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1. Technická zpráva 

1.1. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 
staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie 

Objekt stávající základní školy se nachází v zastavěné části obce Dolní Bečva. Způsob 

využití objektu je v katastru nemovitostí veden jako objekt občanské vybavenosti. 

Staveniště bude součástí uzavřeného areálu - budovy. Staveniště je tvořeno částí podkroví 

budovy základní školy. Na budovu navazují volné plochy zpevněné, které budou sloužit pro 

ukládání materiálu a i nezpevněné – zatravněné. Na stávající hlavní vstup do školy bude umístěno 

označení -  staveniště – pro zamezení pohybu nekvalifikovaných osob po staveništi. Mezideponie 

nebudou vytvářeny. 

 

1.2. Významné sítě technické infrastruktury 

Okolo budovy se nacházejí stávající přípojky inženýrských sítí, které jsou pod správou 

majitele areálu, dodavatelé stavebních prací budou před zahájením stavebních prací s tímto 

umístěním přípojek seznámeni.  

 

1.3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 
staveniště apod. 

Vše řešeno ve stávající budově. 

1.4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

Stavba se nachází v uzavřeném areálu - budově, bez nutnosti úprav pro osoby s omezenou 

schopností orientace a pohybu. 

 

1.5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 
veřejných zájmů 

Výstavbou nebudou dotčeny veřejné zájmy. 

 

1.6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 
objektů 

Jako zařízení staveniště bude použit provizorní plechový sklad na uložení materiálu, nebo 

použit stávající objekt. 

 

1.7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení  

Na stavbě nebudou stavby vyžadující ohlášení. 
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1.8. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP a 
ochrany zdraví 

 

Předpokládané odpady 
 Smrkové řezivo – trámy, sloupy 

 Konstrukce původní střechy  

  Ve skladbě dle PD 

   Vodotěsná krytina – 3xIPA 

   Kašírovaný polystyren 50 mm       Vybouráno 

   Podkladní spádová struska 

   Železobetonová konstrukce (panely) 

 Zdivo cihelné 

 

Vzhledem k těmto skutečnostem projektant nepředpokládá výskyt materiálu 

zatříděného dle Vyhlášky MŽP č.381/2001Sb pod číslem 17 06 01 – Izolační materiály 

s obsahem azbestu 
 

1.8.1. Bourací práce 

 

 Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí vždy uskutečnit odborná 

prohlídka a průzkum stavu objektu a jeho okolí.  

 Ze získaných údajů a informací (pořizuje se zápis) a dostupných podkladů se zpracovává 

technologický postup - plán. Jedná-li se o bourání nebo rekonstrukci menšího rozsahu (drobné 

přízemní objekty apod.), postačí, aby byl pracovní postup stanoven odpovědným 

pracovníkem. Bourací práce je možno zahájit až po vydání písemného příkazu odpovědným 

pracovníkem. Tomu však vždy musí předcházet splnění těchto požadavků:  

 ohrožený prostor včetně vstupů do objektu musí být zajištěn proti vstupu 

nepovolaných osob, některým ze způsobů dříve uvedených (oplocení, ohrazení, 

střežení, vyloučení provozu),  

 odpojení všech rozvodů a zařízení,  

 zajištění proti nežádoucímu zřícení nebo uvolnění podlah a částí nosných prvků 

konstrukce (vzepřením, zesílením, stažením),  

 zajištění náhradních zdrojů (voda, elektrický proud) a technické vybavenosti podle 

technologie bourání (pomocné konstrukce atd.).  

 

 Vybourávaný materiál se musí odstraňovat tak, aby nedošlo k přetížení podlah.  

 

 Vybouraný materiál musí být skladován tak, aby neomezoval další průběh bouracích prací. 

 

 Bourat se musí tak, aby se nenarušila stabilita okolních objektů. 

 

 Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů je dovoleno, 

pokud jsou učiněna opatření ke stabilizování zůstávající části konstrukce. 
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 Pokud není zajištěna únosnost bourané konstrukce, musí být bourání prováděno ze 

samostatné pomocné konstrukce. 

 

 Konstrukční prvky mohou být odstraněny při ručním bourání jen tehdy, nejsou-li zatíženy. 

 

 Ruční strhávání stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno. 

 

 Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně shora dolů, při ručním bourání ze 

zvýšených pracovních podlah musí být provedena opatření stanovená pro práce ve výškách. 

 

 Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky k zabezpečení 

pracovníků v technologickém postupu. Tato činnost, nebo je-li bourání prováděno více četami, 

případně u bouracích prací složitějších objektů, smí být prováděna pouze za stálého dozoru 

odpovědného pracovníka. Stálým dozorem se rozumí nepřetržité sledování pracovní činnosti 

pracovníků a stavu pracoviště osobou, která nesmí být zaměstnána ničím jiným než kontrolou 

stanoveného postupu a nesmí se z daného místa vzdálit.  

Je nutné dodržet tyto základní požadavky: 

1. Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí provádět  

pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracích prací. Při 

bouracích pracích, pro něž se dokumentace bouracích prací podle zvláštního právního 

předpisu nezpracovává, zajistí zhotovitel zpracování technologického postupu na základě 

provedeného průzkumu stávajícího stavu bourané stavby, jejího statického posouzení a 

zjištění vedení, popřípadě staveb a zařízení technického vybavení a stavu dotčených 

sousedních staveb. K průzkumu se využijí stávající dostupné dokumentace o stavbě samé a 

o stavbách sousedních, vyjádření vlastníků popřípadě správců technické infrastruktury a 

vlastní ohledání staveniště. Na základě statického posouzení se zajišťuje, aby v  průběhu 

prací  nedošlo   k nekontrolovanému   porušení    stability    stavby    nebo   její    části. O 

provedeném průzkumu vyhotoví zhotovitel zápis. 

2. Průzkumem zjištěné podzemní prostory, například dutiny, studně nebo jiné podzemní 

objekty, musí být před zahájením bouracích prací zasypány nebo jiným způsobem  

zajištěny. 

3. Bourání staveb vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od 

výšky 3 m, bourání schodišť a vysunutých částí, rekonstrukce a bourání, při kterých 

dochází ke změně konstrukční bezpečnosti stavby, strojní bourání, bourání specifickými 

metodami, jako je řezání kyslíkem, a bourací práce podle bodu 26., smějí být prováděny 

pouze fyzickými osobami k tomu určenými zhotovitelem, pokud je zajištěn stálý dozor 

vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem pověřenou; fyzická osoba pověřená 

stálým dozorem po celou dobu výkonu stálého dozoru sleduje určené pracoviště, 

provádění prací a pohyb fyzických osob na něm, z tohoto pracoviště se nevzdaluje a 

nevykonává jinou činnost než dozor. 

4. Stálý dozor podle předchozího boduje dále nutno zajistit, jestliže bourací práce probíhají na 

dvou nebo více místech v rámci jedné bourané stavby současně.  

5. Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem podle  
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bodu 1 odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologického  

postupu těmto skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací.  

6. Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti  

vstupu nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané  

stavby jakož i na jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného  

zájmu, jenž by mohl být těmito pracemi ohrožen. 

7. Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně  

1,8 m, pokud tomu použitá technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit, 

musí být zajištěn jiným vhodným způsobem, například střežením nebo vyloučením  

provozu. 

8. Vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané stavbě musí být před zahájením prací 

odpojeny a zajištěny proti použití. Podle okolností se proti poškození zajistí i vedení 

technického vybavení, do nichž je stavba prostřednictvím přípojek napojena. Pokud u 

rekonstruované stavby nelze z provozních důvodů vnitřní rozvody a instalace odpojit,  

stanoví zhotovitel opatření k zajištění jejího bezpečného provozu během provádění 

bouracích prací. 

9. K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je nutno zřídit 

dočasné elektrické zařízení splňující normové požadavky. Toto zařízení, stejně jako 

dočasný přívod vody pro kropení k omezení prašnosti, je nutno v průběhu bouracích prací 

zabezpečit proti poškození. 

10. Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou zhotovitelem  

vydán písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi,  

materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém postupu. 

11. Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě  

bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k 

neprodlenému opuštění pracoviště.  Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby 

zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny.  

12. Zhotovitel zajistí, aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění  

sousedních staveb způsobem stanoveným v dokumentaci bouracích prací popřípadě 

v technologickém postupu tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita. 

13. Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích vnějších  

stranách nesmějí být zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes ně strháván 

materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu navrženy.  

14. Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k  přetížení 

podlah nebo stropních konstrukcí následkem jeho nahromadění.  

15. Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané 

konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného 

přerušení bouracích prací například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace.  

16. Jestliže v průběhu bouracích nebo rekonstrukčních prací je část stavby nadále užívána, 

musí být v technologických postupech stanoveno bezpečnostní zajištění a kontroly 

pracovišť se zřetelem na zajištění ochrany života a zdraví fyzických osob, které stavbu 

užívají. 



Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva 

Obec Dolní Bečva 

 

 Název 

E – ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Strana 

6 z 7 

Arch. č. 

201173 - E 

17. Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů smí být 

prováděny pouze tehdy, jestliže byla učiněna opatření k zajištění stability zbývajících 

konstrukcí a částí stavby. 

18. Není-li zajištěna dostatečná únosnost konstrukcí bourané stavby, provádějí se bourací 

práce ze samostatné pomocné konstrukce. 

 

Při realizaci stavebních prací bude dodržena vyhláška o Bezpečnosti práce č. 309/2006 a 

591/2006. 

 

1.9. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Provádění stavby provedeno bez negativního dopadu na životní prostředí. 

 

1.10. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích 
termínů 

 

Termín zahájení stavby:   1.7. 2012 

Termín kolaudace :    30.8.2012 

 

Předpokládaná lhůta výstavby bude max. 2 měsíce. Výstavba bude provedena v 1 etapě. 

 

1.10.1. Stanovení kontrolních prohlídek 

Návrh kontrolních prohlídek je uveden orientačně, stavebník bude informovat stavební úřad 

cca 7 pracovních dní před plánovaným krokem telefonicky. 

 

Termín:    

a) Provedení bouracích prací 

b) Provedení nosných konstrukcí 

c) Kompletace ZTI, povrchové úpravy 
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2. Výkresová část 
 

2.1. Celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a 
staveb zařízení staveniště 

 

Vzhledem k rozsahu stavby bude zařízení staveniště tvořit stávající část podkroví budovy 

základní školy. 
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