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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 

V rámci této PD nejsou kladeny požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace 

stavby. Po dokončení terénních úprav je v plánu obce Nelahozeves na pozemku parcelní číslo 

111 provedení parkové úpravy. Bude se jednat o samostatný projektový záměr [c22]. 

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, 

Před zahájením prací bude dodavatelem stavebních prací vypracován plán BOZP. 

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo 

bezpečnostních pásmech jiných staveb, 

Zabezpečení stavby dle podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví bude zajištěno dodavatelem stavebních úprav. Při návrhu projektu nebylo nutno řešit 

zvláštními opatřeními zajištění bezpečnosti práce, neboť podle povahy stavebních úprav lze 

bezpečnost stavebních zaměstnanců a veřejnosti zajistit podle platných bezpečnostních 

předpisů a technických norem, které je nutno bezpodmínečně respektovat v plném rozsahu.  

Dodavatel stavebních úprav zpracuje plán BOZP podle svých bezpečnostních pravidel  

a technologických postupů. 

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, 

závazné normy apod.) v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti ochrany 

zdraví (zejména vyhl. č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

• Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

• Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, 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) 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• 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 

Zhotovitel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce 

až po opuštění pracoviště. Je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště 

osobními ochrannými prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby z prováděných 

prací vyplývá. 

Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí. Jakékoliv 

poškození musí být hlášeno provozovateli sítě. V nebezpečném prostředí nesmí pracovník 

pracovat osaměle, kde není v dohledu nebo doslechu další pracovník. 

Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla 

a pokyny. Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich 

práci určeny, dodržovat bezpečnostní označení a signály pověřených pracovníků dozorem na 

pracovišti. 

Zavěšování břemen na jeřáb provádí pověřený pracovník (vazač). Před vlastním zdvihem 

musí být provedena kontrola bezpečnosti nadzvednutím břemene. Pod dopravovanými 

břemeny ani v jejich blízkosti se do ustálení břemene nesmí nikdo zdržovat. Jeřáb bude 

zapatkován, přičemž nebudou porušeny sítě TI. 
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Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto činnost příslušnou 

odbornou způsobilost. Stroje a technická zařízení mohou být uvedena do provozu, jen 

odpovídají-li příslušným předpisům technického stavu. 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha 

musí být předem vyznačena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí 

být pracovníci dodavatele prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět 

za odborného dozoru příslušné organizace, bez použití mechanizmů a za dodržení dalších 

podmínek správce. 

 Staveniště bude v průběhu provádění prací zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. 

Před zahájením stavebních úprav bude dodavatelem stavebních prací zpracována projektová 

dokumentace dopravně inženýrským opatření (DIO). 

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na 

něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo 

požadavků stavebníka na provádění stavby apod., 

Stavební a zemní práce budou probíhat pouze v rozsahu pozemku parc. č. 111, 120/70, 

120/5, 108/1, 108/5 a 108/6 na k.ú. Lešany u Nelahozevsi. 

Před zahájením zemních prací budou geodeticky vytyčeny hranice pozemku parc. č. 111. 

Na pozemcích p. p. č. 108/1, 108/5 a 108/6 dojde k zasypání stávající jámy. Zasypání bude 

provedeno do úrovně stávajícího terénu (resp.  na těchto pozemcích nedojde k nasypání 

materiálu nad úroveň okraje jámy). Rozsah navrhovaných zemních prací v rámci vlastního 

zemního tělesa na pozemku p. p. č. 111 bude poté upraven dle skutečných hranic tak, aby 

nedošlo k dotčení okolních pozemků. 

e) ochrana životního prostředí při výstavbě. 

Pro výstavbu bude použita jen mechanizace v náležitém technickém stavu, aby nedošlo k 

úniku ropných látek do půdy. Stavební práce budou probíhat tak, aby nedocházelo ke 

znečištění ovzduší a okolí stavby (odfouknutí lehkých odpadů apod.). Všechny odpady budou 

likvidovány dle platných předpisů a po dokončení stavby bude likvidace řádně doložena. 

Upozorňujeme, že při ukládání stávající navážky na pozemku parc. č. 111 byl uložen i 

recyklovatelný materiál, který bude ručně přetříděn (igelity, polystyreny, kabely, skelná 

textilie, apod…) a bude s ním naloženo dle platných právních předpisů. 

 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území, soulad navrhované 

stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Na pozemku p.č. 111, k.ú. Lešany u Nelahozevsi docházelo již před rokem 2010 (dle 

sdělení místních obyvatel dokonce již od roku cca 1950) k ukládání odpadu. V souvislosti s 

výstavbou areálu Anglického resortu a stavbou kanalizace prováděnou firmou POHL CZ, a.s. 

zde byla následně ukládána také zemina vytěžená při stavebních pracích (v zemině se místy 

nacházel i různý stavební a jiný odpad). Vzniklo tak těleso navážky o půdorysné ploše cca 

5550 m2 a výšce cca 5 - 13 m, které se nachází v bezprostřední blízkosti rodinných domů 

Anglického resortu. Těleso navážky však kromě pozemku p.č. 111 částečně zasahuje i na 

okolní pozemky. 

Pozemek p.č. 111, který je nejvýznamněji dotčeným pozemkem, je v katastru nemovitostí 

evidován jako ostatní plocha (druh), neplodná půda (způsob využití). 
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b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem, 

Pro navrhovanou stavbu nebylo vydáno žádné z výše uvedeného.  

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby, 

Na pozemku p. č. 111 se dle platného územního plánu nachází plošný interakční prvek IP 

12 (struktura remízů a keřových porostů na svazích i rovině o větší výměře). S interakčními 

prvky lze pracovat jako se zelení rozptýlenou a s funkční kostrou ekologické stability v terénu 

podporující opatření na zadržení vody v krajině. 

Obec Nelahozeves má v plánu po provedení terénních úprav zřídit na pozemku parkovou 

úpravu. Pro tuto část záměru bude vypracována samostatná projektová dokumentace 

sadových a parkových úprav [c22]. Záměr je zcela v souladu s platným územním plánem. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území, 

 Záměr je v souladu s obecnými požadavky na využívání území. Pro záměr nebyla vydána 

taková rozhodnutí. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

 V rámci revize 1 projektové dokumentace byly doplněny úpravy návrhu dle požadavků 

stavebníka (obce Nelahozeves) vyplývající z projednání záměru se stavebním úřadem MěÚ 

Kralupy (odbor výstavby a územního plánování) a s vlastníky dotčených pozemků [c23]. 

Projektová dokumentace bude předložena vodoprávnímu úřadu (OŽP Kralupy nad Vltavou) 

k vyjádření. Toto vyjádření bude poté doloženo s projektovou dokumentací stavebnímu úřadu. 

U záměru bude požádáno o povolení změny v souladu a v souvislosti s vydaným rozhodnutím 

o odstranění terénních úprav [a1]. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

V lokalitě byl v 08/2015 proveden hydrogeologický průzkum kontaminace pozemku p.č. 

111 [c8], z něhož vychází řešení terénních úprav navržených v této PD.  

Na základě provedeného průzkumu bylo osobou s příslušnou odbornou způsobilostí 

konstatováno, že:  

V lokalitě nebylo prokázáno významné znečištění navezeného materiálu a přípovrchových 

vrstev horninového prostředí.  

Výsledky analýzy vzorků zemin a vod neprokázaly významné znečištění nesaturované ani 

saturované zóny horninového prostředí. Navezený materiál do hloubky 5,0 m pod terén lze 

uložit na skládku ostatního odpadu. Ostatní na skládku komunálního odpadu. Při dodržení 

technologického postupu likvidace odpadů není předpoklad jakéhokoli negativního vlivu na 

podzemní vody, na zdraví člověka či jednotlivých složek životního prostředí.  
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g) ochrana území podle jiných právních předpisů (například zákon č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči, ve znění pozdějších přepisů, zákon č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.), 

Stavba zasahuje do ochranného pásma splaškové kanalizace. Stavba nezasahuje do 

ochranných pásem ostatních stávajících sítí technické infrastruktury ani do ochranného pásma 

lesa. Území dotčené navrhovanou stavbou se nedotýká památková péče. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Území stavby se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území (dle Mapy důlních děl 

a poddolovaných území vydané Českou geologickou službou (ČGS) [c21]). 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území, 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Terénní úpravou dojde 

k úpravě nivelety povrchu a pravidelnému vysvahování stávajícího terénu. Plánovanými 

sadovými a parkovými úpravami poté dojde ke zlepšení z hlediska estetického. 

Provedením terénních úprav rozhrnutím a vyrovnáním tohoto v minulosti navezeného 

materiálu tak dojde naopak ke zlepšení prostředí. Stavba bude svahována směrem k údolnici, 

do místa plánovaného poldru – navržen v generelu odvádění dešťových vod [c10]. S ohledem 

na to, že povrch bude zatravněn a udržován, je počítáno s tím, že většina srážkových vod 

dopadlých na zemní těleso bude plošně zasakována přímo na pozemku. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

V rámci terénních úprav bude rozhrnuto (přesunuto) celkem cca 4970 m3 zeminy. Dále 

bude provedeno kácení dřevin a náletů v ploše cca 1570 m2.  

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,  

Plánovaný záměr terénních úprav zasahuje na p. p. č. 108/1, 108/5 a 108/6, jejichž druh 

pozemku je dle KN orná půda a spadají do ochrany ZPF. Na těchto pozemcích dojde 

k dočasnému záboru zemědělského půdního fondu po dobu kratší než 1 rok a dle § 9 zákona 

334/1992 Sb. tak není v tomto případě třeba souhlas pro odnětí ze ZPF. Pozemky budou navíc 

dotčeny pouze terénními úpravami (zasypáním stávající jámy), které budou mít pozitivní vliv 

na přístupnost a využitelnost území. Navrhovaný záměr nezasahuje na pozemky určené 

k plnění funkce lesa.  

l) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní  

a technickou infrastrukturu), 

Přístup na stavbu je možný z ulice Letní a Jarní v místní části Lešany (obec Nelahozeves). 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

Stavba není podmíněna dalšími investicemi. Sadové a parkové úpravy budou samostatnou 

investicí bezprostředně navazující na dokončení terénních úprav. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

k.ú.: Lešany u Nelahozevsi [702781] – pozemky parcelní číslo 111, 120/70, 120/5, 108/1, 

108/5, 108/6. 
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o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo. 

Navrhovanými terénními úpravami nevznikne žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

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, 

Jedná se o terénní úpravy navezeného materiálu, který zde byl umístěn bez povolení 

v souvislosti s výstavbou areálu Anglického resortu a stavbou kanalizace. Terénní úpravy 

pozemku jsou navrženy tak, aby objem odtěženého materiálu ze stávajícího zemního tělesa 

odpovídal objemu materiálu, který je navrženo uložit a rozhrnout na pozemku parc. č. 111 a 

pro zasypání stávající jámy, která sousedí s řešeným zemním tělesem. V rámci terénních 

úprav dojde k urovnání povrchu navážky na pozemku p.č. 111 a dále k odstranění části tělesa 

navážky tak, aby byla pata svahu odsazena dále od komunikace mezi ulicemi Jarní a Letní a 

také od hranice pozemku p.č. 111 a 120/5. Výpočty bilance objemů materiálu jsou 

archivovány u zpracovatele projektové dokumentace. 

Jedná se o změnu dokončené stavby. 

 

Předmět revize: 

V rámci revize 1 zpracované v říjnu roku 2019 byl návrh v projektové dokumentaci 

doplněn o zasypání stávající jámy (na p. p. č. 108/1, 108/5 a 108/6) sousedící s řešeným 

zemním tělesem (resp. navážkou). Jáma bude zasypána do úrovně stávajícího okolního terénu. 

Pro zasypání bude použit materiál ze zemního tělesa. V souvislosti s tím dojde ke snížení 

úrovně plochy na koruně zemního tělesa o cca 0,4 m oproti původní dokumentaci (zpracované 

06/2019). V revizi je dále mírně upraven rozsah terénních úprav na severovýchodním okraji p. 

p. č. 111. Terénní úprava bude provedena takovým způsobem, aby bylo umožněno výhledové 

napojení na plánovaný chodník (ten není součástí této PD). 

 

V rámci přílohy 1 souhrnné technické zprávy je přiložena vizualizace tělesa navážky před 

a po provedení navrhovaných terénních úprav. Dále je v příloze zakreslena i vizualizace 

výhledově plánovaného chodníku, jehož trasa byla převzata ze studie sadových úprav [c22]. 

Návrh chodníku není předmětem této PD. 

b) účel užívání stavby, 

Pozemek bude po dokončení terénních úprav oset travou, účel terénních a navazujících 

sadových úprav bude především krajinotvorný a rekreační.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Stavba nevyžaduje vydání rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby. Předmětem terénních úprav není návrh řešení pro zajištění bezbariérového užívání 

stavby. 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Viz B.1 e). 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů (například zákon č. 20/1987 Sb., 

o státní památkové péči, ve znění pozdějších přepisů, zákon č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.), 

Navrhovaná stavba nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů. 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

Rozsah terénních úprav  cca 5570 m2 

Objem zemních prací  cca 4970 m3  

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod., 

Terénní úpravy jsou navrženy tak, aby se objem vytěžené zeminy rovnal objemu zeminy 

ukládané (vyrovnaná bilance). Realizací terénních úprav vznikne nová rovinatá plocha, která 

umožní vytvoření sadové úpravy a dalšího využití území. 

 

Při realizaci záměru budou vznikat různé druhy odpadů dle vyhl. č. 93/2016 Sb., o 

Katalogu odpadů v platném znění, zvláště pak odpady stavební a demoliční. Vzniklé odpady 

budou dle § 9a odst. (1), zákona o odpadech přednostně nabídnuty k recyklaci, pokud jejich 

recyklace nebude možná, budou nabídnuty k jinému využití, teprve poté předány dle § 16 

odst. (1) písm. c) zákona o odpadech oprávněné osobě k jejich odstranění. Odpady budou dle 

§16 odst. (1) písm. e) a f) zákona o odpadech shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů 

a kategorií a budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. 

O těchto odpadech bude vedena dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech průběžná evidence.  

Veškerý odpadní materiál bude likvidován dle platných předpisů a po dokončení stavby 

bude likvidace řádně doložena. V rámci navrhované terénní úpravy na stávajícím tělese 

navážky lze přepokládat produkci či zastižení níže uvedených odpadů. 

 

kód druhu odpadu druh odpadu kategorie 

17 01 01 beton O 

17 01 02 cihly O 

17 01 03 tašky a keramické výrobky O 

17 02 01 dřevo O 

17 02 02 sklo O 

17 02 03 plasty O 

17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

20 02 01 biologicky rozložitelný odpad O 

 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizace stavby, členění etapy, 

Předpokládané doba provádění terénních úprav je 2 měsíce. 



www.vhsprojekt.cz 

Terénní úpravy na pozemku p.č. 111, k.ú. Lešany u Nelahozevsi – DPS – Revize 1 9 

j) orientační náklady stavby.

Orientační odhad nákladů na realizaci stavby je cca 2 350 000 Kč s DPH. 

Vypracoval: Filip Soudek a kol. 

V Kralupech nad Vltavou, 10/2019 

Přílohy: 

1) Vizualizace navrhovaných terénních úprav



PŘÍLOHA č. 1 - VIZUALIZACE NAVRHOVANÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 

Pozn.: Plánovaný chodník není součástí této PD.  

STÁVAJÍCÍ STAV 

NAVRHOVANÝ STAV 

CHODNÍK 
(VÝHLEDOVÝ STAV) 



SZ POHLED 

PŘED REALIZACÍ NAVRHOVANÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 

 

PO REALIZACI NAVRHOVANÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 

  



SV POHLED 

PŘED REALIZACÍ NAVRHOVANÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 

 

PO REALIZACI NAVRHOVANÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

  



JZ POHLED 

PŘED REALIZACÍ NAVRHOVANÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 

 

PO REALIZACI NAVRHOVANÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 

  



JV POHLED 

PŘED REALIZACÍ NAVRHOVANÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 

 

PO REALIZACI NAVRHOVANÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 

  



ZÁKRES NAVRHOVANÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV A PLÁNOVANÉHO CHODNÍKU (NENÍ SOUČÁSTÍ 

TÉTO PD) DO SITUACE STUDIE REHABILITACE ÚZEMÍ A POSÍLENÍ REKREAČNÍHO POTENCIÁLU 

LOKALITA LEŠANY [c22] (VARIANTA AKTIVNÍ) 

 

  



POHLED NA PLÁNOVANÝ CHODNÍK (VÝHLEDOVÝ STAV - NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PD) 

SV POHLED 

 

SZ POHLED 
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