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ROZSAH A ÚPRAVY STAVENIŠTĚ 

 

Rozsah staveniště je dán velikostí stavebního pozemku. Samotná výstavba ani zařízení 

staveniště nebudou zasahovat mimo pozemky v areálu archivu. Zařízení staveniště bude 

v rámci první etapy situováno v okolí upravovaného pavilonu C, na jeho volném prostranství 

v blízkosti komunikačních ploch. Pro druhou a třetí etapu bude zařízení staveniště situováno 

v blízkosti pavilonu A1 u východní hranice areálu. Přístup a příjezd na staveniště bude vždy 

z východní strany, stávajícím vjezdem z místní komunikace. Staveniště se bude nacházet na 

pozemku investora a bude oploceno dle hranice rozsahu úprav. 

 

VÝZNAMNÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

 

Dle vyjádření vlastníka areálů a dle jím poskytnutých podkladů o přítomnosti 

podzemních vedení v území dotčeném zemními pracemi se v bezprostřední blízkosti stavby 

nacházejí NN kabely EI, kanalizační stoka splaškové i dešťové kanalizace a vodovod řad. 

Veškerá podzemní vedení budou respektována. Mimo výše uvedené inženýrské sítě 

s v daném území předpokládá přítomnost zemního kabelu VO a kanalizačních a vodovodních 

přípojek. Veškerá výše uvedená vedení jsou majetkem SOA. 

Přítomnost inženýrských sítí na území dotčeném zemními pracemi bude ověřena 

před zahájením výkopových prací a sítě budou na místě vytýčeny jejich správcem. Přítomní 

pracovníci budou prokazatelně informováni o přítomnosti sítí a budou poučeni o způsobu 

provádění prací v blízkosti podzemních vedení. 

 

NAPOJENÍ NA ENERGIE 

 

Stavba a zařízení staveniště bude zásobováno vodou a el. energií ze stávajícího 

objektu po umístění příslušného měření. Způsob napojení na energie bude odpovídat 

příslušným normám a předpisům. 
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OCHRANA ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB 

 

Ochrana zdraví třetích osob bude v tomto případě spočívat v zamezení přístupu na 

staveniště. Vstup do areálu je zamezen stávajícím oplocením. Zaměstnanci budou mít přístup 

zamezen interními nařízeními. Dále budou na oplocení umístěny výstražné cedule 

„Nepovolaným vstup zakázán“ a „Nebezpečí úrazu“. Na staveniště bude po dobu výstavby 

zakázán vstup. 

 

BEZPEČNOST PRÁCE 

 

 Při provádění všech výše uvedených prací je bezpodmínečně nutné dodržování všech 

základních vyhlášek a předpisů bezpečnosti práce, technologických postupů a ČSN. 

 Pracovníci budou prokazatelně poučeni o zásadách bezpečnosti práce. 

       U prováděných konstrukcí budou dodrženy technologické předpisy a normy 

předepsané dodavateli jednotlivých výrobků a materiálů.  

 Na staveniště bude zakázán vstup všem nepovolaným osobám. 

 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

 

 V rámci provádění stavby nebudou používány materiály a technologie 

negativně ovlivňující životní prostředí. 

 Likvidace odpadních materiálů včetně nebezpečných odpadů je řešena v rámci 

souhrnné technické zprávy. 

 

LHŮTY VÝSTAVBY 

 

 Termín dokončení stavby se předpokládá do dvou let od vydání stavebního 

povolení. Dílčí termíny plnění při provádění stavby budou stanoveny harmonogramem 

vyhotoveným dodavatelem stavby. 


