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0443/22 BTA-A trasa LIJAR - LIHOD_OK 

A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 
Název stavby: 0443/22 BTA-A trasa LIJAR - LIHOD_OK 
SAP:  11010-108707 

b) místo stavby  
Místo stavby: Hodkovice nad Mohelkou (564061), okres Liberec 
Katastrální území: Hodkovice nad Mohelkou (640344) 
Dotčená parcelní čísla: 1755/1; 1193; 1199; 1761; 1450; 1181; 1182; 1153/1; 1201; 1189; 

877; 878; 517; 917; 912; 914 

c) předmět dokumentace 
Stavba veřejné technické infrastruktury - podzemní vedení sítě elektronických 

komunikací sloužící k poskytování služeb vysokorychlostního internetu   

    

A.1.2 Údaje o žadateli 

a) Investor – stavebník - zhotovitel 
Obchodní jméno: CETIN a.s. 
Sídlo: Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň 
IČO: 04084063  
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spis. značka B 20623 
 
 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Název zhotovitele: TOSAN Praha s.r.o. 
Sídlo zhotovitele: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město 
IČO: 24135739 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spis. značka C 181859 
 
 
Projektant:  Daniel Kučera - autorizovaná osoba v oboru technologická zařízení 

staveb, v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden 
pod číslem 0013114 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

- Stavba není členěna  

A.3 Seznam vstupních podkladů 
- Zadávací dokumentace (zpracovaná CETIN) 
- Katastrální mapa 
- Informace z katastru nemovitostí 
- Pochůzka na místě stavby 
- Fotodokumentace z místa budoucí stavby 
- Konzultace se zástupci investora 
- Přehled použitých právních předpisů 

B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území  
– Stavba se nachází na pozemcích druhu: zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha, trvalý travní 
porost 
– Stavbou se využití a zastavěnost území nemění.  

  
 
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
 - Stavba bude umístěna v zastavitelném území v ploše s funkčním využitím „druhu území dle ÚP“ a je 

v souladu s ÚP. 
Stavba se nachází v těchto typech ploch: 
Z – plochy zastavitelné, plochy bydlení, plochy dopravní infrastruktury 
 
 
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území 
 – stavba je v souladu s využitím území 
 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů  
Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou – Odbor životního prostředí a památek – zapracování 

požadavků pro vydání závazného stanoviska v průvodní zprávě  
Magistrát města Liberec – Odbor životního prostředí - zapracování požadavků pro vydání závazného 

stanoviska v průvodní zprávě 
Ministerstvo obrany – odbor ochrany územních zájmů – uvedený záměr není v rozporu 
 
 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.  
- Tato PD neřeší, netýká se této stavby. 
 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů  

• Chráněná oblast: ne 
• Památkové území: ANO 
• Kulturní památky: ne 
• Kácení stromů: ne 
• Les: ne 
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• Zemědělský půdní fond: ANO 
• Dráhy: ne 
• Silnice: ANO 

 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  
- Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 
- Stavba neomezuje okolní stavby a pozemky. Ochranné pásmo je 0,5 m a dále je limitováno hranicí 

pozemku. 
 
Stavba se nachází v ochranných pásmech 

• vodovod a kanalizace 
• metalické a optické vedení CETIN 
• podzemní vn do 35 kV a nn do 1 kV 
• plynovod STL 
• VO 

 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  
- Výstavbou trasy nevzniká požadavek na asanace, demolice ani kácení dřevin. Trasa vedení sítě el. 

komunikací bude vedena v dostatečné vzdálenosti od kmenů stávajících vzrostlých dřevin a nedojde 
k poškození jejich kořenového systému. 

 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa  
 - Stavba má pouze požadavky na dočasné zábory způsobené vytěžením zeminy, její rekultivace 

a následný zához. Tyto dočasné zábory se vztahují pouze k dotčeným pozemkům. Zařízení staveniště 
pro uložení materiálu či úschovu dodávaného materiálu se nepředpokládá. 

 
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 
 – Stavba nevyžaduje nové napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu kromě zařízení 

vlastních. 
 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  
- Stavba není etapizována, stavba nemá podmiňující, vyvolané a související investice. 
-Termín předpokládané realizace: I - II.Q.2023 
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje  
– Výpisy z KN dotčených pozemků jsou uvedeny v dokladové části. 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo 
 - Dotčená parcelní čísla 1755/1; 1193; 1199; 1761; 1450; 1181; 1182; 1153/1; 1201; 1189; 877; 878; 

517; 917; 912; 914, vše k.ú. Hodkovice nad Mohelkou. 

B.2 Celkový popis stavby 

Navržená trasa v délce cca 354 m propojuje stávající síť investora (CETIN) s BTS LIHOD v objektu ZŠ 
(J.A. Komenského č.p. 467). Trasa bude zemní výkopová a bude tvořena novou HDPE trubkou ø40 mm 
s novým TS (trubičkovým systémem) a optickým kabelem. Nová HDPE 40 bude vedena od stávajícího 
ukončení trasy HDPE 40 S (MT + OK) ukončené v pozemku parc.č. 1755/1. Optický kabel bude ukončen na 
novém optickém rozvaděči ODF v outdoor BTS LIHOD v budově ZŠ.  

Vnitřní trasa v objektu ZŠ bude řešena v rámci stupně DPS.   
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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 statického 
posouzení nosných konstrukcí  

- Stavba je navržena jako nová stavba. 
 
b) účel užívání stavby  
– Jedná se o stavbu veřejné technické infrastruktury - podzemní vedení sítě elektronických komunikací, 

zajišťující poskytování služeb vysokorychlostního internetu (zákon 194/2017 Sb.). 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba  
– Stavba je navržena jako trvalá. 
   
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby  
– Netýká se této stavby. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů  
– viz bod B 1 d) 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů  
– viz bod B 1 f) 
 
g) navrhované parametry stavby - základní rozměry, maximální množství dopravovaného média 

apod.  
- Úložná trasa v délce 354 m pro uložení podzemního vedení elektronických komunikací, včetně 1 ks 

HDPE trubky pro MT 3x10/4x7mm a optický kabel. 
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.  
– Zájmem investora je maximální užití vytěžených odpadů. Z toho důvodu bude zemina proseta a dle 

možností použita zpět na zásyp. 
 
Maximální odpady vzniklé při vyhotovení prací: 
Katalog. č. 

odpadu dle  
vyhl. MŽP 

č. 381/2001 Sb. 

Specifikace 
odpadu 

kategorie Množství 
(t nebo 
m3) 

Způsob 
naložení 

s odpadem 

poznámka 

170504 zemina a kamení O 18 m³ Skládka Výkopová zemina 

170101 beton O 0,4 m³ Skládka Výkopový beton 

170301 asfaltové směsi O 0,5 m³ Skládka Výkopový asfalt 

 
Spotřebovaná media - písek, jenž slouží pro vytvoření lože. Odhad 18 m3. 
Stavba nepředpokládá využití a hospodaření s dešťovou vodou (umístěna v podzemí). 
Výskyt emisí je dán pouze dopravou a zhotovením kabelové rýhy. 
 
 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy  

- Předpoklad realizace: I - II.Q.2023. Stavba bude realizována v jedné etapě. 
 
 
j) orientační náklady stavby 
  - Orientační náklady na stavbu jsou 590 tis Kč. 
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B. 2.2. Bezpečnost při užívání stavby 

- Budou dodržovány předpisy BOZP vlastníka (provozovatele) sítí elektronických komunikací.   

B. 2.3. Základní technický popis staveb 
V místě napojení v zatravněném pozemku (parc.č. 1755/1) bude proveden výkop a odhalení stávající trubky 
HDPE 40 S. Odtud bude veden výkop (0,35x0,7m) v zatravněném pozemku směrem k chodníku (parc.č. 
1193), zde bude výkop veden v kraji chodníku vč. zásahu do chodníku a dále v zatravněném pozemku 
(parc.č. 1199). Odtud dojde k překopu asfaltové komunikace (parc.č. 1761) a překop parkoviště (parc.č. 
1450). Dále bude vedena trasa v zatravněném pásu mezi parkovištěm a chodníkem až k místu sloupu VO, 
kde dojde k přechodu chodníku se zámkovou dlažbou a dále bude výkop veden mezi betonovými patkami 
dopravního značení a s ohledem na sítě. Poté bude trasa zavedena do chodníku se zámkovou dlažbou 
(parc.č. 1181). Zde se nachází stávající trasa metalických kabelů vč. chrániček PVC Ø110 mm vedených 
pod komunikací ul. Mánesova (parc.č. 1153/1). Do jedné chráničky PVC Ø110 mm se stávajícím kabelem 
100XN0,6 mm dojde k zatažení nové HDPE 40 mm. 
V případě neprostupnosti stávající chráničky dojde k realizaci řízeného podvrtu pod vozovkou v délce cca 
13m s nutností zhotovení startovací a cílové jámy, včetně kopané sondy dle podmínek GasNet, s.r.o.. 
 K pokračování trasy dojde výkopem v chodníku (parc.č. 1201) se zámkovou dlažbou a dále trasa vstoupí do 
zatravněného pozemku (parc.č. 1189) a (parc.č. 877), kde bude vedena ve stávající trase met. kabelu podél 
chodníku. Trasa bude vedena podél objektu č.p. 13 (parc.č. 878) s živičným povrchem s dostatečným 
odstupem od Lípy. Trasa bude poté zavedena do chodníku se zámkovou dlažbou a odtud bude proveden 
překop ul. Liberecká (parc.č. 517) s povrchem žulová kostka a trasa bude zavedena do chodníku se 
zámkovou dlažbou u objektu č.p. 16. Odtud bude veden výkop cca v trase stávajících metalických kabelů a 
v místě ul. J.A. Komenského bude výkop veden v krajnici v neurčitém terénu a s ohledem na místní sítě a 
vzrostlou zeleň. Dále bude pokračovat výkop v trase stávajících metalických kabelů CETIN se zásahem do 
vozovky (parc.č. 912) a s ohledem hlavně na rekonstruované a stávající sítě vodovodu a kanalizace. V trase 
výkopu dojde k přechodu ulice J. Hory, a dále dojde k překopu komunikace a trasa bude zavedena k ZŠ do 
povrchu s mozaikou (parc.č. 914) tak, aby nebyla v kolizi s kanalizací. Výkop bude veden k rohu objektu ZŠ, 
kde bude trasa přepojena na ohebnou a UV odolnou chráničku a dojde k vyvedení a dále vedení po zdi za 
okapem až na půdu ZŠ. Detail bude řešen ve stupni DPS dle dohody se správcem ZŠ.  
Uvnitř objektu bude instalována vnitřní trasa pro OK a bude použit nehořlavý materiál.  
    
V průběhu trasy dojde k souběhu nebo křížení se stávajícími sítěmi STL plynovod, CETIN, vodovod, 
kanalizace, vn do 35 kV, nn do 1 kV a VO. Detaily a upozornění jsou vyznačeny v polohopisu C.3. 
  
Průvrt zdivem bude řádně ošetřen a utěsněn, aby nedošlo k poškození zdiva a průniku vlhkosti do 
objektu!! 

Všude tam, kde bude vysoké riziko poškození, bude HDPE trubka zatažena do chráničky vrap. 
Ø110mm. 

V celé délce bude do výkopu založena nová trubka HDPE 40 O/BB. 
 
  
Vedení a minimální krytí tras podzemní sítě elektronických komunikací je navrhováno v souladu 

s normou ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“, to znamená: 
- v chodnících je úložná trasa navržena podél obrubníků nebo s ohledem na stávající sítě. Ochranná 

trubka bude v chodnících uložena s min. krytím 0,4 m, 

- ve volném terénu bude minimální krytí chráničky 0,6 m, 

- přes vjezdy na pozemky bude krytí chráničky 0,7 m, 

- při přechodech místních komunikací bude chránička uložena s min. krytím 0,9 m - vždy však bude 
dodrženo min. krytí požadované správcem komunikace,  

- pod vozovkou a vjezdy na pozemky bude ochranná HDPE trubka zatažena do korugované chráničky 
∅ 110 mm, 

- výkop bude v celé délce navržené trasy opatřen výstražnou fólií s logem investora,  

- kabelová rýha bude zasypána, zhutněna a bude provedena definitivní úprava povrchů dle platných 
předpisů a požadavků vlastníků resp. správců, 
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- s ohledem na zajištění bezpečnosti chodců bude výkop v celé délce trasy opatřen zábranami 
a přechodovými lávkami, 

- při průchodu trasy sítě okolo vzrostlé zeleně budou trasy vedeny do vzdálenosti 2,5 metru od kmene. 
V případech, kdy tuto vzdálenost nebude možno dodržet, budou ochranné prvky v příslušných místech 
uloženy do vrap. chráničky ∅ 110 mm – vždy však budou respektovány požadavky správce veřejné 
zeleně. 

Vedení bude kladeno do kabelového lože z kopaného písku nebo prosáté zeminy s krytím podle 
doporučených norem ČSN 73 6133 změna Z1, ČSN 73 6005, ČSN 75 2130 a souvisejících předpisů. Před 
zahájením výkopových prací je nutno provést vytýčení všech sítí a zařízení, jednotlivé správce smluvně 
zavázat k jejich vytyčení a dohledání dle podmínek správců zařízení a provést zápis do stavebního deníku o 
jejich provedení. Vedení bude zakryto cihlami nebo plastovými deskami, nad kterými bude položena 
oranžová výstražná folie šíře 22 nebo 33cm.  

B. 2.4. Základní popis technických a technologických zařízení 

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií. 

- Netýká se této stavby, jedná se o podzemní síť elektronických komunikací. 

B. 2.5. Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Jedná se o podzemní vedení elektronických komunikací tvořené (ochrannou HDPE trubkou v níž je 

veden optický kabel). Ochrana tohoto vedení je řešena jeho uložením do země. Jedná se o propojení 
stávající trasy uložením HDPE trubky do nové úložné trasy. Po dokončení stavby, ani během ní, nebudou 
dotčeny nástupní plochy pro požární techniku a ani odběrná místa pro HZS. Během stavby bude zachována 
průjezdnost a přístupnost dotčené lokality. 

 
Podrobnosti požární bezpečnosti jako je: 

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů  
b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 

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

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně 
možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany 

- Této stavby se netýkají, a proto je tato dokumentace neřeší. 

 

B. 2.6. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby a zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, 
prašnost apod. 

Nutno respektovat požadavky dotčených orgánů státní správy. Stavební práce budou prováděny v době 
od 7 – 21 hodin. Ostatní hygienické požadavky jako větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod. se netýkají této stavby a proto je tato PD neřeší. 

Opatření vlivu stavby na okolí jako vibrace, prašnost, kvalita ovzduší apod. budou vycházet z Programu 
zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod CZ 05, z toho vychází metodika MŽP – Metodika pro 
stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební činnosti – ta obsahuje potřebná opatření.  

 

B. 2.7. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Nutno řešit dle požadavků dotčených orgánů státní správy, obecně viz níže 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  
-  Netýká se této stavby. 
b) ochrana před bludnými proudy  
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- Je řešena volbou použitých materiálů. Ochranné trubky, optický kabel a také veškeré spojky jsou 
z nekovových (nevodivých) materiálů.  

c) ochrana před technickou seizmicitou  
– Netýká se této stavby. 
d) ochrana před hlukem  
– Netýká se této stavby. 
e) protipovodňová opatření  
– Netýká se této stavby. 
f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.  
– Netýká se této stavby. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

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

– Řešeno v bodě B.2.3. a v části C. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 – Netýká se této stavby. 
 

B.4 Dopravní řešení 

Napojení souvisejícího technologického objektu na stávající dopravní infrastrukturu. 
- V průběhu výstavby trasy se předpokládá dočasné omezení dopravního provozu v uvedené 

lokalitě. Parkování vozidel se předpokládá pouze při rozvozu materiálu a montáži optického 
kabelu v závislosti na postupu výstavby trasy OK. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Jedná se o stavbu podzemního vedení sítě elektronických komunikací. Realizace stavby nevyžaduje 
odstranění žádné vzrostlé vegetace. Při výkopových pracích je nutno respektovat vzrostlou zeleň. Trasa 
vedení el. komunikací bude vedena v dostatečné vzdálenosti od kmenů stávajících vzrostlých dřevin a 
nedojde k poškození jejich kořenového systému. Po uvedení terénu do původního stavu, stavba nezanechá 
žádné trvalé následky. Kabelová rýha bude zasypána, zhutněna a bude provedena definitivní úprava 
povrchů dle platných předpisů původního stavu. 

 
 

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

Jedná se o stavbu podzemního vedení sítě elektronických komunikací. Během stavebních prací může 
dočasně dojít ke zhoršení životního prostředí, a proto je nutno respektovat požadavky dotčených orgánů 
státní správy. Po dokončení stavebních prací nezanechá stavba žádné trvalé následky. 

 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  
- Během stavebních prací může dočasně dojít ke zhoršení životního prostředí (zvýšená prašnost, hluk). 

Stavební práce budou prováděny v době od 7 – 21 hodin tak, aby nebyl překročen hygienický limit pro 
stavební hluk ve venkovním chráněném prostoru staveb, tj. 65 dB(A) v LAeq, s. Po dokončení stavebních 
prací nezanechá stavba žádné trvalé následky. 

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

– Realizace stavby nevyžaduje kácení dřevin. Trasa vedení el. komunikací bude vedena v dostatečné 
vzdálenosti od kmenů stávajících vzrostlých dřevin a nedojde k poškození jejich kořenového systému. Při 
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realizaci stavby se neuvažuje s kácením stromů či odstranění keřových ploch a nedojde k jejich 
poškození, dojde k minimálnímu zásahu do travnatého porostu v rozsahu kabelové rýhy (šířka cca 35 cm). 
V případě neúmyslného poškození kořenů budou kořeny dendrologicky ošetřeny.  

Dřeviny rostoucí v blízkosti výkopů budou řádně ochráněny - dle ČSN 83 9061 (kmen a větve chránit 
např. bedněním, bandážováním, vyvázáním větví, při poškození začistit hladkým řezem). Kořeny o průměru 
větším jak 3 cm budou zachovány, tj. podkopány a vedení provlíkáno. Výkopy v blízkosti stromů budou 
prováděny výhradně ručně. V případě, že bude nutné zakrácení větví stromů či keřů bude toto možné 
provést pouze odborně, zahradnickým způsobem a se souhlasem příslušného úřadu OŽP. Pokud budou 
výkopy v blízkosti dřevin prováděné za dlouhodobých teplot vyšších než 25 °C, musí být co nejrychleji 
zahrnuty. Kořeny ve výkopech musí být v tomto případě chráněny (vlhčené jutové pytle apod.) Stavební 
práce budou prováděny tak, aby nebyl překročen hygienický limit pro stavební hluk ve venkovním 
chráněném prostoru staveb. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000  
– Netýká se této stavby. 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 
 – Netýká se této stavby, nejedná se o stavbu podléhající posouzení vlivu stavby na životní prostředí 

(EIA). 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno  

– Netýká se této stavby. 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů  
– Vzniká ochranné pásmo sítě elektronických komunikací dle zákona 127/2005 Sb. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva  
- netýká se této stavby, jedná se o podzemní vedení sítě elektronických komunikací.  

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
– Jedná se o stavbu technické infrastruktury, konkrétně o podzemní vedení sítě elektronických 

komunikací.  
b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 – Výkop je veden v obydlené oblasti. S ohledem na zajištění bezpečnosti náhodných chodců bude 

výkop v celé délce trasy opatřen výstražnou páskou. Výstavbou trasy nevzniká požadavek na asanace, 
demolice ani kácení dřevin.  

c) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)  
– Realizace stavby nevyžaduje trvalé zábory. Během realizace se na místě stavby mohou vyskytovat 

vozidla zhotovitele. 
d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy  
– Netýká se této stavby a v případě omezení pohybu osob po veřejné komunikaci, bude řešeno 

samostatným opatřením v Dokumentaci pro provedení stavby 
e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  
- Uložení přebytečné zeminy a nepoužitého výkopového materiálu zajistí dodavatel stavby v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění. Zařazení odpadu dle druhů a kategorií upravuje vyhláška 
č.93/2016 Sb., katalog odpadů, v platném znění. 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

- Netýká se této stavby. 
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