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1)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A. Označení stavby:
Rekonstrukce cyklistické trasy Jantarové stezky v Děhylově
Charakter dokumentace: dokumentace pro ohlášení stavebních úprav (dle vyhl. č.
146/2008Sb.)
Charakter stavby: rekonstrukce.
B. Objednatel, jeho sídlo:
Investor: Obec Děhylov, Výstavní 179/17, 747 94 Děhylov
Objednatel: Obec Děhylov, Výstavní 179/17, 747 94 Děhylov
IČ stavebníka: 00635464.

C. Zhotovitel PD, jeho sídlo, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČ a jeho
podzhovitelé s identifikačními údaji:
Zhotovitel: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8,
Kancelář Ostrava, Prokešovo nám. 5, 702 00 Ostrava
IČ: 45797170
Zodpovědný projektant: Jiří Guřan – koordinace, situace
Číslo AO:
Ing. Martin Krejčí, autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby 1101379
Spolupráce: Bc. Dagmar Nevřelová – řezy
Simona Marková – kompletace
Věra Pflegrová, Bachmačská 7, 702 00 Mor. Ostrava - rozpočet
R&M Geodata – geodetické zaměření
Termín dokončení: únor 2019
Archivní číslo: CA1148.

2)

ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY

A. Obec, kraj, katastrální území:
Obec: Děhylov
Kraj: Moravskoslezský
Katastrální území: Děhylov.
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B. Stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu:
k.ú. Děhylov
Parc. č.
Vlastník
Uživatel
766
ČR
Lesy ČR
755/4
Obec Děhylov
755/7
Choleva Radim
Zařízení staveniště se nachází na ploše na parcele č. 755/4 investora.
C. Dopravní a technická infrastruktura v území:
Dopravní infrastruktura:
V území se nachází následující stávající dopravní infrastruktura
- Místní obslužná komunikace U Opavice (na hranici Martinova)
Technická infrastruktura:
V blízkosti řešeného území se nachází stávající technická infrastruktura:
- žádná.

3)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

a) Rozsah stavby:
Stavba řeší rekonstrukci stávající cyklistické trasy Jantarové stezky v Děhylově.
Druhem nově navržené konstrukce bude přírodě blízká konstrukce bez obrub.
Tloušťka konstrukce v místech, kde bude nutno provést konstrukci pro výjimečný pojezd
vozidel, je 320 mm, jinak 150 mm. Minimální šířka je 2 m, na úsecích s předpokládaným
vyhnutím vozidel proměnná dle návaznosti na stávající stav.
V rámci stavby bude provedeno zřízení krajnic.
Součástí rekonstrukce bude též dopravní značení a dopravní kůly proti průjezdu nežádoucích
motorových vozidel.
b) Dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů:
Dodržení obecných požadavků na výstavbu: Projektová dokumentace splňuje zásady
obecných technických požadavků na výstavbu ve znění vyhlášky č. 268/2009Sb. o
technických požadavcích na stavby, dále vyhlášky o zajištění staveb pro osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace č. 398/2009Sb. s přihlédnutím k jejímu umístění v extravilánu
bez cílů osob slabozrakých a nevidomých, je v souladu zejména s normami ČSN 73 6110
Projektování místních komunikací vč. změny Z1 a dalšími předpisy, zejména příslušnými TP
179 platnými pro danou problematiku.
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Splnění požadavků dotčených orgánů a správců sítí:
Realizace záměru je dle sdělení KÚ MSK-OŽPaZ z 10.12.2015 podmíněna
vydáním souhlasu orgánu ochrany přírody s činností v PR Štěpán a v jejím
ochranném pásmu.
Lesy ČR souhlasí s umístěním a provedením stavby za podmínek:
- Stavba bude provedena dle oražené situace
- Plocha dočasného záboru bude předložena v záborovém elaborátu s výměrou na celé
m2
- Bude sepsána úplatná nájemní smlouva a provedeno majetkoprávní vypořádání
- Hranice záboru bude v terénu vyznačena a odsouhlasena p. Robenkem 724 523 590
- Zahájení stavebních prací bude oznámeno 2 měsíce předem
- Stromy budou chráněny bedněním do výše 2 m
- Dojde-li k porušení kořenového systému nad průměr 2 cm, bude kořen ošetřen,
případně i ořezy větví (nutno vést kolmo)
- Nebude požadováno kácení stromů
- Bude zajištěn přístup k pozemku p.č. 765 k.ú. Děhylov (návrh prodeje)
- Odvedení povrchových vod bude provedeno bezerozně, bez narušení svahu
- Přilehlý pozemek a dotčený pozemek mimo zábor nesmí být poškozen ukládáním
odpadu, zemin, materiálu, pojezdem a stáním vozidel a strojů.
Povodí Odry nemá k rekonstrukci námitek za podmínek:
- Nutno zachovat příjezdy k toku pro pojezd traktorů pro údržbu (konzultovat s VHP
Opava)
- Zahájení prací nutno oznámit dispečinku 596 612 222 a VHP Opava 596 657 516
týden předem
- Výkopový ani jiný materiál nesmí být ukládán do průtočného profilu
- Změny oproti dokumentaci nutno projednat
- Povodí Odry si vyhrazuje právo připomínek k provádění stavby
- Povodí Odry nenese žádnou zodpovědnost za případné škody na stavbě vzniklé
průtoky při povodni nebo ledovými jevy.
Městský úřad Hlučín, odbor ŽPaKS vydal vyjádření:
- Nutno požádat o udělení souhlasu dle §17 vodního zákona
- Při realizaci nutno respektovat §5 a 7 zákona o ochraně přírody a krajiny
- Je zakázáno usmrcovat či odchytávat ptáky, ničit hnízda nebo vejce, sbírat vejce,
vyrušovat ptáky, držet ptáky, jejichž lov a odchyt je zakázán, rušit hnízdění
.
K dokumentaci byl 30.12.2015 vydán souhlas stavebního úřadu - městského úřadu v Hlučíně
s těmito podmínkami:
- Stavební práce budou prováděny dodavatelsky oprávněnou osobou
- Při realizaci stavby bude zajištěn odborný dozor
- Předpokládané zahájení a ukončení stavby 09-10/2016
- V průběhu stavby bude zabráněno stékání znečištěných vod do kanalizace
- Během stavby bude zabráněno úniku ropných a jiných látek
- Stavba bude provedena dle ověřené dokumentace.
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Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor ŽPaZ stanovil podmínky
pro realizaci na území přírodní rezervace Štěpán a v jejím ochranném
pásmu:
1. Na území přírodní rezervace Štěpán ani v jejím ochranném pásmu nebude zřízena
žádná skládka materiálu a stavebních odpadů ani zařízení staveniště.
2. Konstrukce vozovky bude zhotovena z inertních materiálů.
3. Při stavebních pracích nesmí dojít k poškození vzrostlých stromů podél cyklostezky.
4. Zatravnění podél krajnic na území přírodní rezervace Štěpán a v jejím ochranném
pásmu nebude provedeno.
5. Stavební mechanizace se bude pohybovat pouze po stávajících komunikacích.
6. Stavební práce způsobující hluk budou prováděny od 1.8. do 31.3.
7. Začátek prací bude nahlášen KÚ e-mailem.
8. Souhlas je udělen do 30. 6. 2017
Podmínky byly zapracovány do dokumentace.
c) Věcné a časové vazby na okolí:
Nejsou známy žádné stavby v okolí.
d) Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby:
Předpokládané zahájení stavby: 03/2020
Předpokládané ukončení stavby: 12/2020
Popis postupu výstavby: Nejprve bude provedeno snesení původní konstrukce, ochrana
stromů, demolice základů sloupků, pak položení geotextilie a podkladní vrstvy, krytu a nátěru
komunikace, na závěr se provede krajnice, dopravní značení, sloupky a dokončovací práce
(JTÚ).
e) Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:
Stavba bude po dobu výstavby řádně vyznačena přechodným dopravním značením.
Po dobu stavby dojde zvýšeným provozem stavebních strojů a nákladních automobilů
k zvýšené hlučnosti a prašnosti. Během provádění výstavby nebude stavební organizace
vyvíjet činnost, která by ohrozila životní prostředí v okolí stavby. Stavební organizace je
povinna čistit vozidla, aby jimi neznečisťovala vozovky.
Při realizaci budou prováděna opatření, aby nedošlo k znečištění podzemních a povrchových
vod, musí být zabráněno úniku závadných látek do půdy nebo jejich smísení s vodami, nesmí
dojít ke zhoršení odtokových poměrů.
Dodavatel stavby navrhne na základě zpracovaného POV potřebná opatření, aby nedocházelo
k nevratným zásahům do přírody.
S ohledem na charakter stavby nebude po dokončení stavby zvětšena hluková zátěž. Během
stavby bude ochrana proti hluku zajištěna dodržováním nočního klidu. V průběhu realizace a
stavebních prací je investor povinen zajistit a dodavateli uložit dodržení nařízení vlády
272/2011Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zejména se jedná o
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provádění stavebních prací v době od 7 do 21 hodin.
Musí být odpovídajícím způsobem zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Při stavebních
pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se zásadami
bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými riziky a zdroji ohrožení.
Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky s riziky
stavebních činností. Při vymezení staveniště se musí přihlížet k dosavadnímu přilehlému
prostoru a komunikacím s cílem tyto komunikace co nejméně narušit. Případné zásahy do
komunikací (ZS) je nutno řádně vyznačit a osvětlit.
Před odevzdáním staveniště investor písemně odevzdá a dodavatel stavebních prací převezme
vyznačení překážek.
V případě, že se na stavbě bude současně pohybovat více dodavatelů stavby, bude zřízena
funkce koordinátora bezpečnosti práce. Zároveň by zadavatel zpracoval v souladu se zákonem
č. 309/2006Sb. plán BOZP a bylo by nutno uvědomit místně příslušný inspektorát bezpečnosti
práce.
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B. SOUHRNNÁ
TECHNICKÁ ZPRÁVA
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A. Zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení současného stavu, měření
a průzkumů a jejich začlenění do projektové dokumentace:
Staveniště je situováno na vyznačené cyklistické trase Jantarové stezky (trasa KČT č.5) podél
řeky Opavy v Děhylově. Staveniště je tvořeno stávajícími komunikacemi a návaznými
plochami.
Provedené průzkumy:
- průzkumy in situ
- pořízení fotodokumentace
- geodetické zaměření.
V rámci průzkumů byly do podkladů investora - situací polohopisu, katastrálních hranic a
výškopisu doplněno stávající dopravní značení. Bylo provedeno polohopisné a výškopisné
zaměření.
Stavba je situována v nadregionálním biokoridoru řeky Opavy, zčásti vede ve vzdálenosti
50 m od lesa. Nachází se zde i přírodní rezervace Štěpán – lokální biocentrum a její ochranné
pásmo. Část stavby je součástí soustavy NATURA 2000, EVL Děhylovský potok – Štěpán.
Stavba není kulturní památkou, neleží v památkově chráněném území.
V území je vyhlášeno záplavové území řeky Opavy včetně vymezení aktivní zóny, nejsou zde
potřebná žádná protipovodňová opatření (dle Povodí Odry).
Pro stavbu nebude zapotřebí odnětí ZPF ani LPF.
B. Technické řešení stavby s popisem jejího provedení, mechanické odolnosti a stability:
Pozemní komunikace:
Jedná se o komunikace funkční skupiny D dle ČSN 73 6110. Jejich základní šířka je 2 m pro
jednopruhovou komunikaci, v místech výhyben se příslušně zvětšuje v návaznosti na skutečný
stav. Šířka je totiž dána vždy stávající šířkou návazné komunikace (sjezdu).
V rámci stavby budou sneseny zbytky povrchů. Demolice budou prováděny do hloubky
předpokládané konstrukce, tj. maximálně do 15-32 cm. Snesou se též všechny nepoužitelné
základy kůlů, u nichž se nepředpokládá pro účely rozpočtu, že by byly dále využitelné. Snese
se morálně dožilé dopravní značení
Konstrukce vozovky s výjimečným pojezdem je navržena následovně:
- dvouvrstvý nátěr
DV
ČSN EN 12271 20 mm
- cementová stabilizace
SC 0/32, C8/10 ČSN 736124-1 150 mm Edef.2=45 MPa
- štěrkopísek na upravenou pláň
min. ŠPB
ČSN 73 6126-1 150 mm Edef.2=30 MPa
celkem min.tl.
320 mm.
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Konstrukce vozovky je navržena jako lehká a odpovídá třídě dopravního
zatížení VI a návrhové úrovni porušení vozovky D 2.
Konstrukce cyklistické stezky bude provedena následovně:
- cementová stabilizace
SC 0/32, C3/4 ČSN 736124-1 150 mm Edef.2=30 MPa
– geotextilie na upravenou pláň
celkem min.tl.
150 mm.
Jedná se o konstrukci dle Katalogu vozovek polních cest pro nemotoristické komunikace,
návrhová úroveň porušení konstrukce D2.
V případě zjištění neúnosné pláně bude v rozpočtu vyčleněna rezerva na sanaci vrstvou
štěrkodrti do mocnosti 30 cm.
Výškové řešení je vyznačeno v podélném profilu.
Minimální základní podélný a celkový sklon komunikace je 0,5%, příčný sklon u chodníku
2,5%. Min. podélný sklon 0,5% nutno zachovat. Lomy sklonů se v případě potřeby přiměřeně
zaoblí výškovými oblouky. Výškové řešení bude přizpůsobeno napojení na sjezdy a napojující
komunikace, tj. v místech návazností bude zachována stávající výška.
V tl. 100 mm na šířku cca 250-500 mm od hran bude provedeno odhumusování v tl. 100 mm.
Provede se ochrana stromů bedněním min. do výše 2 m u 29 ks vzrostlejších stromů.
Vegetační úpravy:
Podél vozovek bude provedeno za krajnicemi ohumusování v tl. min. 100 mm a zatravnění.
Zatravnění nebude provedeno na území PR Štěpán a v jejím OP.
Zemina bude urovnána do roviny do vzdálenosti min. 0,5 m tak, aby napojení na stav bylo
plynulé.
Mostní objekty:
Stavba neobsahuje mostní objekty.
Odvodnění pozemní komunikace:
Vozovky jsou odvodněny prostřednictvím příčného a podélného sklonu přes krajnice se
vsakem do okolního podloží.
Zařízení a vybavení pozemní komunikace:
Stavba bude vybavena obnoveným svislým dopravním značením dle výkresu trvalého
dopravního značení a zábranami proti průjezdu.
Mechanická odolnost a stabilita:
Není nutno prokazovat, konstrukce vozovek je navržena v souladu s TP 170 – dodatkem a
Katalogem vozovek polních cest. Zemní práce jsou navrženy v zemině tř. III.
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C. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu:
Stavba se vzhledem k charakteru rekonstrukce napojuje na stávající dopravní infrastrukturu.
Vozovka komunikací včetně součástí a příslušenství nebude poškozována a znečišťována.
V případě znečištění nebo poškození bude okamžitě sjednána náprava dle §28, zákona č.
13/1997Sb. v platném znění. Nesmí dojít k narušení a zhoršení odtokových poměrů
komunikací. Po ukončení prací se protokolárně předá úprava operativnímu správci - obci.
D. Vliv stavby na dopravu a její organizaci, okolní pozemky a stavby, minimalizace
negativních vlivů na životní prostředí:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, OŽPaZ ve svém stanovisku z 10.12.2015 sdělil, že
záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný
vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL. Záměr nepodléhá procesu
posuzování vlivů na životní prostředí.
Stavba nebude mít výrazný dopad do území z pohledu širších vazeb. Předpokládá se, že po
dobu stavby dojde k částečné uzavírce, které budou upřesněny dodavatelem stavby po dohodě
s orgány státní správy a samosprávy.
V rámci stavby bylo navrženo přechodné dopravní značení. Značení si navrhne případně jiné
po stanovení postupu výstavby vybraný dodavatel a odsouhlasí ho s DI PČR Opava.
Stavebník je povinen požádat min. 60 dnů předem SSÚ o vydání příkazu o dopravním značení
a o povolení ke zvláštnímu užívání MK k provádění stavebních prací.
Nutno respektovat podmínky:
 Práce a zábory komunikací budou možné na základě povolení obecního úřadu
Děhylov
 Práce a zábory komunikací budou dopravně označeny dle stanovení
 Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti účastníků silničního provozu
 Během stavby nebudou na komunikacích stát ani zastavovat staveništní vozidla
mimo povolený zábor
 Nesmí dojít k znečištění ani poškození komunikací, vozidla stavby budou najíždět
na komunikacích pouze na vyznačených sjezdech.
Zemní práce budou potřebné v místech rekonstrukce místních komunikací, pro výkop, pro
odvodnění. Násyp a zásyp bude potřebný pro začlenění stavby do území. Případný nedostatek
výkopu bude přivezen z deponie dle požadavku investora - skutečný stav u zemních prací
bude zjištěn až na místě staveniště. Vytěžený materiál bude odvezen na skládku, hutnění bude
prováděno max. po vrstvách 30 cm.
V průběhu stavby je nutno důsledně zabránit tomu, aby znečištěné dešťové vody nebyly
odváděny do veřejné kanalizace. V průběhu výstavby musí být zabráněno u odstavených a
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funkčních stavebních strojů a mechanizmů úniku ropných a jiných
toxických látek. Jedná se především o emulze z hydraulického ovládání
stavebních strojů. Konkrétní návrh opatření provede vybraný dodavatel
stavby. Vzhledem k tomu, že zemní práce nebudou zasahovat do větších hloubek, je
předpoklad, že nemůže docházet k žádnému znečištění podzemních vod.
Během provádění výstavby nebude stavební organizace vyvíjet činnost, která by ohrozila
životní prostředí v okolí stavby. Silniční těleso, zařízení a dopravní značení nebude
znečišťováno a poškozováno. Stavební organizace je povinna čistit vozidla, aby jimi
neznečisťovala vozovky. Pro položení případných provizorních chodníků nebo pro zřízení
meziskládky bude provedena skrývka humusu a po jejich snesení pak ohumusování a
zatrávnění.
Stavba a manipulace s materiálem budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození stromů ani
jejich kořenového systému. Při poškození kořenů o průměru větším než 2 cm bude řez ošetřen
pigmentovým přípravkem proti vniknutí dřevokazného hmyzu a hub, obdobně ořezy větví
vedené v ose kmene.
E. Řešení požadavku na bezpečnost stavby a základní koncepce zajištění bezpečnosti při
užívání stavby:
Po dobu výstavby musí být odpovídajícím způsobem zajištěna ochrana stavby, zařízení a
osob. Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky
dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými riziky a zdroji
ohrožení.
Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky s riziky
stavebních činností. Při vymezení staveniště se musí přihlížet k dosavadnímu přilehlému
prostoru a komunikacím s cílem tyto komunikace co nejméně narušit.
Případné zásahy do komunikací je nutno řádně vyznačit a osvětlit.
Veškeré zemní práce v oblasti kořenového systému je nutno provádět ručním výkopem.
Po celou dobu výstavby je nutno zabezpečit osvětlení staveniště vč. zábran a výkopů.
Přechodné dopravní značení bude zajišťovat bezpečnosti provozu po dobu stavby (viz kap.
B). Po ukončení stavby bude bezpečnost zajištěna pravidelnou údržbou komunikací.
F. Zajištění užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:
Jedná se o komunikaci se smíšeným provozem osob, nemotorových a výjimečně motorových
vozidel. Cíle nevidomých ani slabozrakých zde nejsou, povrch je nezpevněný a pro tyto osoby
nevhodný.
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G. Podklady pro vytýčení stavby:
Geodetické zaměření bylo předáno investorem, bylo pořízeno pro výstavbu
stezky. Je navrženo kompletní vytýčení hran stavby prostřednictvím kartézských souřadnic
trigonometrické sítě S_JTSK. Výškový systém místní.
Ing. Martin Krejčí

Ostrava, leden 2016
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D. ZÁSADY ORGANIZACE
VÝSTAVBY
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A. Vedení a řízení veřejného provozu, objížďky, dopravní značení:
Příjezd pro vozidla IZS musí být zachován po celou dobu stavby.
Pro dodavatele stavby jsou zpracovány orientační výkresy dopravního značení uzavírek (pro
větší přehlednost jsou uvedeny v části C). Dopravní značení bylo odsouhlaseno s DI PČR
Opava. Dodavatel stavby si nechá po stanovení harmonogramu prací pro jednotlivé etapy
případně přepracovat nebo dopracovat projekt dopravního značení částečných uzavírek a
podle vlastního časového plánu a odsouhlasí ho s DI Policie ČR v Opavě.
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Dokumentace řeší přechodnou organizaci dopravy při rekonstrukci cyklistické trasy Jantarové
stezky v Děhylově.
Obecné zásady pro přechodnou úpravu organizace dopravy
Přechodné dopravní značení bude osazeno na samostatných červenobíle pruhovaných
sloupcích v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a
vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
(v platných zněních) a TP 66 - „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních
komunikacích“. Všechny výkopy a překopy je nutné ohradit zábranami Z2 a za snížené
viditelnosti a v noci opatřit výstražnými světly.
Projednání dokumentace
Návrh přechodné organizace dopravy byl projednán 3.12.2015 se souhlasným stanoviskem
s DI PČR v Opavě.

B. Věcný a časový postup prací, přesun hmot, skládky materiálů:
Předpokládá se délka trvání stavby po dobu min. 2 měsíců. V harmonogramu stavebních
prací si vybraný dodavatel upřesní časový postup výstavby, případně si vypracuje
síťový graf.
dokumentace
ohlášení
výběr dodavatele
předání staveniště
zahájení stavby
ukončení stavby
odevzdání staveniště

- 02/2019
- 04/2019
- 09/2019
- 03/2020
- 03/2020
- 12/2020
- 12/2020.

Rámcový postup stavebních prací si stanoví vybraný dodavatel stavby. Realizační
harmonogram stavebních prací si provede na základě vlastního návrhu postupu výstavby.
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Přitom musí sledovat omezení výluk na minimum. Přihlédnout se musí
k potřebám provozním.
Zařízení staveniště se navrhuje zřídit např. na pozemku 755/4 v k.ú. Děhylov ve vlastnictví
investora. ZS musí být umístěno mimo kořenovou zónu a mimo rozhledová pole, mimo PR
Štěpán a její ochranné pásmo.
Veškerá zařízení, která budou případně vybudována pro účely ZS, jsou jen provizoria k
dočasnému užívání během stavby, v závěru prací a po jejich ukončení budou snesena.
Uvedení všech ploch, objektů a zařízení vybudovaných pro účel zařízení staveniště do
původního stavu nebo projektovaného stavu musí následovat nejpozději do 14 dnů od
ukončení.
Odvozná vzdálenost na meziskládku je rozpočtována do 1 km, na skládku do 5 km.
C. Nakládání s odpady a ostatní vlivy na ŽP:
Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií
ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným
osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je
povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce
odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v
případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok
nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února
následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech
nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa
provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s
prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.).
Přehled vznikajících odpadů podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., v platném znění,
kterou se vydává Katalog odpadů a způsob nakládání s těmito odpady:
17 01 01 beton
17 02 01 dřevo
17 04 05 železo a ocel
17 05 04 zemina a kamení
(neuvedené pod č. 17 05 03)
17 09 04 směsné stav. a dem. odpady – ostatní
(neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03)
V průběhu stavby je nutno důsledně zabránit tomu, aby znečištěné dešťové vody
nebyly odváděny do recipientu. V průběhu výstavby musí být zabráněno u odstavených a
funkčních stavebních strojů a mechanizmů úniku ropných a jiných toxických látek. Jedná se
především o emulze z hydraulického ovládání stavebních strojů. Konkrétní návrh opatření
17
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8,
Kancelář Ostrava, Prokešovo nám. 5, 702 00 Ostrava

Rekonstrukce cyklistické trasy Jantarové stezky v Děhylově
provede vybraný dodavatel stavby. Vzhledem k tomu, že zemní práce
nebudou zasahovat do větších hloubek, je předpoklad, že nemůže docházet
k žádnému znečištění podzemních vod.
Během provádění výstavby nebude stavební organizace vyvíjet činnost, která by
ohrozila životní prostředí v okolí stavby. Stavební organizace je povinna čistit vozidla, aby
jimi neznečisťovala vozovky. Stromy v okolí stavby budou v případě dotyku se stavbou
ochráněny bedněním. Pro položení případných provizorních chodníků nebo pro zřízení
meziskládky bude provedena skrývka humusu a po jejich snesení pak ohumusování a
zatrávnění.
Při realizačních a stavebních pracích a při samotném provozu stavby budou dodrženy
hygienické limity hluku ve smyslu §11 a §12 Nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
D. Popis staveniště vč. zajištění základních podmínek a označení pro bezpečné užívání
veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace:
Stavba nebude mít výrazný dopad do území z pohledu širších vazeb. Předpokládá se,
že po dobu stavby dojde k částečným uzavírkám komunikací, které jsou navrženy ve
výkresech části C a budou upřesněny dodavatelem stavby po dohodě s orgány státní správy a
samosprávy. Obcházkovou a objížďkovou trasu upraví případně dodavatel po dohodě s
investorem. Při vymezení staveniště se musí přihlížet k dosavadnímu přilehlému prostoru a
komunikacím s cílem tyto komunikace co nejméně narušit. Případné zásahy do komunikací je
nutno řádně vyznačit a osvětlit.
Stavba se nachází v extravilánu ve velké vzdálenosti od trvale užívané obytné
zástavby. V území nejsou cíle nevidomých a slabozrakých ani občanů se sníženou schopností
pohybu (z obou stran není do území zajištěna ani průchodnost formou zajištěné vodící linie
ani přístup pro vozíčkáře – území se nachází v přírodní rezervaci a stavební úpravy, které by
mohly zajistit umělou vodící linii nebo osazení reliéfní dlažby nejsou přípustné). Stávající
navazující komunikace nejsou z výše uvedených důvodů zpevněné a tudíž nezajistí bezpečný
bezbariérový přístup pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.
E. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti stavby a ochrany
zdraví při práci:
Práce budou probíhat v souladu se zákonem č. 309/2006Sb. v platném znění, kterým
se upravují další požadavky BOZP při práci v pracovně-právních vztazích a o zajištění BOZP
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být účastníky
výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud
nejsou zakotveny smluvně. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za
provozu.
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Musí být odpovídajícím způsobem zajištěna ochrana stavby,
zařízení a osob. Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen
seznámit pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a
s možnými riziky a zdroji ohrožení.
Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky s riziky
stavebních činností.
Před odevzdáním staveniště investor písemně odevzdá a dodavatel stavebních prací
převezme vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek.
Veškeré zemní práce v oblasti kořenového systému je nutno provádět ručním
výkopem.
V případě, že se na stavbě bude současně pohybovat více dodavatelů stavby, bude
zřízena funkce koordinátora bezpečnosti práce a bylo by nutno uvědomit místně příslušný
inspektorát bezpečnosti práce. Pak by musel být zpracován v souladu se zákonem č.
309/2006Sb. plán BOZP.
Ostrava, únor 2019

Jiří Guřan, Ing. Martin Krejčí
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E. DOKLADY
Vyjádření k existenci sítí – CETIN
Vyjádření k existenci sítí – ČEZ Distribuce
Vyjádření k existenci sítí - SMVak
Vyjádření k existenci sítí – Gas Net
Vyjádření k existenci sítí – Telco Pro Services, a.s.
Vyjádření KÚ MSK
Vyjádření MěÚ Hlučín
Vyjádření Povodí Odry
Vyjádření Povodí Odry – prodloužení platnosti
Vyjádření PČR Opava
Rozhodnutí KÚ MSK + nabytí právní moci
Vyjádření Lesů ČR
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F. ROZPOČTY/SOUPISY
PRACÍ S VÝKAZY
VÝMĚR
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2. VÝKRESOVÁ
ČÁST
C. VÝKRESOVÁ ČÁST
1. Přehledná situace umístění
stavby a širší vztahy
2. Situace
3. Podélný profil
4. Charakteristické příčné řezy
5. Situace přechodného
dopravního značení
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