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B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
 
 

B.1.a. Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též 
vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický 
průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 
rezervaci nebo je v památkové zóně 

 
Staveniště tvoří jednak prostor mezi korytem Malše a komunikací Na nábřeží 

(v úseku navržené říční úpravy), kdy staveniště zasáhne jak do koryta Malše , tak do 
okraje komunikace, dále pak staveniště zahrne pruh podél lomené či lokálně 
zakřivené navržené trasy ochranné zídky, jejíž trasa vede od Malše podél parkoviště 
před zástavbou v ulici Karla Buriana, lemuje podél komunikace park u Malého jezu, 
komunikaci dále  za točnou autobusů kříží, přechází v linii plotů – hranici parcel mezi 
soukromou držbou zahrad a veřejně přístupnou plochou komunikačních ploch až 
k lávce přes Mlýnskou stoku.   Staveniště zahrnuje i krátký úsek koryta Mlýnské 
stoky nad lávkou, kde bude proveden základ provizorního hrazení stoky.  

Staveniště je obecně dobře přístupné po veřejných komunikacích. Převážný 
charakter staveniště  jsou zelené travnaté plochy, komunikace i části koryt vodních 
toků. 
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B.1.b. Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě 
pozemků s ní souvisejících 

 
Urbanistické a  architektonické ztvárnění stavby odpovídá charakteru i 

umístění tohoto vodního díla.  
Říční úprava pravého břehu řeky zahrne snížení terénu za současnou   

pravou břehovou hranou, přičemž ve výsledku vznikne tzv. složený průtočný profil 
Malše – trvale zavodněná kyneta s poměrně stabilizovanou vodní hladinou mimo 
povodeň a vedle ní vpravo nízko položený pruh území, který při povodni bude 
provádět část objemu průtoku. Tento pruh území bude zatravněn, zahrne úsek 
mlatové cyklotrasy a nové stromové a keřové výsadby. Úprava pravého břehu do 
povlovné podoby odpovídá přirozenější formě říčního břehu než je stav současný – 
vysoký a strmý svah, vzniklý úpravou toku v minulosti do prizmatického 
lichoběžníkového koryta. 

Ochranná zídka zahrnuje ve své trase tři rozdílné formy. V úseku souběžném 
s řekou je zídka obložena lomovým kamenem. V úseku lemu zpevněných ploch 
parkoviště a komunikace je zídka betonová s obkladem hlavy lícovými cihlami. Třetí 
formu ochranné zídky tvoří prostá nízká betonová podezdívka plotu se zasazeným 
plotovým pletivem. 

Pruh mezi obrubníkem a zídkou v úseku souběhu s ulicí Na nábřeží bude 
zadlážděn kamennou mozaikou. 

Stávající komunikační trasy i průchody budou zachovány, v trase zídky budou 
v případě povodňového ohrožení průchody hrazeny mobilním hrazením.  

V terénní úpravě pravého břehu jsou navrženy dvě komunikační úrovně: 

 blízko vodní hladiny v nižší úrovni  

 podél ochranné zídky ve vyšší úrovni 
Obě úrovně jsou propojeny plochou svahu s plánovanou výsadbou keřového 

patra. Zároveň dojde k nové výsadbě vyšších sazenic stromů v rámci nově 
modelované a snížené plochy mezi korytem Malše a ochrannou zídkou. 

 
B.1.c. Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských 

staveb a řešení vnějších ploch 
 

Technické řešení protipovodnové ochrany zahrnuje kombinaci pasivního a 
aktivního přístupu. Ochranná bariéra v podobě linie zídky podél zástavby  se 
zavázáním do vyššího terénu proti proudu je kombinována s úpravou koryta Malše a 
pravobřežního příbřežního koridoru do kapacitnější podoby. Zkapacitnění koridoru při 
řece je více než nutnou kompenzací za dosavadní průtočnost zástavby Havlíčkovy 
kolonie. Jejím ohrázováním – navrhovanou ochranou, bude tato průtočnost dále již 
vyloučena, potenciální vzniklé vzdutí povodňové hladiny je pak více než odstraněno 
popsanou úpravou pravého břehu Malše. 

Složený profil Malše na pravém břehu je tvořen svahem kynety ve sklonu 
1:1,5 s opevněním kamennou oživenou rovnaninou, mírně spádovanou zatravněnou 
plochou s opevněním kamenným pohozem, zatravněným svahem 1:2  opět 
opevněným kamenným pohozem a užší pěšinou podél opěrné ochranné zídky. Ta je 
navržena konstrukčně jako úhlová opěrná zeď. 

Návrh opevnění profilu zohlednil svislicové rozdělení rychlostí, typ opevnění – 
zrnitost kamene je navržena s nadstandardní bezpečností (násobná dimenze). 

Úroveň založení ochranných zídek zohledňuje nutné a úměrné zatěsnění i 
možnou hydraulickou vodivost v podzákladí. 
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Terén pravobřežního koridoru vedle Malše bude po provedených zemních 
úpravách i opevnění povrchu opět ohumusován a zatravněn. V rámci ploch budou 
provedeny sadové úpravy, které tvoří samostatný inženýrský objekt tohoto projektu. 
Sadové úpravy zahrnují výsadbu křovin i vyšších stromů.  
 

B.1.d. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Napojení stavby na technickou infrastrukturu není potřeba.  
Z hlediska napojení na strukturu dopravní, je v rámci stavby budován úsek 

mlatové situačně zvlněné cyklotrasy po ploše blízké vodní hladině, napojené na 
lávku U Malého jezu. Na druhém konci úseku cyklotrasy bude provedeno po mírném 
svahu napojení na pěšinu v zatravněné pokračující výše položené ploše.  

Územím pravého břehu procházejí sdělovací kabely, které budou po 
provedení hrubých zemních prací výškově přeloženy. Dále je v daném úseku 
konfliktní trasa vedení kabelu VO s trasou ochranné zídky, kabelové vedení VO 
včetně stožárů bude přeloženo do nové trasy. 

Trasa ochranné zídky křižuje více vedení, které budou do křížení bezpečně 
zakomponovány včetně zatěsnění. 

 
 

B.1.e. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení 
dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování 
staveb na poddolovaném a svážném území 

 
Jak již bylo výše uvedeno, zahrnuje nově řešená plocha po snížení terénu za 

pravou hranou Malše i úsek trasy mlatové cyklotrasy napojené na lávku U Malého 
jezu s výjezdem do nezpevněné stezky v zelené ploše dále po proudu. Po 
výhledovém snížení terénu v úseku Kaplířova – Modrý most, bude tato cyklotrasa 
napojena plynule v jedné výškové úrovni na cyklostezku v podjezdu Modrého mostu. 
 

Řešení dopravy v klidu  pro daný charakter stavby není potřeba. Po dokončení 
výstavby  nebudou dotčena stávající parkovací místa, žádná nová místa zároveň 
nevzniknou. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
 

B.1.f. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 

Malše je vymezena jako neregionální biokoridor ÚSES (NRBK 3 dle číslování 
v ÚP města Českých Budějovic). 

Negativní vlivy stavby jsou koncentrovány do období výstavby (realizace ).  
Bude káceno množství dřevin, významný je objem zemních prací – tedy hlavně 
výkop a odvoz zeminy z lokality. 

Obyvatelstvo bude zasaženo hlukem, emisemi ze stavebních mechanismů a 
nákladních automobilů, odvážejících vytěženou zeminu. Tyto negativní vlivy nelze 
zcela eliminovat, lze je pouze v rámci možného eliminovat vhodným návrhem ZOV 
(viz oddíl E.) 

Provoz dokončené stavby nebude vykazovat negativní vlivy na obyvatelstvo, 
naopak vysoce pozitivní je její protipovodňový význam nejen v oblasti Havlíčkovy 
kolonii, ale pro celé vnitřní město kam následky   nedořešené protipovodňové 
ochrany z dané lokality zasáhnou. 
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Problematika protipovodňových opatření na Malši je široce diskutována již cca 
10 let. Daná stavba  je kompromisním řešením mezi ochranou obyvatel a majetku a 
ochranou přírody a krajiny. Navržené spektrum dřevin a keřového patra (obsah IO- 
02 Sadové úpravy) zajistí kontinuitu funkce daného biokoridoru a bude vytvořen i 
perspektivní kvalitní zmlazený břehový porost. 

 
 
B.1.g. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně 

přístupných ploch a komunikací 
 
 Stavba neomezí bezbariérové užívání veřejně přístupných ploch a 
komunikací.  Stavba zároveň není typem občanské stavby , kde je předpokládána 
vyšší  kumulace osob. 
 

B.1.h. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich 
výsledků do projektové dokumentace 

 
Průzkumy . pro tuto stavbu byly popsány v odstavci A.c. Průvodní zprávy. 
  

  Podkladem o existenci stávajících inženýrských sítí zakreslených v PD jsou 
vyjádření jejich správců (viz část D. Dokladová část). 
 

B.1.i. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční 
polohový a výškový systém 

 
Vytýčení stavby bude provedeno na základě určených souřadnic 

charakteristických bodů (viz grafická příloha). 
 
Souřadnicový systém: JTSK 
Výškový systém:  B. p. v. 
 
 

B.1.j. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 
technologické provozní soubory 

 
Stavba bude vnitřně členěna na následující objekty 

 
- Stavební objekty: 
 
 Vzhledem k charakteru stavby neobsazeno. 
 
- Inženýrské objekty: 
 
 IO 01 Úprava složeného koryta Malše 

IO 02 Sadové úpravy  
IO 03 Pravobřežní ochranná bariéra 
IO 04 Provizorní hrazení Mlýnské stoky 
IO 05 Přeložky inženýrských sítí 
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B.1.k. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby 
před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, 
resp. jejich minimalizace 

 
Stavba po svém dokončení zajistí protipovodňovou ochranu přilehlého území 

rozsáhlých ploch vnitřního města i Pražského předměstí. Jiný vliv stavby na okolí 
není předpokládán. Úpravou koryta může dojít k velmi mírnému poklesu hladiny 
podzemní vody v oblasti depresní křivky směrem k trvale udržované hladině ve zdrži 
Jiráskova jezu., které rozhodně nepřekročí běžný výkyv hladiny v oblasti během 
ročního cyklu.  

Během výstavby dojde k omezení využití pozemků označených jako 
staveniště (viz grafická příloha - část E. Zásady organizace výstavby). Dodavatel 
stavby bude povinen snížit negativní vlivy provádění výstavby na minimum 
především optimalizací organizace postupu výstavby.  

Během stavby se předpokládá omezení průjezdu ulicí Na nábřeží v úseku od 
ulice Kaplířova. 

Hlavním objemem prací budou výkopové práce podél pravého břehu Malše 
mezi korytem a komunikací. Při provádění může dojít k omezenému kalení vody 
v korytě. Hluk zemních strojů bude částečně eliminován výškovým zapuštěním pod 
úroveň komunikace. Prašnost staveniště bude dle možnosti eliminována skrápěním 
během suššího počasí.  Výjezd vozidel ze staveniště bude řešen dále od zástavby 
s využitím plochy parkoviště při objektu čerpací stanice Teplárny do oblasti točny 
autobusů. 

Po dokončení stavby není předpokládán žádný negativní vliv na okolí. 
 
 

B.1.l. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 

Veškeré práce budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a 
předpisy o ochraně zdraví především ve smyslu následujících zákonů:  
Z 309/2006      Další požadavky BOZP 
Z 262/2006       Zákoník práce 
Z 251/2005       Zákon o inspekci práce 
Z 258/2000       Zákon o ochraně veřejného zdraví 
 
dále pak některých Nařízení vlády – zejména: 
NV 591/2006     o bližších požadavcích na BOZP na stavbách 
NV 494/2001     o pracovních úrazech 
NV 495/2001     o osobních ochranných pomůckách 
NV 406/2004     o práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
NV 378/2001     bližší požadavky na provoz strojů a technických zařízení 
NV 362/2005     práce ve výškách a nad volnou hloubkou 
NV 168/2002     podmínky provozu dopravních prostředků 
NV 101/2005     požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
NV 361/2007    podmínky ochrany zdraví při práci  
 

Nutnou součástí technologických postupů jsou zásady uvedené v Nařízení 
Vlády č.591/2006 Sb . Všichni pracovníci budou řádně proškoleni a vybaveni 
ochrannými prostředky dle příslušného Nařízení vlády. Dodavatel stavby určí způsob 
výkopů popř. sklon svahů zářezů dle skutečně zastižených IG poměrů (popř. ve 
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spolupráci s geologem, jež bude provádět občasný geotechnický dozor nad stavbou) 
tak, aby bylo zajištěno bezpečné provádění prací ve výkopu a aby nebyla dočasnými 
výkopy pro osazení zdí narušena statika nejbližších objektů (komunikace, čerpací 
stanice aj.). Provádění zemních výkopových prací bude realizováno pod ochranou 
pažení dostatečné únosnosti pro konkrétní podmínky provádění stavby. V případě 
realizace výkopů pod hladinou podzemní vody bude použito pažení hnané (př. 
štětovnice) či boxy. Ve výkopu nelze připustit výskyt osamocených pracovníků. 

Pokud bude v průběhu stavby zjištěno cokoli, co by bylo v rozporu 
s předpoklady projektu, budou práce zastaveny a bude neprodleně přizván projektant 
k rozhodnutí o dalším postupu. 
 
 
 

B.2. Mechanická odolnost a stabilita 
 

B.2.a. Zřícení stavby nebo její části 
 

Konstrukce jsou navrženy s dostatečnou odolností vůči zatížení na ně 
kladené. Ochranné zdi či zídky byly navrženy na základě konkrétního statického 
výpočtu, který je přílohou projektu. 
 
 

B.2.b. Větší stupeň nepřípustného přetvoření 
 

Složený profil Malše byl v daném úseku metodou rozdělení svislicových 
rychlostí při  návrhovém  průtoku posouzen z hlediska odolnosti navrženého 
opevnění kamenným pohozem s násobnou bezpečností velikosti navrženého 
středního  zrna. 
 

B.2.c. Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 
instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné 
konstrukce 

 
Drážky mobilního hrazení budou osazeny v konstrukci stejného charakteru. 

Nedojde tedy k rozdílnému či většímu přetvoření s vlivem na úložné opěry hrazení. 
 

B.2.d. Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
 

Nevztahuje se na danou konstrukci. 
 
 

B.3. Požární bezpečnost 
 

Předmětná stavba  navržena výlučně z nehořlavých materiálů – samozřejmě 
mimo IO Sadové úpravy. 

 
B.3.a. Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

 
 Neposuzuje se  u této stavby. 
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B.3.b. Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

 
 Neposuzuje se. 
 
 

B.3.c. Omezení šíření požáru na sousední stavbu 
 
 Neposuzuje se. 
 
 

B.3.d. Umožnění evakuace osob a zvířat 
 
 Vzhledem k charakteru stavby je toto bezpředmětné. 
 
 

B.3.e. Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
 

Zásahové cesty pro jednotky požární ochrany nebudou stavbou ani jejím 
prováděním dotčeny. I během prací podél komunikace Na nábřeží bude vždy šířkové 
omezený průjezd zajištěn. 
 

B.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 

Během výstavby dojde k částečnému narušení kvality životního prostředí 
(hlučnost, prašnost, provoz zemních strojů, částečné krátkodobé omezení provozu 
na okolních komunikacích atd.). Dodavatel stavby bude povinen snížit tyto negativní 
vlivy na minimum především optimalizací organizace postupu výstavby. Přísná 
ochrana před možností úniku ropných produktů z mechanizace je samozřejmostí. 

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po jejich vytřídění 
přednostně využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech (č. 185/2001 
Sb.) a příslušnými prováděcími předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví 
pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. O 
všech odpadech vzniklých v průběhu stavby povede dodavatel přesnou evidenci o 
druhu, množství a způsobu likvidace. Ke kolaudaci stavby pak investor předloží 
doklady o tom, jak byly odpady vzniklé při stavbě využity, případně předány k jejich 
využití nebo odstranění. Nadbytečná vytěžená zemina z výkopů  a vybourané 
betonové popř. kamenné konstrukce  budou odváženy na skládku (předp. ve 
vzdálenosti do 10 km), kterou zajistí dodavatel stavby. 

Část objemu zeminy je vhodná do homogenních hrází. Je proto vhodné ji 
uložit v deponii (mimo staveniště) pro event. použití v následných etapách PPO. 

 
Zařazení jednotlivých druhů odpadů určuje vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou 

se vydává katalog o odpadech. 

Předpokládaná produkce jednotlivých druhů odpadů v období výstavby: 

Kód Název odpadu Kategorie 

150101 Papírové a lepenkové obaly O/N 

150102 Plastové obaly O/N 

150104 Kovové obaly O/N 
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Kód Název odpadu Kategorie 

150105 Kompozitní obaly O/N 

150202 Čistící tkanina N 

170101 Beton O 

170102 Cihly O 

170103 Keramické výrobky O 

170104 Sádrová stavební hmota O 

170106 Směsi betonu, cihel a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky  N 

170201 Dřevo O 

170203 Plasty O 

170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301  O 

170400 Kovy, včetně jejich slitin O 

170411 Kabely neuvedené pod 170410 O 

170503 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 

170504 Zemina a kamení neuvedené pod 170503 O 

170903 Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky N 

170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 170901-3 O 

200301 Směsný komunální odpad O 

 

Přesnou specifikaci množství jednotlivých odpadů z vlastního procesu 
výstavby lze upřesnit až v průběhu výstavby samotné. 

 
Stavba jako taková přispěje významně ke zlepšení podmínek v přilehlém 

území za povodně v podobě ochrany území Havlíčkovy kolonie, vnitřního města i 
Pražského předměstí před záplavou z Malše. 
 

Veškeré práce budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a 
předpisy o ochraně zdraví především ve smyslu zákona  č. 309/2006 Sb., zákoníku 
práce  a příslušných nařízení vlády. Všichni pracovníci budou řádně proškoleni a 
vybaveni ochrannými prostředky. Řešení BOZP a možná rizika jsou uvedeny v oddílu 
ZOV. Dodavatel stavby určí způsob výkopů popř. sklon svahů zářezů dle skutečně 
zastižených IG poměrů (popř. ve spolupráci s geologem, jež bude provádět občasný 
geotechnický dozor nad stavbou) tak, aby bylo zajištěno bezpečné provádění prací 
ve výkopu a aby nebyla narušena statika okolních objektů. Provádění zemních 
výkopových prací bude realizováno pod ochranou pažení ze štětových stěn. Pro 
stavbu bude zpracován povodňový a havarijní plán. 

Pokud bude v průběhu stavby zjištěno cokoli, co by bylo v rozporu 
s předpoklady projektu, budou práce zastaveny a bude neprodleně přizván projektant 
k rozhodnutí o dalším postupu. 

Při provádění prací v ochranných pásmech podzemních i venkovních vedení 
inženýrských sítí bude dodavatel stavby postupovat v souladu s požadavky 
jednotlivých správců. 
 Staveniště zajistí dodavatel stavby po celou dobu výstavby dle platných 
předpisů tak, aby bylo zabráněno vstupu a zranění nepovolaných osob, dle potřeby 
bude instalováno osvětlení.. 
 Obyvatelé okolní zástavby či uživatelé sousedních objektů, budou 
s dostatečným předstihem informováni o zahájení stavebních prací. 
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B.5. Bezpečnost při užívání 
 

Pro užívání tohoto druhu stavby jsou závazné obecně platné předpisy, 
vyhlášky a zákony. Jedná se zejména o: 

 
- Zákon č. 254/2001 Sb.  Vodní zákon 

 

B.6. Ochrana proti hluku 
 

Po dobu výstavby musí dodavatel stavby dodržovat hygienické limity přípustné 
hladiny hluku definované v obecně platných předpisech (zejména Nařízení vlády č. 
148/2006 Sb. – Ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací).  

Stavba po dokončení není zdrojem hluku. 
 
 

B.7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
 

B.7.a. Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění 
porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu 
energetické náročnosti budov 

 
 Vzhledem k charakteru stavby je toto bezpředmětné. 
 
 

B.7.b. Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 
 

Stavba nezahrnuje spotřebič energie. 
 
 

B.8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace  

 
Vzhledem k charakteru stavby není tato problematika řešena.  

 
 

B.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
(radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a 
bezpečnostní pásma apod.) 

 
 Vzhledem k charakteru a lokalitě stavby jsou radon, seismicita a poddolování 
území bezpředmětné. Předpokládáme, že vliv agresivity chemického prostředí na 
betonové konstrukce nepřesáhne stupeň XA1 (ve smyslu ČSN EN 206-1), což je 
slabá agresivita. 
 Přehled dotčených vedení a jejich správců včetně ochranných pásem 
vybraných vedení a objektů jsou podrobně řešeny v rámci samostatné přílohy v části 
ozn. E.1. (Technická zpráva ZOV) v kapitole E.1.b. (Významné sítě technické 
infrastruktury). 
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Při provádění prací v ochranných pásmech podzemních i venkovních vedení 
inženýrských sítí bude dodavatel stavby postupovat v souladu s požadavky 
jednotlivých správců. 

V těsné blízkosti podzemních sítí budou zemní práce prováděny výhradně 
ručně. Před zahájením stavebních prací budou veškeré podzemní sítě v obvodu 
staveniště vytýčeny jejich správci (zajistí dodavatel stavby). 
 
 
Ochranná a bezpečnostní pásma  

 

Řeka Malše je vymezena v systému nadregionálního ÚSES jako 
nadregionální biokoridor s osou vodního charakteru (NRBK 3). 

 

Stavba resp. příjezdová staveništní trasa se částečně nachází v ochranných 
pásmech stávajících inženýrských sítí. Stavba není limitována žádným dalším 
ochranným ani bezpečnostním pásmem, nenachází se v zóně havarijního plánování. 

 
Ochranná pásma dotčených vedení : 

 
Vodovod + kanalizace   - 1,5 m od povrchu k-ce na každou stranu 
      zákon č. 274/2001 Sb. 
 
Plynovod NTL, STL    - 4 m na každou stranu v nezastavěném  

území 
      - 1 m na každou stranu v zastavěném území 
      zákon č. 458/2000 Sb. 
 
 
Podzemní kabelové vedení VN + NN 
 včetně vedení VO   - 1 m na každou stranu 
Podzemní sdělovací kabel   - 1 m na každou stranu 
 
Nadzemní vedení NN   - 0,8 m při podjíždění vedení 
      zákon č. 458/2000 Sb. 
 
Podzemní telekomunikační vedení - 1,5 m na každou stranu 
      zákon č. 127/2005 Sb. 

 
 

Komunikace II. a III. třídy - 15 m na každou stranu od osy komunikace  
mimo souvisle zastavěné území 

  zákon č. 13/1997 Sb. 
 
Vodní toky     - 6 m od břehové čáry (upravené  

neohrázované toky) 
      ČSN 736822 
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Při provádění prací v ochranných pásmech podzemních i venkovních vedení 
inženýrských sítí bude dodavatel stavby postupovat v souladu s požadavky 
jednotlivých správců. 

V těsné blízkosti podzemních sítí budou zemní práce prováděny výhradně 
ručně. Před zahájením stavebních prací budou veškeré podzemní sítě v obvodu 
staveniště vytýčeny jejich správci (zajistí dodavatel stavby). 
 
 

B.10. Ochrana obyvatelstva 
(splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z 
hlediska ochrany obyvatelstva) 

 
Jedná se o stavbu protipovodňové ochrany významné části městského území. 

 

Požadavky civilní ochrany 

Stavba bude ve smyslu vyhlášky č. 471/2001 Sb. kategorizována z hlediska 
TBD. Na základě stanovené kategorie VD bude prováděn odborný dohled nad 
stavem díla a jeho aktuální schopnosti plnit návrhovou funkci 

Zásady prevence závažných havárií 

Na základě toho, že během provozu stavby nebudou používány žádné 
provozní látky, nebude dle platné legislativy ani realizovaná stavba zdrojem rizika 
závažných havárií, způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a 
chemickými přípravky. 

Zóny havarijního plánování 

Navrhovaná lokalita stavby se nenachází v zóně havarijního plánování, dané 
možností vzniku závažné havárie v objektu nebo zařízení mimo rozsah staveniště. 
Současně zde nebudou umístěny žádné vnitřní zdroje rizik závažných havárií. 

 

B.11. Inženýrské stavby (objekty) 
 
 

B.11.a. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
 

Přirozené odvodnění území stavby nebude narušeno. Území za bariérou je 
odvodňováno městským kanalizačním systémem. 
 

B.11.b. Zásobování vodou 
 

Navržená stavba nevyžaduje 
 
B.11.c. Zásobování energiemi 

 
Navržená stavba nevyžaduje. 
 
B.11.d. Řešení dopravy 

 
Pro dobu výstavby bude zpracován návrh Dopravně inženýrských opatření. 
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Stavba řešení dopravy nevyžaduje, základní komunikační stávající trasy jsou 
respektovány. 

 
B.11.e. Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

 
Veškeré konstrukce v bezprostřední blízkosti stavby budou v maximální 

možné míře chráněny před poškozením stavební činností (např. omezení provozu 
těžké mechanizace, provádění části výkopových prací ručně apod.). Pakliže přesto 
dojde k poškození těchto konstrukcí (či travnatých ploch), budou tyto v plném 
rozsahu obnoveny (v původním složení a vzhledu). Stávající komunikace poškozené 
stavební činností budou uvedeny do původního či lepšího stavu. Terén v prostoru 
staveniště (mimo stavební konstrukce) bude po skončení stavební činnosti uveden 
do původního či lepšího stavu. Osetí bude provedeno travní směsí, která bude 
respektovat druhové zastoupení travin v bezprostředním okolí. Předání nově 
vysetých travnatých ploch investorovi proběhne po prvním pokosu, který bude 
započten i v ceně dodávky dodavatele stavby.  

Vegetační úpravy území za pravobřežní hranou Malše , po provedených 
základních zemních a opevňovacích prací, jsou předmětem samostatného IO 02 
Sadové úpravy. 

 
 

B.11.f. Elektronické komunikace 
 

nejsou navrhovány 
 
 

B.12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
 

Navržená stavba nezahrnuje  technologické zařízení.  
 
 

B.12.a. Účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry 
technologického zařízení 

 
 Neobsazeno 

 
 
B.12.b. Popis technologie výroby 

 
 Neobsazeno. 
 
 

B.12.c. Údaje o počtu pracovníků 
 

Stavba bude provozována včetně údržby ploch Magistrátem města 
České Budějovice. 
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B.12.d. Údaje o spotřebě energií 
 
 Neobsazeno 
 
 

B.12.e. Bilance surovin, materiálů a odpadů 
 
 Neobsazeno. 
 
 

B.12.f. Vodní hospodářství 
 
 Neobsazeno. 
 
 

B.12.g. Řešení technologické dopravy 
 
 Neobsazeno. 
 
 

B.12.h. Ochrana životního a pracovního prostředí 
 
 Neobsazeno. 
 
 
 
České Budějovice, květen 2011      VH-TRES s.r.o 
          Daniel Vaclík 


