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2 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

2.1 STRUČNÝ POPIS NÁVRHU STAVBY, JEJÍ FUNKCE A UMÍSTĚNÍ 

Předmětem projektu je výstavba horkovodu ve městě Janské Lázně v trasách stávajícího teplovodního 
vedení.  

Výstavba je členěna do 17-ti etap a 8-mi etap dopravních opatření při výstavbě. 
Rozdělení stavby na etapy je patrné z přílohy 09 – CELKOVÁ SITUACE – ETAPIZACE VÝSTAVBY. 
Stavba se celým svým rozsahem nachází na katastrálních územích: Janské Lázně (657239) a Černá Hora 

v Krkonoších (657212)., okres Trutnov. Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvosnění a údaje o pozemcích 
staveniště 

3 ZÁSADY NÁVRHU ZŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se nepředpokládá rozsáhlé zařízení staveniště. Hlavní prostor 
staveniště je uvažován převážně na pozemcích Města. Podrobné řešení umístění skládek materiálu a zařízení 
staveniště bude provedeno před samotnou stavbou, po domluvě s vlastníky dotčených pozemků.  

Materiál potřebný pro výstavbu horkovodu bude vhodně rozmístěn podél staveniště, na místech k tomu 
určených, průběžně po celé trase v dostatečném množství a ve vzdálenostech zaručujících plynulost výstavby. 
Tímto rozmístěním materiálu se zamezí nadměrnému používání těžké stavební techniky na staveništi během 
výstavby. Přesun hmot na stavbě bude probíhat po pozemcích určených k výstavbě pomocí malých stavebních 
strojů typu BobCat. 

Místo pro parkování vozidel stavební techniky určí zhotovitel stavby dle technologického postupu výstavby 
jednotlivých stavebních objektů. 

Dodavatel v maximální možné míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí, aby během výstavby nedocházelo 
ke znečišťování komunikací. 

Na staveništi bude dále navrženo místo pro sociální zařízení a skladové plochy pro odpady vzniklé při 
práci. 

4 SOUHRN 

Bude se jednat o výkop ve stávajících trasách teplovodu, který se bude demontovat a nahrazovat novými 
horkovodními rozvody. 

Před zahájením jakýchkoli zemních prací je nutné dle pokynů a zákresů vytyčit veškeré inženýrské 
sítě, které se v dotčené oblasti nacházejí. 

Začato bude přípravou území (sejmutí ornice na zelených plochách, vykopání zeminy (případné mýcení 
zeleně), rozebrání stávajících krytů, demolice stávajících rozvodů). Následně budou provedeny práce na novém 
vedení horkovodu. Konečné práce budou spočívat v uvedení zpevněných ploch do původního stavu a konečné 
terénní úpravy. 

Stavba bude probíhat na pozemcích, které převážně sousedí s komunikací nebo přímo na komunikaci 
leží. 

Na stavební práce v Janských Lázních bude upozorněno dopravními značkami IP22 (Změna místní 
úpravy s textem – OMEZENÍ PROVOZU V OBCI JANSKÉ LÁZNĚ – VÝSTAVBA HORKOVODU). Dopravní 
značky budou umístěny na silnici II/296 ve Svobodě nad Úpou u sjezdu na silnice II/297 a III/2961 z obou stran. 
Dále budou umístěny na silnici I/14 v obci Čistá v Krkonoších u sjezdu na silnici II/297. 

5 NÁVRH, POSTUP A PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Jednotlivé etapy DIO budou mezi sebou časově provázány a budou se jednotlivě prolínat dle 
Harmonogramu prací. Jednotlivá opatření DIO daných etap nejsou tímto nijak dotčena. Během roku 
2019 bude provedena I. – VIII. etapa výstavby. V roce 2020 jsou v plánu zbylé etapy IX. – XVII. 
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5.1 I. ETAPA DIO   
Výstavba bude započata I. etapou výstavby.  
Během stavby dojde k uzavření silnice v ul. Lesní. 

5.1.1 1. dílčí etapa 

Překop vozovky v horní části ul. Lesní bude proveden v rámci 1. dílčí etapy.  
Stavební místo bude uzavřeno osazením zábrany pro označení uzavírky Z2 s dopravní značkou B1 

s dodatkovou tabulkou E13 (Text - Mimo vozidel stavby). Ze všech směrů. 
Dopravní značení, které bude upozorňovat na stavbu, se bude skládat z následujících značek: A15 

(Práce), které budou umístěny cca 50 m před stavbou, ze všech stran.  
Na uzavírku vozovky ul. Lesní (slepou komunikaci) bude na příjezdu od silnice II/297 upozorněno 

dopravní značkou IP10a (Slepá pozemní komunikace) s dodatkovou tabulkou E3a (vzdálenost – 200 m) a E13 
(Text – Mimo vozidel stavby), která bude umístěna u odbočky ke kotelně.   

Na uzavírku ul. Lesní, na příjezdu od Svobody n. Úpou, na silnici II/297 bude upozorněno dopravní 
značkou IP22 (Změna místní úpravy s textem – ULICE LESNÍ UZAVŘENA).  

Objízdná trasa bude vedena ulicí Krkonošská – ul. Rekreační – ul. lesní. Směr objížďky bude vyznačen 
dopravními značkami IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky). 

Na výjezd vozidel stavby z ulice Lesní bude na silnici II/297 upozorněno dopravními značkami A22 (Jiné 
nebezpečí) s dodatkovou tabulkou E13 (Text – Výjezd vozidel stavby), která bude umístěna z obou stran. 

5.1.2 2. dílčí etapa 

V rámci 2. dílčí etapy budou provedeny zbylé překopy v ul. Lesní v rámci I. etapy výstavby.  
Stavební místo bude uzavřeno osazením zábrany pro označení uzavírky Z2 s dopravní značkou B1 

s dodatkovou tabulkou E13 (Text - Mimo vozidel stavby). Ze všech směrů. 
Dopravní značení, které bude upozorňovat na stavbu, se bude skládat z následujících značek: A15 

(Práce), které budou umístěny cca 50 m před stavbou, ze všech stran.  
Na uzavírku vozovky ul. Lesní (slepou komunikaci) bude na začátku ulice Lesní, za odbočením z ulice 

Rekreační upozorněno dopravní značkou IP10a (Slepá pozemní komunikace) s dodatkovou tabulkou E3a 
(vzdálenost – 300 m) a E13 (Text – Mimo vozidel stavby).   

Na uzavírku ul. Lesní, na příjezdu od Svobody n. Úpou a před křížením s ul. Rekreační od Černého Dolu, 
na silnici II/297 bude upozorněno dopravní značkou IP22 (Změna místní úpravy s textem – ULICE LESNÍ 
UZAVŘENA).  

Objízdná trasa bude vedena ulicí Krkonošská – ul. lesní. Směr objížďky bude vyznačen dopravními 
značkami IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky). 

Na výjezd vozidel stavby z ulice Lesní bude na silnici II/297 upozorněno dopravními značkami A22 (Jiné 
nebezpečí) s dodatkovou tabulkou E13 (Text – Výjezd vozidel stavby), která bude umístěna z obou stran. 

5.2 II. ETAPA DIO  
V rámci II. Etapy DIO budou řešeny II. a III. etapa výstavby.  
Během stavby dojde k uzavření slepé části silnice v ul. Lesní, na příjezdu k č.p. 87. 
Stavební místo bude uzavřeno osazením zábrany pro označení uzavírky Z2 s dopravní značkou B1 

s dodatkovou tabulkou E13 (Text - Mimo vozidel stavby).  
Dopravní značení, které bude upozorňovat na uzavírku, se bude skládat z následujících značek: B1 

(Zákaz vjezdu všech vozidel(v obou směrech)) a E3a (vzdálenost – 100 m), které budou umístěny na vjezdu do 
této slepé ulice.  

Na výjezd vozidel stavby ze slepé části  bude v ul. Lesní upozorněno dopravními značkami A22 (Jiné 
nebezpečí) s dodatkovou tabulkou E13 (Text – Výjezd vozidel stavby), která bude umístěna z obou stran. 

Dále bude řešeno zúžení v ulici Lázeňské a na Dolní promenádě z důvodů úprav šachet stávajících 
kolektorů vedoucích pod těmito ulicemi. Výstavba bude provedena tak, aby co možná nejméně omezila 
dopravu na těchto ulicích.  

Dopravní značení pracovních míst na komunikaci bude řešeno dle schématu B/1 – Standardní pracovní 
místo na PK s malým dopravním zatížením (TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích). Šířka komunikace musí mít min. 5,5 m (výjimečně 5,0 m). 
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Ve vzdálenosti cca 50 m před pracovními místy budou umístěny dopravní značky A15 (Práce) společně 
s B20a (Nejvyšší povolená rychlost – 30 km/h). Z druhé strany bude umístěna dopravní značka B20b (Konec 
nejvyšší povolené rychlosti. 

Podél pracovního místa budou místěny směrovací desky Z4a, respektive oplocenky. 
Průchod pouze pro pěší od č.p. 87 přes lávku přes překop bude umožněn ve slepé části ulice Lesní. 

5.3 III. ETAPA DIO  
V rámci III. Etapy DIO bude řešena IV. a V. etapa výstavby.  
Během této etapy bude uzavřena ulice Lesní od napojení na ulici Rekreační po sjezd k č.p. 50. Dále bude 

uzavřen sjezd z ulice Rekreační k č.p. 75. Překop přes ulici Rekreační bude opatřen těžkým přemostěním a 
bude zachován stávající průjezd. 

Stavební místa budou uzavřena osazením zábrany pro označení uzavírky Z2 s dopravní značkou B1 
s dodatkovou tabulkou E13 (Text - Mimo dopravní obsluhy). Ze všech směrů. 

Dopravní značení, které bude upozorňovat na stavbu, se bude skládat z následujících značek: A15 
(Práce), které budou umístěny cca 50 m před překopem v ulici Rekreační, z obou stran.  

Uzavírka v ulici Lesní se bude průběžně posouvat, dle postupu stavby. 
Na uzavírku vozovky ul. Lesní (slepou komunikaci) bude za odbočením z ulice dílčí části ulice Lesní 

upozorněno dopravní značkou IP10a (Slepá pozemní komunikace) s dodatkovou tabulkou E3a (vzdálenost – 
400 m) a E13 (Text – Mimo vozidel stavby). 

V areálu hotelu č.p. 82 bude stavební místo obehnáno oplocenkami. 

5.4 IV. ETAPA DIO  
V rámci IV. Etapy DIO bude řešena VI., VII. a VIII. etapa výstavby.  
Během této etapy bude uzavřena ulice Lázeňská (silnice III/2961) od napojení ukončení II. etapy výstavby 

u stávajícího kolektoru u č.p. 52 po křížení s ulicí Rekreační u č.p. 38. Překop přes ulici Lázeňskou v místě 
křížení s Horní promenádou během VIII. etapy výstavby bude opatřen těžkým přemostěním a bude zachován 
průjezd. 

Stavební místo bude uzavřeno osazením zábrany pro označení uzavírky Z2 s dopravní značkou B1 
s dodatkovou tabulkou E13 (Text - Mimo vozidel stavby). Ze všech směrů. 

Dopravní značení, které bude upozorňovat na stavbu, se bude skládat z následujících značek: A15 
(Práce) společně s B20a (Nejvyšší povolená rychlost – 30 km/h), které budou umístěny cca 50 m před stavbou, 
na příjezdu od silnice II/297.  

Na uzavírku vozovky (slepou komunikaci) bude na příjezdu od silnice II/297 i z druhé strany upozorněno 
dopravní značkou IP10a (Slepá pozemní komunikace) s dodatkovou tabulkou E13 (Text – Mimo dopravní 
obsluhy), které budou umístěny u křížení s ulicemi Rekreační a Dolní promenádou (z východní strany). IP10a u 
křížení s ulici Rekreační bude umístěna pouze při výstavbě VI. a VII. etapy. 

Uzavírka v ulici Lázeňské se bude průběžně posouvat, dle postupu stavby.   
Na uzavírku ul. Lázeňské, na příjezdu od silnice II/297, u křížení s ulicí obchodní bude upozorněno 

dopravní značkou IP22 (Změna místní úpravy s textem – ULICE LÁZEŇSKÁ UZAVŘENA).  
Objízdná trasa bude vedena Dolní promenádou a zpět do ulice Lázeňské. Směr objížďky bude vyznačen 

dopravními značkami IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky). 
V rámci VIII. etapy výstavby bude omezen dopravní uzel na křížení silnic Lázeňská x Horní promenáda 

(kde se nachází zastávka autobusů) x Rekreační. Výstavba bude provedena tak, aby co možná nejméně 
omezila dopravu na odboční do ulic Rekreační a Horní promenáda. Průjezd do ulice Horní promenáda bude 
umožněn přes přemostění pouze vozidlům do hmotnosti 3,5 t dopravní značkou B13 (Zákaz vjezdu voz. Jejichž 
hmotnost překračuje vymezenou mez) a E7b (Směrová šipka).  Zastávka autobusů bude přechodně řešena 
v prostoru před parkovištěm (s otáčením v místě parkoviště) u mostu přes Janský potok. 

Dopravní značení pracovního místa v křížení v rámci VIII. etapy na komunikaci bude řešeno dle schématu 
B/1 – Standardní pracovní místo na PK s malým dopravním zatížením (TP 66 - Zásady pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích). Šířka komunikace musí mít min. 5,5 m (výjimečně 5,0 m). 

Ve vzdálenosti cca 50 m před pracovním místem budou umístěny dopravní značky A15 (Práce) společně 
s B20a (Nejvyšší povolená rychlost – 30 km/h).  

Podél pracovního místa budou místěny směrovací desky Z4a. 
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5.5 V. ETAPA DIO  
V rámci IV. Etapy DIO bude řešena IX. etapa výstavby.  
Během této etapy bude uzavřena část ulice Rekreační od napojení na ulici Lázeňskou po odbočení 

k plaveckému areálu. Překop přes ulici Lázeňskou a přes ulici Rekreační, na vjezdu dok č.p. 56 bude opatřen 
těžkým přemostěním a bude zachován průjezd. 

Stavební místo bude uzavřeno osazením zábrany pro označení uzavírky Z2 s dopravní značkou B1 
s dodatkovou tabulkou E13 (Text - Mimo vozidel stavby). Z obou směrů. 

Dopravní značení, které bude upozorňovat na stavbu, se bude skládat z následujících značek: A15 
(Práce), které budou umístěny cca 50 m před stavbou v ulici Rekreační.  

Na uzavírku vozovky v ulici Rekreační (slepou komunikaci) bude na křížení s ulicí Lesní (na obou větvích) 
upozorněno dopravní značkou IP10b (Návěst před slepou pozemní komunikací) s dodatkovou tabulkou E13 
(Text – Mimo dopravní obsluhy). 

V rámci této etapy bude přemostěn překop přes ulici Lázeňskou. Výstavba bude provedena tak, aby co 
možná nejméně omezila dopravu na odboční do Horní promenády. Průjezd do ulice Horní promenáda bude 
umožněn přes přemostění pouze vozidlům do hmotnosti 3,5 t dopravní značkou B13 (Zákaz vjezdu voz. Jejichž 
hmotnost překračuje vymezenou mez) umístěné z obou stran.  Zastávka autobusů bude přechodně řešena 
v prostoru před parkovištěm (s otáčením v místě parkoviště) u mostu přes Janský potok. 

Dopravní značení pracovního místa silnici III/2961 bude řešeno dle schématu B/1 – Standardní pracovní 
místo na PK s malým dopravním zatížením (TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích). Šířka komunikace musí mít min. 5,5 m (výjimečně 5,0 m). 

Ve vzdálenosti cca 50 m před pracovním místem (přemostěním) budou umístěny dopravní značky A15 
(Práce) společně s B20a (Nejvyšší povolená rychlost – 30 km/h) z obou stran. Z druhé strany bude umístěna 
dopravní značka B20b (Konec nejvyšší povolené rychlosti. 

Podél pracovního místa v ulici Rekreační, od křížení s ulicí Lázeňskou po uzavírku, bude pracovní místo 
ohraničeno oplocenkami. 

5.6 VI. ETAPA DIO  
V rámci IV. Etapy DIO bude řešena X. etapa výstavby.  
Během této etapy bude uzavřena část ulice Černohorské+nám. Svobody od křížení s ulicí Rekreační po 

křížení s ulicí Obchodní. 
Stavební místo bude uzavřeno osazením zábrany pro označení uzavírky Z2 s dopravní značkou B1 

s dodatkovou tabulkou E13 (Text - Mimo dopravní obsluhy). Z obou směrů.  
Náměstí Svobody a objekty na něj navazující budou i v rámci výstavy zpřístupněny pro pěší. Překopy 

budou opatřeny lávkami pro pěší. 
Řešení DIO bude rozděleno na 2 fáze. 

• 1. Fáze výstavby – v průběhu dokončování IX. Etapy (ul. Rekreační) 
V této fázi není možné řešit objízdnou trasu v rámci intravilánu města. 
Na uzavírku náměstí Svobody, na příjezdu od silnice II/297 a ve Svobodě nad Úpou bude upozorněno 

dopravní značkou IP22 (Změna místní úpravy s textem – NÁMĚSTÍ SVOBODY V JÁNSKÝCH LÁZNÍCH 
UZAVŘENO) se směrovou šipkou a vzdáleností.  

Objízdná trasa bude vedena ulicemi Černohorská – Úpská – Lázeňská (přes Svobodu nad Úpou). Směr 
objížďky bude vyznačen dopravními značkami IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky). 

• 2. Fáze výstavby – zprůjezdnění IX. Etapy (ul. Rekreační) 
Dopravní značení, které bude upozorňovat na stavbu, se bude skládat z následujících značek: A15 

(Práce) společně s B20a (Nejvyšší povolená rychlost – 30 km/h), které budou umístěny cca 50 m před stavbou.  
Na uzavírku ul. Černohorské, na příjezdu od silnice II/297 bude upozorněno dopravní značkou IP22 

(Změna místní úpravy s textem – ULICE ČERNOHORSKÁ OD ULICE OBCHODNÍ PO ULICI REKREAČNÍ 
UZAVŘENA) se směrovou šipkou.  

Objízdná trasa bude vedena ulicí Obchodní – ul. Rekreační. Směr objížďky bude vyznačen dopravními 
značkami IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky). 

Ve vzdálenosti cca 50 m před uzavírkou budou umístěny dopravní značky A15 (Práce) společně s B20a 
(Nejvyšší povolená rychlost – 30 km/h) z obou stran. 
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5.7 VII. ETAPA DIO  
V rámci IV. Etapy DIO bude řešena XI., XII. a XIII. etapa výstavby.  
Během této etapy bude uzavřena část ulice Černohorské od sjezdu k č.p. 84 po č.p 344 u nám. Svobody.  
Stavební místo bude uzavřeno osazením zábrany pro označení uzavírky Z2 s dopravní značkou B1 

s dodatkovou tabulkou E13 (Text - Mimo dopravní obsluhy). Ze všech směrů. 
Na uzavírku vozovky (slepou komunikaci) bude na silnici III/2961 z obou směrů i na ul. Obchodní 

upozorněno dopravní značkou IP10a (Slepá pozemní komunikace) s dodatkovou tabulkou E13 (Text – Mimo 
dopravní obsluhy). Dopravní značka na příjezdu od silnice II/297 bude opatřena ještě dodatkovou tabulkou E3a 
(vzdálenost – 250 m). 

Uzavírka v ulici Černohorské se bude průběžně posouvat, dle postupu stavby.   
Na uzavírku ul. černohorské, na příjezdu od silnice II/297 bude upozorněno dopravní značkou IP22 

(Změna místní úpravy s textem – ULICE ČERNOHORSKÁ OD ULICE NA SLUNNÉ STRÁNI PO NÁM. 
SVOBODY UZAVŘENA) se směrovou šipkou.  

Objízdná trasa bude vedena ul. Krkonošskou – ul. Rekreační – nám. Svobody. Směr objížďky bude 
vyznačen dopravními značkami IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky).  

Podél pracovního místa u školských zařízení v rámci XII. etapy budou stavební místa obehnána 
oplocenkami. 

Na výjezd vozidel stavby na silnici II/297 bude upozorněno dopravními značkami A22 (Jiné nebezpečí) 
s dodatkovou tabulkou E13 (Text – Výjezd vozidel stavby), která bude umístěna z obou stran před napojením 
ulice Černohorské. 

 

5.8 VIII. ETAPA DIO  
V rámci IV. Etapy DIO bude řešena XIV., XV., XVI. a XVII. etapa výstavby.  
Během této etapy bude uzavřena část ulice Obchodní od křížení s ulicí Černohorskou po sjezd k č.p. 275 

a umožněn pouze příjezd z jedné strany k č.p. 224 z ul. Rekreační. V rámci této etapy jsou převážně řešeny 
překopy přes ulice Rekreační, Obchodní a k Zámečku. Tyto překopy budou opatřeny těžkým přemostěním a 
bude zachován průjezd těmito ulicemi. 

Stavební místo v ulici Obchodní a sjezd k č.p.224 bude uzavřeny osazením zábrany pro označení 
uzavírky Z2 s dopravní značkou B1 s dodatkovou tabulkou E13 (Text - Mimo dopravní obsluhy). Ze všech 
směrů. 

Před jednotlivými překopy bude upozorněno na stavbu dopravním značením A15 (Práce), které budou 
umístěny cca 50 m před překopy z obou stran. 

Stavební místo před č.p. 276 v ulici Obchodní bude obehnáno směrovacími deskami Z4a.  Na výjezdu 
z ulice Rekreační do ulice Obchodní od plaveckého areálu bude dopravní značkou C2b (Přikázaný směr jízdy 
vpravo) přikázán směr odbočení. 

Překopy přes chodníkové plochy budou obehnány oplocenkami. 
Na výjezd vozidel stavby na silnici II/297 z ulice Rekreační a z ulice K Zámečku bude upozorněno 

dopravními značkami A22 (Jiné nebezpečí) s dodatkovou tabulkou E13 (Text – Výjezd vozidel stavby), která 
bude umístěna z obou stran. 

6 VŠEOBECNĚ 

V průběhu prací bude stavbou umožněn průjezd vozidel IZS koridorem širokým min. 3 m a zároveň 
bude umožněn průchod chodcům bezpečným, za snížené viditelnosti dobře osvětleným, koridorem.  

Během výstavby zajistí dodavatel, aby nedocházelo k znečištění komunikací a v maximální možné míře 
omezí hlučnost a prašnost.  

Celková doba výstavby se předpokládá cca 18 měsíců. 
Dopravně-inženýrská opatření závisí na projednání POV s dodavatelem stavby a Policií ČR.  
Veškeré svislé provizorní dopravní značení bude osazeno v souladu se zákonem 361/2000 Sb. 

(Zákon o provozu na pozemních komunikacích), TP 66 MDS a MV (Zásady pro přechodné dopravní značení) a 
ČSN 01 8020 (Dopravní značení na pozemních komunikacích). Svislé provizorní dopravní značky budou 
plechové v reflexní úpravě. 
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7 OBJEKTY, KTERÉ JE NUTNÉ UVÉST DO SAMOSTATNĚ DO PROVOZU 
V rámci výstavby nejsou navrženy žádné objekty, které by bylo nutné uvést samostatně do provozu. 

8 MOŽNÉ NAPOJENÍ NA ZDROJE 
V rámci výstavby nebude potřeba zajistit dodávku vody, v případě, že by nastala potřeba vody, tak bude 

přivážena v nádržích. Po dobu výstavby bude dodávka energie zajišťována dieselovými centrálami.  

9 MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY STAVBY 
• Odpadní stavební materiály a prvky budou vytříděny podle povahy a buď odvezeny na skládku 

stavební suti, nebo k recyklaci. Veškerý odpad ze stavební činnosti při realizaci stavby bude 
důsledně zařazen podle druhu a kategorie dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, bude vytříděn a 
odstraněn odpovídajícím vhodným způsobem. Odpad bude předán a následovně likvidován pouze 
oprávněnou osobou k odpadům dle jejich povahy. 

• Živice – po vybourání bude odvezena na skládku. 
• Podkladní vrstvy vozovky a nevhodná zemina – bude odvezena na skládku. 
• Obaly, směsné obaly, biologicky rozložitelný odpad, směsný komunální odpad bude přechodně 

shromažďován na určených místech (plochách), odděleně podle svého druhu a po dosažení 
technicky a ekonomicky optimálního množství odvážen do sběrného dvora.  

10 PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ 
Přístup na stavbu po dobu výstavby bude zajištěn ze stávajících komunikací II/297 a III/2961 a z přilehlých 

místních komunikací. 

11 POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ OCHRANY STAVENIŠTĚ A JEHO OKOLÍ 

Obvod staveniště (příjezdová a odjezdová cesta, okolí míst s prováděním činností při přesunech zeminy, 
výkopy a místa hrozící sesuvem), bude nutné po dobu stavby viditelně a trvale označit upozorněním proti 
vstupu nepovolaných osob. 

Otevřené výkopy je nutné chránit zábradlím a v noci výstražný světlem. Výkopy přiléhající k veřejným 
komunikacím nebo zasahující do nich, musí být opatřeny výstražnou dopravní značkou. V noci a za snížené 
viditelnosti musí být označeny červeným výstražným světlem na začátku a na konci výkopu, popřípadě v jiných 
nebezpečných místech dle místních podmínek. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od 
hrany výkopu. Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí. Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být 
zajištěny pažením. Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejných komunikací musí být v noci a za snížené 
viditelnosti osvětleno výstražným červeným světlem.  

Veškeré vstupy na staveniště, montážní prostory a přístupové cesty, které k nim vedou, musí být 
označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným 
osobám. 

Všechny otvory a jámy na staveništích (pracovištích) nebo komunikacích, kde hrozí nebezpečí pádu osob, 
musí být zakryty nebo ohrazeny. Zakrytí souvislým poklopem musí být provedeno tak, aby ho nebylo možno při 
běžném provozu odstranit nebo poškodit. Poklop musí mít únosnost odpovídající předpokládanému provozu. 

12 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY, KTERÉ VYŽADUJÍ 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

V rámci výstavby nejsou zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření. 

13 NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY 

Stavba bude prováděna v 8-mi etapách z důvodu koordinace prací a možnosti zachování dopravní 
obslužnosti v řešené lokalitě. 

Návrh objízdných tras a uzavřených úseků 

Objízdné úseky jsou podrobně popsány v rámci odstavce 5. 
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VŠEOBECNĚ: 

V průběhu prací bude stavbou umožněn průjezd vozidel IZS koridorem širokým min. 3 m a zároveň 
bude umožněn průchod chodcům bezpečným, za snížené viditelnosti dobře osvětleným, koridorem.  

Během výstavby zajistí dodavatel, aby nedocházelo k znečištění komunikace, a v maximální možné míře 
omezí hlučnost a prašnost.  

Dopravně-inženýrská opatření závisí na projednání POV s dodavatelem stavby a Policií ČR.  

Veškeré svislé provizorní dopravní značení bude osazeno v souladu se zákonem 361/2000 Sb. 
(Zákon o provozu na pozemních komunikacích), TP 66 MDS a MV (Zásady pro přechodné dopravní značení)  
a ČSN 01 8020 (Dopravní značení na pozemních komunikacích). Svislé provizorní dopravní značky budou 
plechové v reflexní úpravě. 

Případné oplocení staveniště musí mít ve výšce 100 – 250 mm spodní a ve výšce 1100 mm horní tyč 
zábradlí (či horní díl oplocení). 

14 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zejména zákon 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je uveden v samostatné příloze. 

15 ZÁVĚR 

Konzultace k projektu jsou možné v rámci autorského dozoru na telefonních číslech uvedených v zápatí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Pardubicích květen  2018                                                          Zpracovala: Dita Zemanová 


