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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 : Popis území stavby  
a)  Charakteristika stavebního pozemku : 

Uzavřený areál hřbitova je na svažitém pozemku. Jeho osou prochází stavbou 
dotčený chodník. 

b)   Údaje o souladu stavby s platnou ÚPD : 
Rekonstrukce stávajícího chodníku nemění účel pozemku. Stavba je v souladu 
s platnou územně plánovací dokumentací. 

c) Informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území : 
Stavba nepodléhá žádným výjimkám ani úlevovým řešením. 

d) Informace o zohlednění podmínek dotčených orgánů : 
Stavba – rekonstrukce chodníku (udržovací práce) nevyžaduje povolení ani 
souhlas. 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický a stavebně historický průzkum) :  
Bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření řešeného území včetně 
navazujících napojovacích bodů inž. sítí v tř. přesnosti 3. 
Souřadnicový systém: S – JTSK.  
Výškový systém: Bpv. 

f) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 
rezervace, lokality soustavy Natura 2000, apod.) : 
Územní systém ekologické stability (ÚSES):  

V zájmovém území a jeho blízkém okolí se nenacházejí žádná území 
soustavy Natura 2000.  
Záměr nekoliduje s žádným obecně chráněným přírodním prvkem (např. 
skladebné prvky ÚSES, významné krajinné prvky ve smyslu zákona č. 
114/1992 Sb.).  

Dotčené pozemky parc. č. 163/1, 163/2, 163/4 a 163/5 k. ú. Nelahozeves jsou 
vedeny jako ostatní plocha (pohřebiště). Nejsou evidovány žádné další způsoby 
ochrany. V zájmovém území se nenachází inženýrské sítě. 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. :  
Řešené územní se nachází mimo záplavové území a není ovlivněno důlní 
činností. 

h) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry :  
Rekonstrukce stávajících zpevněných ploch chodníku nemá vliv na okolní 
stavby. Odtokové poměry se nemění. 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin :  
Nejsou žádné požadavky na demolice, asanace ani na kácení dřevin. 

j) Požadavky na max. zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa : 
Nejsou. 

k) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) : 
Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající. Technickou infrastrukturu stavba 
nevyžaduje. 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, souvis. investice :  
Stavba se nemá žádné věcné ani časové vazby.  
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m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, dotčených stavbou: 
 

Katastrální území :  Nelahozeves 

Parcelní číslo Druh pozemku Vlastník 

163/1 ostatní plocha  
Římskokatolická farnost Kralupy nad Vltavou, 
Chmelova 212, 27801 Kralupy nad Vltavou 

163/2 ostatní plocha 
Římskokatolická farnost Kralupy nad Vltavou, 
Chmelova 212, 27801 Kralupy nad Vltavou 

163/4 ostatní plocha Obec Nelahozeves, Školní 3, 27751 Nelahozeves 

163/5 ostatní plocha 
Římskokatolická farnost Kralupy nad Vltavou, 
Chmelova 212, 27801 Kralupy nad Vltavou 

 
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo : 
Ochranné ani bezpečnostní pásmo se nenavrhuje. 
  
 
B.2 : Celkový popis stavby  
 
B.2.1   Základní charakteristika stavby a jejího užívání :  
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby : 

Stávající stavba – rekonstrukce chodníku. 
b) Účel užívání stavby : 

Komunikace pro pěší.  
c) Trvalá nebo dočasná stavba : 

Jde o trvalou stavbu. 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby : 
Stavba nepodléhá žádným výjimkám ani úlevovým řešením. 

e) Informace o zohlednění podmínek dotčených orgánů : 
f) Stavba – rekonstrukce chodníku (udržovací práce) nevyžaduje povolení ani 

souhlas. 
g) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 

apod.) : 
Území není památkově chráněné. 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů / 
pracovníků apod.) : 
Zpevněné plochy (chodník a vjezdy )  - cca 124,5 m2. 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod.) : 
Vzhledem k charakteristice stavby se neřeší. 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy) : 
Předpokládané zahájení stavby: 06/2019. 
Předpokládané ukončení stavby: 07/2019. 

k) Orientační náklady stavby : 
Předpokládané náklady stavby : 430.000,- Kč bez DPH. 
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B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení : 
a)  Urbanismus : 

Neřeší se. 
b)  Architektonické řešení : 

Rozsahem je respektováno stávající řešení, Povrch chodníku je navržen 
z kamenné žulové dlažby 60x60mm lemované kamennými obrubami ze stejného 
kamene. Obruby jsou zapuštěny do úrovně terénu/dlažby. 

 
B.2.3  Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby : 

Neřeší se.  
 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby : 
Vzhledem ke sklonovým a prostorovým poměrům pozemku se neřeší. Podélný 
sklon chodníku respektuje sklonové poměry stávající zpevněné plochy. 
 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 
Budou dodrženy všechny bezpečnostní požadavky na výstavbu, především pak 
BOZP všech osob pohybujících se na stavbě i po dokončení stavby. Pro užívání 
nejsou stanoveny zvláštní bezpečnostní předpisy. 

 
B.2.6  Základní technický popis staveb – komunikace : 
a) Stavební řešení : 

Jedná se rekonstrukci komunikace pro pěší – chodníku s kamenným krytem. 
Stávající konstrukce zpevněné plochy (chodníku) bude odstraněna včetně 
krajníků.  

b) Konstrukční a materiálové řešení : 
Konstrukce budou zvoleny dle ČSN 73 61 10 „Projektování místních 
komunikací“ s tím, že finální krytí chodníku bude z žulové dlažby 40-60mm. 

c) Mechanická odolnost a stabilita : 
Materiály použité pro stavbu budou mít platné atesty prokazující vhodnost 
použití pro daný účel a komunikace bude konstruována dle TP 170 pro dopravní 
zatížení VI. 

 
B.2.7  Základní popis technických a technologických zařízení – zásady řešení 

zařízení : 
Stavba neobsahuje, neřeší se. 

 
B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení : 

Neřeší se. 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana :  
Neřeší se. 

 
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.)  : 
Během stavby budou dodržovány podmínky Nařízení vlády ČR o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006 Sb. Hladina hluku 
(akustického tlaku) působeného stavbou ve venkovním prostoru v době mezi 7. 
až 21. hodinou nesmí překročit 65 dB měřeno ve vzdálenosti 2 metry od fasád 
obytných objektů. Ve vnitřním prostoru nesmí být v době mezi 7. až 21. hodinou 
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překročena hladina hluku 55dB. Za dodržení těchto podmínek zodpovídá 
dodavatel stavby.  
  
Samotná stavba po jejím dokončení nebude zdrojem hluku ani prašnosti. 
Případné zdroje hluku a vznik prašnosti v průběhu stavby bude řešeno 
operativně po dohodě mezi investorem, dodavatelem stavby a obcí. 

 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí : 

Neřeší se. 
 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu : 
a) Napojovací místa technické infrastruktury : 

Neřeší se. 
 

b) Popis, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky : 
 

Likvidace dešťových vod z komunikace 
Dešťová voda bude odváděna stávajícím způsobem-povrchově. Pro 
snadnější směrování dešťových vod na svažitém pozemku je středem 
zpevněné plochy navržen štěrbinová žlab. Ten je na hranici stavby (v bráně) 
napojen na stávající vpust. 
 

B.4 Dopravní řešení : 
a) Popis dopravního řešení  

Revitalizace pěší komunikace v areálu hřbitova - jedná se o rekonstrukci 
chodníku s šíří 5,5 – 9 m a s jednostranným chodníkem o š. 1,8 – 4,25 m. 
Chodníkové plochy budou provedeny s dlážděným kamenným krytem 
s konstrukcí ve složení (D2, TDZ CH): 
 

 kamenná dlažba   DL        40 - 60 mm 
 ložná vrstva    L     30 mm    
 štěrkodrť 0-45    ŠDmin B  150 mm  45 MPa    
 celkem          min. 240 mm 

 
Všechny zpevněné plochy budou upnuty do kamenných obrubníků 
osazených do betonového lože s opěrou min. tl. 0,10 m z betonu 
C 16/20nXF1. Konstrukce nových zpevněných ploch chodníků, vozovek a 
parkovacích stání jsou navrženy v souladu s technickými podmínkami TP170 
„Navrhování vozovek pozemních komunikací”. Tyto podmínky zejména 
únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další je potřeba ověřit na 
místě samém příslušnými zkouškami. Veškerý materiál použitý do díla musí 
odpovídat příslušným ustanovením ČSN a TP. 
Rozsah zpevněných ploch je zřejmý z koordinačního situačního výkresu 
1:200 a Vzorového příčného řezu 1:50. 

b) Napojení územní na stáv. dopravní infrastrukturu 
Neřeší se, napojení je stávající. 

c) Doprava v klidu 
Neřeší se. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav : 
a) Terénní úpravy : 

V rámci terénních úprav budou provedeny finální terénní úpravy zejména v 
prostoru napojení zpevněných ploch na terén mezi hroby, kde bude 
doplněna / odebrána a vysvahována zemina od obrubníků komunikace ke 
stávajícímu terénu. 

b) Použité vegetační prvky: 
Po stavební činnosti bude provedeno zatravnění dotčených nezpevněných 
ploch.  

c) Biotechnická opatření: 
Ozeleněním (zatravněním) ploch je zabráněno erozi půdy z nezpevněných 
ploch. 

 
B.6 Popis vlivů stavby na ŽP a jeho ochrana : 

a) Vliv na ŽP – ovzduší, hluk, voda. odpady, půda :   
Postup a způsob likvidace odpadního materiálu musí být prováděn dle 
veškerých platných předpisů. Legislativu oblasti nakládání s odpady řeší 
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, na který v souvislosti se stavební činností 
navazují především vyhlášky č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů, č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, č. 
93/2016 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů, č. 294/2005 
Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 
terénu, ve znění pozdějších předpisů a č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů. 
V průběhu výstavby budou vznikat běžné odpady ze stavební činnosti. Tyto 

odpady musí být odstraňovány v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech. Totéž platí, když by při výstavbě vznikly další nebezpečné odpady 
(zbytky barev, odpadní oleje apod.).  
Odpad vzniklý na stavbě bude přednostně recyklován. Pokud tak nelze 

učinit, může se odvést na příslušné zařízení anebo předat k odstranění 
oprávněné osobě. Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich 
odstraněním. Pro materiálové využití výkopových zemin, které se stanou 
odpadem, je nutno postupovat dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění 
pozdějších předpisů, především ustanovení § 12 a následujících a přílohy č. 
10 a 11 této vyhlášky. 
Ve všech případech využívání odpadů musí být dodržena povinnost §12 
odst. 2 a §14 odst. 1 a 2 zákona o odpadech. To znamená, že odpady smějí 
být využívány pouze: 

-   v zařízeních, která jsou k využívání odpadů podle zákona určena, tj. k 
jejichž provozování byl vydán souhlas příslušným krajským úřadem 
-   v zařízeních, která nejsou k využívání odpadů podle zákona určena, ale 
v nichž je přesto možné v souladu s §14 odst. 2 zákona o odpadech 
využívat odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny. 
Není požadován souhlas k provozování těchto zařízení, ale musí být 
prokázána shoda odpadu se vstupní surovinou. 

V případě pochybností, zda movitá věc je či není odpadem, rozhoduje 
příslušný krajský úřad, a to na návrh vlastníka této movité věci nebo 
správního orgánu, který provádí řízení, v němž se otázka naskytla, nebo 
který rozhodnutí o této otázce potřebuje ke své další činnosti. 
Průvodce odpadů nebo oprávněná osoba zařazují odpady pod šestimístná 
katalogová čísla druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů, v nichž první 
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dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí 
dvojčíslí druh odpadu. 
Po dobu výstavby lze předpokládat zvýšení prachových emisí a určité 
nevýznamné znečištění oxidy dusíku při dopravě materiálu a provozu 
stavebních strojů. Zvýšená bude rovněž hlučnost. U hlučnosti provozu stavby 
platí omezení veřejnoprávními předpisy a předpokládá se, že stavba svou 
hlučností nepřekročí platné hygienické normy a nařízení. Během stavby 
budou prováděna všechna dostupná opatření pro snížení hlučnosti a 
zejména prašnosti (plachty, kropení, zohlednění technologií). 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, rostlin a 
živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině : 
V rámci budování stavby i jejího užívání je třeba v co nejmenší míře 
ovlivňovat okolní přírodu i krajinu. V uvedené lokalitě není známo, že by se 
vyskytovali chráněné dřeviny, rostliny a živočichové. Stavba nebude mít po 
dokončení negativní vliv na přírodu a krajinu. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 :  
Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) Návrh na zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení EIA : 
Nevztahuje se k projektu. 

e) Navrhovaná ochranná pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany dle 
jiných právních předpisů :  
Není řešeno. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů : 
Nenavrhují se. 

 
B.7 Ochrana obyvatelstva : 

Neřeší se. 
 
 

B.8 Zásady organizace výstavby :  
a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu :  

Přístup na staveniště je řešen po stávající komunikaci ulice Školní. Elektřina 
bude zajištěna z mobilního zařízení. Jako zdroj vody pro stavu bude použita 
hřbitovní studna. 

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin :  
Staveniště je oplocené. Přesto musí být jeho rozsah výrazně označen a 
omezen nepovolaným vstup na staveniště. V lokalitě nejsou objekty 
k demolici ani není požadavek na kácení. 

c) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) :  
Nejsou.  

d) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy :  
Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace.  

e) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin :  
Zemní práce budou minimální. Revitalizované plochy budou řešeny 
v rozsahu stávajících ploch. Bilance se nestanovuje. 

 
B.9  Celkové vodohospodářské řešení : 

Neřeší se. 


