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a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

B.1. Popis území stavby ................................
a) charakteristika území a stavebního pozemku, soulad navrhované stavby s

dosavadní využití a zastavěnost území
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s

informace o vydané územně plánovací dokumentaci
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
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f) ochrana území podle jiných právních p
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h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo poze

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)
k) územně technické podmínky –

infrastrukturu ................................
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
m)seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo
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B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 

dotčených orgánů ................................
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů
g) Navrhované parametry stavby 
h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s

produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.
i) základní předpoklady výstavby 
j) orientační náklady stavby ................................

B.2.2  Bezpečnost při užívání stavby
B.2.3   Základní technický popis staveb
B.2.4   Základní popis technických a technologických zařízení
B.2.5. Zásady požárně bezpečnostního řešení
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby
Pro realizaci stavby si následný zhotovitel zpracuje dodavatelskou dokumentaci na výstavbu 
revitalizace sídliště – komunikace a zpevněné plocha, údržbu vodovodu a jednotné kanalizace a 
ochrany a  přeložek inženýrských sítí

Stavba bude provedena dle výkresové částí jednotlivých objektů stavby.

Způsob pažení je dán projektovou dokumentací a to pažení příložné s
výskytu velmi nesoudržných zemin, nebo zavodněných výkopů, pažení hnané lehkými paží
boxy s rozepřením. 

Způsob hutnění, zkoušky  a úpravy povrchů budou provedeny dle této projektové dokumentace a 
pokud bude zpracován geologický průzkum, tak dle jeho závěrů.

 B.1. Popis území stavby

a) charakteristika území a 
s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Revitalizace sídliště ve městě Hejnice bude provedena v
Jizerská, Petra Bezruče a Nádražní.

Sídliště se nachází v centru města Hejnice v

Na sídlišti je střední provoz a j
prochází jím velké množství podzemních inženýrských sítí (vodovod, 
telefonní kabely Cetin, kabely ČEZ 

 

Výstavba revitalizace sídliště bude probíhat v
 
Dotčené pozemky jsou stávající komunikace a chodníky, které jsou ve velmi špatném stavu 
s povrchy asfaltovými. Travnaté povrchy se zelení 
vysázená nové stromky. Zeleň bude 

 
Zdůvodnění návrhu akce: 
Důvodem pro obnovu sídliště je rozšíření parkovacích ploch, vybudování nových parkovacích 
ploch včetně nových chodníků. Obnova povrchů a ploch na sídlišti zahrnuje i údržbu vodovodu a 
kanalizace, ochranu, či přeložení kabelové sítě ČEZ a CETIN, stožárů a v
 

Stavební objekt: SO 101 

Celkové řešení a vzhled dané lokality se nemění, ráz sídliště zůstává zachován. V
jsou navrženy nové parkovací plochy a chodníky v
stávajících komunikací. Úprava spočívá hlavně v
odpovídali dnešním technickým požadavkům. Komunikace jsou navrženy s
chodníky jsou navrženy z betonové dlažba a parkovací plochy mají povrch z
dlažby, která umožňuje vsakování dešťových vod. V

Revitalizace sídliště str.4 

. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby
Pro realizaci stavby si následný zhotovitel zpracuje dodavatelskou dokumentaci na výstavbu 

komunikace a zpevněné plocha, údržbu vodovodu a jednotné kanalizace a 
ochrany a  přeložek inženýrských sítí, způsob pažení výkopů, bourací práce, 

e provedena dle výkresové částí jednotlivých objektů stavby.  

Způsob pažení je dán projektovou dokumentací a to pažení příložné s
výskytu velmi nesoudržných zemin, nebo zavodněných výkopů, pažení hnané lehkými paží

a úpravy povrchů budou provedeny dle této projektové dokumentace a 
zpracován geologický průzkum, tak dle jeho závěrů. 

Popis území stavby 

území a stavebního pozemku, soulad nav
charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Revitalizace sídliště ve městě Hejnice bude provedena v ulicích Sídliště v
Jizerská, Petra Bezruče a Nádražní. 

centru města Hejnice v katastrálním území 638196 Hejnice. 

a je v zastavěné oblasti zástavby bytových domů (panelové domy) 
podzemních inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, 

telefonní kabely Cetin, kabely ČEZ – NN-podzemní a VN-podzemní, nadzemní

bude probíhat v jarních a letních měsících. 

jsou stávající komunikace a chodníky, které jsou ve velmi špatném stavu 
povrchy asfaltovými. Travnaté povrchy se zelení vzrostlé stromy smrky, borovice a břízy, 

vysázená nové stromky. Zeleň bude ponechána a zasažena minimálně revitalizací. 

Důvodem pro obnovu sídliště je rozšíření parkovacích ploch, vybudování nových parkovacích 
ploch včetně nových chodníků. Obnova povrchů a ploch na sídlišti zahrnuje i údržbu vodovodu a 
kanalizace, ochranu, či přeložení kabelové sítě ČEZ a CETIN, stožárů a veřejného osvětlení. 

SO 101 – Komunikace a  zpevněné plochy  

Celkové řešení a vzhled dané lokality se nemění, ráz sídliště zůstává zachován. V
jsou navrženy nové parkovací plochy a chodníky v prostoru sídlišti. Dále dojde k
stávajících komunikací. Úprava spočívá hlavně v šířkovém uspořádání kom
odpovídali dnešním technickým požadavkům. Komunikace jsou navrženy s

betonové dlažba a parkovací plochy mají povrch z
dlažby, která umožňuje vsakování dešťových vod. V celém prostoru sídliště dojde k

 

 B. Souhrnná TZ-DSP+DPS 

Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 
Pro realizaci stavby si následný zhotovitel zpracuje dodavatelskou dokumentaci na výstavbu 

komunikace a zpevněné plocha, údržbu vodovodu a jednotné kanalizace a 
áce, atd. 

Způsob pažení je dán projektovou dokumentací a to pažení příložné s rozepřením, v případě 
výskytu velmi nesoudržných zemin, nebo zavodněných výkopů, pažení hnané lehkými pažícími 

a úpravy povrchů budou provedeny dle této projektové dokumentace a 

, soulad navrhované stavby 
charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

ulicích Sídliště v oblasti mezi ulicemi 

trálním území 638196 Hejnice.  

bytových domů (panelové domy)  a 
kanalizace, plynovod STL, 

, nadzemní).  

jsou stávající komunikace a chodníky, které jsou ve velmi špatném stavu 
vzrostlé stromy smrky, borovice a břízy, 

zasažena minimálně revitalizací.  

Důvodem pro obnovu sídliště je rozšíření parkovacích ploch, vybudování nových parkovacích 
ploch včetně nových chodníků. Obnova povrchů a ploch na sídlišti zahrnuje i údržbu vodovodu a 

eřejného osvětlení.  

Celkové řešení a vzhled dané lokality se nemění, ráz sídliště zůstává zachován. V rámci projektu 
prostoru sídlišti. Dále dojde k úpravě 

šířkovém uspořádání komunikací tak aby 
odpovídali dnešním technickým požadavkům. Komunikace jsou navrženy s asfaltovým povrchem, 

betonové dlažba a parkovací plochy mají povrch z betonové vegetační 
rostoru sídliště dojde k rekonstrukci 
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všech stávajících chodníků a vstupů do domů tak aby v
povrch a šířka chodníků. 

Stávající plochy (komunikace, chodníky, parkovací plochy) budou rozebrány vč. podkladních 
vrstev a nahrazeny novými konstrukcemi. 

 

Stavební objekt: SO 200

Údržba kanalizace spočívá ve výměně stávajících nevyhovujících šachet a částí kanalizačního 
potrubí. Výměna je provedena ve shodné trase i dimenzi.

Tento objekt řeší řádné odvádění sp
odvádění dešťových vod ze zrekonstruovaných plocha sídliště Hejnice. Rozsah odvodňovaných 
ploch zůstává zachován. 

 

 Stavební objekt: SO 300

Údržba vodovodu spočívá ve výměně stávajících nevyhovujících armatur. 
ve shodné trase i dimenzi. 

Tento objekt řeší výměnu starých a nevyhovujících armatur 
Hejnicích.  

 

Stavební objekt: SO 400

V současné době je na sídlišti instalována jednostranná soustava svítidel. Část stožárů je dožilých, 
část je po výměně. Stávající LED svítidla budou použita na nové pozice a doplněna o nové. 
Stávající osvětlovací body jsou 
instalace nové osvětlovací soustavy včetně zemního kabelového vedení.

V části nových parkovacích stání, chodníků a komunikací dojde ke střetu s
ČEZ a CETIN, které budou stranově přeloženy či ochráněny. 

Vlastnická práva  - dotčené pozemky jsou 
zasažena komunikace ČR ve správě Krajské správy silnic LK,p.o., soukromých majitelů či firem: 
CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., Dvořák Milan, 

Katastr města Hejnice u Liberce
ČR jako území s archeologickými nálezy (podle §22, odst.2, zákona č.20/87Sb.). Dle tohoto 
zákona je stavebník povinen umožnit a v
výzkum. Investor oznámí zemní práce s
archeologické památkové péče mohl smluvit termín prohlídky plochy (po skrývce) a v
učiněného archeologického nálezu mu bude navržena smlouva o archeologickém průzkumu. 
Stavebník je povinen uzavřít dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu 
s organizací oprávněnou provádět archeologický výzkum před zahájením zemních prací dle §22, 
zák.č.20/87Sb.  

Revitalizace sídliště str.5 

všech stávajících chodníků a vstupů do domů tak aby v celém prostoru sídliště byl sjednocen 

Stávající plochy (komunikace, chodníky, parkovací plochy) budou rozebrány vč. podkladních 
hrazeny novými konstrukcemi.  

200 – Údržba vodovodu 

Údržba kanalizace spočívá ve výměně stávajících nevyhovujících šachet a částí kanalizačního 
Výměna je provedena ve shodné trase i dimenzi. 

Tento objekt řeší řádné odvádění splaškových odpadních vod ze stávajících objektů a zároveň 
odvádění dešťových vod ze zrekonstruovaných plocha sídliště Hejnice. Rozsah odvodňovaných 

300 – Údržba jednotné kanalizace 

Údržba vodovodu spočívá ve výměně stávajících nevyhovujících armatur. 

Tento objekt řeší výměnu starých a nevyhovujících armatur – šoupat a hydrantů na sídlišti v 

400 – Ochrana a přeložky inženýrských sítí

současné době je na sídlišti instalována jednostranná soustava svítidel. Část stožárů je dožilých, 
část je po výměně. Stávající LED svítidla budou použita na nové pozice a doplněna o nové. 
Stávající osvětlovací body jsou v kolizi se stavbou. Bude provedena demontáž stávající soustavy a 
instalace nové osvětlovací soustavy včetně zemního kabelového vedení. 

části nových parkovacích stání, chodníků a komunikací dojde ke střetu s
ranově přeloženy či ochráněny.  

dotčené pozemky jsou převážně v majetku města 
zasažena komunikace ČR ve správě Krajské správy silnic LK,p.o., soukromých majitelů či firem: 
CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., Dvořák Milan, Farm Raspenava a.s., SQUIRREL GROUP s.r.o.

Hejnice u Liberce (Liberecký kraj) je zahrnut do Státního archeologického seznamu 
archeologickými nálezy (podle §22, odst.2, zákona č.20/87Sb.). Dle tohoto 

en umožnit a v případě nutnosti jeho vzniku i uhradit archeologický 
výzkum. Investor oznámí zemní práce s cca dvoutýdenním předstihem, aby si Ústav 
archeologické památkové péče mohl smluvit termín prohlídky plochy (po skrývce) a v

ogického nálezu mu bude navržena smlouva o archeologickém průzkumu. 
Stavebník je povinen uzavřít dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu 

organizací oprávněnou provádět archeologický výzkum před zahájením zemních prací dle §22, 

 

 B. Souhrnná TZ-DSP+DPS 

celém prostoru sídliště byl sjednocen 

Stávající plochy (komunikace, chodníky, parkovací plochy) budou rozebrány vč. podkladních 

Údržba kanalizace spočívá ve výměně stávajících nevyhovujících šachet a částí kanalizačního 

laškových odpadních vod ze stávajících objektů a zároveň 
odvádění dešťových vod ze zrekonstruovaných plocha sídliště Hejnice. Rozsah odvodňovaných 

Údržba vodovodu spočívá ve výměně stávajících nevyhovujících armatur. Výměna je provedena 

šoupat a hydrantů na sídlišti v 

a přeložky inženýrských sítí 

současné době je na sídlišti instalována jednostranná soustava svítidel. Část stožárů je dožilých, 
část je po výměně. Stávající LED svítidla budou použita na nové pozice a doplněna o nové. 

kolizi se stavbou. Bude provedena demontáž stávající soustavy a 

části nových parkovacích stání, chodníků a komunikací dojde ke střetu s kabelovými trasami 

majetku města Hejnice. Částí bude 
zasažena komunikace ČR ve správě Krajské správy silnic LK,p.o., soukromých majitelů či firem: LE 

Farm Raspenava a.s., SQUIRREL GROUP s.r.o..  

(Liberecký kraj) je zahrnut do Státního archeologického seznamu 
archeologickými nálezy (podle §22, odst.2, zákona č.20/87Sb.). Dle tohoto 

případě nutnosti jeho vzniku i uhradit archeologický 
cca dvoutýdenním předstihem, aby si Ústav 

archeologické památkové péče mohl smluvit termín prohlídky plochy (po skrývce) a v případě 
ogického nálezu mu bude navržena smlouva o archeologickém průzkumu. 

Stavebník je povinen uzavřít dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu 
organizací oprávněnou provádět archeologický výzkum před zahájením zemních prací dle §22, 
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b) údaje o souladu stavby s
územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 
dokumentaci 

     Jedná se pouze o obnovu povrchů s
vodovodu a výměnu potrubí a šachet kanalizace v
CETIN a veřejného osvětlení včetně osazení nových stožárů a demontáže stávajících. 
     V místě navrhované stavby zpevněných ploch a úpravy inženýrských sítí je schválen územní 
plán města Hejnice. Navrhované stavby nejsou v
vzhledem k cílům a úkolům územního plánování 
zákona. Navrhovaná stavba je v
přípustnému využití. V dotčené ploše s
jsou navržena nová parkovací stání v
Funkce parkovacích míst odpovíd
parkovací stání a je splněna podmínka, že jejich výstavba výrazně nezmenšuje plochy veřejné 
zeleně zahrnuté v rámci ploch bydlení v
v maximální možné míře respektuje stávající vzrostlou zeleň, aby nedošlo ke kácení stávající 
vzrostlé zeleně. 

    Celková plocha zeleně v sídlišti je 36.650 m2 a výstavbou nových parkovacích stání dojde 
k záboru pouze v ploše 3.692 m2, což činní cca 10%.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z
požadavků na využívání území

Stavba nevyžaduje výjimky z obecných požadavků na využívání území.

d) informace o tom, zda a v
podmínky závazných stanovisek

Podmínky závazných stanovisek budo
jednotlivých stavebních objektů a dokladové části projektové dokumentace.

e) výčet a závěry provedenýc
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Geologický průzkum 

Pro danou stavbu není geologický průzkum zpracován. Při zpracování projektu stavby se 
vycházelo z obhlídky staveniště, místního měření 
inženýrských sítí. Hloubka plynovod
Předpokládané zatřídění zeminy dle bývalé ČSN 73 3050 
tř.II). Vzhledem k malé hloubce prováděných výkopů n
poměry, místní výskyt podzemní vody nepředpokládáme. Stavba se nenachází na 
v poddolovaném území. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů
Památková rezervace: stavba se 

Revitalizace sídliště str.6 

údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s
územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 

obnovu povrchů s novými parkovacími místy a chodníky, výměnu armatur na 
vodovodu a výměnu potrubí a šachet kanalizace v trase, ochranu a přeložení kabelů ČEZ,a.s., 
CETIN a veřejného osvětlení včetně osazení nových stožárů a demontáže stávajících. 

ístě navrhované stavby zpevněných ploch a úpravy inženýrských sítí je schválen územní 
plán města Hejnice. Navrhované stavby nejsou v rozporu s územním plánem a jsou v

cílům a úkolům územního plánování vyplívajícím z ustanovení §18 a 19 s
. Navrhovaná stavba je v souladu s funkčním využitím dotčených ploch a stavba odpovídá 

dotčené ploše s funkčním využitím „bydlení – v bytových domech
jsou navržena nová parkovací stání v místě stávajících a jen částečně zasahují do stávající zeleně. 
Funkce parkovacích míst odpovídá podmíněně přípustnému využití –

něna podmínka, že jejich výstavba výrazně nezmenšuje plochy veřejné 
rámci ploch bydlení v bytových domech. Umístění nových parkovacích stání 

maximální možné míře respektuje stávající vzrostlou zeleň, aby nedošlo ke kácení stávající 

sídlišti je 36.650 m2 a výstavbou nových parkovacích stání dojde 
ploše 3.692 m2, což činní cca 10%. 

nformace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z
požadavků na využívání území 

obecných požadavků na využívání území. 

nformace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek budo zapracovány do výkresové části projektové dokumentace
jednotlivých stavebních objektů a dokladové části projektové dokumentace.

ýčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Pro danou stavbu není geologický průzkum zpracován. Při zpracování projektu stavby se 
vycházelo z obhlídky staveniště, místního měření a z podkladů poskytnutými od správců 
inženýrských sítí. Hloubka plynovodů bude min. 1,30-1,50m pod povrchem terénu. 
Předpokládané zatřídění zeminy dle bývalé ČSN 73 3050 ve tř4 – 100% (nové ČSN EN 805 ve 

malé hloubce prováděných výkopů nebude mít stavba vliv na hydrologické 
poměry, místní výskyt podzemní vody nepředpokládáme. Stavba se nenachází na 

chrana území podle jiných právních předpisů 
stavba se nenachází v památkové rezervaci 

 

 B. Souhrnná TZ-DSP+DPS 

územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 

novými parkovacími místy a chodníky, výměnu armatur na 
trase, ochranu a přeložení kabelů ČEZ,a.s., 

CETIN a veřejného osvětlení včetně osazení nových stožárů a demontáže stávajících.  
ístě navrhované stavby zpevněných ploch a úpravy inženýrských sítí je schválen územní 

územním plánem a jsou v souladu 
vyplívajícím z ustanovení §18 a 19 stavebního 

funkčním využitím dotčených ploch a stavba odpovídá 
bytových domech (BH)“ 

částečně zasahují do stávající zeleně. 
– hromadné garáže a 

něna podmínka, že jejich výstavba výrazně nezmenšuje plochy veřejné 
tových domech. Umístění nových parkovacích stání 

maximální možné míře respektuje stávající vzrostlou zeleň, aby nedošlo ke kácení stávající 

sídlišti je 36.650 m2 a výstavbou nových parkovacích stání dojde 

nformace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

ace jsou zohledněny 

zapracovány do výkresové části projektové dokumentace 
jednotlivých stavebních objektů a dokladové části projektové dokumentace.  

geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Pro danou stavbu není geologický průzkum zpracován. Při zpracování projektu stavby se 
podkladů poskytnutými od správců 

pod povrchem terénu. 
0% (nové ČSN EN 805 ve 

ebude mít stavba vliv na hydrologické 
poměry, místní výskyt podzemní vody nepředpokládáme. Stavba se nenachází na 
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Památková zóna: stavba se nenachází

Zvláště chráněné území: stavba se nachází ve zvláště chráněném území
lokalitě Jizerskohorské bučiny

g) poloha vzhledem k
Poloha vůči záplavovému území:

Poloha vůči pozemku určenému k
lesního pozemku. Stavbou nedojde k

Poloha vůči pozemku určenému k
lesního pozemku. Stavbou nedojde k

Stavba se nachází částí v ochranném pásmu Českých drah.

Průzkum inženýrské infrastrukt
přípojek k objektům, které zakreslil do podrobné dokumentace. Polohy a hloubky ostatních 
inženýrských sítí byly zjišťovány a jsou zakresleny v

Stavba zasahuje do ochranných pásem 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území

Stavba revitalizace sídliště nebude mít negativní vliv na okolní stavby.
plochy, kanalizace a voda bude provedena ve stávající trase výměnou a kabelové sítě budou 
opatřeny ochrannou, či přeložením. Rozvody veřejného osvětlení budou v
stávající stožáry  budou demontovány a budou osazeny nov
parkovacích ploch. 

Při provádění prací dojde k omezení užívání komunikac
a zajištěním dopravní dostupnosti 

Zhotovitel stavby oznámí městu Hejnice
související části dokumentace) zahájení prací 
ploch, přeložek IS a údržby na kanalizaci a vodovodu.

Ochrana okolí při stavbě 

Podklady pro zajištění BOZ při výsta
v technické zprávě jednotlivých stavebních obejektů
rizikových vlivů. 

Plán BOZP není součástí této projektové dokumentace

Cílem plánu BOZP je určení a vymezení pravidel pro bezpečné provádění prací vyplývajících z
PD v souladu se zák. č. 309/2006 Sb., aby se zabránilo pracovním úrazům, výbuchu či požáru, 
škodám na majetku, zdraví a životním prostředí.

Stavebník je povinen se zpracovaným plánem BOZP 
který bude pověřen pro tuto konkrétní stavbu a zajistí aktualizaci plánu BOZP, dle skutečného 
stavu. 

Stavba svým charakterem nezasahuje okolní pozemky žádnými nepříznivými účinky (hluk, prach, 
vibrace, zápach). 

Revitalizace sídliště str.7 

nenachází v památkové zóně  

stavba se nachází ve zvláště chráněném území
lokalitě Jizerskohorské bučiny - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna 

poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému 
Poloha vůči záplavovému území: stavba se nenachází v záplavovém území 

Poloha vůči pozemku určenému k plnění funkcí lesa: stavba se nenachází 
lesního pozemku. Stavbou nedojde k narušení lesních porostů, či k jinému zásahu 

Poloha vůči pozemku určenému k plnění funkcí lesa: stavba se nenachází 
lesního pozemku. Stavbou nedojde k narušení lesních porostů, či k jinému zásahu 

ochranném pásmu Českých drah. 

Průzkum inženýrské infrastruktury: před zpracováním PD projektant zjistil polohy většiny 
objektům, které zakreslil do podrobné dokumentace. Polohy a hloubky ostatních 

inženýrských sítí byly zjišťovány a jsou zakresleny v podrobné situaci. 

do ochranných pásem jiných inženýrských sítí. 

vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

nebude mít negativní vliv na okolní stavby. 
plochy, kanalizace a voda bude provedena ve stávající trase výměnou a kabelové sítě budou 
opatřeny ochrannou, či přeložením. Rozvody veřejného osvětlení budou v
stávající stožáry  budou demontovány a budou osazeny nové dle návrhu nových komunikací a 

omezení užívání komunikací, které bude řešeno dopravním značením 
a zajištěním dopravní dostupnosti pro rezidenty po celou dobu výstavby. 

městu Hejnice a soukromým subjektům písemně (včetně předání 
související části dokumentace) zahájení prací na vybudování  nových povrchů nových parkovacích 
ploch, přeložek IS a údržby na kanalizaci a vodovodu. 

Podklady pro zajištění BOZ při výstavbě revitalizace sídlištěě a přípravě staveniště jsou obsaženy 
jednotlivých stavebních obejektů. Nejedná se o objekty výrobní povahy bez 

Plán BOZP není součástí této projektové dokumentace. 

vymezení pravidel pro bezpečné provádění prací vyplývajících z
souladu se zák. č. 309/2006 Sb., aby se zabránilo pracovním úrazům, výbuchu či požáru, 

škodám na majetku, zdraví a životním prostředí. 

Stavebník je povinen se zpracovaným plánem BOZP seznámit koordinátora bezpečnosti práce, 
který bude pověřen pro tuto konkrétní stavbu a zajistí aktualizaci plánu BOZP, dle skutečného 

Stavba svým charakterem nezasahuje okolní pozemky žádnými nepříznivými účinky (hluk, prach, 

 

 B. Souhrnná TZ-DSP+DPS 

stavba se nachází ve zvláště chráněném území v Evropsky významné 

záplavovému území, poddolovanému území apod. 
v záplavovém území  

nenachází v ochranném pásmu 
jinému zásahu  

nenachází v ochranném pásmu 
jinému zásahu  

před zpracováním PD projektant zjistil polohy většiny 
objektům, které zakreslil do podrobné dokumentace. Polohy a hloubky ostatních 

vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

 Budou využity původní 
plochy, kanalizace a voda bude provedena ve stávající trase výměnou a kabelové sítě budou 
opatřeny ochrannou, či přeložením. Rozvody veřejného osvětlení budou v nových trasách a 

é dle návrhu nových komunikací a 

, které bude řešeno dopravním značením 
 

písemně (včetně předání 
vybudování  nových povrchů nových parkovacích 

a přípravě staveniště jsou obsaženy 
. Nejedná se o objekty výrobní povahy bez 

vymezení pravidel pro bezpečné provádění prací vyplývajících z této 
souladu se zák. č. 309/2006 Sb., aby se zabránilo pracovním úrazům, výbuchu či požáru, 

seznámit koordinátora bezpečnosti práce, 
který bude pověřen pro tuto konkrétní stavbu a zajistí aktualizaci plánu BOZP, dle skutečného 

Stavba svým charakterem nezasahuje okolní pozemky žádnými nepříznivými účinky (hluk, prach, 
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Odtokové poměry v okolí 

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Stavba nemá žádné nároky na asanace a demolice.

Stavba vyvolá kácení stromů 22ks a 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k

Při stavbě nedojde k zásahu do pozemků s

Nedojde k trvalému  záboru zemědělského půdního fond

k) územně technické podmínky 
dopravní a technickou infrastrukturu

Řešení dopravy: Při vlastní realizaci stavby bude omezena doprava na komunikac
stavbě. V předmětné oblasti je průměrná silniční doprava, spíše menší. 
střední silniční doprava, v ul. 
okolních ploch komunikací  pro příjezd techniky a zařízení staveniště.

Veškeré zásahy do komunikací je nutné vždy projednat s DI 

Přístup na stavbu: Stavba 
soukromých subjektů a nová na 

Zajištění energiemi: Stavba je bez nároku na zásobování energiemi a při vlastní výstavbě bude 
řešeno vlastními mobilními agregáty.

Elektronická komunikace: Stavba plynovodu je bez nároku ne elektronickou komunikaci.

Odvodnění: Dešťové vody z komunikací a parkovišť budou
uličních vpustí a v určitých případech budou osazeny nové vpusti, které budou napojeny na 
stávající jednotnou kanalizaci. 

Zásobování vodou: Stavba plynovodu je bez nároku na zásobování pitnou vodou.

l) věcné a časové vazby
Důvodem revitalizace sídliště je obnova zničených stávajících povrchů a výstavba nových 
parkovacích míst a chodníků. 

Předpoklad plánu postupu realizačních prací:

 vybudování zařízení staveniště a 

 provedení udržovacích prací na jednotné kanalizaci 

 provedení udržovacích prací na vodovodním řadu 

 demontáž stožárů 

 ochrana kabelového vedení ČEZ a CETIN

 přeložení kabelů ČEZ a CETIN

Revitalizace sídliště str.8 

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v dotčeném území. 

ožadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
žádné nároky na asanace a demolice. 

22ks a přesazení stávajících stromů 7ks. 

na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

zásahu do pozemků s funkcí lesa  a jeho ochranného pásma.

trvalému  záboru zemědělského půdního fondu. 

územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu 

Při vlastní realizaci stavby bude omezena doprava na komunikac
předmětné oblasti je průměrná silniční doprava, spíše menší. 

ul. Sídliště spíše menší. Při realizaci stavby předpokládáme i zábor 
pro příjezd techniky a zařízení staveniště. 

škeré zásahy do komunikací je nutné vždy projednat s DI - Policie ČR a městem Hejnice

 revitalizace sídliště se nachází na pozem
nová na stejných a přilehlých pozemcích. 

Stavba je bez nároku na zásobování energiemi a při vlastní výstavbě bude 
řešeno vlastními mobilními agregáty. 

Stavba plynovodu je bez nároku ne elektronickou komunikaci.

komunikací a parkovišť budou svedeny spádováním  do stávajících 
určitých případech budou osazeny nové vpusti, které budou napojeny na 

stávající jednotnou kanalizaci.  

Stavba plynovodu je bez nároku na zásobování pitnou vodou.

věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
revitalizace sídliště je obnova zničených stávajících povrchů a výstavba nových 

 

Předpoklad plánu postupu realizačních prací: 

vybudování zařízení staveniště a dopravního značení 

provedení udržovacích prací na jednotné kanalizaci – výměna potrubí a šachet

provedení udržovacích prací na vodovodním řadu – výměna hydrantů a šoupátek

ochrana kabelového vedení ČEZ a CETIN 

přeložení kabelů ČEZ a CETIN 
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na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

funkcí lesa  a jeho ochranného pásma. 

zejména možnost napojení na stávající 

Při vlastní realizaci stavby bude omezena doprava na komunikaci přilehlé ke 
předmětné oblasti je průměrná silniční doprava, spíše menší. V předmětné oblasti je 

spíše menší. Při realizaci stavby předpokládáme i zábor 

městem Hejnice. 

pozemcích města Hejnice a 

Stavba je bez nároku na zásobování energiemi a při vlastní výstavbě bude 

Stavba plynovodu je bez nároku ne elektronickou komunikaci. 

svedeny spádováním  do stávajících 
určitých případech budou osazeny nové vpusti, které budou napojeny na 

Stavba plynovodu je bez nároku na zásobování pitnou vodou. 

stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
revitalizace sídliště je obnova zničených stávajících povrchů a výstavba nových 

výměna potrubí a šachet 

výměna hydrantů a šoupátek 
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 položení nového veřejného osvětlení včetně osazení nových stožárů

 provedení povrchů včetně hutnění, vybudování nových parkovacích ploch s

 položení povrchů dlažeb a asfalt.povrchu

 všechny výkopy budou komplet zasypány

 povrch po realizačních pracech bude uhrabán a zatravněn, přilehlý chodník bude vyčištěn

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se
umísťuje 

 

k.ú. 638 196 Hejnice, kraj Liberecký, Hejnice

Pozemky kde se nová stavba umísťuje S 101 

 1315/1; 766/7; 766/8; 1268/18; 1268/20; 1268/1; 766/4; 1315/3; 765/51;765/49; 765/47; 
765/46; 1315/4; 766/2; 3633; 3634; 280; 3624; 3635; 1268/1; 1268/21; 
1315/2; 766/1; 764/1; 764/2; 764/3; 764/4; 764/
764/11; 764/12; 764/13; 3644; 764/16; 764/14; 765/43; 765/65; 765/1; 765/2; 765/34; 
765/90; 765/63; 765/62; 765/56; 765/52; 765/53; 765/54; 765/55; 765/57; 765/58; 
765/59; 765/60; 765/61;

 

Pozemky kde se nová stavba umísťuje S
kanalizace 

 1315/1, 765/44, 106, 1315/3, 765/48, 765/47, 765/46, 764/3, 765/62, 764/8, 765/56, 
764/1, 764/10, 765/54, 765/52, 765/58, 764/13, 764/16 

 

Pozemky kde se nová stavba umísťuje S

 St.173/1, st. 173/3, 764/1, 764/3, 764/11, 764/12, 764/13, 764/14, 764/16, 765/2, 765/42, 
765/43, 765/44, 765/45, 765/46, 765/47, 765/48, 765/49, 765/50, 765/51, 765/52, 
765/53, 765/54, 765/55, 765/56, 765/57, 765/58
765/63, 765/65, 765/108, 766/4, 766/5, 766/7, 766/8, 1268/18, 1315/1, 1315/2, 1315/3, 
3644 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo

- viz. předchozí bod m)

Revitalizace sídliště str.9 

položení nového veřejného osvětlení včetně osazení nových stožárů

provedení povrchů včetně hutnění, vybudování nových parkovacích ploch s

položení povrchů dlažeb a asfalt.povrchu 

všechny výkopy budou komplet zasypány a zhutněny 

čních pracech bude uhrabán a zatravněn, přilehlý chodník bude vyčištěn

seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se

k.ú. 638 196 Hejnice, kraj Liberecký, Hejnice 

Pozemky kde se nová stavba umísťuje S 101 – Komunikace a zpevněné plochy

1315/1; 766/7; 766/8; 1268/18; 1268/20; 1268/1; 766/4; 1315/3; 765/51;765/49; 765/47; 
765/46; 1315/4; 766/2; 3633; 3634; 280; 3624; 3635; 1268/1; 1268/21; 
1315/2; 766/1; 764/1; 764/2; 764/3; 764/4; 764/5; 764/6; 764/7; 764/8; 
764/11; 764/12; 764/13; 3644; 764/16; 764/14; 765/43; 765/65; 765/1; 765/2; 765/34; 
765/90; 765/63; 765/62; 765/56; 765/52; 765/53; 765/54; 765/55; 765/57; 765/58; 
765/59; 765/60; 765/61;765/42, 765/45; 765/44; 765/29. 

tavba umísťuje S 200 – Údržba vodovodu, SO 300 

1315/1, 765/44, 106, 1315/3, 765/48, 765/47, 765/46, 764/3, 765/62, 764/8, 765/56, 
764/1, 764/10, 765/54, 765/52, 765/58, 764/13, 764/16  

Pozemky kde se nová stavba umísťuje S 400 – Ochrana a přeložky inženýrských sítí

St.173/1, st. 173/3, 764/1, 764/3, 764/11, 764/12, 764/13, 764/14, 764/16, 765/2, 765/42, 
765/43, 765/44, 765/45, 765/46, 765/47, 765/48, 765/49, 765/50, 765/51, 765/52, 
765/53, 765/54, 765/55, 765/56, 765/57, 765/58, 765/59, 765/60, 765/61, 765/62, 
765/63, 765/65, 765/108, 766/4, 766/5, 766/7, 766/8, 1268/18, 1315/1, 1315/2, 1315/3, 

seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 

viz. předchozí bod m) 

 

 B. Souhrnná TZ-DSP+DPS 

položení nového veřejného osvětlení včetně osazení nových stožárů 

provedení povrchů včetně hutnění, vybudování nových parkovacích ploch s odvodněním 

čních pracech bude uhrabán a zatravněn, přilehlý chodník bude vyčištěn 

seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 

plochy  

1315/1; 766/7; 766/8; 1268/18; 1268/20; 1268/1; 766/4; 1315/3; 765/51;765/49; 765/47; 
765/46; 1315/4; 766/2; 3633; 3634; 280; 3624; 3635; 1268/1; 1268/21; st.173/1; st.173/3; 

; 764/6; 764/7; 764/8; 764/9; 764/10; 
764/11; 764/12; 764/13; 3644; 764/16; 764/14; 765/43; 765/65; 765/1; 765/2; 765/34; 
765/90; 765/63; 765/62; 765/56; 765/52; 765/53; 765/54; 765/55; 765/57; 765/58; 

Údržba vodovodu, SO 300 – Údržba jednotné 

1315/1, 765/44, 106, 1315/3, 765/48, 765/47, 765/46, 764/3, 765/62, 764/8, 765/56, 

Ochrana a přeložky inženýrských sítí 

St.173/1, st. 173/3, 764/1, 764/3, 764/11, 764/12, 764/13, 764/14, 764/16, 765/2, 765/42, 
765/43, 765/44, 765/45, 765/46, 765/47, 765/48, 765/49, 765/50, 765/51, 765/52, 

, 765/59, 765/60, 765/61, 765/62, 
765/63, 765/65, 765/108, 766/4, 766/5, 766/7, 766/8, 1268/18, 1315/1, 1315/2, 1315/3, 

seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
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 B.2. Celkový popis stavby

 B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky s

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy:

- Trasa A: 

Jedná se o rekonstrukci obousměrné dvoupruhové místní komunikace funkční skupiny C. Délka 
rekonstrukce je 0,220 58 km, šířka komunikace je 5,50 
sklonem 2,50 %. Při křížení s 
na rozhranní zóny 30.  

- Trasa B: 

Jedná se o rekonstrukci obousměrné jednopruhové místní komunikace funkční skupiny C. Délka 
rekonstrukce je 0,177 18 km, šířka
sklonem 2,50 %. Při křížení s
dlažby na rozhranní zóny 30. Komunikace trasy B bude lemována silničním bet. obrubníkem 
150/250 mm do bet. lože C 20/25 
přecházení, vjezdů bude nášlap obruby snížen na +20mm. Míjení vozidel bude umožněno při 
křížení s trasou C nebo ve vjezdu na parkoviště nad budovou HZS. V
obnovenou terénní schodiště 6x 180,0 x 270,0 mm, šířka schodiště 1,50m.

- Trasa C: 

Jedná se o rekonstrukci obousměrné jednopruhové místní komunikace funkční skupiny C. Délka 
rekonstrukce je 0,304 83 km, šířka komunikace je 4,25 m s
%. Po rekonstrukci je komunikace navržena jako jednosměrná. Komunikace trasy C bude 
lemována silničním bet. obrubníkem 150/250 mm do bet. lože C 20/25 
nášlapem +100mm, v místech míst pro přecházení, vjezdů bude nášlap obruby snížen n
V km 0,026 při pravé hraně kom. je navrženo nové parkoviště trasa F. V
kom. je navrženo nové parkoviště trasa G.

- Trasa D: 

Jedná se o rekonstrukci obousměrné jednopruhové místní komunikace funkční skupiny C. Délka 
rekonstrukce je 0,093 15 km, šířka komunikace je 3,00 
sklonem 2,50 %. V km 0,013 bude realizován zpomalovací polštář z
zóny 30. Komunikace trasy D bude lemována silničním bet. obrubníkem 150/250 mm do bet. lože 
C 20/25 – XF3. Obruba bude po obou stranách komunikace zapuštěná, pro odvod dešťových vod. 
Míjení osobních vozidel bude umožněno v
parkovacími místy.  

- Trasa E: 

Revitalizace sídliště str.10 

Celkový popis stavby 

Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 

storického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí
Komunikace a zpevněné plochy: 

Jedná se o rekonstrukci obousměrné dvoupruhové místní komunikace funkční skupiny C. Délka 
rekonstrukce je 0,220 58 km, šířka komunikace je 5,50 – 6,00 m s jednostranným příčným

 ul. Jizerská bude realizován zpomalovací polštář z

Jedná se o rekonstrukci obousměrné jednopruhové místní komunikace funkční skupiny C. Délka 
rekonstrukce je 0,177 18 km, šířka komunikace je 3,50 – 4,25 m s jednostranným příčným 
sklonem 2,50 %. Při křížení s ul. P. Bezruče bude realizován zpomalovací polštář z
dlažby na rozhranní zóny 30. Komunikace trasy B bude lemována silničním bet. obrubníkem 

C 20/25 – XF3. Se základním nášlapem +100mm, v
přecházení, vjezdů bude nášlap obruby snížen na +20mm. Míjení vozidel bude umožněno při 

trasou C nebo ve vjezdu na parkoviště nad budovou HZS. V km 0,085 při levé hraně bude 
u terénní schodiště 6x 180,0 x 270,0 mm, šířka schodiště 1,50m.

Jedná se o rekonstrukci obousměrné jednopruhové místní komunikace funkční skupiny C. Délka 
rekonstrukce je 0,304 83 km, šířka komunikace je 4,25 m s jednostranným příčným sklonem 2,
%. Po rekonstrukci je komunikace navržena jako jednosměrná. Komunikace trasy C bude 
lemována silničním bet. obrubníkem 150/250 mm do bet. lože C 20/25 

místech míst pro přecházení, vjezdů bude nášlap obruby snížen n
km 0,026 při pravé hraně kom. je navrženo nové parkoviště trasa F. V km 0,298 při pravé hraně 

kom. je navrženo nové parkoviště trasa G. 

Jedná se o rekonstrukci obousměrné jednopruhové místní komunikace funkční skupiny C. Délka 
rekonstrukce je 0,093 15 km, šířka komunikace je 3,00 – 4,25 m s jednostranným příčným 

km 0,013 bude realizován zpomalovací polštář z kamenné dlažb
zóny 30. Komunikace trasy D bude lemována silničním bet. obrubníkem 150/250 mm do bet. lože 

XF3. Obruba bude po obou stranách komunikace zapuštěná, pro odvod dešťových vod. 
Míjení osobních vozidel bude umožněno v prostoru rozšířené komunikace mezi kolmými 

 

 B. Souhrnná TZ-DSP+DPS 

nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 

posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o rekonstrukci obousměrné dvoupruhové místní komunikace funkční skupiny C. Délka 
jednostranným příčným 

ul. Jizerská bude realizován zpomalovací polštář z kamenné dlažby 

Jedná se o rekonstrukci obousměrné jednopruhové místní komunikace funkční skupiny C. Délka 
jednostranným příčným 

ul. P. Bezruče bude realizován zpomalovací polštář z kamenné 
dlažby na rozhranní zóny 30. Komunikace trasy B bude lemována silničním bet. obrubníkem 

XF3. Se základním nášlapem +100mm, v místech míst pro 
přecházení, vjezdů bude nášlap obruby snížen na +20mm. Míjení vozidel bude umožněno při 

km 0,085 při levé hraně bude 
u terénní schodiště 6x 180,0 x 270,0 mm, šířka schodiště 1,50m. 

Jedná se o rekonstrukci obousměrné jednopruhové místní komunikace funkční skupiny C. Délka 
jednostranným příčným sklonem 2,50 

%. Po rekonstrukci je komunikace navržena jako jednosměrná. Komunikace trasy C bude 
lemována silničním bet. obrubníkem 150/250 mm do bet. lože C 20/25 – XF3. Se základním 

místech míst pro přecházení, vjezdů bude nášlap obruby snížen na +20mm. 
km 0,298 při pravé hraně 

Jedná se o rekonstrukci obousměrné jednopruhové místní komunikace funkční skupiny C. Délka 
jednostranným příčným 

kamenné dlažby na rozhranní 
zóny 30. Komunikace trasy D bude lemována silničním bet. obrubníkem 150/250 mm do bet. lože 

XF3. Obruba bude po obou stranách komunikace zapuštěná, pro odvod dešťových vod. 
komunikace mezi kolmými 
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Jedná se o rekonstrukci obousměrné dvoupruhové místní komunikace funkční skupiny C. Délka 
rekonstrukce je 0,133 07 km, šířka komunikace je 5,50 
sklonem 2,50 %. Při křížení s trasou C bude realizován zpomalovací polštář z
rozhranní zóny 30. Další zpomalovací práh bude umístěn v
Nádražní. Při pravé hraně komunikace bude podíl řadových garáží provedena předlažba 
z betonové dlažby pro vyrovnání výškových rozdílů řadových garáží. Skladba konstrukce 
předlažby bude dle TP 170 (D2 
bude osazena bet. obrubník 150/250 mm do bet. lože C 20/25 
aby umožňoval odtok povrchových vod.

- Trasa F: 

Jedná se o nové parkoviště v
parkoviště bude proveden z z 
(D2 – D – 1 –V – PII). Délka jednoho stání je 4,50 m. Základní šířka stání je 2,50 m, krajní stání se 
rozšiřuje 0,25m. Na rozhraní komunikace a parkovacího stání bude osazena bet. obruba 100/250 
mm do bet. lože C 20/25 – 
150/250 mm do bet. lože C 20/25 
komunikace je 6,0 m. 

 

- Trasa G: 

Jedná se o nové parkoviště v
vegetační dlažby tl. 80mm skladba je navržena dle TP 170 (D2 
napojeno z trasy C a ulice u tratě ČD. 

 

Chodníky budou provedeny dle vyhlášky č. 398/2009 o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Varovné a signál
betonové dlažby kontrastní barvy. V místech přerušené přirozené vodící linie bude použita 
drážková dlažba, která bude tvořit umělou vodící linii. 

Prostor za sadovou obrubou bude ohumusován
netkané geotextilií. V případě, že bude říční štěrk prováděn až k budově, bude použita 
hydroizolace včetně instalace systémové lišty.

 
SO 200 – Údržba vodovodu 

Tento objekt řeší výměnu starých a nevyhovujících a
Hejnicích.  

Jedná se o výměnu 3ks hydrantů, „H1“ v
a druhého v ulici Sídliště „H2“. Hydranty budou vyměněny včetně šoupat se zemní soupravou 
DN80. 

Dále bude vyměněno 12ks šoupat se zemní soupravou DN80 na vodovodních přípojkách 
k objektům v zájmové oblasti a 3ks sekčních šoupat v místech propojení a zokruhování řadů.

Revitalizace sídliště str.11 

Jedná se o rekonstrukci obousměrné dvoupruhové místní komunikace funkční skupiny C. Délka 
rekonstrukce je 0,133 07 km, šířka komunikace je 5,50 – 7,00 m s jednostranným příčným 

trasou C bude realizován zpomalovací polštář z
rozhranní zóny 30. Další zpomalovací práh bude umístěn v severní části sídliště při křížení s
Nádražní. Při pravé hraně komunikace bude podíl řadových garáží provedena předlažba 

betonové dlažby pro vyrovnání výškových rozdílů řadových garáží. Skladba konstrukce 
předlažby bude dle TP 170 (D2 – D – 1 –V – PII). V místech kde nepřiléhá chodník ke komunikaci 
bude osazena bet. obrubník 150/250 mm do bet. lože C 20/25 – XF3, který bude 
aby umožňoval odtok povrchových vod. 

Jedná se o nové parkoviště v JZ části sídliště. Parkoviště bude napojeno z
 betonové vegetační dlažby tl. 80mm skladba je navržena dle TP 170 

PII). Délka jednoho stání je 4,50 m. Základní šířka stání je 2,50 m, krajní stání se 
rozšiřuje 0,25m. Na rozhraní komunikace a parkovacího stání bude osazena bet. obruba 100/250 

 XF3 - zapuštěná. Obvod parkoviště bude lemo
150/250 mm do bet. lože C 20/25 – XF3. Se základním nášlapem +100mm. Šířka přístupové 

Jedná se o nové parkoviště v SV části sídliště. Povrch parkoviště bude proveden z z
kladba je navržena dle TP 170 (D2 – D – 1 –V 

trasy C a ulice u tratě ČD.  

Chodníky budou provedeny dle vyhlášky č. 398/2009 o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Varovné a signální pásy budou provedeny z reliéfní 
betonové dlažby kontrastní barvy. V místech přerušené přirozené vodící linie bude použita 
drážková dlažba, která bude tvořit umělou vodící linii.  

Prostor za sadovou obrubou bude ohumusován a zatravněn, nebo vyplněn říčním štěrkem na 
netkané geotextilií. V případě, že bude říční štěrk prováděn až k budově, bude použita 
hydroizolace včetně instalace systémové lišty. 

Tento objekt řeší výměnu starých a nevyhovujících armatur – šoupat a hydrantů na sídlišti v 

Jedná se o výměnu 3ks hydrantů, „H1“ v zelené ploše před čp.536, jednoho v
a druhého v ulici Sídliště „H2“. Hydranty budou vyměněny včetně šoupat se zemní soupravou 

měněno 12ks šoupat se zemní soupravou DN80 na vodovodních přípojkách 
zájmové oblasti a 3ks sekčních šoupat v místech propojení a zokruhování řadů.

 

 B. Souhrnná TZ-DSP+DPS 

Jedná se o rekonstrukci obousměrné dvoupruhové místní komunikace funkční skupiny C. Délka 
jednostranným příčným 

trasou C bude realizován zpomalovací polštář z kamenné dlažby na 
severní části sídliště při křížení s ul. 

Nádražní. Při pravé hraně komunikace bude podíl řadových garáží provedena předlažba 
betonové dlažby pro vyrovnání výškových rozdílů řadových garáží. Skladba konstrukce 

místech kde nepřiléhá chodník ke komunikaci 
XF3, který bude zapuštěný tak 

JZ části sídliště. Parkoviště bude napojeno z trasy C. Povrch 
betonové vegetační dlažby tl. 80mm skladba je navržena dle TP 170 

PII). Délka jednoho stání je 4,50 m. Základní šířka stání je 2,50 m, krajní stání se 
rozšiřuje 0,25m. Na rozhraní komunikace a parkovacího stání bude osazena bet. obruba 100/250 

zapuštěná. Obvod parkoviště bude lemován bet. obrubou 
XF3. Se základním nášlapem +100mm. Šířka přístupové 

SV části sídliště. Povrch parkoviště bude proveden z z betonové 
V – PII). Parkoviště bude 

Chodníky budou provedeny dle vyhlášky č. 398/2009 o obecných technických požadavcích 
ní pásy budou provedeny z reliéfní 

betonové dlažby kontrastní barvy. V místech přerušené přirozené vodící linie bude použita 

a zatravněn, nebo vyplněn říčním štěrkem na 
netkané geotextilií. V případě, že bude říční štěrk prováděn až k budově, bude použita 

šoupat a hydrantů na sídlišti v 

zelené ploše před čp.536, jednoho v ulici Nádražní „H3“ 
a druhého v ulici Sídliště „H2“. Hydranty budou vyměněny včetně šoupat se zemní soupravou 

měněno 12ks šoupat se zemní soupravou DN80 na vodovodních přípojkách 
zájmové oblasti a 3ks sekčních šoupat v místech propojení a zokruhování řadů. 
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SO 300 – Údržba jednotné kanalizace

Údržba kanalizace spočívá ve výměně stávajících 
potrubí. 

Výměna je provedena ve shodné trase i dimenzi.

Tento objekt řeší řádné odvádění splaškových odpadních vod ze stávajících objektů a zároveň 
odvádění dešťových vod ze zrekonstruovaných plocha sídliště Hejn
ploch zůstává zachován. 

Vzhledem k nevyhovujícímu stavu a stáří kanalizačních šachet bylo přistoupeno k
týká se to stoky "AI" konkrétně šachet „A20
5“, koncové šachty BIII-1 na stoce „BIII“ a kanalizační šachty „P4“, která je vysazena na odbočce 
pro čp.529. 

Celkem jde o výměnu 20ks kanalizačních šachet včetně propojovacího potrubí v
každou stranu od šachty, celková délka činí 20,5m.

To trase bude provedeno přepojení 12ks uličních vpustí potrubím z
celkové délce 17,6m. 

 

Ve zcela nevyhovujícím stavu je začátek stoky stoky "AIII", zde bude vyměněno stávající betonové 
potrubí Dn300 mezi šachtami „A22“ až „AIII
v celkové délce 95,9m. Trase je vedena v

 

SO 400 – Ochrana a přeložky inženýrských sítí

Demontáže: 

Stávající osvětlovací soustava v

Stávající osvětlovací body budou demontovány včetně základu. Ocelové stožáry výšky 6m budou 
očištěny a instalovány do pouzdrových základů na nových pozicích. Betonové stožáry, betonové 
základy a ostatní materiál budou odvezeny na skládku. 

Stávající svítidla budou demontována a použita na nových pozicích. 

Stávající bezdrátové rozhlasy (2ks) budou demontovány a použity na nových pozicích.

Popis veřejného osvětlení: 

Jedná se o osvětlení místní komunikace, parkovacích ploch a chodníků. Osvětlení je navrženo d
ČSN EN 13 201 jako jednostranné.  

Zatřídění osvětlení: 

Hlavní komunikace   

Vedlejší komunikace   

Parkoviště – malý provoz  

Revitalizace sídliště str.12 

držba jednotné kanalizace 

Údržba kanalizace spočívá ve výměně stávajících nevyhovujících šachet a částí kanalizačního 

Výměna je provedena ve shodné trase i dimenzi. 

Tento objekt řeší řádné odvádění splaškových odpadních vod ze stávajících objektů a zároveň 
odvádění dešťových vod ze zrekonstruovaných plocha sídliště Hejnice. Rozsah odvodňovaných 

nevyhovujícímu stavu a stáří kanalizačních šachet bylo přistoupeno k
týká se to stoky "AI" konkrétně šachet „A20- A33“, koncové části stoky „AIII“ šachet „AIII

1 na stoce „BIII“ a kanalizační šachty „P4“, která je vysazena na odbočce 

Celkem jde o výměnu 20ks kanalizačních šachet včetně propojovacího potrubí v
každou stranu od šachty, celková délka činí 20,5m. 

rovedeno přepojení 12ks uličních vpustí potrubím z materiálu PVC, SN8, DN150 v 

Ve zcela nevyhovujícím stavu je začátek stoky stoky "AIII", zde bude vyměněno stávající betonové 
potrubí Dn300 mezi šachtami „A22“ až „AIII-6“ za nové potrubí z materiálu PCV, SN8, Dn300 

celkové délce 95,9m. Trase je vedena v původní trase kanalizace. 

Ochrana a přeložky inženýrských sítí: 

Stávající osvětlovací soustava v rekonstruované části bude demontována. 

Stávající osvětlovací body budou demontovány včetně základu. Ocelové stožáry výšky 6m budou 
očištěny a instalovány do pouzdrových základů na nových pozicích. Betonové stožáry, betonové 
základy a ostatní materiál budou odvezeny na skládku.  

la budou demontována a použita na nových pozicích.  

Stávající bezdrátové rozhlasy (2ks) budou demontovány a použity na nových pozicích.

Jedná se o osvětlení místní komunikace, parkovacích ploch a chodníků. Osvětlení je navrženo d
ČSN EN 13 201 jako jednostranné.   

  M5 

  P4 

  5lx 

 

 B. Souhrnná TZ-DSP+DPS 

nevyhovujících šachet a částí kanalizačního 

Tento objekt řeší řádné odvádění splaškových odpadních vod ze stávajících objektů a zároveň 
ice. Rozsah odvodňovaných 

nevyhovujícímu stavu a stáří kanalizačních šachet bylo přistoupeno k jejich výměně, 
A33“, koncové části stoky „AIII“ šachet „AIII-1 - AIII-

1 na stoce „BIII“ a kanalizační šachty „P4“, která je vysazena na odbočce 

Celkem jde o výměnu 20ks kanalizačních šachet včetně propojovacího potrubí v délce 0,5m na 

materiálu PVC, SN8, DN150 v 

Ve zcela nevyhovujícím stavu je začátek stoky stoky "AIII", zde bude vyměněno stávající betonové 
materiálu PCV, SN8, Dn300 

rekonstruované části bude demontována.  

Stávající osvětlovací body budou demontovány včetně základu. Ocelové stožáry výšky 6m budou 
očištěny a instalovány do pouzdrových základů na nových pozicích. Betonové stožáry, betonové 

Stávající bezdrátové rozhlasy (2ks) budou demontovány a použity na nových pozicích. 

Jedná se o osvětlení místní komunikace, parkovacích ploch a chodníků. Osvětlení je navrženo dle 
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Svítidla: 

Svítidla jsou určena pro osvětlení silnic a pěších zón jak pro městská tak venkovská obydlená 
území. Použitá svítidla musí být odsouhlasena správcem sítě a investorem pro použití v
lokalitě a musí odpovídat standardům obce.

Částečně bude použito stávajících demontovaných svítidel, část svítidel bude doplněna.

b) účel užívání stavby
Účelem stavby je revitalizace sídliště s

c) trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o stavbu trvalou na dobu životnosti 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z
požadavků na stavby a technických
bezbariérové užívání stavby

Jedná se o podzemní a nadzemní
a zpevněné plochy. 

Stavba nemá vliv na tento bod.

e) informace o tom, zda a v
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

- viz. jednotlivé stavební objekty
- viz. Dokladová část  

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů
Stavební objekty budou prováděny postupně dle POV s
BOZP. 

g) Navrhované parametry stavby 
dopravovaného média apod.

 

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy:

V celém prostoru stavebních prací řešených v
práce v těchto plochách: 

- vozovky se živičným povrchem:
- parkovací plochy:  
- chodník bet. dlažba: 

V celém prostoru stavby je celkem 221 kolmých parkovacích míst + 10 kolmých 
parkovacích míst pro imobilní občany.

Revitalizace sídliště str.13 

Svítidla jsou určena pro osvětlení silnic a pěších zón jak pro městská tak venkovská obydlená 
Použitá svítidla musí být odsouhlasena správcem sítě a investorem pro použití v

lokalitě a musí odpovídat standardům obce. 

Částečně bude použito stávajících demontovaných svítidel, část svítidel bude doplněna.

účel užívání stavby 
revitalizace sídliště s novými parkovacími místy a chodníky.

trvalá nebo dočasná stavba 
na dobu životnosti udržitelnosti povrchů. 

informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby 

a nadzemní stavbu obnovy povrchů a parkovišť – viz. SO 101 

nemá vliv na tento bod. 

informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zo
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

jednotlivé stavební objekty 

ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Stavební objekty budou prováděny postupně dle POV s dodržením platných předpisů a norem a 

Navrhované parametry stavby – základní rozměry, maximální množství 
dopravovaného média apod. 

Komunikace a zpevněné plochy: 

V celém prostoru stavebních prací řešených v rámci stavby budou provedeny stavební 

čným povrchem:              7 980 m2 
    3 210 m2 

chodník bet. dlažba:     2 590 m2 

V celém prostoru stavby je celkem 221 kolmých parkovacích míst + 10 kolmých 
parkovacích míst pro imobilní občany. 

 

 B. Souhrnná TZ-DSP+DPS 

Svítidla jsou určena pro osvětlení silnic a pěších zón jak pro městská tak venkovská obydlená 
Použitá svítidla musí být odsouhlasena správcem sítě a investorem pro použití v dané 

Částečně bude použito stávajících demontovaných svítidel, část svítidel bude doplněna. 

novými parkovacími místy a chodníky. 

informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků zabezpečujících 

viz. SO 101 – Komunikace 

jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

dodržením platných předpisů a norem a 

základní rozměry, maximální množství 

rámci stavby budou provedeny stavební 

V celém prostoru stavby je celkem 221 kolmých parkovacích míst + 10 kolmých 
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SO 200 – Údržba vodovodu 

Rekapitulace: 

výměna 12ks Šoupě DN80 na přípojkách

výměna 3ks Šoupě DN100 - sekční uzávěry

výměna 3ks Hydrantů DN80 

včetně 3ks Šoupě DN80 - sekční uzávěry

 
SO 300 – Údržba jednotné kanalizace

Rekapitulace: 

SO 300 - ÚDRŽBA JEDNOTNÉ KANALIZACE stoka "AII"

Výměna 20ks kanalizačních šachet

Přepojení uličních vpustí  

 

SO 400 – Ochrana a přeložky inženýrských sítí

Rekapitulace: 

Délka nové kabelové trasy VO:

Počet demontovaných osvětlovacích bodů:

Počet nových osvětlovacích bodů:

Délka stranových přeložek ČEZ

(50m) 

Délka ochrany stávajících sítí ČEZ

(6+21+11+11+7+20=76m) 

Délka stranových přeložek CETIN

(5+19+32+15=71m) 

Délka ochrany stávajících sítí CETIN

(3+15+11+12+13+7+40+15+7+8+9+20+9+60=229m)

Navýšení příkonu nemá zásadní vliv na stávající energetickou bilanci soustavy VO a není nutná 
úprava rozvaděče RVO ani přívodu do lokality. Při rovnoměrném zatížení se předpokládá 
navýšení proudu méně jak 1A na fázi.

Revitalizace sídliště str.14 

výměna 12ks Šoupě DN80 na přípojkách 

sekční uzávěry 

sekční uzávěry 

držba jednotné kanalizace 

ÚDRŽBA JEDNOTNÉ KANALIZACE stoka "AII"  PVC SN8 DN300 

Výměna 20ks kanalizačních šachet     PVC, SN8, DN300 

     PVC, SN8, DN150 

Ochrana a přeložky inženýrských sítí: 

Délka nové kabelové trasy VO:    1700m 

osvětlovacích bodů:   34ks 

Počet nových osvětlovacích bodů:    54ks 

Délka stranových přeložek ČEZ    50m 

Délka ochrany stávajících sítí ČEZ    76m 

Délka stranových přeložek CETIN    71m 

sítí CETIN    229m 

(3+15+11+12+13+7+40+15+7+8+9+20+9+60=229m) 

Navýšení příkonu nemá zásadní vliv na stávající energetickou bilanci soustavy VO a není nutná 
úprava rozvaděče RVO ani přívodu do lokality. Při rovnoměrném zatížení se předpokládá 

du méně jak 1A na fázi. 

 

 B. Souhrnná TZ-DSP+DPS 

PVC SN8 DN300 - 95,9 m 

PVC, SN8, DN300 - 20,5m 

PVC, SN8, DN150 - 17,6m 

Navýšení příkonu nemá zásadní vliv na stávající energetickou bilanci soustavy VO a není nutná 
úprava rozvaděče RVO ani přívodu do lokality. Při rovnoměrném zatížení se předpokládá 
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h) základní bilance stavby 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 
apod. 

Dešťové vody z povrchu komunikací a zpevněných plochu budou pomocí příčných 
a podélných sklonů svedeny do nově navržených UV nebo vsakovat do terénu. Umístění 
odvodňovacího zařízení vyplývá z
bude zajištěno příčným sklonem min. 3,00 % do podélných drenáží nebo na terén. Drenáže 
budou svedeny do nebližší přilehlé vodoteče nebo na terén. 

 

Výpočtový průtok dešťových vod:

Vozovky – asfaltová plocha: Q

Chodníky – betonová dlažba: Q

Parkovací plocha – betonová dlažba vegetační:

                                                      

Výpočtový průtok celkem:   

 

i) základní předpoklady výstavby 
etapy 

Stavba bude rozdělena na stavební objekty. Prováděna bude po jednotlivých 
organizace výstavby. 

 Měsíc a rok zahájení stavby
 Měsíc a rok dokončení stavby:

Realizace stavby je plánována cca na dobu 

Plán kontrolních prohlídek:

1. prohlídka – 1. týden
   vytýčení sítí 

2. prohlídka – 2.týden 

3. prohlídka – 3.týden 

4. prohlídka – 4.týden 

5. prohlídka – 5.týden 

6. prohlídka – 6.týden 
kabelového vedení 

7. prohlídka – 7.-8.týden 
osvětleníí  

8. prohlídka – 9.týden 
svítilnami 

Revitalizace sídliště str.15 

základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

Dešťové vody z povrchu komunikací a zpevněných plochu budou pomocí příčných 
ých sklonů svedeny do nově navržených UV nebo vsakovat do terénu. Umístění 

odvodňovacího zařízení vyplývá z nově navrženého výškopisu. Odvodnění pláně silničního tělesa 
bude zajištěno příčným sklonem min. 3,00 % do podélných drenáží nebo na terén. Drenáže 
budou svedeny do nebližší přilehlé vodoteče nebo na terén.  

Výpočtový průtok dešťových vod: 

: Qd = 0,025(l/s)x0,80x7980(m2)= 159,60(l/s) 

betonová dlažba: Qd = 0,025(l/s)x0,60x2590(m2)= 38,85(l/s) 

betonová dlažba vegetační:         

                                                      Qd = 0,025(l/s)x0,30x3210(m2)= 24,08(l/s) 

                      222,53 (l/s) 

základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 

na stavební objekty. Prováděna bude po jednotlivých 

Měsíc a rok zahájení stavby:  duben 2023 
Měsíc a rok dokončení stavby:    srpen-září 2023 

Realizace stavby je plánována cca na dobu 4-5měsíců. 

Plán kontrolních prohlídek: 

1. týden- před zahájením stavby  předání staveniště 
vytýčení sítí  

týden – po dokončení výkopů a zemních prací  

3.týden – vybourání a obnova šachet, výměna potrubí kanalizace

.týden – výměna (demontáž a montáž) stávajících armatur na vodovodu 

.týden – zasypání výkopů po vodě a kanalizaci 

.týden – výkopy a zemní práce na přeložkách kabelů a ochrany 
kabelového vedení  

týden – výkopy a zemní práce na novém kabelovém vedení veřejného 

.týden – demontáže stávajících stožárů a montáž nových stožárů se 

 

 B. Souhrnná TZ-DSP+DPS 

potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

Dešťové vody z povrchu komunikací a zpevněných plochu budou pomocí příčných  
ých sklonů svedeny do nově navržených UV nebo vsakovat do terénu. Umístění 

nově navrženého výškopisu. Odvodnění pláně silničního tělesa 
bude zajištěno příčným sklonem min. 3,00 % do podélných drenáží nebo na terén. Drenáže 

 

realizaci stavby, členění na 

na stavební objekty. Prováděna bude po jednotlivých objektech dle plánu 

 po provedení          

a obnova šachet, výměna potrubí kanalizace 

výměna (demontáž a montáž) stávajících armatur na vodovodu  

kách kabelů a ochrany 

výkopy a zemní práce na novém kabelovém vedení veřejného 

demontáže stávajících stožárů a montáž nových stožárů se 
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9. prohlídka – 10.-13 .
parkovacích ploch a chodníků, osazení nových uličních vpustí a napojení na stávající 
kanalizaci 

10. prohlídka – 14.týden 

11. prohlídka – 15-19. týden 
    

12. prohlídka – 20. týden kolaudace stavby.

Realizační firma oznámí  dotčeným vlastníkům zahájení prací na výstavbě plynovodu předem cca 
14-20dní. Postup výstavby bude klasický jako u ostatní
zpevněných ploch: 

1. předání staveniště  
2. kácení stromů mimo vegetační období 
3. oznámení zahájení prací 
4. vytýčení podzemní technické infrastruktury (inženýrské sítě) od jejich správců 
5. vytýčení stavby odpovědným 
6. zajištění dočasného dopravního značení, které bude upraveno před stavbou po konzultaci 

s DI - Policie ČR a městem Hejnice
7. odstranění částí povrchů a podkladů komunikací 
8. práce na stavbě - výkopy (hloubení jam a rýh) včetně nutných demolicí

rozvodů IS ve výkopišti
9. výstavba přeložek, nového veřejného osvětlení a údržba na kanalizaci a vodovodu
10. vybourání a demontáž stávající
11. vybudování nových parkovacích ploch
12. práce na stavbě - výkopy (hloubení jam a rýh) včetně nutných de

rozvodů IS ve výkopišti
13. pokládání (uložení a montáž) 
14. průběžné zaměřování skutečného provedení stavby odpovědným geodetem dle směrnice 

GasNet,s.r.o. 
15. budou provedena bezpečnostní opatření pro zajištění výkopů
16. zásyp jam a rýh do úrovně terénu 
17. úprava povrchů dle projektové dokumentace
18. provedení hutnících zkoušek
19. úprava okolí a povrchů 
20. bude proveden úklid stavby
21. odstranění dočasného dopravního značení
22. předání pozemků vlastníkovi 
23. předání stavby stavebníkovi

 

j) orientační náklady stavby
Revitalizace sídliště včetně přeložek IS a jejich údržby a ochrany

 B.2.2  Bezpečnost při užívání stavby

 Tato stavba nevyžaduje zpracování Bezpečnosti při 

Revitalizace sídliště str.16 

13 .týden – srovnání terénu, rozebrání dlažby, 
parkovacích ploch a chodníků, osazení nových uličních vpustí a napojení na stávající 

.týden – kontrola  podloží nových zpevněných ploch

. týden - kontrola konečné úpravy povrchů – zásyp výkopů a 
 finální terénní úpravy povrchů  

. týden kolaudace stavby. 

Realizační firma oznámí  dotčeným vlastníkům zahájení prací na výstavbě plynovodu předem cca 
Postup výstavby bude klasický jako u ostatních inženýrských liniových sítí

kácení stromů mimo vegetační období  
zahájení prací  

vytýčení podzemní technické infrastruktury (inženýrské sítě) od jejich správců 
vytýčení stavby odpovědným geodetem, dle PD 
zajištění dočasného dopravního značení, které bude upraveno před stavbou po konzultaci 

městem Hejnice 
odstranění částí povrchů a podkladů komunikací  

výkopy (hloubení jam a rýh) včetně nutných demolicí
rozvodů IS ve výkopišti 
výstavba přeložek, nového veřejného osvětlení a údržba na kanalizaci a vodovodu
vybourání a demontáž stávajících stožárů 
vybudování nových parkovacích ploch 

výkopy (hloubení jam a rýh) včetně nutných de
rozvodů IS ve výkopišti, vybourání stávajících betonových a asfaltových povrchů
pokládání (uložení a montáž) inženýrských sítí 
průběžné zaměřování skutečného provedení stavby odpovědným geodetem dle směrnice 

bezpečnostní opatření pro zajištění výkopů 
zásyp jam a rýh do úrovně terénu  
úprava povrchů dle projektové dokumentace 

hutnících zkoušek 
úprava okolí a povrchů  
bude proveden úklid stavby 
odstranění dočasného dopravního značení 

astníkovi  
předání stavby stavebníkovi 

orientační náklady stavby 
Revitalizace sídliště včetně přeložek IS a jejich údržby a ochrany 

- odhad         

Bezpečnost při užívání stavby 

vyžaduje zpracování Bezpečnosti při užívání stavby. 

 

 B. Souhrnná TZ-DSP+DPS 

vnání terénu, rozebrání dlažby, budování nových 
parkovacích ploch a chodníků, osazení nových uličních vpustí a napojení na stávající 

podloží nových zpevněných ploch 

zásyp výkopů a  

Realizační firma oznámí  dotčeným vlastníkům zahájení prací na výstavbě plynovodu předem cca 
ch inženýrských liniových sítí a výstavby 

vytýčení podzemní technické infrastruktury (inženýrské sítě) od jejich správců  

zajištění dočasného dopravního značení, které bude upraveno před stavbou po konzultaci 

výkopy (hloubení jam a rýh) včetně nutných demolicí vyřazených 

výstavba přeložek, nového veřejného osvětlení a údržba na kanalizaci a vodovodu 

výkopy (hloubení jam a rýh) včetně nutných demolicí vyřazených 
ajících betonových a asfaltových povrchů 

průběžné zaměřování skutečného provedení stavby odpovědným geodetem dle směrnice 

          6 250 000,-Kč 
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 B.2.3   Základní technický popis staveb

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy:

Celkové řešení a vzhled dané lokality se nemění, ráz sídliště zůstává zachován. V
jsou navrženy nové parkovací plochy a chodníky v
stávajících komunikací. Úprava spočívá hlavně v
odpovídali dnešním technickým požadavkům. Komunikace jsou navrženy s
chodníky jsou navrženy z betonové dlažba a parkovací pl
dlažby, která umožňuje vsakování dešťových vod. V
všech stávajících chodníků a vstupů do domů tak aby v
povrch a šířka chodníků. 

Stávající plochy (komunikace, chodníky, parkovací plochy) budou rozebrány vč. podkladních 
vrstev a nahrazeny novými konstrukcemi. 

 B.2.4   Základní popis technických a technologických zařízení
 

SO 200 – Údržba vodovodu 

Tento objekt řeší výměnu starých a nevyhovujících armatur 
Hejnicích.  

Jedná se o výměnu 3ks hydrantů, „H1“ v
a druhého v ulici Sídliště „H2“. Hydranty budou vyměněny 
DN80. 

Dále bude vyměněno 12ks šoupat se zemní soupravou DN80 na vodovodních přípojkách 
k objektům v zájmové oblasti a 3ks sekčních šoupat v místech propojení a zokruhování řadů.

Napojení tvarovek a armatur na sousední 
hrdlo – hrdlo s jištěním proti posunu. Veškeré armatury budou provedeny z

V místě tvarovek a armatur budou, s
jamky o předpokládané velikosti 2x2m s

Veškeré armatury musí být vodivě propojeny s detekčním vodičem!

 
SO 300 – Údržba jednotné kanalizace

Údržba kanalizace spočívá ve výměně stávajících nevyhovujících šachet a částí 
potrubí. 

Výměna je provedena ve shodné trase i dimenzi.

Tento objekt řeší řádné odvádění splaškových odpadních vod ze stávajících objektů a zároveň 
odvádění dešťových vod ze zrekonstruovaných plocha sídliště Hejnice. Rozsah odvodňovaných 
ploch zůstává zachován. 

 

Revitalizace sídliště str.17 

Základní technický popis staveb 

Komunikace a zpevněné plochy: 

Celkové řešení a vzhled dané lokality se nemění, ráz sídliště zůstává zachován. V
jsou navrženy nové parkovací plochy a chodníky v prostoru sídlišti. Dále dojde k
stávajících komunikací. Úprava spočívá hlavně v šířkovém uspořádání komunikací tak aby 
odpovídali dnešním technickým požadavkům. Komunikace jsou navrženy s

betonové dlažba a parkovací plochy mají povrch z
dlažby, která umožňuje vsakování dešťových vod. V celém prostoru sídliště dojde k
všech stávajících chodníků a vstupů do domů tak aby v celém prostoru sídliště byl sjednocen 

ící plochy (komunikace, chodníky, parkovací plochy) budou rozebrány vč. podkladních 
vrstev a nahrazeny novými konstrukcemi.  

Základní popis technických a technologických zařízení

Tento objekt řeší výměnu starých a nevyhovujících armatur – šoupat a hydrantů na sídlišti v 

Jedná se o výměnu 3ks hydrantů, „H1“ v zelené ploše před čp.536, jednoho v
a druhého v ulici Sídliště „H2“. Hydranty budou vyměněny včetně šoupat se zemní soupravou 

Dále bude vyměněno 12ks šoupat se zemní soupravou DN80 na vodovodních přípojkách 
zájmové oblasti a 3ks sekčních šoupat v místech propojení a zokruhování řadů.

Napojení tvarovek a armatur na sousední stávající vodovodní potrubí, bude prováděno spojkami 
jištěním proti posunu. Veškeré armatury budou provedeny z

místě tvarovek a armatur budou, s ohledem na montáž a provádění spojů, provedeny montážní 
velikosti 2x2m s potřebnou hloubkou pod úrovní nivelety potrubí.

Veškeré armatury musí být vodivě propojeny s detekčním vodičem! 

Údržba jednotné kanalizace 

Údržba kanalizace spočívá ve výměně stávajících nevyhovujících šachet a částí 

Výměna je provedena ve shodné trase i dimenzi. 

Tento objekt řeší řádné odvádění splaškových odpadních vod ze stávajících objektů a zároveň 
odvádění dešťových vod ze zrekonstruovaných plocha sídliště Hejnice. Rozsah odvodňovaných 

 

 B. Souhrnná TZ-DSP+DPS 

Celkové řešení a vzhled dané lokality se nemění, ráz sídliště zůstává zachován. V rámci projektu 
ti. Dále dojde k úpravě 

šířkovém uspořádání komunikací tak aby 
odpovídali dnešním technickým požadavkům. Komunikace jsou navrženy s asfaltovým povrchem, 

ochy mají povrch z betonové vegetační 
celém prostoru sídliště dojde k rekonstrukci 

celém prostoru sídliště byl sjednocen 

ící plochy (komunikace, chodníky, parkovací plochy) budou rozebrány vč. podkladních 

Základní popis technických a technologických zařízení 

šoupat a hydrantů na sídlišti v 

zelené ploše před čp.536, jednoho v ulici Nádražní „H3“ 
včetně šoupat se zemní soupravou 

Dále bude vyměněno 12ks šoupat se zemní soupravou DN80 na vodovodních přípojkách 
zájmové oblasti a 3ks sekčních šoupat v místech propojení a zokruhování řadů. 

stávající vodovodní potrubí, bude prováděno spojkami 
jištěním proti posunu. Veškeré armatury budou provedeny z tvárné litiny. 

ohledem na montáž a provádění spojů, provedeny montážní 
potřebnou hloubkou pod úrovní nivelety potrubí. 

Údržba kanalizace spočívá ve výměně stávajících nevyhovujících šachet a částí kanalizačního 

Tento objekt řeší řádné odvádění splaškových odpadních vod ze stávajících objektů a zároveň 
odvádění dešťových vod ze zrekonstruovaných plocha sídliště Hejnice. Rozsah odvodňovaných 
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Vzhledem k nevyhovujícímu stavu a stáří kanalizačních šachet bylo přistoupeno k
týká se to stoky "AI" konkrétně šachet „A20
5“, koncové šachty BIII-1 na stoce „BIII
pro čp.529. 

Celkem jde o výměnu 20ks kanalizačních šachet včetně propojovacího potrubí v
každou stranu od šachty, celková délka činí 20,5m.

To trase bude provedeno přepojení 12ks uličn
celkové délce 17,6m. 

Ve zcela nevyhovujícím stavu je začátek stoky stoky "AIII", zde bude vyměněno stávající betonové 
potrubí Dn300 mezi šachtami „A22“ až „AIII
v celkové délce 95,9m. Trase je vedena v

Potrubí kanalizace bude ukládáno s
pískové lože tl.0,15m a obsypáno pískovým obsypem do výšky 0,3 m nad vrch roury. Pro podsyp 
a obsyp bude použit těžený štěrkopísek frakce 0
rozprostře po obou stranách trouby po vrstvách 10
stranách trouby na míru zhutnění min. 90% PS a ulehlost Id min. 0,67. Vrstvy obsypu
se smí zhutňovat jen po stranách trouby. Zásyp se zhutňuje průběžně po vrstvách max. 20 cm. 
Míra zhutnění je předepsána do výšky 30 cm nad vrchol dříků trub a to na min. 80% PS. 

 

SO 400 – Ochrana a přeložky inženýrských sítí

V současné době je na sídlišti instalována jednostranná soustava svítidel. Část stožárů je dožilých, 
část je po výměně. Stávající LED svítidla budou použita na nové pozice a doplněna o nové. 
Stávající osvětlovací body jsou v
instalace nové osvětlovací soustavy včetně zemního kabelového vedení.

Navýšení příkonu nemá zásadní vliv na stávající energetickou bilanci soustavy VO a není nutná 
úprava rozvaděče RVO ani přívodu do lokality. Při rovnoměrném zatížení se p
navýšení proudu méně jak 1A na fázi.

Svítidla VO budou rozmístěna dle výkresové části PD za vnějším obrubníkem chodníku nebo 
v zeleném pásu. Pro instalaci svítidel budou použity stožáry výšky 5m bez výložníku a výšky 6
s rovnými výložníky 0,5m. 4ást demontovaných stožárů (ocelové výšky 6m) bude po demontáži 
očištěna a použita na nové pozice. Stožáry budou ukotveny v
doporučenými dodavatelem (výrobcem) stožárů. Doporučená hloubka základu je 1,2m při 
půdorysu 0,8x0,8m. V základech budou zabetonovány trubky o průměru 300mm. Sloupy budou 
v trubkách obsypány jemným štěrkem a ve vrchní části zabetonovány. Vrchní beton bude 
vyhlazen a spádován od sloupu VO.

Kabelový rozvod bude tvořen kabelem CYKY 4Jx10mm2, který bude uložen v
výkres situace. Kabely budou v

U ČP 532 bude instalován stožár 6m se zaslepeným koncem pro budoucí osazení kam
systému. Od stožáru bude vedena chránička HDPE40 do objektu č.p. 532. 

Revitalizace sídliště str.18 

nevyhovujícímu stavu a stáří kanalizačních šachet bylo přistoupeno k
týká se to stoky "AI" konkrétně šachet „A20- A33“, koncové části stoky „AIII“ šachet „AIII

1 na stoce „BIII“ a kanalizační šachty „P4“, která je vysazena na odbočce 

Celkem jde o výměnu 20ks kanalizačních šachet včetně propojovacího potrubí v
každou stranu od šachty, celková délka činí 20,5m. 

To trase bude provedeno přepojení 12ks uličních vpustí potrubím z materiálu PVC, SN8, DN150 v 

Ve zcela nevyhovujícím stavu je začátek stoky stoky "AIII", zde bude vyměněno stávající betonové 
potrubí Dn300 mezi šachtami „A22“ až „AIII-6“ za nové potrubí z materiálu PCV, SN8, Dn30

celkové délce 95,9m. Trase je vedena v původní trase kanalizace. 

Potrubí kanalizace bude ukládáno s min. krytím 1,0 m (viz podélný profil) do hloubené rýhy na 
pískové lože tl.0,15m a obsypáno pískovým obsypem do výšky 0,3 m nad vrch roury. Pro podsyp 

obsyp bude použit těžený štěrkopísek frakce 0-8 mm. Materiál pro obsyp se rovnoměrně 
rozprostře po obou stranách trouby po vrstvách 10-15 cm a zhutňuje se souměrně po obou 
stranách trouby na míru zhutnění min. 90% PS a ulehlost Id min. 0,67. Vrstvy obsypu
se smí zhutňovat jen po stranách trouby. Zásyp se zhutňuje průběžně po vrstvách max. 20 cm. 
Míra zhutnění je předepsána do výšky 30 cm nad vrchol dříků trub a to na min. 80% PS. 

Ochrana a přeložky inženýrských sítí: 

je na sídlišti instalována jednostranná soustava svítidel. Část stožárů je dožilých, 
část je po výměně. Stávající LED svítidla budou použita na nové pozice a doplněna o nové. 
Stávající osvětlovací body jsou v kolizi se stavbou. Bude provedena demontáž stáv
instalace nové osvětlovací soustavy včetně zemního kabelového vedení. 

Navýšení příkonu nemá zásadní vliv na stávající energetickou bilanci soustavy VO a není nutná 
úprava rozvaděče RVO ani přívodu do lokality. Při rovnoměrném zatížení se p
navýšení proudu méně jak 1A na fázi. 

Svítidla VO budou rozmístěna dle výkresové části PD za vnějším obrubníkem chodníku nebo 
zeleném pásu. Pro instalaci svítidel budou použity stožáry výšky 5m bez výložníku a výšky 6

0,5m. 4ást demontovaných stožárů (ocelové výšky 6m) bude po demontáži 
očištěna a použita na nové pozice. Stožáry budou ukotveny v betonových základech s
doporučenými dodavatelem (výrobcem) stožárů. Doporučená hloubka základu je 1,2m při 

základech budou zabetonovány trubky o průměru 300mm. Sloupy budou 
trubkách obsypány jemným štěrkem a ve vrchní části zabetonovány. Vrchní beton bude 

vyhlazen a spádován od sloupu VO. 

Kabelový rozvod bude tvořen kabelem CYKY 4Jx10mm2, který bude uložen v
výkres situace. Kabely budou v celé délce uloženy v chráničce DN50 v pískovém loži.  

U ČP 532 bude instalován stožár 6m se zaslepeným koncem pro budoucí osazení kam
systému. Od stožáru bude vedena chránička HDPE40 do objektu č.p. 532.  

 

 B. Souhrnná TZ-DSP+DPS 

nevyhovujícímu stavu a stáří kanalizačních šachet bylo přistoupeno k jejich výměně, 
A33“, koncové části stoky „AIII“ šachet „AIII-1 - AIII-

“ a kanalizační šachty „P4“, která je vysazena na odbočce 

Celkem jde o výměnu 20ks kanalizačních šachet včetně propojovacího potrubí v délce 0,5m na 

materiálu PVC, SN8, DN150 v 

Ve zcela nevyhovujícím stavu je začátek stoky stoky "AIII", zde bude vyměněno stávající betonové 
materiálu PCV, SN8, Dn300 

min. krytím 1,0 m (viz podélný profil) do hloubené rýhy na 
pískové lože tl.0,15m a obsypáno pískovým obsypem do výšky 0,3 m nad vrch roury. Pro podsyp 

8 mm. Materiál pro obsyp se rovnoměrně 
15 cm a zhutňuje se souměrně po obou 

stranách trouby na míru zhutnění min. 90% PS a ulehlost Id min. 0,67. Vrstvy obsypu nad troubou 
se smí zhutňovat jen po stranách trouby. Zásyp se zhutňuje průběžně po vrstvách max. 20 cm. 
Míra zhutnění je předepsána do výšky 30 cm nad vrchol dříků trub a to na min. 80% PS.  

je na sídlišti instalována jednostranná soustava svítidel. Část stožárů je dožilých, 
část je po výměně. Stávající LED svítidla budou použita na nové pozice a doplněna o nové. 

kolizi se stavbou. Bude provedena demontáž stávající soustavy a 

Navýšení příkonu nemá zásadní vliv na stávající energetickou bilanci soustavy VO a není nutná 
úprava rozvaděče RVO ani přívodu do lokality. Při rovnoměrném zatížení se předpokládá 

Svítidla VO budou rozmístěna dle výkresové části PD za vnějším obrubníkem chodníku nebo 
zeleném pásu. Pro instalaci svítidel budou použity stožáry výšky 5m bez výložníku a výšky 6-7m 

0,5m. 4ást demontovaných stožárů (ocelové výšky 6m) bude po demontáži 
betonových základech s parametry 

doporučenými dodavatelem (výrobcem) stožárů. Doporučená hloubka základu je 1,2m při 
základech budou zabetonovány trubky o průměru 300mm. Sloupy budou 

trubkách obsypány jemným štěrkem a ve vrchní části zabetonovány. Vrchní beton bude 

Kabelový rozvod bude tvořen kabelem CYKY 4Jx10mm2, který bude uložen v kabelové trase –viz 
pískovém loži.   

U ČP 532 bude instalován stožár 6m se zaslepeným koncem pro budoucí osazení kamerového 
 



21-059P Město Hejnice – Revitalizace sídliště

 

 B.2.5. Zásady požárně bezpečnostního řešení
Bude respektován zákon č.133
č. 239/2000Sb., o integrovaném záchran

Příjezdové cesty a chodníky jsou opatřeny hydranty již stávajícími, které budou v
revitalizace vyměněny za nové, včetně příslušných armatur.

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 
nebezpečných prostorů

Posouzení bude provedeno podle ČSN 73 0802, ČSN 73 0873, ČSN 73 0833, vyhlášky č.23/2008 
Sb., a dalších příslušných ČSN, v

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jinéh
Stavba nových parkovacích ploch, obnovy komunikací, přeložek IS, nového veřejného osvětlení a 
údržby kanalizace a vodovodu
s bytovou zástavbou, kde jsou osazeny na vodovodních řadech hydr

Realizační firmy jsou obeznámeny s
hasicími přístroji, či jinými pomůckami.

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními 
zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení 

V případě nutnosti uzavírky vozovek bude zajištěn průjezd zásobování, záchranné službě i 
požárníkům. 

 B.2.6  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
 Zásady řešení parametrů stavby a zásady řešení vlivu st

prašnost apod. 

Tato podzemní stavba technické infrastruktury nevyžaduje zpracování Hygienického průkazu 
budovy. 

Revitalizace komunikací a inženýrských sítí
zdrojem úniku škodlivin do ovzduší.

Při samotné výstavbě je nutno počítat se zvýšenou hlučností a zvýšenou prašností při provádění 
zemních prací. Dodavatel bude zmíněnou stavbu realizovat v
prašnost v letních měsících bude snižovat kropícími vozy. Po ukončení stavebních prací na 
plynovodech dodavatel zajistí oplach
stavu. 

Provedená stavba slouží ke zlepšení životního 
pro kalorické spotřebiče v oblasti.

 B.2.7  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z
Stavba nemá vliv na tento bod.

Revitalizace sídliště str.19 

B.2.5. Zásady požárně bezpečnostního řešení 
133/1985Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a

., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

Příjezdové cesty a chodníky jsou opatřeny hydranty již stávajícími, které budou v
revitalizace vyměněny za nové, včetně příslušných armatur. 

výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 
ečných prostorů 

Posouzení bude provedeno podle ČSN 73 0802, ČSN 73 0873, ČSN 73 0833, vyhlášky č.23/2008 
Sb., a dalších příslušných ČSN, v návaznosti na §41 odst.2 písm. a) vyhlášky č.246/2001 Sb.

zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jinéh
a nových parkovacích ploch, obnovy komunikací, přeložek IS, nového veřejného osvětlení a 

údržby kanalizace a vodovodu se nachází převážně na veřejných pozemcích ve měst
bytovou zástavbou, kde jsou osazeny na vodovodních řadech hydranty.  

Realizační firmy jsou obeznámeny s platnými bezpečnostními předpisy o BOZP a jsou vybaveny 
hasicími přístroji, či jinými pomůckami. 

předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními 
zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby

případě nutnosti uzavírky vozovek bude zajištěn průjezd zásobování, záchranné službě i 

Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
Zásady řešení parametrů stavby a zásady řešení vlivu stavby na okolí 

Tato podzemní stavba technické infrastruktury nevyžaduje zpracování Hygienického průkazu 

Revitalizace komunikací a inženýrských sítí nebude nikterak zatěžovat životní prostředí a nebude 
zdrojem úniku škodlivin do ovzduší. 

Při samotné výstavbě je nutno počítat se zvýšenou hlučností a zvýšenou prašností při provádění 
zemních prací. Dodavatel bude zmíněnou stavbu realizovat v normální pra

letních měsících bude snižovat kropícími vozy. Po ukončení stavebních prací na 
plynovodech dodavatel zajistí oplachování dotčených vozovek  a jejich uvedení do původního 

Provedená stavba slouží ke zlepšení životního prostředí tím, že umožňuje dodávku zemního plynu 
oblasti. 

Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Stavba nemá vliv na tento bod. 

 

 B. Souhrnná TZ-DSP+DPS 

., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a zákon 
ném systému a o změně některých zákonů. 

Příjezdové cesty a chodníky jsou opatřeny hydranty již stávajícími, které budou v rámci 

výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 

Posouzení bude provedeno podle ČSN 73 0802, ČSN 73 0873, ČSN 73 0833, vyhlášky č.23/2008 
návaznosti na §41 odst.2 písm. a) vyhlášky č.246/2001 Sb. 

zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 
a nových parkovacích ploch, obnovy komunikací, přeložek IS, nového veřejného osvětlení a 

se nachází převážně na veřejných pozemcích ve městě Hejnice 
 

platnými bezpečnostními předpisy o BOZP a jsou vybaveny 

předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními 
stavby 

případě nutnosti uzavírky vozovek bude zajištěn průjezd zásobování, záchranné službě i 

Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální  
vby na okolí – vibrace, hluk, 

Tato podzemní stavba technické infrastruktury nevyžaduje zpracování Hygienického průkazu 

nebude nikterak zatěžovat životní prostředí a nebude 

Při samotné výstavbě je nutno počítat se zvýšenou hlučností a zvýšenou prašností při provádění 
normální pracovní době a zvýšenou 

letních měsících bude snižovat kropícími vozy. Po ukončení stavebních prací na 
dotčených vozovek  a jejich uvedení do původního 

prostředí tím, že umožňuje dodávku zemního plynu 

Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
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b) ochrana před bludnými proud
Stavba nemá vliv na tento bod.

c) ochrana před technickou seizmicitou
Stavba nemá vliv na tento bod.

d) ochrana před hlukem
Při samotné výstavbě je nutno počítat se zvýšenou hlučností z provozu stavebních mechanizmů
při provádění zemních prací. Dodavatel bude zmíněnou stavbu realizovat v normální pracovní 
době.  

e) protipovodňová opatření
Stavba nemá vliv na tento bod.

f) ochrana před ostatními účink
apod. 

Stavba nemá vliv na tento bod.

 B.3  Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se 
stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s
kdy je stavba umístěna v
dopravní infrastruktury

Možnosti napojení stavby: Ob
Nové parkovací plochy jsou napojeny na obnovenou komunikaci.
napojeny na stávající síť. Stávající kabely ČEZ a Cetin budou částečně přeloženy ,či opatřeny 
řádnou ochranou proti poškození.

Přístup na stavbu:  

- do sídliště je vjezd a výjezd z

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
 

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy:

V celém prostoru stavebních prací řešených 
v těchto plochách: 

- vozovky se živičným povrchem:
- parkovací plochy:  
- chodník bet. dlažba: 

V celém prostoru stavby je celkem 221 kolmých parkovacích míst + 10 kolmýc
pro imobilní občany. 

Revitalizace sídliště str.20 

ochrana před bludnými proudy 
Stavba nemá vliv na tento bod. 

ochrana před technickou seizmicitou 
Stavba nemá vliv na tento bod. 

ochrana před hlukem 
Při samotné výstavbě je nutno počítat se zvýšenou hlučností z provozu stavebních mechanizmů

provádění zemních prací. Dodavatel bude zmíněnou stavbu realizovat v normální pracovní 

protipovodňová opatření 
Stavba nemá vliv na tento bod. 

ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu 

Stavba nemá vliv na tento bod. 

.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se 
stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s
kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo 
dopravní infrastruktury 

Obnova komunikací spočívá na napojení na stávající komunikace. 
Nové parkovací plochy jsou napojeny na obnovenou komunikaci. Kabely veřejného osvětlení jsou 
napojeny na stávající síť. Stávající kabely ČEZ a Cetin budou částečně přeloženy ,či opatřeny 

chranou proti poškození. 

do sídliště je vjezd a výjezd z ulice Jizerská, Petra Bezruče a ulice Nádražní

připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Komunikace a zpevněné plochy: 

V celém prostoru stavebních prací řešených v rámci stavby budou provedeny stavební práce 

vozovky se živičným povrchem:              7 980 m2 
    3 210 m2 

chodník bet. dlažba:     2 590 m2 

V celém prostoru stavby je celkem 221 kolmých parkovacích míst + 10 kolmýc

 

 B. Souhrnná TZ-DSP+DPS 

Při samotné výstavbě je nutno počítat se zvýšenou hlučností z provozu stavebních mechanizmů  
provádění zemních prací. Dodavatel bude zmíněnou stavbu realizovat v normální pracovní 

vlivem poddolování, výskytem metanu 

místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se 
stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, 

ochranném pásmu stavby technické nebo 

nova komunikací spočívá na napojení na stávající komunikace. 
Kabely veřejného osvětlení jsou 

napojeny na stávající síť. Stávající kabely ČEZ a Cetin budou částečně přeloženy ,či opatřeny 

ulice Jizerská, Petra Bezruče a ulice Nádražní 

rámci stavby budou provedeny stavební práce 

V celém prostoru stavby je celkem 221 kolmých parkovacích míst + 10 kolmých parkovacích míst 



21-059P Město Hejnice – Revitalizace sídliště

 
SO 200 – Údržba vodovodu 

výměna 12ks Šoupě DN80 na přípojkách

výměna 3ks Šoupě DN100 - sekční uzávěry

výměna 3ks Hydrantů DN80 

včetně 3ks Šoupě DN80 - sekční uzávěry

 
SO 300 – Údržba jednotné kanalizace

SO 300 - ÚDRŽBA JEDNOTNÉ KANALIZACE stoka "AII"

Výměna 20ks kanalizačních šachet

Přepojení uličních vpustí  

 

SO 400 – Ochrana a přeložky inženýrských sítí

Navýšení příkonu nemá zásadní
úprava rozvaděče RVO ani přívodu do lokality. Při rovnoměrném zatížení se předpokládá 
navýšení proudu méně jak 1A na fázi.

V části nových parkovacích stání, chodníků a komunikací dojde ke stř
ČEZ a CETIN, které budou stranově přeloženy či ochráněny. 

Napěťová soustava:  

     

Jmenovité proudové zatížení:

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:

živých částí   

neživých částí 

Energetická bilance:  

Doplněná svítidla  

Roční navýšení spotřeby el. energie 0,63 x 11,2 x 365

 B.4  Dopravní řešení
Sídlištní komunikace jsou veřejnou místní komunikací obslužnou, funkční třídy C s
silnici II/290 ve správě KSS LK, stávající chodníky pro pěší jsou veřejnou místní komunikací, 
funkční třídy D2. V rámci stavby jsou navrženy nové chodníky pro pěší, nové zpevněné plochy pro 
občasné stání. Dopravní režim zůstane zachován beze změn, stavbou nedochází ke změnám 
v dopravě. 

 
Všeobecné požadavky 

Revitalizace sídliště str.21 

výměna 12ks Šoupě DN80 na přípojkách 

sekční uzávěry 

sekční uzávěry 

Údržba jednotné kanalizace 

ÚDRŽBA JEDNOTNÉ KANALIZACE stoka "AII"  PVC SN8 DN300 

Výměna 20ks kanalizačních šachet     PVC, SN8, DN300 

     PVC, SN8, DN150 

Ochrana a přeložky inženýrských sítí: 

Navýšení příkonu nemá zásadní vliv na stávající energetickou bilanci soustavy VO a není nutná 
úprava rozvaděče RVO ani přívodu do lokality. Při rovnoměrném zatížení se předpokládá 
navýšení proudu méně jak 1A na fázi. 

části nových parkovacích stání, chodníků a komunikací dojde ke střetu s
ČEZ a CETIN, které budou stranově přeloženy či ochráněny.  

  3+PEN,50Hz 400V/TN-C 

  1+PE+N, 50Hz 230V/TN-S 

Jmenovité proudové zatížení: dle ČSN 33 2000-5-523 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: 

 izolací, krytem  

  automatickým odpojením od zdroje použitím 
nadproudových jistících prvků 

  5x25W + 14x36W     = 629W 

Roční navýšení spotřeby el. energie 0,63 x 11,2 x 365 = 2.575 kWh/rok

Dopravní řešení a obnova komunikací 
Sídlištní komunikace jsou veřejnou místní komunikací obslužnou, funkční třídy C s
silnici II/290 ve správě KSS LK, stávající chodníky pro pěší jsou veřejnou místní komunikací, 

by jsou navrženy nové chodníky pro pěší, nové zpevněné plochy pro 
občasné stání. Dopravní režim zůstane zachován beze změn, stavbou nedochází ke změnám 

 

 B. Souhrnná TZ-DSP+DPS 

PVC SN8 DN300 - 95,9 m 

PVC, SN8, DN300 - 20,5m 

PVC, SN8, DN150 - 17,6m 

vliv na stávající energetickou bilanci soustavy VO a není nutná 
úprava rozvaděče RVO ani přívodu do lokality. Při rovnoměrném zatížení se předpokládá 

etu s kabelovými trasami 

automatickým odpojením od zdroje použitím 

 

= 2.575 kWh/rok 

Sídlištní komunikace jsou veřejnou místní komunikací obslužnou, funkční třídy C s napojením na 
silnici II/290 ve správě KSS LK, stávající chodníky pro pěší jsou veřejnou místní komunikací, 

by jsou navrženy nové chodníky pro pěší, nové zpevněné plochy pro 
občasné stání. Dopravní režim zůstane zachován beze změn, stavbou nedochází ke změnám 
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Bude dodrženo Nařízení vlády resp. Zákon č.309/2006Sb.

U každého výkopu bude směrem k výkopu zřízena pevná zábrana proti pádu do výkopu. 

Značení bude provedeno přenosnými dopravními značkami podle momentálního postupu a 
rozsahu výstavby stavby. 

Všechny překážky ve vozovce (ať je tvořena výkopem, uložením materiálu, výkopovou 
musí být vždy z obou stran (při překážce mezi vozovkou a oplocením) opatřeny ochranným 
zařízením (zábradlí). Červenobílá výstražná páska se užívá k optickému vedení a zvýrazňování jen 
na pracovních místech mimo vozovku 

Šířka jízdního pruhu v rámci pracovního pruhu má činit nejméně 2,75 m. Při zachování v obou 
směrech provozu je možné při zbytkové šířce vozovce alespoň 5,5 m 
zatížení je možné šířku snížit na 5,0 m. 

V rámci pracovního místa na silnicích s nízkým dopravním zatížením se příčná uzávěra provádí
zábranou kolmou k ose vozovky a směrovou deskou, umístěnou bezprostředně vedle zábrany na 
straně provozu. Zábrana se doplňuje soupravou žlutých nebo oranžových světel typu

Každá dočasná překážka zasahující do vozovky musí být za snížené viditelnosti opatřena 
červeným nebo přerušovaným oranžovým světlem a dále reflexními směrovými deskami (Z4) 
nebo červenobílými reflex. vodícími tabulemi (Z3) nebo zábranami Z2b s červený
skly. 

Při pracích prováděných v kratších úsecích se provede úprava provozu přenosnými dopravními 
značkami – bude řešit dodavatel ve spolupráci se Silničním správním úřadem podle 
momentálního postupu a rozsahu stavby.

Dodavatel stavby min. 14 d
stanovení místní úpravy dopravního provozu.

Dodavatel je povinen zajistit v
do objektů ( lávky, ohrazení výkopů a podobně).

 

Pro zajištění BOZ pracujících a plynulosti výstavby při realizaci plynovodu a plynovodních přípojek 
musí být dodavatelem stavebních a montážních prací dodržovány mj. tyto předpisy:

- Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

- Zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na pracoviště přo práci
- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnos

zdraví pro práci v prostředí s
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi

 B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Před zahájením stavebních prací bude sejmuta orniční vrstva, která bude zpětně využita na 
terénní úpravy v okolí stavby. Pro stavbu bude provedeno kácení 2
přesazení stávajících stromů 7ks
do původního stavu, travnaté plochy musí být zpětně řádně ohumusovány a zatravněny travní
směsí. 

V rámci této stavby nejsou navrhovány žádné sadové úpravy, s
dřeviny se neuvažuje. 

Revitalizace sídliště str.22 

Bude dodrženo Nařízení vlády resp. Zákon č.309/2006Sb. 

bude směrem k výkopu zřízena pevná zábrana proti pádu do výkopu. 

Značení bude provedeno přenosnými dopravními značkami podle momentálního postupu a 

Všechny překážky ve vozovce (ať je tvořena výkopem, uložením materiálu, výkopovou 
musí být vždy z obou stran (při překážce mezi vozovkou a oplocením) opatřeny ochranným 
zařízením (zábradlí). Červenobílá výstražná páska se užívá k optickému vedení a zvýrazňování jen 
na pracovních místech mimo vozovku - nesmí být samostatně použita k ohrazování výkopů.

Šířka jízdního pruhu v rámci pracovního pruhu má činit nejméně 2,75 m. Při zachování v obou 
směrech provozu je možné při zbytkové šířce vozovce alespoň 5,5 m -
zatížení je možné šířku snížit na 5,0 m.  

pracovního místa na silnicích s nízkým dopravním zatížením se příčná uzávěra provádí
zábranou kolmou k ose vozovky a směrovou deskou, umístěnou bezprostředně vedle zábrany na 
straně provozu. Zábrana se doplňuje soupravou žlutých nebo oranžových světel typu

Každá dočasná překážka zasahující do vozovky musí být za snížené viditelnosti opatřena 
červeným nebo přerušovaným oranžovým světlem a dále reflexními směrovými deskami (Z4) 
nebo červenobílými reflex. vodícími tabulemi (Z3) nebo zábranami Z2b s červený

kratších úsecích se provede úprava provozu přenosnými dopravními 
bude řešit dodavatel ve spolupráci se Silničním správním úřadem podle 

momentálního postupu a rozsahu stavby. 

Dodavatel stavby min. 14 dní před zahájením výkop. prací požádá Silniční správní úřad o 
stanovení místní úpravy dopravního provozu. 

Dodavatel je povinen zajistit v průběhu provádění stavby bezpečný průchod pro pěší a vstupy 
do objektů ( lávky, ohrazení výkopů a podobně). 

tění BOZ pracujících a plynulosti výstavby při realizaci plynovodu a plynovodních přípojek 
musí být dodavatelem stavebních a montážních prací dodržovány mj. tyto předpisy:

Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

Zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na pracoviště přo práci
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnos

prostředí s nebezpečím výbuchu 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
vebních prací bude sejmuta orniční vrstva, která bude zpětně využita na 

okolí stavby. Pro stavbu bude provedeno kácení 22ks vzrostlých stromů
přesazení stávajících stromů 7ks. Po obvodu staveniště musí být terén, dotčený stavbou, uveden 
do původního stavu, travnaté plochy musí být zpětně řádně ohumusovány a zatravněny travní

rámci této stavby nejsou navrhovány žádné sadové úpravy, s náhradní výsadbou za pokácené 

 

 B. Souhrnná TZ-DSP+DPS 

bude směrem k výkopu zřízena pevná zábrana proti pádu do výkopu.  

Značení bude provedeno přenosnými dopravními značkami podle momentálního postupu a 

Všechny překážky ve vozovce (ať je tvořena výkopem, uložením materiálu, výkopovou rýhou ap.) 
musí být vždy z obou stran (při překážce mezi vozovkou a oplocením) opatřeny ochranným 
zařízením (zábradlí). Červenobílá výstražná páska se užívá k optickému vedení a zvýrazňování jen 

žita k ohrazování výkopů. 

Šířka jízdního pruhu v rámci pracovního pruhu má činit nejméně 2,75 m. Při zachování v obou 
- při malém dopravním 

pracovního místa na silnicích s nízkým dopravním zatížením se příčná uzávěra provádí 
zábranou kolmou k ose vozovky a směrovou deskou, umístěnou bezprostředně vedle zábrany na 
straně provozu. Zábrana se doplňuje soupravou žlutých nebo oranžových světel typu 1.  

Každá dočasná překážka zasahující do vozovky musí být za snížené viditelnosti opatřena 
červeným nebo přerušovaným oranžovým světlem a dále reflexními směrovými deskami (Z4) 
nebo červenobílými reflex. vodícími tabulemi (Z3) nebo zábranami Z2b s červenými odraznými 

kratších úsecích se provede úprava provozu přenosnými dopravními 
bude řešit dodavatel ve spolupráci se Silničním správním úřadem podle 

ní před zahájením výkop. prací požádá Silniční správní úřad o 

průběhu provádění stavby bezpečný průchod pro pěší a vstupy 

tění BOZ pracujících a plynulosti výstavby při realizaci plynovodu a plynovodních přípojek 
musí být dodavatelem stavebních a montážních prací dodržovány mj. tyto předpisy: 

Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

Zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na pracoviště přo práci 
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
vebních prací bude sejmuta orniční vrstva, která bude zpětně využita na 

ks vzrostlých stromů a 
. Po obvodu staveniště musí být terén, dotčený stavbou, uveden 

do původního stavu, travnaté plochy musí být zpětně řádně ohumusovány a zatravněny travní 

náhradní výsadbou za pokácené 
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Vegetační plochy nesmějí být znečištěny látkami  škodlivými pro rostliny  nebo půdu.

 B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí
Vliv stavby na životní prostředí:
Pro ochranu okolního prostředí před znečišťováním prachovými částicemi resp. výfukovými plyny 
od kompresorů, zemních strojů apod. je nutné dodržovat zákon č.87/2014Sb., kterým se mění 
zákon č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v

Manipulace s odpady: 
Při manipulaci a nakládání s
v platném znění a souvisejících právních předpisů 

 Odpady budou důsledně tříděny dle jednotlivých dru
přednostně využívány.
která je provozovatelem zařízení k
k výkupu určeného druhu odpadu, přičemž původce odpadů je povinen zjistit, zda 
osoba, které odpady předává, je k

 Při stavbě plynovodu bude upřednostněno využití odpadů před jejich odstraněním. 
Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob 
využití není dostupný.

 K obsypům, zásypům a případným terénním úpravám nebudo
a to včetně stavebních recyklovaných odpadů. K
pouze zeminu z místa stavby.

 V případě, že v průběhu stavby vzniknou 
zbytkovým obsahem škodlivin 
dle jejich skutečných vlastností a budou odstraněny v
Nakládání s chemickými látkami
dle zákona 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemick

 vzniku a způsobu nakládání s
stanoví zákon č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s

b) vliv na přírodu a krajinu 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
apod. 

Ochrana stromů a porostů při stavebních činnostech 

Při stavebních pracích na plynovodu bude dodržována ochrana stromů, porostů  a ploch pro 
vegetaci dle ČSN  DIN 18920 a 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
smyslu §2 odst. 1 vyhlášky č.189/2013 Sb..

Vegetační plochy nesmějí být znečištěny látkami škodlivými 

Ohniště a jiné tepelné zdroje mohou být umísťovány min. 5,00m od okapové linie koruny stromů 
a keřů. 

Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmějí být nadměrně zamokřeny či zaplaveny 
v důsledku stavebních prací. 

Revitalizace sídliště str.23 

Vegetační plochy nesmějí být znečištěny látkami  škodlivými pro rostliny  nebo půdu.

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

vliv na životní prostředí-ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Vliv stavby na životní prostředí: 
Pro ochranu okolního prostředí před znečišťováním prachovými částicemi resp. výfukovými plyny 
od kompresorů, zemních strojů apod. je nutné dodržovat zákon č.87/2014Sb., kterým se mění 
zákon č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění a předpisy související.

Při manipulaci a nakládání s odpady se bude dodavatel stavby řídit příslušným  zákonem 
platném znění a souvisejících právních předpisů - zákon č.541/2021Sb. v

Odpady budou důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou 
přednostně využívány. Vzniklé odpady budou předávány pouze oprávněné osobě, 
která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo 

výkupu určeného druhu odpadu, přičemž původce odpadů je povinen zjistit, zda 
osoba, které odpady předává, je k jejich převzetí oprávněna. 
Při stavbě plynovodu bude upřednostněno využití odpadů před jejich odstraněním. 
Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob 
využití není dostupný. 

obsypům, zásypům a případným terénním úpravám nebudou použity žádné odpady, 
a to včetně stavebních recyklovaných odpadů. K terénním úpravám je možné použít 

místa stavby. 
průběhu stavby vzniknou nebezpečné odpady 

zbytkovým obsahem škodlivin – nádoby od barev, tmelů apod.), bude s
dle jejich skutečných vlastností a budou odstraněny v zařízeních k

chemickými látkami (např. jejich označování, skladování) bude prováděno 
dle zákona 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích.
vzniku a způsobu nakládání s odpady bude vedena evidence odpadů, jejichž náležitosti 
stanoví zákon č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Ochrana stromů a porostů při stavebních činnostech - všeobecně: 

Při stavebních pracích na plynovodu bude dodržována ochrana stromů, porostů  a ploch pro 
ČSN  DIN 18920 a ČSN 83 9061 ( technologie  vegetačních úprav  v

stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích , aby nedošlo k
smyslu §2 odst. 1 vyhlášky č.189/2013 Sb.. 

Vegetační plochy nesmějí být znečištěny látkami škodlivými pro rostliny  nebo půdu.

Ohniště a jiné tepelné zdroje mohou být umísťovány min. 5,00m od okapové linie koruny stromů 

Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmějí být nadměrně zamokřeny či zaplaveny 
 

 

 B. Souhrnná TZ-DSP+DPS 

Vegetační plochy nesmějí být znečištěny látkami  škodlivými pro rostliny  nebo půdu. 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Pro ochranu okolního prostředí před znečišťováním prachovými částicemi resp. výfukovými plyny 
od kompresorů, zemních strojů apod. je nutné dodržovat zákon č.87/2014Sb., kterým se mění 

isející. 

odpady se bude dodavatel stavby řídit příslušným  zákonem 
zákon č.541/2021Sb. v platném znění. 

hů a kategorií a budou 
Vzniklé odpady budou předávány pouze oprávněné osobě, 

odstranění nebo ke sběru nebo 
výkupu určeného druhu odpadu, přičemž původce odpadů je povinen zjistit, zda 

Při stavbě plynovodu bude upřednostněno využití odpadů před jejich odstraněním. 
Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob 

u použity žádné odpady, 
terénním úpravám je možné použít 

nebezpečné odpady (např. nádoby se 
tmelů apod.), bude s nimi nakládáno 

zařízeních k tomu určených. 
(např. jejich označování, skladování) bude prováděno 

ých přípravcích. 
odpady bude vedena evidence odpadů, jejichž náležitosti 

odpady. 

ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Při stavebních pracích na plynovodu bude dodržována ochrana stromů, porostů  a ploch pro 
9061 ( technologie  vegetačních úprav  v krajině – Ochrana 

, aby nedošlo k jejich poškození ve 

pro rostliny  nebo půdu. 

Ohniště a jiné tepelné zdroje mohou být umísťovány min. 5,00m od okapové linie koruny stromů 

Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmějí být nadměrně zamokřeny či zaplaveny 
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Ochrana kořenového prostoru při hloubení  stavebních jam a jiných hloubených výkopů.

Hloubené výkopy se nesmí provádět v
případech vyhnout, musí výt výkop prováděn ručně a nesmí se při tom vést blíže než 2,5m od 
paty kmene. Při pokládání  sítí technického vybavení se doporučuje vést pokud  možno spodem 
pod kořenový systém. Při pokládání do chrániček protlakem pod kořenovým prostorem se osa 
kmene nesmí dostat do ochranného pásma sítě.

Zrnitost zásypových materiálů ( po
zabezpečovat trvalé provzdušňování nutné pro regeneraci poškozených kořenů.

- U travnatých pozemků budou veškeré dotčené povrchy uvedeny do původního stavu 
včetně podkladních vrstev a to pouze v

- Při stavbě nedojde  ke  kácení vzrostlé zeleně v
ochranného pásma plynovodu.

- Při pracích v blízkosti stromů bude výkop prováděn výhradně ručně s
kořenový systém. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Stavba nemá vliv na tento bod.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení  vlivu 
záměru na životní prostředí,je

Pokud bude stavba posuzována dle vlivu na životní prostředí budou
stanoviska zapracovány do projektové dokumentace (PD) a vypsány v
dokladové části této PD. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dos
technikách nebo integrované povolení,bylo

Stavba nemá vliv na tento bod.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů

 

vodovodní řad a kanalizační stoka do DN500 včetně 

   Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z

Při výstavbě a provozu plynovodu bude dodržen

Civilní ochrana 

Stavba vzhledem ke svému charakteru nemá vliv na tento bod.  
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ového prostoru při hloubení  stavebních jam a jiných hloubených výkopů.

Hloubené výkopy se nesmí provádět v kořenovém systému. Pokud se tomu nelze  jednotlivých 
případech vyhnout, musí výt výkop prováděn ručně a nesmí se při tom vést blíže než 2,5m od 

kmene. Při pokládání  sítí technického vybavení se doporučuje vést pokud  možno spodem 
pod kořenový systém. Při pokládání do chrániček protlakem pod kořenovým prostorem se osa 
kmene nesmí dostat do ochranného pásma sítě. 

Zrnitost zásypových materiálů ( postupná změna zrnitosti) a míra jejich zhutnění musí 
zabezpečovat trvalé provzdušňování nutné pro regeneraci poškozených kořenů.

U travnatých pozemků budou veškeré dotčené povrchy uvedeny do původního stavu 
včetně podkladních vrstev a to pouze v rozsahu   šířky výkopu  a stávající kvalitě.

Při stavbě nedojde  ke  kácení vzrostlé zeleně v místě výkopu a  do vzdálenosti 
ochranného pásma plynovodu. 

blízkosti stromů bude výkop prováděn výhradně ručně s

hráněných území Natura 2000 
Stavba nemá vliv na tento bod. 

způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení  vlivu 
záměru na životní prostředí,je-li podkladem 

Pokud bude stavba posuzována dle vlivu na životní prostředí budou
stanoviska zapracovány do projektové dokumentace (PD) a vypsány v

případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dos
technikách nebo integrované povolení,bylo-li vydáno 

Stavba nemá vliv na tento bod. 

navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

vodovodní řad a kanalizační stoka do DN500 včetně – 1,5m na obě strany od potrubí

Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Při výstavbě a provozu plynovodu bude dodrženy platné zákony a ČSN.  

Stavba vzhledem ke svému charakteru nemá vliv na tento bod.   
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ového prostoru při hloubení  stavebních jam a jiných hloubených výkopů. 

kořenovém systému. Pokud se tomu nelze  jednotlivých 
případech vyhnout, musí výt výkop prováděn ručně a nesmí se při tom vést blíže než 2,5m od 

kmene. Při pokládání  sítí technického vybavení se doporučuje vést pokud  možno spodem 
pod kořenový systém. Při pokládání do chrániček protlakem pod kořenovým prostorem se osa 

stupná změna zrnitosti) a míra jejich zhutnění musí 
zabezpečovat trvalé provzdušňování nutné pro regeneraci poškozených kořenů. 

U travnatých pozemků budou veškeré dotčené povrchy uvedeny do původního stavu 
ířky výkopu  a stávající kvalitě. 

místě výkopu a  do vzdálenosti 

blízkosti stromů bude výkop prováděn výhradně ručně s ohledem na 

způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení  vlivu 

Pokud bude stavba posuzována dle vlivu na životní prostředí budou podmínky závazného 
stanoviska zapracovány do projektové dokumentace (PD) a vypsány v technické zprávě 

případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 

navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

na obě strany od potrubí 

hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
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 B.8. Zásady organizace stavby

g)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Staveniště revitalizace sídliště
v zastavěné oblasti města Hejnic

Oblast je dopravně využívána. Dopravní zatížení je 
v místě zařízení staveniště. Projektová   dokumentace  řeší   rekonstrukci  
tak,    aby byla v souladu  s platnými  ČSN a  zákonem  č.458/2000  Sb..

 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
zajištění, příjezdy, přístupy a dopravu na staveništi

Staveniště bude uzavřeno a bude zabezpečeno oplocením po celém jeho 
ohraničen v nezbytném úseku mobilním oplocením, případně zábranami, které zabrání volnému 
přístupu. Dále bude staveniště opatřeno příslušnými dopravními značkami.

Za snížené viditelnosti bude opatřeno výstražným osvětlením. Všechny v
zabezpečené proti vstupu pomocí mobilního oplocení (případně zábradlím, apod.) výšky 1,10
1,50m. Všechny jámy budou po obvodu zabezpečené proti vstupu pomocí mobilního oplocení 
výšky 1,80m, které může být opatřeno sítí proti viditelno
zabezpečit proti pádu při větších povětrnostních podmínkách.

Doprava na staveništi se omezí pouze částečně a bude plně respektovat zpracovanou 
dokumentaci dopravně inženýrského řešení. 

Vstup na staveniště: 

- z ul. Jizerská, Petra Bezruče a Nádražní

Výjezd ze staveniště: 

- z ul. Jizerská, Petra Bezruče a Nádražní

Informace o významných sítích technické infrastruktury

Projektová dokumentace je zpracována s
Dokladová část. Oprava povrchů dotčených komunikací bude provedena dle požadavků správce 
komunikace. 

Stávající ochranná pásma: 

 kabel VN do 110 kV - 1,0 m,

 venkovní vedení VN nad 1 kV do 35 kV včetně 
vodiče 

 venkovní vedení VN nad 1 kV do 35 kV včetně 
vodiče (u vedení realizovaného před r. 1994)

 venkovní vedení VN nad 35 kV do 110 kV včetně 
vodiče 

 kabel VN do 110 kV - 1,0 m

 stožárová stanice od 1 kV do 52 kV 

 zděná nebo kompaktní stanice od 1 kV do 52 kV 
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B.8. Zásady organizace stavby 

napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
revitalizace sídliště  se  nachází  na  katastrálním  území  hejnice

města Hejnic. 

Oblast je dopravně využívána. Dopravní zatížení je menší. Dopravní omezení se bude týkat 
Projektová   dokumentace  řeší   rekonstrukci  

platnými  ČSN a  zákonem  č.458/2000  Sb.. 

Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
zajištění, příjezdy, přístupy a dopravu na staveništi 

Staveniště bude uzavřeno a bude zabezpečeno oplocením po celém jeho 
nezbytném úseku mobilním oplocením, případně zábranami, které zabrání volnému 

přístupu. Dále bude staveniště opatřeno příslušnými dopravními značkami.

opatřeno výstražným osvětlením. Všechny výkopy budou po obvodu 
zabezpečené proti vstupu pomocí mobilního oplocení (případně zábradlím, apod.) výšky 1,10
1,50m. Všechny jámy budou po obvodu zabezpečené proti vstupu pomocí mobilního oplocení 
výšky 1,80m, které může být opatřeno sítí proti viditelnosti v tom případě je nutné oplocení 
zabezpečit proti pádu při větších povětrnostních podmínkách. 

Doprava na staveništi se omezí pouze částečně a bude plně respektovat zpracovanou 
dokumentaci dopravně inženýrského řešení.  

Jizerská, Petra Bezruče a Nádražní 

Jizerská, Petra Bezruče a Nádražní 

Informace o významných sítích technické infrastruktury 

Projektová dokumentace je zpracována s přihlédnutím na požadavky dotčených orgánů 
. Oprava povrchů dotčených komunikací bude provedena dle požadavků správce 

1,0 m, 

venkovní vedení VN nad 1 kV do 35 kV včetně – 7 m po obou stranách vedení od krajního 

1 kV do 35 kV včetně – 10,0 m po obou stranách vedení od krajního 
vodiče (u vedení realizovaného před r. 1994) 

venkovní vedení VN nad 35 kV do 110 kV včetně – 12 m po obou stranách vedení od krajního 

1,0 m od krajního vodiče, 

tožárová stanice od 1 kV do 52 kV – 7,0 m od svislých rovin objektu stanice,

zděná nebo kompaktní stanice od 1 kV do 52 kV – 2,0 m od svislých rovin objektu stanice
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napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
hejnice. Staveniště se nachází 

. Dopravní omezení se bude týkat 
Projektová   dokumentace  řeší   rekonstrukci  RS (regulační stanice)   

Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

Staveniště bude uzavřeno a bude zabezpečeno oplocením po celém jeho obvodu. Bude viditelně 
nezbytném úseku mobilním oplocením, případně zábranami, které zabrání volnému 

přístupu. Dále bude staveniště opatřeno příslušnými dopravními značkami. 

ýkopy budou po obvodu 
zabezpečené proti vstupu pomocí mobilního oplocení (případně zábradlím, apod.) výšky 1,10-
1,50m. Všechny jámy budou po obvodu zabezpečené proti vstupu pomocí mobilního oplocení 

tom případě je nutné oplocení 

Doprava na staveništi se omezí pouze částečně a bude plně respektovat zpracovanou 

přihlédnutím na požadavky dotčených orgánů – viz. 
. Oprava povrchů dotčených komunikací bude provedena dle požadavků správce 

po obou stranách vedení od krajního 

po obou stranách vedení od krajního 

po obou stranách vedení od krajního 

od svislých rovin objektu stanice, 

od svislých rovin objektu stanice 
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 elektrická stanice - 20 m kolmo na obezděnou hranici objektu stanice,

 vodní toky – 6,0 m od břehové čáry

 vodovodní řad a kanalizační stoka do DN500 včetně 

 vodovodní řad a kanalizační stoka nad DN500 

 vodní zdroje - podle potřeby vodohospodářského orgánu,

 NTL a STL plynovod a plynovodní přípojky 
potrubí. 

 sdělovací kabel – 1,5 m po obou stranách krajního vodiče.

 VTL plynovody a přípojky –

 spojové kabely – 1,5 m na obě strany od kr

 vodovody a kanalizace do Ø500 mm 

 teplovodní potrubí – 2,5 m

 parovodní potrubí – 2,5 m
 

Ochranná pásma elektrických stanic 

  u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 

od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva 

 u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí 

z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 

stanice ve všech směrech  

 u kompaktních a zděných elektrických stanic s přev

než 52 kV na úroveň nízkého napětí 

 u vestavěných elektrických stanic 

 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Staveniště bude uspořádáno podle zpracované situace ZOV tak, aby minimalizovalo rozsah a čas, 
po který je omezen provoz v okolí staveniště. Výkopy budou zasypány a uvedeny do původního 
stavu ihned po provedení potřebných stavebních pracích.
oplocení. 

Oplocení: 

Oplocení staveniště musí být provedeno v
a Českého báňského úřadu č.324/90Sb., která stanoví:

 U liniových staveb nebo u stavenišť, na kterých se provádějí krátkodobé práce postač
ohrazení dvoutyčovým zábradlím o výšce do 1,10m.

 Na veřejných komunikacích, kde nelze ohrazení provézt musí být zajištěna bezpečnost 
jiným způsobem (řízením, střežením,apod.)

 Oharzení nebo oplocení zasahující do veřejné komunikace musí být za snížené viditelnosti 
osvětleno výstražným červeným světlem v
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kolmo na obezděnou hranici objektu stanice, 

břehové čáry 

vodovodní řad a kanalizační stoka do DN500 včetně – 1,5m na obě strany od potrubí,

vodovodní řad a kanalizační stoka nad DN500 – 2,5m na obě strany od potrubí,

podle potřeby vodohospodářského orgánu, 

NTL a STL plynovod a plynovodní přípojky - v zastavěné části obce 

po obou stranách krajního vodiče. 

– 4,0 m na obě strany od půdorysu, 

na obě strany od krajního vodiče 

vodovody a kanalizace do Ø500 mm – 1,5 m na obě strany od obrysu potrubí

2,5 m na obě strany od vnějšího okraje potrubí 

2,5 m na obě strany od vnějšího okraje teplovodního kanálu

ických stanic  

u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 

od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva  

u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí 

z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7m od vnější hrany půdorysu 

 

u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší 

než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech 

u vestavěných elektrických stanic 1m od obestavění  

Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

ude uspořádáno podle zpracované situace ZOV tak, aby minimalizovalo rozsah a čas, 
po který je omezen provoz v okolí staveniště. Výkopy budou zasypány a uvedeny do původního 
stavu ihned po provedení potřebných stavebních pracích. Celé staveniště bude zabezp

Oplocení staveniště musí být provedeno v souladu s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce 
a Českého báňského úřadu č.324/90Sb., která stanoví: 

U liniových staveb nebo u stavenišť, na kterých se provádějí krátkodobé práce postač
ohrazení dvoutyčovým zábradlím o výšce do 1,10m. 
Na veřejných komunikacích, kde nelze ohrazení provézt musí být zajištěna bezpečnost 
jiným způsobem (řízením, střežením,apod.) 

nebo oplocení zasahující do veřejné komunikace musí být za snížené viditelnosti 
osvětleno výstražným červeným světlem v čele překážky a každých 50m po komunikaci.
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na obě strany od potrubí, 

na obě strany od potrubí, 

v zastavěné části obce 1 m na obě strany od 

na obě strany od obrysu potrubí 

na obě strany od vnějšího okraje teplovodního kanálu 

u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20m 

u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí 

od vnější hrany půdorysu 

odem napětí z úrovně nad 1 kV a menší 

od vnějšího pláště stanice ve všech směrech  

Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

ude uspořádáno podle zpracované situace ZOV tak, aby minimalizovalo rozsah a čas, 
po který je omezen provoz v okolí staveniště. Výkopy budou zasypány a uvedeny do původního 

Celé staveniště bude zabezpečeno 

vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce 

U liniových staveb nebo u stavenišť, na kterých se provádějí krátkodobé práce postačí 

Na veřejných komunikacích, kde nelze ohrazení provézt musí být zajištěna bezpečnost 

nebo oplocení zasahující do veřejné komunikace musí být za snížené viditelnosti 
čele překážky a každých 50m po komunikaci. 
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 Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a vstupy musí 
být uzamykatelné. 

Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Zařízení staveniště je zřejmé ze situace ZOV. Hranice ostatních ploch (parkoviště stavebních 
strojů, skládky materiálu, sociální zařízení apod.) nutných pro realizaci stavby 
oploceny a zajištěny proti vstupu nepovolaných osob.

Rozmístění stavebních výkopů a montážních jam a jejich rozměry

Rozmístění výkopů a montážních jam je zřejmé ze situace ZOV. Rozměry výkopů a montážních 
jam jsou v závislosti na druhu prováděn
osoby), místa propojů a odpojů rozdílné a vyznačené v situaci ZOV. Výkopy a montážní jámy, do 
kterých budou vstupovat osoby, budou řádně zajištěné únikovým žebříkem.

Určení způsobu těžení zeminy, 
svahu výkopů 

Těžení zeminy v ochranných pásmech technické infrastruktury se bude provádět dle vyjádření 
dotčených správců, ale zpravidla ručně. Mimo ochranná pásma se bude zemina těžit strojn
Zajištění stěn výkopů bude provedeno příložným pažením v celé své délce. Vzhledem k místu 
stavby v intravilánu, se nepředpokládá užití svahovaných výkopů.

Zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin 
ve výkopech 
Stávající sloupy budou staticky zajištěn
dočasně přesunuty mimo ohrožený prostor. 
Při demontáži sloupů se musí postupovat s

Musí být dodrženy min. vzdálenost správců IS a 
ochranném pásmu. 

Odvodnění staveniště apod.

Bude provedeno čerpadly dle potřeby s rozlivem a vsakem v rámci staveniště. Objem odčerpané 
vody z výkopů se předpokládá za zanedbatelný
vsakováním namístě. 

h) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

Stavba nemá žádné nároky na asanace a demolice.

Stavba vyvolá kácení stromů 22ks.

Stavba vyvolá přesazení stávajících stromů 7ks.

i) maximální dočasné a 
Dodavatel stavby projedná s 
plochou určenou pro skladování materiálu po dobu výstavby

Plocha ul. Sídliště bude využívána pro umístění chemického WC, parkování montážních vozidel a 
skládkování materiálu (potrubí, písku pro obsyp a štěrkopísku pro zásyp). Je předpokládáno 
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Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a vstupy musí 

Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Zařízení staveniště je zřejmé ze situace ZOV. Hranice ostatních ploch (parkoviště stavebních 
strojů, skládky materiálu, sociální zařízení apod.) nutných pro realizaci stavby 
oploceny a zajištěny proti vstupu nepovolaných osob. 

Rozmístění stavebních výkopů a montážních jam a jejich rozměry 

Rozmístění výkopů a montážních jam je zřejmé ze situace ZOV. Rozměry výkopů a montážních 
jam jsou v závislosti na druhu provádění výkopů (strojně, ručně a zdali do výkopu vstupují fyzické 
osoby), místa propojů a odpojů rozdílné a vyznačené v situaci ZOV. Výkopy a montážní jámy, do 
kterých budou vstupovat osoby, budou řádně zajištěné únikovým žebříkem.

Určení způsobu těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh pažení a sklony 

Těžení zeminy v ochranných pásmech technické infrastruktury se bude provádět dle vyjádření 
dotčených správců, ale zpravidla ručně. Mimo ochranná pásma se bude zemina těžit strojn
Zajištění stěn výkopů bude provedeno příložným pažením v celé své délce. Vzhledem k místu 
stavby v intravilánu, se nepředpokládá užití svahovaných výkopů. 

Zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin 

staticky zajištěny a proti pádu do výkopu, případně demontován
mimo ohrožený prostor.  

Při demontáži sloupů se musí postupovat s co největší opatrností. 

Musí být dodrženy min. vzdálenost správců IS a dodržení podmínek při prac

Odvodnění staveniště apod. 

Bude provedeno čerpadly dle potřeby s rozlivem a vsakem v rámci staveniště. Objem odčerpané 
vody z výkopů se předpokládá za zanedbatelný. Odvodnění staveniště se předpokládá

ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

žádné nároky na asanace a demolice. 

22ks. 

stávajících stromů 7ks. 

dočasné a trvalé zábory pro staveniště  
 majiteli pozemků návrhy zařízení stanoviště s

plochou určenou pro skladování materiálu po dobu výstavby. 

bude využívána pro umístění chemického WC, parkování montážních vozidel a 
skládkování materiálu (potrubí, písku pro obsyp a štěrkopísku pro zásyp). Je předpokládáno 

 

 B. Souhrnná TZ-DSP+DPS 

Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a vstupy musí 

 

Zařízení staveniště je zřejmé ze situace ZOV. Hranice ostatních ploch (parkoviště stavebních 
strojů, skládky materiálu, sociální zařízení apod.) nutných pro realizaci stavby budou řádně 

Rozmístění výkopů a montážních jam je zřejmé ze situace ZOV. Rozměry výkopů a montážních 
í výkopů (strojně, ručně a zdali do výkopu vstupují fyzické 

osoby), místa propojů a odpojů rozdílné a vyznačené v situaci ZOV. Výkopy a montážní jámy, do 
kterých budou vstupovat osoby, budou řádně zajištěné únikovým žebříkem. 

zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh pažení a sklony 

Těžení zeminy v ochranných pásmech technické infrastruktury se bude provádět dle vyjádření 
dotčených správců, ale zpravidla ručně. Mimo ochranná pásma se bude zemina těžit strojně. 
Zajištění stěn výkopů bude provedeno příložným pažením v celé své délce. Vzhledem k místu 

Zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin 

proti pádu do výkopu, případně demontovány a 

dodržení podmínek při pracích v jejich 

Bude provedeno čerpadly dle potřeby s rozlivem a vsakem v rámci staveniště. Objem odčerpané 
. Odvodnění staveniště se předpokládá 

ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

majiteli pozemků návrhy zařízení stanoviště s jejich upřesněním a 

bude využívána pro umístění chemického WC, parkování montážních vozidel a 
skládkování materiálu (potrubí, písku pro obsyp a štěrkopísku pro zásyp). Je předpokládáno 
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z větší části ukládání materiálu přímo do výkopu a pozemek ve vyznačené části bude tedy 
využíván pouze pro krátkodobé skládkování jako meziskládka při překládání a podobně. Mezi 
realizační firmou a majitelem bude podepsána nájemní smlouva o využití části pozemku na 
zařízení staveniště. 

j) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Staveniště bude celé oploceno a 
bude opatřen upozorněním, že je nutné přejít na druhý chodník
uzavřen. Předpokládáme , že po staveništi se budou pohybovat pouze pracovníci, které provádějí 
práce na obnově povrchů a práce na IS.

Přes staveniště zajistí zhotovitel trasu umožňující bezpečný pohyb fyzickým osobám s pohybovým 
postižením, jakož i se zrakovým postižením. Opatření a jejich umístění jsou zřejmé ze situace 
ZOV. 

k) bilance zemních prací, 
Přebytečný výkopek neznečištěný jinými odpady 
č.294/2005Sb. se může využít pro spodní vrstvy rekultivačních zavážek v oblasti 
přímo odveze na skládku komunálního

Firmy, které mají oprávnění k
 

Odpad vznikající při frézování vozovky (A
7980m2) celkem odhad 399,00

Vybourání asfalto-beton chodníku 
2100m2) celkem odhad 105,00

Odpady vznikající při výkopu 
řízenou skládku komunálního odpadu v

Výkop základu stožárů:  (dl.1,00

Výkop rýhy pro kabelové přeložky IS

Výkop rýhy pro položení ochrany  kabelů IS:  dl.305m x š.0,80m x hl.1,00m 

Výkopy rýhy-kanalizace:  š.1,0

Výkopy jámy-výměna šachet:  

Výkopy jámy – výměna armatur: (š.1,50m x dl.1,50xhl.2,00) x21ks

Výkopy celkem:    ................................

  

 B.9. Celkové vodohospodářské řešení

Stavba nemá vliv na tento bod.
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větší části ukládání materiálu přímo do výkopu a pozemek ve vyznačené části bude tedy 
užíván pouze pro krátkodobé skládkování jako meziskládka při překládání a podobně. Mezi 

realizační firmou a majitelem bude podepsána nájemní smlouva o využití části pozemku na 

požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

é oploceno a cesta bude opatřena dopravním značením a oplocením. C
bude opatřen upozorněním, že je nutné přejít na druhý chodník, neboť tento bude komplet 

Předpokládáme , že po staveništi se budou pohybovat pouze pracovníci, které provádějí 
obnově povrchů a práce na IS. 

Přes staveniště zajistí zhotovitel trasu umožňující bezpečný pohyb fyzickým osobám s pohybovým 
postižením, jakož i se zrakovým postižením. Opatření a jejich umístění jsou zřejmé ze situace 

bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
neznečištěný jinými odpady - zemina po provedení rozboru dle vyhl. 

č.294/2005Sb. se může využít pro spodní vrstvy rekultivačních zavážek v oblasti 
přímo odveze na skládku komunálního odpadu.  

Firmy, které mají oprávnění k nakládání s odpady .  

Odpad vznikající při frézování vozovky (ABS + tl.50mm) bude odvezen na skládku (hl.0,0
399,00m3. 

beton chodníku – bude komplet vybourán a odvezen
105,00 m3 

Odpady vznikající při výkopu IS budou mít charakter stavební suti a zeminy a budou uloženy na 
řízenou skládku komunálního odpadu v množství - odhad:  

1,00m x š.1,00m x hl.0,80m) x 34ks    

Výkop rýhy pro kabelové přeložky IS:  dl.1821m x š.0,80m x hl.1,00m   

Výkop rýhy pro položení ochrany  kabelů IS:  dl.305m x š.0,80m x hl.1,00m 

1,00m x dl.134,00xhl.2,30    

:  (š.1,50m x dl.2,00xhl.2,50)x 20ks   

výměna armatur: (š.1,50m x dl.1,50xhl.2,00) x21ks   

........................................................................          

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

nemá vliv na tento bod. 
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větší části ukládání materiálu přímo do výkopu a pozemek ve vyznačené části bude tedy 
užíván pouze pro krátkodobé skládkování jako meziskládka při překládání a podobně. Mezi 

realizační firmou a majitelem bude podepsána nájemní smlouva o využití části pozemku na 

cesta bude opatřena dopravním značením a oplocením. Chodník 
, neboť tento bude komplet 

Předpokládáme , že po staveništi se budou pohybovat pouze pracovníci, které provádějí 

Přes staveniště zajistí zhotovitel trasu umožňující bezpečný pohyb fyzickým osobám s pohybovým 
postižením, jakož i se zrakovým postižením. Opatření a jejich umístění jsou zřejmé ze situace 

požadavky na přísun nebo deponie zemin 
zemina po provedení rozboru dle vyhl. 

č.294/2005Sb. se může využít pro spodní vrstvy rekultivačních zavážek v oblasti Hejnic, nebo se 

0mm) bude odvezen na skládku (hl.0,05 x 

bude komplet vybourán a odvezen na skládku (hl.0,05 x 

budou mít charakter stavební suti a zeminy a budou uloženy na 

 = 27,20 m3  

 = 1456,80 m3  

Výkop rýhy pro položení ochrany  kabelů IS:  dl.305m x š.0,80m x hl.1,00m  = 244,00 m3  

 =308,20 m3  

 =150,00 m3  

  =94,50 m3  

         = 2 280,70 m3     
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