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PRŮVODNÍ  ZRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 Název stavby  Stavební úpravy autobusových zastávek – Stavební úpravy autobusových zastávek – 
                          nástupních ploch na komunikaci ve Vrahovicíchnástupních ploch na komunikaci ve Vrahovicích

a)a)

b) Místo stavby
  Kraj : Olomoucký
Obec : Vrahovice u Prostějova
Katastrální území : Vrahovice u Prostějova
P.č. dotčené stavbou- : 893, 994, 93/3, 93/4
P.č. okolní : 93/1, 1/2, 92, 182, 159, 54, 89/1, 

  89/2, 51/1, 69/1, 185, 51/2, 1/4

c) Stavebník
Název (jméno) : Město ProstějovMěsto Prostějov

Sídlo (adresa) : T.G. Masaryka 130/14
IČ : 00288 659
Kraj : Olomoucký

d) Zpracovatel dokumentace

Obchodní jméno : Jaromír Vláčil
Místo registrace – sídlo : Dobromilice 330, PSČ 798 25
IČO : 414 98 127
E-mail : vlacil.j@seznam.cz

        
        Jaromír Vláčil autorizovaný  technik  dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 
                                                  ČKAIT č. 1201283

 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

a) Účel užívání stavby
Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší úpravu atobusových zastávek a přechodu 
pro chodce v rámci města Prostějova  - Vrahovice na p.č. 893, 1/4, 994, 93/3, 93/4
Pozemky na kterých je umístěna stavba (k.ú. Vrahovice u Prostějova)
p.č. Vlastník Využití Plocha

893 SSOK ostatní plocha 9720 m2

994 Město Prostějov ostatní plocha 2461 m2

93/3 Město Prostějov ostatní plocha 2024 m2

93/4 Město Prostějov  ostatní plocha 2461 m2

Vlastnické právo k pozemkům
Pozemky, na kterých je umístěna stavba, jsou ve vlastnictví investora  – obce Města Prostějova, SSOK. 
Vlastnická práva k dotčeným pozemkům jsou zřejmá z kopie výpisu z katastru nemovitostí.



b) Předpokládaný průběh stavby

 zahájení stavby -08/2015, ukončení stavby - 12/2015

 etapizace a uvádění do provozu: etapy výstavby nejsou řešeny

c) Vazby na na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní 
rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek

Územní rozhodnutí nebylo vydáno, pouze §15, zákon 183/2006 Sb.

d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Stavba  se  nachází  v  místní  části  města  Prostějova   -  Vrahovic,  na  katastrálním  území  Vrahovice  u 
Prostějova. Místo stavby se nachází na silnici č.44934
Stavba je situována na p.č.893, 994, 93/3, 93/4 v k.ú. Vrahovice.
Dotčené parcely nejsou zemědělsky využívány.
Projektová dokumentace  ve stupni pro stavební povolení řeší místo pro přecházení, autobusové zastávky, 
včetně dopravního značení.

e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí

Nebyly zpracovány podklady, které vyplývají se zákona"49/2010 Úplné znění zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 
na životní  prostředí),  jak vyplývá  z  pozdějších změn, a to  z  důvodů, že  daná projektová dokumentace 
nenaplňuje dikci tohoto zákona.

Při výstavbě musí být dodrženy všechny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů a  požadavky 
správců dotčených inženýrských sítí pro PD ve stupni pro stavební povolení - součást dokladové části.

Provozem navržených  stavebních  úprav  nedojde  k negativnímu ovlivnění  životního  prostředí,  krajiny i 
zdraví občanů.

f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření

• Vztahy na dosavadní využití území  

Jedná se o drobnou  stavbu v rámci místní části města Prostějova.

• Vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území  

Tyto vztahy v současné době nejsou známy.

• Změny staveb dotčených navrhovanou stavbou  

Dojde ke kompletní výstavbě nástupišť autobusové zastávky. Provedení místa pro přecházení. Dále v rámci 
této stavby dojde k stavebním drobným úpravám stávajících komunikací pro pěší. A novému dopravnímu 
značení.

3. PŘEHLED PODKLADŮA PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ

a) Dokumentace záměru k     žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k     oznámení záměru   
pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně

§15 zákon č.183/2006Sb, odbor stavební MěÚ Prostějov.

b) Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace
Lokalita navržené stavby – autobusové zastávky a místa pro přecházení je v souladu s územně plánovací 
dokumentací. 
Pro navržený záměr bude vydaná územně plánovací informace:

c) Mapové podklady, zaměření území a další geo  detické podklady  
Polohopisné  a  výškopisné   geodetické  zaměření,  bylo  provedeno  geodetickou  firmou   -  polohopis  a 
výškopis dané lokality.



d) Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje)
Tento bod není dotčen - jedná se o drobnou dopravní stavbu , dopravní průzkum není požadován.

e) Geotechnický a hydrologický průzkum, základní korozní průzkum
Inženýrsko -geologický průzkum nebyl proveden, provedení základního IG průzkumu je nutné před 
zahájením  prováděcí  projektové  dokumentace.  Projektant  zapracoval  do  projektové  dokumentace 
známé hydrogeologické podmínky dané lokality.

f) Diagnostický průzkum konstrukcí
Diagnostický průzkum silnice č.44934 nebude prováděn.

g) Hydrometeorologické  a  hydrologické  údaje,  plavební  podmínky,  inundace,  kvalita  vody  
v     recipientech  
Tento bod není dotčen.

h) Klimatologické  údaje  (  převládající  směr  větru,   a  přízemních  mrazů,  extrémní  teploty  
vzduchu, index mrazu, smogové oblasti
Stavba se nachází na katastrálním území Vrahovic u Prostějova.

− index mrazu -----------------------------------------------------------------------

−  převládající směr větru -----------------------------------------------------------------------

− extrémní teploty vzduchu, -----------------------------------------------------------------------

− výskyt mlh -----------------------------------------------------------------------

− smogové oblasti -----------------------------------------------------------------------

i) Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v     památkové rezervaci    
nebo je v     památkové zóně  
Stavba se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně.

4. ČLENĚNÍ  STAVBY
SO-100       Stavební úpravy autobusových zastávek –Stavební úpravy autobusových zastávek –
             nástupních ploch na komunikaci ve nástupních ploch na komunikaci ve  VrahovicíchVrahovicích

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků
Navržené stavební objekty jsou vázány na další stavby jiných stavebníků v řešené lokalitě.

b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti
Při stavebních úpravách musí být respektovány všechny podmínky jednotlivých vlastníků a správců 
dotčených inženýrských sítí a dotčených orgánů  uvedených ve stanoviscích (součást dokladové části). 
Je předpoklad plynulého postupu výstavby. Stavební úpravy budou probíhat postupně tak, aby byl vždy 
minimálně jeden jízdní pruh volný pro běžný provoz. 

• prověření skutečné hloubky a směru uložení stávajících podzemních vedení
• předání staveniště dodavateli minimálně 1 měsíc před zahájením prací
• oznámení vlastníkům dotčených i sousedních parcel, vlastníkům, popř. nájemcům přilehlých nemovitostí, 

provozovatelům podnikatelských činností zahájení stavebních prací 1 měsíc předem a dohodnutí se s 
nimi o způsobu přístupu a možnosti pro příjezd zásobování k jejich objektu po dobu stavby, popř. její 
jednotlivé fáze

• osazení dočasného dopravního značení a označení staveniště i objektů zařízení staveniště
• osazení obrubníků a pokládka podkladních vrstev komunikace
• provedení krytu chodníku
• svahování, zemní úpravy, ozelenění, osazení dopravního značení
• uvedení  okolí staveniště do původního stavu
• předání stavby



c) Zajištění přístupu na stavbu
Přístup na staveniště: silnice č. 44934.

d) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy
Stavba bude probíhat s omezeným  provozu včetně dopravního omezení na stávajících komunikacích.  

Před zahájením stavby musí být vydáno rozhodnutí o přechodné úpravě provozu  a související povolení a 
§15 zákon č.183/2006Sb .  Pro  stavbu je  uvažováno omezení  nejvyšší  povolené  rychlosti  v  úsecích 
výjezdu vozidel ze stavby.

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ
• Seznam  známých  nebo  přepokládaných  právnických  a  fyzických  osob,  které  převezmou    

jednotlivé stavební objekty

Město Prostějo, T.G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

SSOK , Lipenská 753/120 772 11Olomouc  Hodolany

dále obdrží

Městský úřad Prostějov, Odbor životního prostředí, Školní 4, 796 01 Prostějov

Městský úřad Prostějov, Odbor výstavby, T.G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Policie ČR, Dopravní inspektorát Prostějov, Havlíčkova 16, 796 77 Prostějov

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov

Hasičský záchranný sbor  Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov

dále obdrží

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.,Středisko údržby Prostějov Jih

NIPI ČR, o.s., IČ 70912068, Konzultační středisko Olomouckého kraje, Kozinova 13, 787 
01  Šumperk 1

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.Krapkova 1635/26796 01 PROSTĚJOV

E.ON ČR a.s., Lidická 36, 659 44 Brno

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,

OPTILINE, a.s.Horova 68/3121, 616 00 BRNO

GTS NOVERA, a.s., Přemyslovská 2845/43 130 00 Praha - Žižkov

DIATEL TELECO,a.s.Křížíkova 237/36a,186 00 Praha - Karlín

Self servis, spol.s.r.o.,Pálavského náměstí 4343/11, 628 00 Brno

SITEL,spol.s.r.o., Nad elektrárnou 411, 106 00 Praha - Záběhlice

• způsob užívání jednotlivých objektů stavby

Vlastníkem i správcem přechodu pr chodce a autobusových zastávek  je investor – Město 
Prostějov přiléhající kominikace pro pěší jsou taktéž ve vlastnictí města. Způsob užívání je 
dán charaterem stavby. Silnice č.44934 je ve vlastnictví SS OK.

7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ
Stavba bude předána do užívání jako celek.



8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

8.1. Souhrnný popis

8.2 Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí
8.2.1.
SO 100    S tavební úpravy autobusových zastávek –S tavební úpravy autobusových zastávek –
          nástupních ploch na komunikaci ve  nástupních ploch na komunikaci ve  VrahovicíchVrahovicích

Technické řešení

Zastávka, komunikace pro pěší a místo pro přecházení

Umístění autobusového zastávky je na silnici č.44934 ve směru Vrahovice - Prostějov. Celková délka Trasy 
T1 je 19,0 m z toho nástupiště je délky 13,0m. Šířka nástupiště je 2,00m z neklouzavého povrchu s příčným 
sklonem 2,0%, výška nástupní hrany nad vozovkou je 200 mm. Před označníkem je provedena plocha 
hmatově  kontrastní  signální  pás,  který  začíná  u  vodící  linie.  Kontrastní  barevný pás  je  proveden  bez 
hmatové úpravy v šířce 300mm a ukončen bezbariérovým obrubníkem 400/330/1000 – P, který plynule 
navazuje na silniční obrubník, který lemuje komunikaci pro pěší. Nástupiště je vyspádováno do vozovky, 
dešťové  vody  budou  svedeny  do  nové   chodníkové  vpusti.  Toto  nástupiště  bude  opatřena  betonovou 
palisádou, která bude osazena bezpečnostním zábradlím.

Celková délka Trasy T2 je  34,00  m z toho  nástupiště  je  délky 13,0m.Zde bude osazen  přístřešek pro 
cestující. Bezbariérové obruby budou lemovány dvouřádkem v betonovém loži. Šířka nástupiště je 2,00m z 
neklouzavého  povrchu  s  příčným  sklonem 2,0%,  výška  nástupní  hrany  nad  vozovkou  je  200  mm.  S 
odvodněním do zeleně , svahování 8%.

Skladby komunikace

Inženýrsko–geologický průzkum nebyl proveden, projektová dokumentace vychází z předpokladu, že min. 
hodnota modulu přetvárnosti Edef,2 zemní pláně = 30Mpa v místě sjezdů 45 Mpa. V případě, že tato hodnota 
nebude splněna, je nutné provést výměnu materiálu podloží v aktivní zóně, tj. v hl. cca 500mm, případně 
jiná opatření  stanovená na základě měření  (např.  vápenná stabilizace).  Pod komunikacemi je navržena 
úprava pláně se zhutněním. Hodnoty únosnosti budou ověřeny měřením v rámci provádění stavby

Skladba komunikace pro pěší:
betonová vibrolisovaná dlažba DL I 60 mm ČSN 736131
lože - drcené kamenivo  frakce 4-8 L 40 mm ČSN 736126
štěrkodrť ŠD 300 mm ČSN 736126
                                                                                                                                                       

CELKEM 400 mm

Dešťové vody 

Dešťové vody  z nově navržené  plochy komunikace budou svedeny jednostraným příčným spádem 2,5% 
do přilehlých zelených ploch a nově navržené dešťové vpusti. Která bude zaústěna do stávající dešťové 
kanalizace.

Dopravní značení:
Dopravní   značení  bude  řešen  ve  vyšším  stupni  PD  -  pro  stavební  povolení.  Návrh 
dopravního  značení  bude  projednán  se  zástupcem dopravního  inspektorátu  Policie  České 
republiky (součást dokladové části).

Rozšíření veřejného osvětlení – možnost nasvícení místa pro přecházení

V části elektrických rozvodů je řešeno napojení na stávající VO s možností osazení dvou světel. 

Základní údaje napěťové soustavy



Rozvodná soustava: 3 PEN ~ 50 Hz, 400 V – TN-C – napětí sekundární sítě

Nový kabel VO v zemi bude veden od sloupu se svodem. k nově navrženým sloupům  hraněným.

V prostoru bude nový kabel VO veden v zeleném pásu , a to v souběhu se všemi ostatními inženýrskými 
sítěmi, jejich vzájemné uspořádání bude dle ČSN 73 6005.

Základní data nové části okruhu VO

Prostor z     hlediska úrazu elektrickým proudem  
Jedná se o venkovní prostor zvlášť nebezpečný dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-4-41.

Třída ochrany elektrických zařízení
Ochrana elektrických zařízení  bude třídy I.  dle  ČSN 33 0600,  tab.I.  Zařízení  s ochranou třídy I. 
musejí být opatřena prostředkem pro připojení ochranných vodičů.

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3
Jedná se o venkovní prostor, pro který jsou stanoveny následující vnější vlivy:
venkovní prostor AA2, AA4, AB2, AB4, AC1, AD3, AE2, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, 
AP1, AQ1, AR3, AS3, BA1, BC2, – prostor zvlášť nebezpečný;

Ochrana před nebezpečným dotykem živých části
V části nn bude provedena izolací živých částí a kryty nebo přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 
412.1.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
Základní - v síti TN-C bude ochrana provedena samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-
4-41, článku 413.1.

Ochrana před nadproudy
Bude  provedena  samočinným  odpojením  od  zdroje  předtím,  než  nadproud  a  doba  jeho  trvání 
dosáhnou nebezpečné hodnoty.

Do výkopu pro kabely VO se uloží také zemnicí pásek, na který se mohou připojit v budoucnu osazené 
sloupy. Kabely VO se budou v celých délkách chránit před mechanickým poškozením, to bude provedeno 
pomocí plastových ochranných trubek nebo hadic. Protože nová část VO bude napojena na stávající okruh 
VO, jeho spínání zůstane zachováno.

9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ
Bylo zpracováno geodetické výškopisné a polohopisné zaměření stavby.
Inženýrsko -geologický průzkum nebyl zpracován.

Je  požadována  min.  hodnota  modulu  přetvárnosti Edef,2 zemní  pláně  =45  Mpa.  V případě,  že  tato 
hodnota nebude splněna, je  nutné provést  výměnu materiálu podloží  v aktivní  zóně,  tj.  v hl.  cca 
500mm, případně jiná opatření (např. provedení vápenné stabilizace)- případně jiná vhodná opatření 
na základě doporučení geologa stavby.
Ostatní průzkumy nebyly a nebudou prováděny. 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, 
KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY     

• Lokalita není součástí žádné chráněné oblasti a přirozené akumulace podzemních a povrchových 
vod a ochrannýc pásem vodních zdrojů .

• zátopová území, památkové rezervace a památkové zóny nejsou stanoveny.

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ

a)  Bourací  práce
Stávajících komunikací pro pěší v místě napojení.



b)  Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada
- kácení mimolesní zeleně - není řešeno
Během realizace stavby jsou stromy v blízkosti stavby zachovány a respektovány tak, aby byla zajištěna 
jejich  ochrana  před  poškozením  v  souladu  s  „Ochranou  stromů,  porostů  a  ploch  pro vegetaci  při 
stavebních činnostech“ dle ČSN DIN 18 920 a ČSN DIN 18 915.

c)  Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu
Výkopy budou provedeny v  nezbytně  nutné  míře  -  napojení  na  stávající  místní  komunikaci,  silnici 
č.44934.

d)  Oz  elenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch  
Konečná úprava terénu - dotčené plochy navazující na místní komunikaci budou opatřeny vrstvou ornice 
o tl. 100mm a zatravněny.

e)  Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace
Tento bod není dotčen.

f)  Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa
Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa. 

g)  Zásah do jiných pozemků
Majetkoprávní vztahy související s umístěním stavby na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví investora, 
byly vyřešeny před podáním stavebního povolení. Součástí dokladové části jsou smlouvy o majetkových 
vztazích.

h)  Vyvolané změny staveb dopravní (přeložky a úpravy) a technické infrastruktury a vodních toků
Tnto bod není dotčen.

12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY

1. Všechny druhy energií
Bez nároku na energie.

2. Telekomunikace
Bez nároku na telekomunikace.

3. Vodní hospodářství
Dešťové vody budou svedeny do dešťové kanalizace a zeleně.

4. Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování
Stavebně  upravená  komunikace  pro  pěší,  autobusová  zastávka  přechod  bude  napojen  na  místní 
komunikace a silnici č.44934. Bod parkování není v tomto případě řešeno.

5. Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě)
Bez požadavků na napojení.

 - Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací, společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.: 
dojde ke střetu s podzemním vedením.

 -  Vyjádření  provozovatelem distribuční  soustavy  SMP Net,  s.r.o.  -  v  zájmovém území  stavby jsou 
umístěna  stávající plynárenská zařízení ve vlastnictví nebo správě SMP Net, s.r.o.

 - Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) v provozování E.ON ČR, a.s. 

 - Vyjádření Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.Krapkova 1635/26796 01 PROSTĚJOV

 - VyjádřeníOPTILINE, a.s.Horova 68/3121, 616 00 BRNO

 - Vyjádření GTS NOVERA, a.s., Přemyslovská 2845/43 130 00 Praha - Žižkov

 - Vyjádření DIATEL TELECO,a.s.Křížíkova 237/36a,186 00 Praha - Karlín

 - Vyjádření Self servis, spol.s.r.o.,Pálavského náměstí 4343/11, 628 00 Brno



 - Vyjádření SITEL,spol.s.r.o., Nad elektrárnou 411, 106 00 Praha - Záběhlice

6. Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby
Při užívání stavby nebudou produkovány odpady.

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ

a) Ochrana krajina a přírody
Při výstavbě i během provozu stavby musí být dodržovány všechny požadavky , které jsou uvedeny v 
jednotlivých vyjádřeních dotčených orgánů - i z hlediska ochrany krajiny a přírody.

b) Hluk
Provozem místa  pro přecházení a autobusových zastávek  nedojde k navýšení hlukové zátěže.

c) Emise z dopravy
Realizace stavby dle projektu dává dobrý předpoklad k dodržení parametrů stanovených legislativou o 
ochraně ovzduší, a to jak u emisních tak u imisních parametrů. 
Z tohoto pohledu je možno konstatovat splnění všech podmínek pro vydání povolení orgánu ochrany 
ovzduší podle § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší  a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

d) Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje
Při realizaci stavby nedojde ke znečištění povrchových nebo podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti 
nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
Při realizaci akce nesmí dojít k poškození stávajících vodních děl.

e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby

Na staveništi budou dodržovány ustanovení vyhlášek o bezpečnosti práce v platném znění, a to zejména:
Zákon č. 309/2006 Sb. (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon).
Zákon  309/2006 Sb.  kterým  se  upravují  další  požadavky  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnsti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovně-právní  vztahy (zákon o zajištění  dalších podmínek bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při 
práci).

f) Nakládání s odpady

Platná legislativa -odpady

185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

376/2001 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

381/2001 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 
postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších 
předpisů  (s účinností od 1.11.2008)



382/2001 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

384/2001 Sb. Vyhláška o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, 
monometyl- tetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylme- 
tanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o 
nakládání s PCB)

237/2002 Sb. Vyhláška  o  podrobnostech  způsobu  provedení  zpětného  odběru  některých 
výrobků

197/2003 Sb. Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství ČR

294/2005 Sb. Vyhláška  o  podmínkách  ukládání  odpadů  na  skládky  a  jejich  využívání  na 
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

352/2005 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání  s elektrozařízeními a elektroodpady a o 
bližších  podmínkách  financování  nakládání  s  nimi  (vyhláška  o  nakládání  s  elektrozařízeními  a 
elektroodpady) 

341/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání  s  biologicky rozložitelnými odpady a o 
změně  vyhlášky  č.  294/2005  Sb.,  o  podmínkách  ukládání  odpadů  na  skládky  a  jejich  využívání  na 
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,  o podrobnostech nakládání s odpady, (vyhláška o 
podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady) 

352/2008 Sb. Vyhláška  o  podrobnostech  nakládání  s  odpady  z  autovraků,  vybraných 
autovraků,  o způsobu vedení jejich evidence a  evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a 
zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech 
nakládání s autovraky) 

Odpadové hospodářství je zpracováno na základě vyhl.381/2001 Sb. -Ministerstva životního prostředí ze 
dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů
Při výstavbě vzniknou následující odpady (dle Katalogu odpadů) 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 0
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 0
15 01 02 Plastové obaly 0
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N
17 01 01 Beton 0
17 01 02 Cihly 0
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné 
látky N
17 02 01 Dřevo 0
17 02 02 Sklo 0
17 02 03 Plasty 0
17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné N
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 0
17 04 05 Železo a ocel 0
17 04 07 Směsné kovy 0

Nakládání s odpady
Zhotovitel stavby je ve smyslu zákona původcem odpadů - odpady vznikající jednak samotnou stavební činností, 
vznikající pracovníkům stavby apod.

Původce odpadů zařazuje odpady a nakládá s odpady dle platných předpisů:
Zhotovitel  stavby  bude  jako  původce  odpadů  dodržovat   platná  nařízení  vyhlášek  -o  zařazování, 
shromažďování a třídění odpadů ve vhodných nádobách.
Odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovány v rámci smluv uzavřených mezi dodavatelem stavebních 
prací a oprávněnými osobami k jejich převzetí.



Likvidace odpadů
Způsob využití nebo likvidace odpadů vzniklý při stavbě:
Pro  jednotlivé  druhy  odpadů  je  nutné  nejprve  hledat  vhodný  způsob  využití  teprve  potom  způsob 
likvidace,který není v rozporu s předpisy upravujícími odpadové hospodářství. 
Odpady  ostatní  (O),  které  není  nutno  likvidovat  na  zvláštních  skládkách,  budou  likvidovány  nebo 
využívány běžným způsobem, nebo budou využity pro násypy na stavbě (pouze neznečištěná zemina).
Likvidace  nebezpečných  odpadů  (N),  které  eventuelně  během  stavby  vzniknou,  bude  prováděna 
odbornými  firmami  k těmto  výkonům oprávněnými  a  disponujícími  povolením orgánů  státní  správy 
k nakládání s těmito odpady v souladu se zákonem č.185/2001 Sb ve znění pozdějších předpisů.
Likvidace veškerých odpadů vznikajících v průběhu stavby bude doložena protokolárně při kolaudaci

Provozem stavby odpady nevznikají.

2. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI

a) Mechanická odolnost a stabilita
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým je vystavena během výstavby 
a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit
a) náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části nebo přilehlé 
stavby,
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření (deformaci konstrukce nebo vznik trhlin), které může narušit 
stabilitu stavby, mechanickou odolnost a uživatelnost stavby nebo její části, nebo které vede ke snížení 
trvanlivosti stavby.
c) poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku deformace 
nosné konstrukce.
d) ohrožení provozuschopnosti mostních konstrukcí v dosahu stavby a ohrožení bezpečnosti a plynulosti 
provozu na komunikaci přiléhající ke staveništi,
e) ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby,
f) poškození staveb například explozí, nárazem, přetížením nebo následkem selhání lidského činitele, 
kterým by bylo možno předejít bez nepřiměřených potíží nebo nákladů, nebo je alespoň omezit,

Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy a budou provedeny tak, aby po dobu předpokládané 
existence stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou 
běžně  vyskytnout  při  provádění  i  užívání  stavby,  a  škodlivému  působení  prostředí,  zejména 
atmosférickým a chemickým vlivům, korozi, záření a otřesům.

b) Požární bezpečnost 
Všeobecné požadavky vyhláška č.23/2008 Sb.

1. Vjezdy na pozemky obestavěné, ohrazenénebo jiným způsobem znepřístupněné a určené pro 
příjezd požární techniky musí být navrženy o min. Šířce 3,50 m a výšce 4,10 m

2. Stavba a nástupní plocha pro požární techniku se navrhuje 4,0 m od hranice ochranného pásma, 
takovým způsobem, který umožňuje příjezd a provedení zásahu mimo ochranné pásmo.

Požární bezpečnost staveb ČSN 73 0802

c) Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek  a životního prostředí
Stavba  musí  být  navržena  a  provedena takovým způsobem, aby neohrožovala  život,  zdraví,  zdravé 
životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb 29) a aby neohrožovala životní prostředí 
nad limity obsažené ve zvláštních předpisech, 4) zejména následkem
a) uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat,
b) přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší,
c) uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících,
d) nepříznivých účinků elektromagnetického záření,
e) znečištění vzduchu a půdy,
f) nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře, tuhých nebo kapalných odpadů,
g) výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních konstrukcí uvnitř staveb,
h) nedostatečných zvukoizolačních vlastností.



d) Ochrana proti hluku
Nejsou řešena žádná opatření proti hluku - je předpoklad, že hodnota hygienického limitu v ekvivalentní 
hladině  akustického  tlaku  ve  venkovním  prostoru  pro  denní  dobu  nebude  v chráněném  venkovním 
prostoru  nejbližších staveb překročena.

e) Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu napozemních komunikcích)
Pro uživatele nově provedené stavby platí všechny platné zákony týkajících se provozu na pozemních 
komunikacích, uživatelé  jsou povinni všechna pravidla provozu na pozemních komunikacích dodržovat. 

f) Úspora energie a ochrana tepla
Při užívání stavby nelze hodnotit úsporu energií a tepla, při výstavbě a údržbě  parkovacích ploch je 
nutné dbát na hospodárnost.

3. DALŠÍ POŽADAVKY

a) Základní údaje 
Trasa T1 19,00 m
Trasa T2 34,00 m
Plocha zámkové dlažby 127,2 m2
Obrubníky silniční 42,00 bm
Obrubníky chodníkové 65,00 bm
Obruda z betonových palisád 17,00 bm
Zastávkový +přechodové 26 bm + 8 bm
Přídlažba - 55 bm - cca 11m2

b) Celková bilance nároků na energie

Pro provoz stavby nevznikají nároky na energii elektrickou, spotřebu plynu, spotřebu pitné vody.  Tato 
stavba nemá nároky na odvod splaškových vod. Dešťové vody jsou řešeny  odvodem do dešťové 
kanalizace.
Množství dešťových vod
15 minutový náhradní déšť periodicita 1,0 =       113 l/sec/ha

zájmová plocha                                          =        0,01272 ha

odtokový koeficient                                    =        0,8

Q = 113x0,01272 x 0,8          =      1,15 l/sec

c) Zajištění  přístupu  a  podmínek  pro  užívání  stavby  -veřejně  přístupných  komunikací  a  ploch  
osobami s   omezenou schopností pohybu a orientace

Projektová  dokumentace  podléhá  požadavkům  vyhlášky  Sbírky  zákonů  č.  398/2009  O  obecných 
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
Přechody pro chodce ani místa pro přecházení nejsou zřizovány.
§ 4 Požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství
bod  6)  Výkopy  a  staveniště  musí  být  zabezpečeny  tak,  aby  nebyly  ohroženy  osoby  s  omezenou 
schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby. 

d) Ochrana  zdraví  před  škodlivými  účinky  vnějšího  prostředí  (povodně,  agresivní  
podzemní voda, bludné proudy, poddo  lování a povětrnostní vlivy)  

▪ Povodně  
Nejedná se o záplavové území.
• Sesuv půdy
Po výstavbě nové opěrné zdi a místní komunikace nedojde k ovlivnění horninového prostředí nedojde. 
Vliv lze označit za malý a nevýznamný.

▪ Poddolování  
Území se nenachází na poddolovaném území



▪ Sei  zmicita  
Dle ČSN 73 0036 změna 2 (seismická zatížení staveb), spadá území do oblasti makroseizmické intenzity 
5 stupně (v ČR se vyskytují makroseizmické intenzity 5, 6 a 7 stupňů). Česká republika je rozdělena do 
seizmických zón dle hodnot efektivního špičkového zrychlení (tzv. návrhové zrychlení podloží) – viz. 
ČSN P ENV 1998-1-1. Nejvyšších hodnot je dosahováno v zóně A (ostravsko) s efektivním špičkovým 
zrychlením 0,085 g a nejnižších hodnot v zóně H s efektivním špičkovým zrychlením 0,015 g. Zájmové 
území patří do zóny H, ve které je hodnota efektivního 

▪ Radon  
Pro danou stavbu není nutné stanovení výše radonového rizika. Tato stavba nepodléhá 
Dle české geologickém služby jedná se o lokalitu, která je zařazena do kategorrie radonového indexu 
geologikého podloží – střední.

▪ Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby  
Hodnota hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku ve venkovním prostoru pro denní 
dobu 

e) Splnění požadavků dotčených orgánů
Veškeré požadavky dotčených orgánů bude zapracováno do projektové dokumentace.

V Prostějově 2/2015 
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