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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY
a) charakteristika stavebního pozemku
Pozemek č.p. 2051/64 k.ú.: Sadská [745928] je v současné době nezastavěný a je evidován
jako orná půda s hodnocením BPEJ 26000.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)
V rámci zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nebyl proveden
žádný průzkum.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma
V rozsahu řešeného území nejsou projektantovi známa ochranná pásma. Stavba bude
umístěna mimo ochranné pásmo silnice II třídy.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Objekt se nenachází v záplavovém, ani v poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na
odtokové poměry v území
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby, pozemky ani své blízké okolí. Odtokové
poměry se nemění.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Projektovou dokumentací nejsou stanoveny požadavky na asanace, demolice nebo kácení
dřevin.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)
V rámci projektové dokumentace je navrženo trvalé vyjmutí nezbytně nutné části o velikosti
1,4x2,5 metru (3,5 m2) pozemku č. 2051/64 k.ú.: Sadská [745928] s hodnocením BPEJ 26000
ze ZPF.

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a
technickou infrastrukturu)
Dotčené území je v současné době již napojeno na stávající dopravní infrastrukturu.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Navržené stavební práce nepodmiňují, ani nevyvolávají žádné investice.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY
Projektovou dokumentací je navržena replika původní památkově chráněné barokní
Paroubkovské kapličky z počátku 18. století, kterou kolem roku 1715 nechal postavit
významný občan Otakar Paroubek jako poděkování za přežití v době morové epidemie.
Kaplička byla v roce 2014 zničena nárazem automobilu. Památková ochrana byla zrušena
7.4.2015 na základě čj. MK 24538/2015 OPP. Původní Paroubkovská kaplička byla drobná
církevní výklenkovitá stavba, významného lokálního charakteru.
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Replika původní památkově chráněné kapličky bude postavena na zděném soklu. Kaplička
bude obdélníkového půdorysu o rozměrech s výklenkem. Zděný sokl bude také obdélníkového
půdorysu 2,5x1,4 metru a výšky 0,6 metru nad terénem. Konstrukce kapličky a soklu bude
zděná z plných pálených cihel P20 na MVC 5 MPa. Trojúhelníkový štít (tympanon) s římsou,
která se na bocích bude svažovat a pultová zadní stříška budou zastřešeny pálenou
keramickou stření krytinou bobrovkou kladenou pokrývačské malty s vlákny s přesahem před
líc zdiva.
Ve zděném výklenku bude osazen litinový kříž a výklenek bude uzavíratelný původní kovanou
mříží. Kříž i mříž jsou uskladněny v depositu správy majetku města Sadská.

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Po dokončení stavebních prací repliky bude Paroubkovská kaplička sloužit jako orientační
krajinný bod a poutní místo.
Zastavěná plocha:
Obestavěný prostor:

3,5 m2
14,9 m3

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Projektovou dokumentací není územní regulace dotčena.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné
řešení
Replika kapličky je navržena na základě dostupných obrazových podkladů a kopíruje tak
původní tvarovou kompozici a vzhled. Kapličky bude postavena z plných pálených cihel P20
na MVC 5 MPa s omítnutím vápennou omítkou. Barevné řešení je v rámci projektové
dokumentace projednáno s NPÚ.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
V rámci projektové dokumentace pro stavební povolení nejsou navržena žádná nová
technologická zařízení.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Vzhledem k charakteru stavby není bezbariérové užívání stavby řešeno.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Projektant upozorňuje na nutnost dodržování především těchto předpisů:
 zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 ČSN 74 4505 a ČSN 73 4130
 vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., vyhláška ČÚBP,
kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,
ve znění pozdějších předpisů,
 zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
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při práci
zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č.309/2006 Sb. (upravují se další podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů
nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné
prostředky
zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů
nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
prostředí
nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení
Replika kapličky bude založena na obvodových základových pasech do nezámrzné hloubky,
na základových pasech bude vylita vyrovnávací podkladní betonová deska. Na podkladní
desku bude vyzděno obvodové zdivo soklu, které bude sloužit jako ztracené bednění pro
betonové jádro soklu. Na sokl bude následně vyzděna výklenková kapličky s trojúhelníkovým
štítem s římsou svažující se na bocích. Trojúhelníkový štít a pultová střecha kapličky bude
zastřešena keramickou pálenou bobrovkou.

b) konstrukční a materiálové řešení
Základ kapličky a jádro soklu – beton C 16/20
Cihelná obezdívka soklu, zdivo kapličky – cihla plná pálená P20 na MVC 5
Střešní krytina – pálená keramická bobrovka

c) mechanická odolnost a stabilita
Stavba je navržena a bude provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky
zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně
prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit náhlé nebo postupné zřícení celé konstrukce
nebo některé její části.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
Není řešeno v rámci projektové dokumentace.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
Požárně bezpečnostní řešení není z charakteru stavby zpracováno.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
Není řešeno v rámci projektové dokumentace.
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální
prostředí
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou,
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost
apod.).
Stavba nebude mít negativní vliv na okolí. Projektová dokumentace je zpracována v souladu
s platnými právními předpisy k zajištění BOZP. Provádění stavebních prací bude respektovat
všechna platná nařízení BOZP. Bezpečnost pracovníků při realizaci stavby si zajistí dodavatel
vlastními předpisy a školeními použitými na obdobných stavbách.

Projektant zvláště upozorňuje na nutnost dodržování všech norem a předpisů
týkajících se bezpečnosti práce:



zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů a další související zákony
 vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., vyhláška ČÚBP,
kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,
ve znění pozdějších předpisů
 vyhláška č. 363/2005 Sb., který se mění vyhláška ČÚBZ a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č.309/2006 Sb. (upravují se další podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 68/2010 Sb., který se mění nařízení vlády
č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné
prostředky
 zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů
 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích
 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
prostředí
 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
V případě ohrožení vlastních pracovníků je nutné okamžitě zastavit práce a provést taková
opatření, aby nemohlo dojít ke zhoršení stávajícího stavu.
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
V rámci projektové dokumentace nebyl radonový průzkum proveden. Charakter stavby
nevyžaduje ochranu před pronikáním radonu z podloží.

b) ochrana před bludnými proudy
V rámci projektové dokumentace nebyl proveden korozní průzkum a monitoring bludných
proudů. Výskyt bludných proudů se nepředpokládá.

c) ochrana před technickou seizmicitou
Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou činnosti,
pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní ochrana není
navržena.

d) ochrana před hlukem
Není potřeba řešit zvláštní ochranu před zdrojem vnějšího hluku.

e) protipovodňová opatření
Zájmové území se nenachází v záplavovém území.

f) ostatní účinky
Nejsou dotčeny.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury
Napojení stavby na místa technické infrastruktury není v rámci projektové dokumentace
řešeno.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Není řešeno v rámci projektové dokumentace.

B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení
Dopravní řešení a napojení na komunikaci zůstává stávající a nemění se.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Dopravní obslužnost pozemku zůstává stávající, nemění se.

c) doprava v klidu
Není řešeno v rámci projektové dokumentace.

d) pěší a cyklistické stezky
Není řešeno v rámci projektové dokumentace.
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy
Sejmutá ornice a zemina výkopu základu bude uložena trvalou deponii.

b) použité vegetační prvky
Není řešeno v rámci projektové dokumentace.

c) biotechnická opatření
Není řešeno v rámci projektové dokumentace.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Stavba repliky kapličky nemění ani nezhoršuje vliv na okolní zástavbu v zájmovém území,
nemají negativní vliv na životní prostředí, ani blízké přilehlé okolí.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb
v krajině
Není řešeno v rámci projektové dokumentace.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
Stavba se nenachází v území charakteru Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Není předmětem projektové dokumentace.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky
ochrany podle jiných právních předpisů
Nejsou navržena nová ochranná a bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva
a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva
Vzhledem k charakteru stavby není ochrana obyvatelstva v projektu řešena. Stavba není
určena pro ochranu obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Potřeby a spotřeby médií a hmot nejsou vzhledem k charakteru stavby v rámci projektové
dokumentace řešeny.

b) odvodnění staveniště
Není řešeno v rámci projektové dokumentace.
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu se nemění.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby ani na pozemky.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice,
kácení dřevin
V rámci projektové dokumentace pro stavební povolení nejsou navrženy požadavky na
asanace, demolice a kácení dřevin.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)
V rámci provádění stavebních prací jsou uvažovány dočasné zábory na části pozemku
dotčeného území po dobu nezbytnou provádění stavebních prací.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich
likvidace
S odpady, které vzniknou při stavebních pracích, bude nakládáno v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn
(dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů. Odpady budou ukládány do
přistavěného velkoobjemového kontejneru. Přednostně bude zajištěno využití odpadů před
jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů. Odpady
budou předány firmě zabývající se likvidací či ukládáním odpadů na veřejnou řízenou skládku.
Také suť a stavební odpad bude odvážen na nejbližší skládku. Nebezpečný odpad se
nepředpokládá. Oprávněná firma předá dodavatelské firmě doklad o zaplacení, tyto doklady
budou předloženy při kolaudaci stavby.
Předpokládané druhy odpadů:
Katalog.č.odpadu
dle vyhl. MŽP č.
381/2001 Sb.
15 01 01
15 01 02
17 01 01
17 01 07
17 04 05
17 05 04
17 09 04

Specifikace odpadu

Kategorie

Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Beton
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků neuvedených pod číslem 17 01 06
Železo a ocel
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly
17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

O
O
O
O
O
O
O

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Uložení skrývky ornice o tloušťce 300 mm z plochy 2,5x1,6 metru = 1,2 m3. Uložení výkopu
zeminy základových pasů šířky 0,4 m a hloubky 0,8 m = 2,63 m3.
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i) ochrana životního prostředí při výstavbě
Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se
provádění staveb a ochrany životního prostředí a dále předpisy bezpečnosti práce. V průběhu
realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky
k tomu určené. S odpady, které vzniknou při stavebních pracích, bude nakládáno v souladu
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních
předpisů
Při provádění stavebních a montážních prací je nutné dodržovat veškerá ustanovení o
bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, jak je stanoví příslušné předpisy a nařízení v
platném znění:
 zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 zákon č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů a další související zákony
 vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., vyhláška ČÚBP,
kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,
ve znění pozdějších předpisů
 vyhláška č. 363/2005 Sb., který se mění vyhláška ČÚBZ a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č.309/2006 Sb. (upravují se další podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů
 nařízení vlády č. 68/2010 Sb., který se mění nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné
prostředky
 zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů
 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích
 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
prostředí
 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Za dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je na stavbě odpovědný
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stavbyvedoucí. Všichni pracovníci musí být náležitě proškoleni, musí používat ochranné
prostředky a dodržovat podmínky BOZP.
Zaměstnavatel musí přijímat technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců
z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení.
Posouzení nutnosti koordinátora BOZP na staveništi:
Stavební práce nevyžadují vypracování plánu BOZP.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Navrženými stavebními pracemi nevznikají požadavky na úpravu bezbariérového užívání
dotčených staveb.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření
Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Přístup na
staveniště bude náležitě vyznačen, vstup nepovoleným osobám bude do prostoru staveniště
zakázán.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádějí stavby za
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
Stavební činnosti budou prováděny v pracovní dny v období od 7.00 hod do 19.00 hod. Nejsou
stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Postup stavebních prací vypracuje vybraný zhotovitel.

Ing. Jiří Krejčí

V Praze 02/2017
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