojde v p evážné mí e ke kácení v tšinou náletových d evin, avšak v n kterých
díl ích úsecích dojde i k narušení stávajících liniových b ehových porost s ohledem na jedin
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možnou trasu protipovod ových opat ení v daném míst
v p ípad , že by bylo nutné pokácet vzrostlé stromy, bude tento postup projednán
s p íslušným odborem životního prost edí a budou navržena pot ebná opat ení
p i provád ní zemních prací bude postupováno podle doporu ení SN DIN 18920 – Ochrana
strom , porost a ploch pro vegetaci p i stavebních innostech
podle §7 zákona NR .114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny je nutno veškeré d eviny
chránit p ed poškozením
ochránit stromové porosty p ed poškozením postupn v upravovaných
manipula ních plochách a p íjezdových cestách, obedn ním

ástech toku, na

dohodnout se zástupci orgán státní správy, se zástupci ochrany p írody alespo ob asný
biologický dozor a se zástupci dot ených inženýrských sítí a za ízení dohled p i realizaci
stavby v t sné blízkosti jejich sítí a za ízení, dodržovat pokyny p i pracích v ochranných
pásmech t chto r zných sítí a za ízení umíst ných v obvodu staveništ a t sn za
ochrannými hrázemi

Deponie:
Vzhledem ke stísn ným pom m v b ehové ásti eky Lužnice a odpadu od MVE, kde jsou
pr jezdné ší ky mezi oplocenými pozemky a b ehovou hranou pom rn malé, nebude možné tyto
plochy využívat k vytvo ení do asných mezideponií. Pro tyto ú ely budou vyhrazeny v tší volné
plochy dále od toku na pozemcích spravovaných m stem a na plochách za ízení staveništ .
Odt žené nevhodné zeminy z tras ochranných prvk (z výkop základových blok , ztužujících
nc a trubních drén ) budou p ímo odváženy na skládky mimo obvod staveništ , vhodné zeminy
budou pokud možno využity jako p ísypy ke zhotoveným ochranným zdem a na zásypy prohlubní a na
srovnání nerovností na dot ených manipula ních plochách v obvodu staveništ , p ípadn dle dohody i
mimo obvod staveništ . Není možné nevhodné zeminy deponovat na bermách a v jiných ástech
pr to ného profilu tok s ohledem na malou kapacitu koryta eky v n kterých místech.

íjezdy:
Tak jak je uvedeno v souhrnné technické zpráv a rovn ž v technických zprávách
k jednotlivým stavebním objekt m, bude umožn n p ístup a p íjezd stavební techniky k obvodu
staveništ po stávajících, v tšinou ve ejných cestách, avšak i po cestách soukromých, a p edevším
na do asn dot ených plochách v rámci manipula ních pruh v soukromých zahradách.
sto Planá nad Lužnicí je p ístupné po silnici I. t ídy . E55 (Tábor – Veselí nad Lužnicí) a po
silnici II. t ídy . 409. P i p íjezdu k obvodu staveništ budou využívané i další místní komunikace
s asfaltovým povrchem, p ípadn zpevn ným povrchem z jiných materiál .
i provád ní stavebních prací na komunikaci, kde se p edpokládá omezení b žného
provozu, dojde k uzav ení místní komunikace. Veškerá uzav ení provozu budou v p edstihu dle
pot eby projednána a odsouhlasena s DI Policie R. Musí však být umožn n vjezd pro vozidla
Záchranné služby, policie a hasi .
Dopravní zna ení bude zajiš ovat dodavatel stavby ve spolupráci s dopravním inspektorátem.
Jednotlivé úseky provád né v komunikacích budou ádn ozna eny podle platných p edpis ,
osv tleny pro zajišt ní bezpe ného pr jezdu a pr chodu i v noci. Návrh DIO bude ešen v realiza ní
dokumentaci stavby, p ípadn i v rámci projednávání DSP.
Rozší ení pr jezdové cesty podél b ehové hrany toku je možné uskute nit i do pr to ného
profilu toku na základ p edb žného projednání se správcem vodního toku.
Mechaniza ní prost edky pot ebné pro zemní a montážní práce budou v dob ne innosti
parkovány ve vyhrazených prostorech. Ve všech p ípadech výjezdu z pruhu staveništ je nutno
sledn dbát na istotu povrchu vozovky a v p ípadech jejího zne išt ní na neodkladném odstran ní
tohoto zne išt ní.
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íjezd k objektu SO01:
Hlavní p íjezdovou komunikací ve sledovaném území s navrhovaným objektem SO01 bude
silnice prakticky soub žná s tokem eky Lužnice, ulice SLA, z které budou do asn využívány jako
íjezdové cesty bo ní ulice sm ující k ece Lužnice a tedy k obvodu staveništ .
Ke spodní ásti staveništ bude umožn n p íjezd bo ní asfaltovanou cestou procházející po
parcele 2633/37 podél místního zahradnictví. Využívání komunikací podél adovek nov jších
rodinných dom se nep edpokládá.
K horní ásti staveništ bude jako p íjezd využívána odbo ka z ulice Husovy mezi silni ním
mostem p es eku Lužnici a k ižovatkou ulic Husova a SLA. Variantn je možné dohodnout
využívání další bo ní cesty pod ulicí SLA k ece p i konci adových dom vedle zatravn né parcely
2634/1.
Odbo ky k p íjezd m z hlavních komunikací (z ulice SLA a z ulice Husovy) bude nutno p i
realizaci stavby ozna it dopravními zna kami (snížení rychlosti a ozna ení výjezdu ze staveništ ,
apod.).
i výstavb ochranných zdí bude využívána prakticky v celé délce místní p íb ežní zpevn ná
cesta procházející p ímo podél eky Lužnice a podél odpadového koryta od MVE v pásu od svah
koryt po stávající oplocení soukromých zahrad. Ve spodní ásti sledovaného úseku v rámci objektu
SO01 bude využíván pod spodní p íjezdovou cestou (od zahradnictví) do asný manipula ní pruh
podél toku v soukromých zahradách, nebo zde již cesta není. Z t chto d vod bude do asn
eloženo stávající oplocení zahrad v této spodní ásti k obvodu staveništ , p ibližn do trasy
kanaliza ní stoky, nad kterou by nem la být uskute ována doprava t žkých náklad . P ejezdy
inženýrských sítí na n kolika místech v trase objektu SO01 by m ly být také do asn opevn ny
silni ními panely se št rkopískovým podsypem. V p ípad pot eby pr jezdu stavebních stroj p i
ehové hran toku nad kanaliza ní stokou ve spodní ásti úseku, krátce pod zaúst ním odpadu
náhonu od MVE, bude nutné manipula ní pruh nad stokou opevnit p edem rovn ž silni ními panely
z bezpe nostních d vod .
i pojezdech t žkých stavebních stroj po stávající zpevn né cest podél koryta odpadu od
náhonu MVE (pod ulicí Husovou) je nutné respektovat a ochránit p ed poškozením telekomunika ní
kabely procházející podél b ehové hrany toku v soub hu s cestou.
Stávající p íb ežní cesta bude prakticky v celé délce od silni ního mostu na ulici Husova až po
cestu u areálu rodinných dom v záv ru stavby srovnána a opravena zpevn ním dle stávajícího
stavu.
íjezd k objektu SO02:
Hlavní p íjezdovou komunikací ve sledovaném území s navrhovaným objektem SO02 nad
ulicí Husovou bude rovn ž ulice SLA, z které budou do asn využívány jako p íjezdové cesty bo ní
ulice sm ující k ece Lužnici a tedy k obvodu staveništ s navrhovanou protipovod ovou zdí.
Ke spodní ásti staveništ je možné využívat n kolik stávajících p íjezd k toku, avšak provoz
stavby bude na t chto komunikacích omezen, p ípadn nepovolen (dle projednání p i p íležitosti
edání staveništ dodavateli stavby).
S ohledem na p edpokládané problematické zakládání nových op rných a protipovod ových
zdí na pravém b ehu eky Lužnice t sn nad vtokem do malé vodní elektrárny (MVE) bude využíván
nejbližší p íjezd k této ásti stavby na odbo ce z ulice SLA krátce pod silni ním mostem na ulici
Husova.
Jako další p íjezd k obvodu staveništ je možno využít komunikaci procházející od ulice SLA
pod objektem základní školy a M stským ú adem Planá nad Lužnicí.
íjezd k hornímu konci sledovaného úseku s objektem SO02 bude umožn n po odbo ce
z hlavní ulice SLA do areálu h išt a tenisových kurt po dohod s vlastníky a provozovateli
tenisových kurt . Ur itá ást p íjezdové cesty za bránou oploceného areálu pod ulicí SLA je
zpevn na, avšak druhá polovina cesty ve sm ru k ece je zpevn na mén . Postup výstavby se
edpokládá takový, že nejprve se vybuduje koncová ást ochranné zídky a zdi kolmá na tok eky
Lužnice nad areálem h iš , tj. opat ení v trase stávajícího oplocení soukromých zahrad u rodinných
dom a podél samostatného tenisového kurtu až k ece Lužnici. Z t chto d vod budou dot ené
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manipula ní plochy za odbo kou od zpevn né cesty v areálu kurt ( ást samostatného kurtu a
zatravn ný pruh podél plot až k ece) do asn zpevn ny silni ními panely na št rkopískovém
podsypu. Po vybudování této ásti ochranných zdí budou silni ní panely podél zdí p emíst ny do trasy
pokra ující nezpevn né cesty až k obvodu staveništ u eky Lužnice.
Manipula ní pruh mezi ekou a adou vzrostlých stromk podél kurt , tj. v trase nad
kanaliza ní stokou, bude nutno z ejm také do asn opevnit panely pro zabrán ní poškození stoky.
Od kurt dále po sm ru toku eky Lužnice bude p i výstavb využívána stávající p íb ežní
cesta, která je áste
zpevn na a v rámci stavby se p edpokládá její úprava a oprava pro zajišt ní
její únosnosti podél p ilehlého b ehu eky. Tato cesta bude prakticky v celé délce až k p íjezdové
cest u objektu MVE nad silni ním mostem po výstavb srovnána a opravena zpevn ním dle
stávajícího stavu.
Využívání p íjezdových cest a manipula ních pruh v oplocených areálech a na soukromých
pozemcích je t eba p edem projednat s vlastníky a správci t chto dot ených cest a p ilehlých
pozemk . P íjezdové cesty budou v pr
hu stavby upravovány a opravovány dle pot eby v rámci
budovaných hlavních stavebních objekt SO01 a SO02 na pravém b ehu eky Lužnice (viz popis
v souhrnné technické zpráv – p íl. B a v díl ích technických zprávách k objekt m – v p íloze F.

V pr

hu výstavby je nutno:

- respektovat všechna vyjád ení k existenci inženýrských sítí a za ízení a všechna vyjád ení k
projektovým dokumentacím (k DUR a k DSP), která jsou uložena v kopiích v dokladové ásti projekt
a v podkladu pro stavební ízení
- respektovat a splnit další p ipomínky a podmínky uvedené v územním rozhodnutí a následn
v rozhodnutí o povolení stavby (vodního díla), vydaného Odborem ochrany životního prost edí
Magistrátu m sta Planá nad Lužnicí
- respektovat požadavky zástupc investora stavby a ú astník jednání, která budou
uskute
na v rámci kontrolních dn p i realizaci stavby, apod.

E.1.2

Významné sít technické infrastruktury

Popis existence stávajících r zných inženýrských sítí a za ízení v obvodu staveništ je
uveden jednak v technických zprávách k jednotlivým stavebním objekt m a rovn ž níže v této zpráv
k zásadám organizace výstavby. V p iložené tabulce popis stávajících inženýrských sítí a za ízení
dot ených stavbou v trase ochranných prvk jsou uvedena vyvolaná opat ení v místech k ížení nebo
soub
.
Kopie posledních vyjád ení k existenci sítí a za ízení jsou p iloženy v dokladové ásti k DUR.
Veškeré inženýrské sít v obvodu staveništ musí být vytý eny a to za ú asti jejich správc . V
ípad pot eby budou provedeny kopané sondy. Kabely a potrubí podzemního vedení nacházející se
v míst výkopu musí být vykopány ru
( ve vzdálenosti 1 metr od osy krajního kabelu na každou
stranu, v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace v ší i 2,5 m od vn jšího líce potrubí nad DN 500 a
1,5 m od vn jšího líce potrubí na každou stranu do DN 500 ). Odkryté kabely budou za vypnutého
stavu vyv šeny, ochrán ny proti poškozeni a ozna eny výstražnou tabulkou dle SN ISO 3864. Po
dokon ení stavebních prací budou uloženy do výkopu.
V p ípad soub hu ochranných zdí s kabelovými trasami bude do asn vyv šený kabel
uložen zp t do výkopu tak, aby byly spln ny ustanovení SN 73 6005, SN EN 50 341-1,2, SN EN
50423-1,
SN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302. Vzhledem k ší ce výkopu pro budování
protipovod ových st n m že dojít p i vyv šení kabelu a jeho zp tnému uložení k odchylce od p vodní
polohy. Aby byl minimalizován po et k ížení inženýrských sítí a protipovod ové st ny, je n kterých
ípadech zm na polohy projektem p edpokládána. Tyto zm ny polohy jsou vyprojektovány tak, aby
délky nových kabelových tras nebyly v tší než délky tras p vodních. To umožní zm nu polohy kabelu
bez nutnosti jeho p erušení. Délky tras v projektu byly brány z digitálních podklad dodaných
správcem. Po vyty ení kabel na staveništi je nutné srovnání jejich polohy se zákresy správc a
ov ení jejich skute ných délek. Pokud by se ukázalo, že poloha kabelové trasy neodpovídá zákresu
správce a její délka je kratší než bylo p edpokládáno, bude nutné neprodlen požádat správce o
eložku.
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V místech k ížení veškerých inženýrských sítí (kabelových i trubních) s navrhovanou
protipovod ovou zdí se provede ut sn ní podloží a jejich okolí tryskovou injektáži. Vlastní prostup
dané sít bude ešen pomocí d lených ut sn ných chráni ek. Pr
ry chráni ek budou odpovídat
požadavk m správc sítí. V míst prostup s podzemními st nami a základovými bloky ochranných
zdí budou inženýrské sít odhaleny ru ní odkopávkou až 0,5 m pod niveletu sít (mimo velké pr
ry
kanaliza ních stok). Kolem prvku sít se osadí prostupky a sí se uloží do d lené t sn né chráni ky,
která bude zabudována do konstrukce protipovod ové st ny - sí se obetonuje. Prostor mezi sítí a
st nou chráni ky bude ut sn n demontovatelnou vodot snou ucpávkou, aby nemohlo dojít k
vytvo ení privilegované pr sakové dráhy.
Jednotlivé kabelové a trubní trasy budou p ed dokon ením stavby zam eny a zam ení bude
edáno provozovateli. Provozovatel dot ených inženýrských sítí a za ízení musí zp sob uložení
odsouhlasit a p ed záhozem musí být vyzván ke kontrole uložení.
edevším je t eba p i realizaci stavby zajistit ochranu stávajících inženýrských sítí a za ízení
a dbát požadavk a pokyn jejich správc s ohledem na práce v jejich ochranných pásmech a p i
úpravách povrchu dot eného terénu kolem stávajících výustí a jiných za ízení – dle p vodních
vyjád ení k existenci sítí a za ízení a dle vyjád ení k projektové dokumentaci pro územní ízení (k
DUR) a následn dle vyjád ení obdržených po projednání tohoto projektu (DSP) pro stavební
povolení.
V rámci stavby se navrhují p eložky stávajících inženýrských sítí jen v nejnutn jším rozsahu a
jsou tedy zahrnuty do hlavních stavebních objekt SO01 a SO02 dle pot eby. Ostatní trubní sít a
za ízení dot ená stavbou p i realizaci objekt SO01 až SO03, p edevším v místech jejich k ížení,
budou upraveny bu obetonováním pod zemními konstrukcemi pod základovými bloky ochranných
zdí, p ípadn budou obnaženy a uloženy do obetonovaných trubních nebo žlábkových chráni ek tak,
že oba koncové otvory chráni ek se ut sní p íslušnými záslepkami, manžetami nebo jen t snící
montážní p nou tak, aby trubní a kabelová vedení mohla být kdykoliv p i provozu zp ístupn na a
ípadn vym
na. Provoz t chto za ízení situovaných na p íjezdových cestách, v manipula ních
pruzích a rovn ž v trasách ochranných opat ení, nesmí být p erušen a omezen.

ehled stávajících inženýrských sítí a za ízení jiných správc
staveništ a v jeho blízkosti v místech jednotlivých stavebních objekt :

v obvodu

Inženýrské sít a za ízení v trase navrhovaných opat ení v rámci objektu SO01:
Stani ení

Druh inženýrské sít

0.12370

Kanaliza ní sb ra DN 630,
ížení

0.12569
0.22433
0.23383
0.23482
0.28514
0.42330
0.42855 - 0.57481
0. 43515 - 0.
45240

Zp sob zajišt ní, poznámka
nová uzáv rová šachta bude sou ástí
konstrukce PPO, dilatace bude zajišt na
pohybem v hrdle
sn ná chráni ka

EZ nn podzemní, k ížení
kanalizace, odleh ení z OK PL
5
kanalizace deš ová
EZ vn nadzemní
kanalizace, odleh ení z OK PL
4
kanalizace, odleh ení z OK PL
3
O2 kabel podzemní, soub h,
4x k ížení

bude zaslepeno
bude zajišt n, po dokon ení uložen
na vzdušné stran - bez k ížení

Plyn NTL, soub h

práce v ochranném pásmu

zaúst no do Š 1.1
bude zaúst na do šachty drenáže Š 1.1
práce v ochranném pásmu VN
bude zaslepeno
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Inženýrské sít a za ízení v trase navrhovaných opat ení v rámci objektu SO02:
Stani ení
0.16274 - 0.24156

Druh inženýrské sít
O2 kabel podzemní, soub h,
ížení

0.281674 0.34465

O2 kabel podzemní, soub h,
ížení

0.30711 - 0.42875

O2 kabel podzemní, soub h,
ížení

0.42565

Farský potok, zatrubn ní

0.86565

Kanaliza ní sb ra DN 630,
ížení

E.1.3

Zp sob zajišt ní, poznámka
bude zajišt n, po dokon ení uložen
na vzdušné stran - bez k ížení
v míst k ížení t sn né chráni ky nebo kabel po
dobu výstavby zajistit a uložit na vzdušné stran
ppo - dle skute né polohy zjišt né v pr
hu
provád ní
bude zajišt n, po dokon ení uložen
na vzdušné stran - bez k ížení
v míst stávající výust bude spole ná
uzáv rová erpací šachta Š 2.3. Za povodn
bude výust uzav ena a vnit ní vody
erpávány p es PPO
nová uzáv rová šachta bude sou ástí
konstrukce PPO, dilatace bude zajišt na
pohybem v hrdle

Napojení staveništ na zdroje vody, elekt iny, odvodn ní staveništ

Zdroj vody pro pot eby stavby:
Staveništ bude v pr
hu stavby zásobováno pitnou vodou pro hygienické ú ely menší pojízdnou
cisternou. Užitková voda bude rovn ž dovážena dle pot eby v autocisternách. Dle pot eby stavby lze
používat i ní vody.

Zdroj elekt iny pro pot eby stavby:
Napojení za ízení staveništ na zdroj elektrického proudu o nízkém nap tí je možné
uskute nit na pravém b ehu eky Lužnice v obou lokalitách pro stavební objekty SO01 a SO02 nejlépe
do asnými p ípojkami k nejbližším trafostanicím situovaným na trasách vedení VN.
edpokládaný odb r elektrické energie v dob výstavby bude cca do 10 kW. Napojení na
vedení NN je nutno p edem projednat se stávajícím odb ratelem a s rozvodnými závody. P edpokládá
se však s ohledem na charakter stavebních prací ob asné použití mobilní elektrocentrály.
Možnost a zp sob do asného napojení na zdroj elektrické energie NN ve vhodných místech
dohodne po p edání staveništ dle svého uvážení a dle pot eby vybraný stavební dodavatel ve
spolupráci s investorem stavby, p edevším v míst objekt za ízení staveništ .

Odvodn ní staveništ :
Staveništ se nachází p i okraji samotného koryta eky Lužnice a není t eba zajiš ovat jeho odvodn ní
v úvodu stavební innosti. Po vybudování ur itých díl ích ástí ochranných prvk (ochranných zdí a
zídek), které budou v tšinou trasovány p i b ehových hranách toku, bude nutné vždy postupn
dokon it odvod ovací za ízení (odvod ovací p íkopy nebo trubní drény s kontrolními a lomovými
šachtami) t sn za ochrannými prvky, nebo okolní terén se bude v tšinou svažovat k ochranným
zdem, podél nichž se bude srážková voda shromaž ovat. Sou asn je nutné akumulované srážkové
vody odvád t hrazenými propustmi do p ilehlých tok . Svodné rýhy a p íkopy ve svazích a na
bermách tok je nutné v as opevnit až do koryta Lužnice nebo odpadu od MVE betonovými
prefabrikovanými žlábky uloženými v betonovém loži a pohozem z makadamu nebo kamennou
dlažbou do betonu a pohozem z makadamu v p echodových plochách.
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E.1.4

Úpravy z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví t etích osob, v etn
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Navrhované staveništ , které bude situované p edevším p i b ehových hranách eky Lužnice
a bude t etím osobám nep ístupné. P i obvodu staveništ budou osazeny výstražné tabule pro zákaz
vstupu na staveništ cizím osobám.
i výstavb bude dodržována vyhláška ÚBP a BÚ . 324/1990 Sb. o bezpe nosti práce a
technických za ízení p i stavebních pracích, v etn souvisejících technických norem a právních
edpis (dle zákona . 309/2006 Sb., dle Na ízení vlády . 591/2006 Sb.). Sou asn budou
dodržovány p íslušné p edpisy o bezpe nosti práce k jednotlivým profesním innostem.
Bližší požadavky pro zajišt ní bezpe né a zdraví neohrožující práce a z nich vyplývající povinnosti
vytvá et pracovní podmínky, které umož ují bezpe ný výkon inností p i realizaci popisované stavby
stanoví také „Plán BOZP“, který bude zajišt n v pot ebném rozsahu zadavatelem stavby
(stavebníkem), pravd podobn prost ednictvím jeho koordinátora BOZP – a to p ed zahájením prací
na staveništi, jak stanoví § 15 odst.2 zákona .309/2006 Sb.

E.1.5

Uspo ádání a bezpe nost staveništ z hlediska ochrany ve ejných
zájm

V pr
hu výstavby je nutno dodržovat p edpisy a zabezpe it ochranu stávajících nemovitostí
v soukromém a obecním vlastnictví a inženýrských sítí ve správ jiných subjekt , p edevším p i
íjezdu k obvodu staveništ po stávajících zpevn ných cestách. Vlastní staveništ se nachází
tšinou p ímo v b ehové ásti koryta eky Lužnice, kde dochází v tšinou ke k ížení r zných
inženýrských sítí a jejich ochranných pásem, které v tšinou nebudou stavbou p ímo dot eny. Jen
díl í úseky podzemních kabelových elektrických vedení uložených v trase nebo p ímo v soub hu
s ochrannými zdmi budou p eloženy do bezpe né vzdálenosti od t chto prvk , pokud možno na
vzdušné stran . P i realizaci stavby bude do asn omezen nebo i p erušen provoz cyklist a p ších
na místních cestách, které se budou nacházet v obvodu staveništ . Tato skute nost bude
dokumentována pomocí výstražných cedulí na p íjezdových cestách ke koryt m obou dot ených tok
u objekt SO01 a SO02.

E.1.6

ešení za ízení staveništ v etn využití nových a stávajících objekt
Umíst ní a rozsah za ízení staveništ :

Stavba neklade žádné zvláštní požadavky na za ízení staveništ . Rozsah provozního a
sociálního za ízení bude minimalizován a bude v cí stavebního dodavatele. Pro za ízení staveništ se
edpokládá využít v tších nezastav ných a pokud možno na povrchu zpevn ných rovných ploch co
nejblíže za navrhovanými ochrannými zdmi a v blízkosti p íjezdových cest, tj. na pravém b ehu eky
Lužnice na pozemcích spravovaných m stem. Využití stávajících zpevn ných ploch v oplocených
areálech a na soukromých pozemcích v blízkosti staveništ pro do asné skládky stavebních materiál
(št tovnic Larssen, betonových prefabrikát – odvod ovacích žlábk , ástí kontrolních a lomových
šachet, armovacích želez, bednících díl , t snících pás do dilata ních spár, válcovaných profil do
mobiln hrazených prostup a do mobiln hrazených st n, apod.) bude p edem dohodnuto s vlastníky
chto areál , správci a uživateli t chto zpevn ných ploch. Pro za ízení staveništ je vytipován
pozemek ve správ m sta Planá nad Lužnicí dle katastru nemovitostí (KN) na parcelách . 1125/1 a
1125/2 v k.ú. Planá nad Lužnicí. Jedná se o pozemky koupališt ve vlastnictví m sta, které budou
sloužit jako skladovací plochy pro stavební materiál, stroje a za ízení, p ípadn mobilní kancelá ské
bu ky, sklady a p íst ešky.
edpokládá se, že šatny a kancelá e budou umíst ny v mobilních bu kách zhotovitele
stavby. S ubytováním pracovník se v projektu neuvažuje, p edpokládá se každodenní dojížd ní na
stavbu. Zvláštní výrobní za ízení se na stavb neuvažuje. V pr
hu stavby se p edpokládá dovoz
betonové sm si z místní betonárky. Telefonické spojení zástupc dodavatele stavby a jiných
astník výstavby bude v pr
hu stavby zajišt no mobilními telefony. P ivedení ostatních médií na
staveništ není uvažováno. P ípojení na zdroj NN je možné ešit z rozvodné sít p ímo v lokalit .
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Sociální za ízení staveništ bude ešeno dovozem mobilních bun k a cisteren s pitnou vodou.
Variantn je možné využít po dohod s m stem sociální za ízení ve stávajících objektech koupališt
ve vlastnictví m sta. Stravování pracovník dodavatele stavby bude ešeno individuáln .

E.1.7

Popis staveb za ízení staveništ vyžadujících ohlášení

V rámci této stavby nebudou budovány žádné stavební objekty a provozní soubory, které by
sloužily po dobu výstavby dodavateli stavby. V obvodu staveništ , pouze na zvýšených plochách za
ehovými hranami obou dot ených tok , budou umíst ny jen do asn mobilní bu ky kancelá í,
šaten, umýváren a suchých WC, p íst ešky za ízení staveništ . Budou zde parkovat stavební stroje a
za ízení, nebo tyto nemohou být situovány v pr to ném profilu vodních tok . Dot ené plochy za ízení
staveništ budou dle možností stavebního dodavatele do asn zpevn ny silni ními panely nebo
drceným št rkem.

E.1.8

Stanovení podmínek pro provád ní stavby z hlediska bezpe nosti a
ochrany zdraví, plán bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na
staveništi podle zákona o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a
ochrany zdraví p i práci

Provád cí projekt stavby a realizace stavby musí zohled ovat a respektovat podmínky pro
provedení stavby uvedené v rozhodnutí o stavebním povolení popisované stavby – viz výše a
v dokladové ásti.
i stavb bude dodržována vyhláška ÚBP a BÚ . 324/1990 Sb. o bezpe nosti práce a
technických za ízení p i stavebních pracích, v etn souvisejících technických norem a právních
edpis . Dále je nutno respektovat p íslušné lánky a odstavce dle zákona . 309/2006 Sb., kterým
se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci v pracovn právních vztazích a o
zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn právní
vztahy (zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci). Sou asn budou
dodržovány p íslušné p edpisy o bezpe nosti práce k jednotlivým profesním innostem.
Dopravní a mechaniza ní prost edky a za ízení staveništ musí být zabezpe eny podle svých
platných p edpis týkajících se provozu t chto za ízení, a to zejména p i zemních pracích a p i
doprav stavebních materiál .
i pojezdech strojních mechanizm v blízkosti koryt vodních tok a ve svazích koryt je nutné
sledn dodržovat bezpe nou vzdálenost od strmých svah , na hran berem a b eh , p edevším v
deštivém po así. Na p íjezdových silnicích a cestách mimo obvod staveništ je nutno respektovat
ve ejnou dopravu a p íslušné p edpisy.
Na ve ejných komunikacích nesmí docházet p i doprav zemního materiálu ke zne iš ování
cest a silnic. V p ípad zne išt ní musí dodavatel zajistit ihned úklid a uvedení do p vodního
stavu.
S ohledem na charakter stavby a provoz musí být dodržovány zejména vyhlášky . 378/1992
Sb. a .48/1982 Sb., a p edevším zákon . 309/2006 Sb., na ízení vlády . 362/2005 Sb. a .
591/2006 Sb., týkajících se bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci.

E.1.9

Podmínky pro ochranu životního prost edí p i výstavb
Chrán ná území ve sledovaném úseku eky Lužnice:

ešeným územím prochází Evropsky významná lokalita „Lužnice a Nežárka“, která spadá do
systému chrán ných území NATURA 2000. Lokalita zahrnuje tok a nivu eky Lužnice.
V severní ásti katastrálního území Planá nad Lužnicí se nachází regionální biocentrum
Sedlec – Hluboký rybník, na které dále navazuje regionální biokoridor Lužnice, vedoucí severn
sm rem k Táboru.
Z hlediska památkové pé e se jedná o území s potenciálními možnými archeologickými
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nálezy, v souladu se zn ním zákona .20/1987 Sb., o státní památkové pé i, zákona .183/2006 SB.,
stavební zákon a jeho novel a dalších zákonných norem je t eba dodržet tyto podmínky:
oznámit v dob zám ru stavební innost Archeologickému ústavu AV R Brno a
umožnit jemu nebo jiné oprávn né organizaci provedení záchranného
archeologického pr zkumu, o jehož podmínkách je povinen investor uzav ít
smlouvu s oprávn nou organizací
o archeologickém nálezu, který nebyl u in n p i provád ní archeologických
výzkum , musí být u in no oznámení Archeologickému ústavu, nebo
nejbližšímu muzeu
ed zahájením stavebních prací a rovn ž p i výstavb je nutno respektovat p ípadné
ipomínky a podmínky zástupc Agentury ochrany p írody a krajiny R, a dalších organizací pro tuto
stavbu dle jejich písemných vyjád ení v pr
hu zpracovávání projektové dokumentace a rovn ž p i
stavebním ízení, resp. p ímo p i výstavb .
Je t eba p ed zahájením prací a rovn ž kontroln v pr
hu stavby provést prohlídku koryta a
v p ípad nálezu v rozhodnutí o výjimce uvedených chrán ných živo ich budou tito živo ichové
z úseku stavby vysbíráni, resp. sloveni a p emíst ni do jiných lokalit.
Odstra ování d evních porost v b ehové ásti eky Lužnice v rámci p ípravy staveništ v trasách
ochranných zdí a v rámci zajišt ní manipula ních ploch je nutno realizovat pouze mimo vegeta ní
období, mimo dobu hnízd ní ptactva. Stromové porosty, které se nacházejí na manipula ních
plochách podél toku a v zahradách a nebudou v rámci stavebních objekt odstra ovány, budou
v pr
hu stavby chrán ny obedn ním.
Z hlediska životního prost edí bude do asn p i výstavb okolí ovlivn no nep ízniv zejména hlukem
a prachem. Je t eba, aby stavební firma omezila tyto vlivy na minimum. Je t eba zachovat p ístup
obyvatel m do svých obydlí a p ilehlých zahrad, zachovat p ístup na p íjezdových cestách a podél
eky Lužnice vozidl m HZS, policie zdravotnické pomoci a p ípadn i zásobování.
Stavba protipovod ových opat ení nebude mít p i svém provozu negativní vliv na životní prost edí.
Nebude produkovat žádný odpad, nebo nemá charakter výrobní.
V pr
hu zemních prací ve svazích koryt je nutno dodržovat p edpisy a zamezit zne išt ní
ní vody ropnými produkty, cementem z litých beton a p ípadn i z jílocementových materiál
(prolévané záhozy a podkladní betony pod dlažbami, t snící podzemní st ny, apod.).
V pr
hu stavby bude efektivn brán no úniku ropných a jiných toxických látek do vodního
toku (na staveništi a p ípadn p ímo v koryt bude p ipravena norná st na ke zneškodn ní p ípadné
havárie).

Zp sob zužitkování odpadních látek nebo jejich likvidace:
V této kapitole uvádíme p edb žný a informativní rozsah odpadních materiál , které budou
vznikat jen p i vlastní realizaci stavby, p edevším v dob po zahájení stavebních prací. Inertní
materiály (mén vhodná propustn jší zemina, škvára, struska, št rkopísky) odt žené p i zakládání
ochranných zdí a zídek, p ípadn i ochranných hrází podél b ehových hran dot ených vodních tok –
budou p ímo odváženy mimo obvod staveništ na ízené skládky a deponie, p ípadn na jiné lokality
dle p edb žných dohod dodavatele stavby a investora.
Nakládání s odpady vznikajícími, p ípadn odhalenými p i stavb protipovod ových opat ení
podél obou tok v blízkosti pr myslových areál , bude provád no dle zákona . 185/2001 Sb., o
odpadech, v platném zn ní, vyhlášky MŽP . 381/2001 Sb., v platném zn ní (Katalog odpad ) a
vyhlášky MŽP . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném zn ní (pro vedení
evidence odpad ).
Hlavním odpadem, který bude p i stavb vznikat, je p ebyte ná a v tšinou nevhodná zemina
z výkop (r zné p vodní navážky) pro založení základových a ztužujících blok na ukotvení
nadzemních ástí ochranných železobetonových zdí a zídek.
Výkopové materiály obsahující živi né frakce (z povrch odstra ovaných vozovek) budou
ednostn ur eny k recyklaci nebo budou odvezeny na ízenou skládku.
Dodavatel povede o odpadech vzniklých p i realizaci stavby pr
žnou evidenci, kde bude
uvedeno množství vzniklého odpadu (název, katalogové íslo a kategorie odpadu), zp sob naložení
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s odpadem, množství p edaného odpadu k dalšímu využití i odstran ní a identifika ní údaje
oprávn ných osob (I , název, adresa), datum, . zápisu, jméno a p íjmení osoby odpov dné za
vedení evidence. Tato evidence bude mimo jiné sloužit pro pot ebu p ípadné kontrolní innosti ze
strany krajského ú adu – RŽP a IŽP. Dodavatel bude dále zakládat v evidenci vážní listy ze skládky
(které je t eba doložit ke kolaudaci) a v p ípad vzniku nebezpe ného odpadu (nap . zemina
zne išt ná ropnými produkty) bude zakládat i eviden ní listy pro p epravu nebezpe ného odpadu.
Množství odpad vniklých na stavb nelze p edem stanovit, nebo nebylo možné provést
podrobný pr zkum terénu a jeho podloží v trasách ochranných opat ení, kde se mohou nacházet
skryté navážky a erné skládky. Proto množství odpad v tabulce jsou odhadnutá a skute nost m že
být odlišná.
Tabulka druh odpad , které mohou v rámci stavby na staveništi vznikat:
Katalog. íslo

Název odpadu

Kategorie Množství (t)

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

0,150

15 01 02

Plastové obaly

O

0,200

15 01 04

Kovové obaly

O

0,050

15 01 06

Sm sné obaly

O

0,800

15 01 07

Sklen né obaly

O

0,200

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek nebo obaly
mito látkami zne išt né

N

15 02 02

Absorp ní inidla, filtra ní materiály, istící tkaniny a
ochranné od vy zne išt né nebezpe nými látkami

N

17 01 01

Beton

O

15

17 01 02

Cihly

O

2

17 01 07

Sm si nebo odd lené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobk neuvedené pod íslem 17 01 06

O

0,100
0,200

2

17 02 01

evo

O

5

17 02 03

Plasty

O

0,050

17 03 01

Asfaltované sm si obsahující dehet

N

??

17 03 02

Asfaltované sm si neuvedené pod íslem 17 03 01

O

??

17 04 05

Železo a ocel

O

10

17 04 09

Kovový odpad zne išt ný nebezpe nými látkami

N

??

17 05 03

Zemina a kamení obsahující nebezpe né látky

N

??

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod íslem 17 05 03

O

1600

17 09 03

Jiné stavební a demoli ní odpady (v etn sm sných
stavebních a demoli ních odpad ) obsahující
nebezpe né látky

N

17 09 04

Sm sné stavební a demoli ní odpady neuvedené pod
ísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

O

20 02 01

Biologický rozložitelný odpad

O

5

20 03 01

Sm sný komunální odpad

O

5

??

30

O – ostatní odpad; N – nebezpe ný odpad
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E.1.10 Orienta ní lh ty výstavby a p ehled rozhodujících díl ích termín
- Projednávání projektu DSP s orgány a organizacemi .........................
- Stavební ízení ....................................................................................
- Zhotovení tendrové dokumentace stavby pro výb r zhotovitele .........
- Pr
h výb rového ízení na dodavatele stavby ………………………
- Zahájení výstavby – s p ípravou staveništ (p edb žný odhad) .........
- Ukon ení stavby (p edb žný odhad) ….…………............................…

02/2011 – 05/2011
05/2011 – 07/2011
07/2011 – 09/2011
09/2011 – 11/2011
02/2012
10/2013

Podrobn jší harmonogram výstavby bude vypracován vybraným zhotovitelem – dodavatelem
stavby a odsouhlasen zástupcem investora stavby, p ípadn i projektantem dle dohod p i zahájení
stavby, resp. p i p edávání staveništ .

E.1.11 Plán kontrolních prohlídek
Na základ p edpokládaného plánu výstavby, dohodne dodavatel stavby s p íslušným
stavebním ú adem plán kontrolních prohlídek.
Tyto prohlídky by se m ly uskute nit nejmén 3x v pr
hu stavby a to vždy
po vyty ení tj. p ed zahájením budování podzemních st n,
po dokon ení podzemních st n a zahájení výstavby nadzemní ásti ŽB zdi
po dokon ení nadzemní ásti a vyty ení zemních prací terénních úprav
Tyto prohlídky by m ly být pro každé stavební opat ení, nemusí však probíhat odd len .

E.1.12 Základní technické parametry stavby a p ehled hlavních prací a dodávek
Základní technické parametry koryta eky Lužnice dot ené stavbou :
Kapacita koryta (návrhový pr tok) ........................................………….. Q50 = 339 m3/s
Výšky navrhovaných ochranných prvk nad okolním terénem ........…. h = 0,1 2,2 m
Délka navrhovaných protipovod ových opat ení - na PB Lužnice ........ L=670+950 = 1620bm

Hlavní stavební práce podél eky Lužnice v rámci objektu SO01(pravý b eh):
Kácení strom , (mýcení k ovin)
20-50 cm
Demontáž a odstran ní stávajících plot v trasách ochr. zdí a hrází
Skrývky drn a humusu v míst zdí a drén (tl. 0,2 m) – trvalý zábor
SD1
Skrývky drn a humusu na manipul. plochách (0,2 m) – do asný zábor SD2
Výkopy a odkopy pro založení zdí a drén (V)
Obsypy a násypy hutn né podél zdí z místních zemin
NH1
Násyp hutn ný pro srovnání terénu a v místech zemních hrází
Humusování svah a osetí (tl. 0,1 - 0,2 m)
Humusování rovin a osetí ( tl. 0,1 - 0,2 m)
Humusování rovin a osetí na manipul. plochách( tl. 0,2 m)
Podzemní st ny ze št tovnic Larssen v trasách zdí

NH2
HS1
HR1
HR2

Podzemní st ny a základy zdí z p evrtávaných pilot (podél staveb)
Podzemní tenkost nné jílocementové t snící st ny podél zdí gravita ních (variantní ešení)
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Betonové konstrukce základových blok v místech klasických zdí
Železobetonový v nec ve zhlaví pilot a št tovnic Larssen
Železobetonové ochranné zdi a zídky nad v nci a základy
Mobilní hrazení prostup v ochranných zdech (prahy, drážky, hradidla)
Mobilní hrazení v ochranných zdech na celou výšku (prahy, drážky, sloupky, hradidla)
Trubní drény na vzdušné stran ochranných zdí (celkem)
Kontrolní a lomové šachty na trase trubních drén a svod (celkem)
Uzáv rové šachty s erpacími komorami na kanaliza ních odpadech
Stavítka v uzáv rových šachtách pro profily DN300 až DN1200
Koncové (žabí) klapky pro profily DN200 až DN1200
Odvod ovací žlábky na vzdušné stran ochranných zdí a zídek
Opevn ní rýh, p íkop , svah v koryt (kamennou dlažbou do betonu)
Montáž nového oplocení - na korunách nových ochranných zdí a zídek
- v místech do asného záboru soukromých pozemk (manipul. plochy)
Zpevn ní p íjezdových cest a manipula ních pruh nad inženýrskými sít mi a jiných plochách
pomocí silni ních panel se št rkopískovým podsypem
P ípadná úprava a oprava stávajících p íjezdových cest

Hlavní stavební práce podél eky Lužnice v rámci stavebního objektu SO02
(PB):
Kácení strom , (mýcení k ovin)

20-50 cm

Demontáž a odstran ní stávajících plot v trasách ochr. zdí a hrází
Skrývky drn a humusu v míst zdí a drénu (tl. 0,2 m) – trvalý zábor
SD1
Skrývky drn a humusu na manipul. plochách (0,2 m) – do asný zábor SD2
Výkopy a odkopy pro založení zdí a drén (V)
Obsypy a násypy hutn né podél zdí z místních zemin
Násyp hutn ný pro srovnání terénu a v místech zemních hrází
Humusování svah a osetí (tl. 0,1 - 0,2 m)
Humusování rovin a osetí ( tl. 0,1 - 0,2 m)

NH1
NH2
HS1
HR1

Humusování rovin a osetí na manipul. plochách( tl. 0,2 m)
Podzemní st ny ze št tovnic Larssen v trasách zdí
Podzemní st ny a základy zdí z p evrtávaných pilot (podél staveb)
Podzemní tenkost nné jílocementové t snící st ny podél zdí
Betonové konstrukce základových blok v místech klasických zdí

HR2

Železobetonový v nec ve zhlaví pilot a št tovnic Larssen
Železobetonové ochranné zdi a zídky nad v nci a základy
Mobilní hrazení prostup v ochranných zdech (prahy, drážky, hradidla)
Mobilní hrazení v ochranných zdech na celou výšku (prahy, drážky, sloupky, hradidla)
Trubní drény na vzdušné stran ochranných zdí (celkem)
Kontrolní a lomové šachty na trase trubních drén a svod (celkem)
Uzáv rové šachty s erpacími komorami na kanaliza ních odpadech
Stavítka v uzáv rových šachtách pro profily DN300 až DN1400
Koncové (žabí) klapky pro profily DN200 až DN1400
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Dokumentace pro stavební povolení
3A10272.32B01
Odvod ovací žlábky na vzdušné stran ochranných zdí a zídek
Opevn ní rýh, p íkop , svah v koryt (kamennou dlažbou do betonu)
Montáž nového oplocení - na korunách nových ochranných zdí a zídek
- v místech do asného záboru soukromých pozemk (manipul. plochy)
Zpevn ní p íjezdových cest a manipula ních pruh nad inženýrskými sít mi a jiných plochách
pomocí silni ních panel se št rkopískovým podsypem
P ípadná úprava a oprava stávajících p íjezdových cest

Orienta ní výkaz vým r
pro jednotlivé stavební objekty SO01 až SO03 je uveden v p iloženém propo tu náklad .

Finan ní náklady na stavbu
jsou shrnuty v orienta ním propo tu náklad – viz samostatná p íloha J.

Vypracoval: Pöyry Environment a.s., Ing. Josef Kada ka
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