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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

B.l  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 
Jedná se o výměnu střešní krytiny, která nikterak nemění stávající parametry 
v daném smyslu. 
 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 
Jedná se o výměnu střešní krytiny, která nikterak nemění stávající parametry 
v daném smyslu. 
 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území, 
Stavba není dotčena výjimkou z obecných požadavků na výstavbu. 
 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
Předmětná stavba je udržovací prací samotného objektu nevyžadující stavební 
povolení.  
 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 
Pro předmětnou stavbu není požadováno. 
 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1), 
Území není chráněno v daném smyslu. 
 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavba se nenachází v záplavovém území, předmětnou stavbou není ovlivněno. 
Stavba se nenachází v poddolovaném území. Stavba tedy nebude nikterak chráněna 
v daném smyslu. 
 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území, 
Jedná se o stávající stavbu, charakter stavby se nemění. Odtokové poměry budou 
zachovány. 
 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Jedná se o stávající stavbu, předmětnou stavbou se nemění. 
 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 
Stavbou nenastane. 
 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
Jedná se o výměnu střešní krytiny stávající stavby, předmětnou stavbou se nemění. 
 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
Předpokládaná doba výstavby je 3 měsíce. Předpokládaným termín zahájení 
stavebních prací jsou  05-8 2022.  
Stavba nevyžaduje podmiňující investici. 
 



m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 
 
Informace o pozemku 

Parcelní číslo: st. 95 

Obec: Rynoltice [564397] 

Katastrální území: Rynoltice [744719] 

Číslo LV: 1 

Výměra [m2]: 298 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: KMD 

Určení výměry: 
Graficky nebo v digitalizované 
mapě 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří  

Součástí je stavba 

Budova s číslem popisným: Rynoltice [144711]; č. p. 99; bytový dům 

Stavba stojí na pozemku: p. č. st. 95 

Stavební objekt: č. p. 99 

Adresní místa: č. p. 99 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Obec Rynoltice, č. p. 199, 46353 Rynoltice 
 

 
 
Pozemky dotčené stavbou lešení: 
 
Informace o pozemku 

Parcelní číslo: 66 

Obec: Rynoltice [564397] 

Katastrální území: Rynoltice [744719] 

Číslo LV: 1 

Výměra [m2]: 180 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: KMD 

Určení výměry: 
Graficky nebo v digitalizované 
mapě 

Druh pozemku: zahrada 
 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Obec Rynoltice, č. p. 199, 46353 Rynoltice 
 

 



Informace o pozemku 

Parcelní číslo: 1958/1 

Obec: Rynoltice [564397] 

Katastrální území: Rynoltice [744719] 

Číslo LV: 1 

Výměra [m2]: 2968 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: KMD 

Určení výměry: 
Graficky nebo v digitalizované 
mapě 

Způsob využití: zeleň 

Druh pozemku: ostatní plocha 

 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Obec Rynoltice, č. p. 199, 46353 Rynoltice 
 

 
 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 
Předmětnou stavbou – stavbou lešení bude dotčen pozemek 66 a 1958/1 v 
katastrálním území Rynoltice [744719]. 
Pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka. 
 

B.2  Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby; uzměny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 
Předmětná stavba je změnou dokončené stavby. 
Předmětem je provedení udržovacích prací v rámci střechy stavby. 
Stávající stavba byla odborně prohlédnuta.  
Do statických konstrukcí nebude zasahováno, předmětný stav se zdá vyhovující. 

 
b)  účel užívání stavby, 

Stávající stavba je bytovým domem. 
 

c)  trvalá nebo dočasná stavba, 
Předmětná stavba je trvalého charakteru. 

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

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
Stavbou není dotčeno. 

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

závazných stanovisek dotčených orgánů, 
Stavbou není dotčeno. 

 
f)  ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 



Stavba není chráněna v daném smyslu. 
 
g)  navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 
Stavbou se nemění, předmětem je výměna střešní krytiny. 

 
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., 
Stavbou se nemění, předmětem je výměna střešní krytiny. 

 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Předpokládaná doba výstavby je 3 měsíce. Předpokládaným termín zahájení 
stavebních prací jsou  05-08 2022.  
Stavba se nepožaduje dělit do dílčích etap. 

 
j)  orientační náklady stavby 

Orientační náklady na realizaci stavby jsou s použitím rozpočtových ukazatelů 
stavebních objektů dle měrných jednotek odhadovány na: 
 
 
- stavební náklady                 =  950.000,- Kč bez DPH 
 
Uvedené ceny představují orientační náklady při dodavatelském způsobu realizace 
stavby. 

 

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Jedná se o výměnu stávající střešní krytiny za novou, vč kompletního oplechování a 
hromosvodu. 
Urbanismus, územní regulace, kompozice prostorového řešení se danou stavbou nemění. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
Venkovní vzhled objektu bude zachován, stavbou nedojde ke změně tvaru a rozměru 
stavby.  
 
Barevnost: 
Střešní krytina původní eternitové šablony  šedá 
Střešní krytina nová   plastové šablony  černá 
Klempířské prvky  poplastovaný plech   antracit, RAL 7016 
 
Stavba bude realizována subdodavatelskou odborně způsobilou firmou.        
 

B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Není dotčeno. 

 

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 

orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 
Předmětem realizovaného díla není úprava pro zajištění bezbariérového přístupu daného 
objektu. 



 

B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Při užívání nehrozí žádná zvláštní nebezpečí. 

 

B. 2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
Předmětem stavebních úprav je provedení výměny střešní krytiny bytového domu 
č.p.99, Rýnoltice.  

 
b) konstrukční a materiálové řešení 
 
V rámci stavby budou probíhat následující stavební úpravy: 
 
Střešní konstrukce, krytina, klempířské prvky 
 
Stávající stav 
Stávající skladba střešního pláště – S1 
- eternitová šablona - demontáž 
- podkladní lepenka – demontáž 
- plnoplošné bednění - oprava do 30% výměna určena na stavbě 
- konstrukce krovu, krokve 
 
Současně budou demontovány žlaby a kompletní oplechování střechy.  
 
Střecha nemá hromosvodnou soustavu, hromosvod zde bude proveden zcela nově. 
 
Ve střeše jsou 4x střešní výlez, který budou demontovány a nahrazeny 3x novými ve 
specifikaci: 
Střešní zateplený výlez 500x500mm (600x600mm), dřevěný rám s povrchovou úpravou, 
Polykarbonátové zasklení, vč. systémového lemování Al, provedení. 
 
V rámci stavby dojde ke zrušení 1x komínu + 1x střešní výlez.  
Komín zrušit - ubourat pod střechu, zazdění vrcholu sopouchu, zazdění průduchu 
komínu v nižších podlažích - zamezení případného napojení nájemníků do sopouchu. 
 
Střešní krytina – eternit s obsahem azbestu 
Dle zákona č. 185/2001Sb. o odpadech , § 35, je původce odpadů obsahující azbest 
povinen s tímto odpadem nakládat tak, aby nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována 
azbestová vlákna, nebo azbestový prach, jelikož je vysoce karcinogení. 
Při odstraňování této střešní krytiny bude postupováno v ochranných prostředcích 
(rukavice, oděv, ochranná maska). Dále bude postupováno postupným rozebráním 
s minimalizací destrukčních postupů, které by vyvolali zvýšené uvolnění částic 
(nerozbíjet). 
Odebrané části budou ihned ukládány do pytlů pro daný odpad.  
Dalším opatřením je skrápění vodou, které snižuje prašnost. 
Odpad obsahující azbest bude ukládán pouze na skládku pro daný účel určenou. 
 
Základní popis opatření při demontáži střešní krytiny eternit s obsahem azbestu 



Dle zákona č. 185/2001Sb. o odpadech , § 35, je původce odpadů obsahující azbest 
povinen s tímto odpadem nakládat tak, aby nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována 
azbestová vlákna, nebo azbestový prach, jelikož je vysoce karcinogení. 
Při odstraňování této střešní krytiny bude postupováno v ochranných prostředcích 
(rukavice, oděv, ochranná maska). Dále bude postupováno postupným rozebráním 
s minimalizací destrukčních postupů, které by vyvolali zvýšené uvolnění částic 
(nerozbíjet). 
Odebrané části budou ihned ukládány do pytlů pro daný odpad.  
Dalším opatřením je skrápění vodou, které snižuje prašnost. 
Odpad obsahující azbest bude ukládán pouze na skládku pro daný účel určenou. 
Realizace se doporučuje o prázdninách. 
 
Demontáž střešní krytiny s obsahem azbestu 
Obecné postupy 
Při realizaci stavby nesmí dojít k stavebnímu opracování (řezání, broušení, lámání...).  
Pro práci s azbestem jsou stanovena přísná pravidla, která mají chránit nejen pracovníky, 
provádějící práce s materiály obsahujícími azbest, ale i okolní prostředí. Pracovníci 
manipulující s materiály s obsahem azbestu musí být vybaveni osobními ochrannými 
pracovními prostředky 
Od 1.1.2001, s účinností zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zaměstnavatelé 
povinni ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. příslušné Krajské 
hygienické stanici, práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni 
azbestu. Hlášení je zaměstnavatel povinen učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce a 
náležitosti hlášení stanoví prováděcí právní předpis, kterým je v současné době vyhláška 
č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 
hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s 
azbestem a biologickými činiteli.  
Jedním z bodů hlášení je rovněž stanovení opatření k zajištění ochrany zdraví osob 
vykonávajících práci s azbestem a materiály obsahujícími azbest a jiných osob 
přítomných na pracovišti a v blízkosti pracoviště, kde dochází nebo může docházet k 
expozici azbestu.  

 
Hodnocení zdravotního rizika podle nařízení vlády č. 361/2006 Sb § 20: 

• přítomnost azbestu ve střešní krytině (eternit) – kompletní odstranění 
• doba trvání práce s azbestem, krátkodobé - 1den, realizace ve čtyřech záběrech. 

 
Minimální opatření k ochraně zdraví při práci s azbestem: 
1) technologické postupy používané při zacházení s azbestem nebo materiálem 
obsahujícím azbest musí být upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování azbestového 
prachu do pracovního ovzduší – popsáno v předchozím popisu prací 
2) odpad obsahující azbest musí být sbírán a odstraňován z pracoviště co nejrychleji a 
ukládán do neprodyšně utěsněného obalu opatřeného štítkem obsahujícím upozornění, 
že obsahuje azbest  
3) pro zaměstnance, který je nebo může být exponován azbestu nebo prachu z materiálu 
obsahujícího azbest, musí být zajištěno v pravidelných intervalech školení, které umožní 
získávání znalostí a dovedností k uplatňování správné prevence ohrožení zdraví, a to 
zejména o  
a) vlastnostech azbestu a jeho účincích na zdraví včetně součinného účinku kouření,  
b) typech materiálů nebo předmětů, které mohou obsahovat azbest,  
c) činnostech, u nichž je pravděpodobnost expozice azbestu,  



d) významu kontrolních mechanizmů vedoucích k minimalizaci expozice azbestu, 
e) bezpečných pracovních postupech, ochranných opatřeních a kontrole jejich 
dodržování, 
f) výběru vhodného osobního ochranného pracovního prostředku k ochraně dýchacích 
cest včetně podmínek k jeho používání, 
g) správných pracovních postupech při mimořádné události spojené s únikem azbestu 
nebo prachu z materiálu obsahujícího azbest při údržbě nebo opravě,  
i) správném postupu při ukládání a likvidaci prachu obsahujícího azbest, 
j) rozsahu závodní preventivní péče u exponovaného zaměstnance. 
 
Manipulace s materiály s obsahem azbestu vyžaduje na každém kroku největší 
opatrnosti tak, aby prováděnou činností nedošlo k neřízené kontaminaci budovy a 
okolního prostředí.  
 
Hlášení o provádění prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice 
azbestu, včetně prací při odstraňování staveb nebo jejich částí, konstrukcí, zařízení, 
instalací nebo výrobků, jejichž součástí je azbest, musí obsahovat 

a) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, u právnické osoby a u fyzické osoby 
podnikající podle zvláštních právních předpisů její jméno, příjmení, popřípadě obchodní 
firmu a místo podnikání, 
b) počet exponovaných osob, 
c) místo výkonu prací, jejich povahu, termín započetí prací a pravděpodobnou dobu jejich 

trvání, druh a množství azbestu, vymezení kontrolovaného pásma a způsob zajištění 
místa 
výkonu prací proti vstupu nepovolaných osob, 

d) technologické postupy, které budou používány v zájmu omezení expozice osob  
e) technická a organizační opatření k zajištění ochrany zdraví osob vykonávajících práci s 

azbestem a materiály obsahujícími azbest a jiných osob přítomných na pracovišti a 
v blízkosti pracoviště, kde dochází nebo může docházet k expozici azbestu, 

f) vybavení osob pracujících v kontrolovaném pásmu ochranným pracovním oděvem a 
osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím 
ústrojím, místo a způsob jejich ukládání, zajištění jejich čištění, praní a kontroly jejich 
funkčnosti po použití, popřípadě způsob jejich likvidace, 
g) rozsah a způsob uplatňování režimových opatření, zejména zákazu jídla, pití a kouření v 

prostorech, kde je nebezpečí expozice azbestu, 
h) způsob manipulace s odpady obsahujícími azbest, popis určených prostředků a způsob 

technologie jejich sbírání a odstraňování z pracoviště, 
i) název a sídlo zdravotnického zařízení poskytujícího závodní preventivní péči a jméno a 

příjmení lékaře, který ji zajišťuje, 
j) jméno a příjmení a kvalifikace osoby odpovědné za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
k) způsob zajištění kontroly koncentrace azbestu v pracovním ovzduší a způsob zajištění 
dokumentace o evidenci expozice jednotlivých osob azbestu. 

 
Při likvidaci odpadů v našem případě: 
Samotné práce se vykonávají s vyloučením veškeré mechanizace (např. sekyry, pily, 
dláta). Manipulace musí znemožnit nekontrolovaný pád materiálu z výšky. Materiály 
jsou ukládány do speciálních nepropustných vaků, které jsou určeny pro tento typ 
materiálů. Azbestový odpad se řádí do kategorie N (nebezpečný) a jeho odvoz musí 
zajišťovat společnost, která má povolení tímto druhem materiálu nakládat.  
Azbestový odpad se smí vyvážet pouze na skládky k tomu určené. 
V případě slabě vázaného azbestu jsou opatření odstranění azbestových materiálů daleko 



přísnější. Kolem sanovaného objektu se vytvoří tzv. kontrolované pásmo, které se 
hermeticky oddělí od okolního prostředí. Toto opatření je nutné, protože nelze zabránit 
uvolňování azbestových vláken do ovzduší.  

 
Prevence: 
Organizační - Podat hlášení o provádění prací s azbestem orgánu ochrany veřejného 
zdraví před jejím zahájením. 
Technické a technologické úpravy – doporučuje se práce za vlhka 

 
Legislativa: 

• Opatření k ochraně zdraví při práci spojené s odstraňováním azbestových materiálů jsou 
definovány v legislativě:   

• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích 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), ve znění pozdějších předpisů, 
§ 7 – Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma, § 8  - Zákaz výkonu 
některých prací     

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 41 – Používání biologických činitelů a azbestu  

• vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 
azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, § 2 – Práce s 
ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu, § 3 – Postup při určení ojedinělé a 
krátkodobé expozice azbestu 

• vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 
biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti 
hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, § 5 – Náležitosti hlášení prací s 
azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice azbestu 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,  
• § 19 – Zjišťování a hodnocení expozice azbestu 
• § 20 – Hodnocení zdravotního rizika 
• § 21 – Minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště, 

bližší požadavky na pracovní postupy, obsah školení 
• vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 

biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 
• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších, § 35 – Povinnosti při nakládání s odpady z azbestu,  
• vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání  odpadů na skládky a jejich využívání 

na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podmínkách nakládání s odpady, 
v platném znění, § 7 – Technické požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky 

 
 
  Nová skladba střešního pláště  

Střecha bude provedena jako dvouplášťová. Střešní krytina bude z plastových šablon na 
plnoplošné bednění střechy s větranou mezerou s pojistnou hydroizolací. 
Všechny dřevěné prvky střechy budou chemicky ošetřeny proti dřevokaznému hmyzu a 
houbám. Viditelné části krovu budou provedeny esteticky. 

 
Nová skladba střešního pláště  S1  
- plastová břidlice 400x400mm 



- podkladní systémová pojistná hydroizolace 
- nové střešní bednění - prkna tl. 24mm, šíře do 100mm 
- větraná mezera - latě 60/40mm 
- pojistná hydroizolace 
- plnoplošné bednění - oprava do 30% výměna určena na stavbě 
- konstrukce krovu, krokve 
 
V rámci realizace střechy se uvažuje po odstranění lepenky kontrola bednění – 
v položkách je kalkulována 30% výměna bednění – dle stavu při rozkrytí bude určeno na 
stavbě. 
Dále se uvažuje obnovení impregnace bednění z vnější strany před instalací nové 
pojistné hydroizolace. 
Zhotovitel v rámci CN nabídne kompletní systém vybraného dodavatele střechy, 
provedení detailů bude dle výrobce v souladu s touto PD. 

 
Provedení střešní krytiny se předpokládá z čtvercových plastových šablon 400x400mm 
(například CAPACCO velká šablona). Krytina bude kotvena v souladu s TP výrobce. 
Předpokládá se použití systémových hřebíků, příponek….. Provedení kotvení má vazbu 
na sklon střechy. Pod krytinou je použita separační vrstva dle TP.  

 
Střecha bude doplněna o plošné sněhové zachytávače cca ve čtyřech řadách s hustotou 
ustupující vzhůru dle TP. 
Provětrávaná mezera bude u okapu opatřena proti hmyzovou mřížkou. U hřebene bude 
použit hřebenáč vč. kartáčů pro zamezení vnikání hmyzu. Součástí dodávky je i tesařská 
konstrukce pro dané odvětrání. 
 
V rámci rekonstrukce střechy dojde k lokálnímu rozšíření přesahů střechy pro možné 
budoucí zateplení stavby – více viz. výkresová část PD. 
 
Výplně otvorů: 
Do nového střešního pláště bude instalovány nové střešní výlezy. Tynto výlezy budou 
zasklen izolačním polykarbonátem.  
 
Klempířské konstrukce 
V rámci realizace střechy dojde k odstranění střešních žlabů a jejich náhradu za nové 
žlaby, vč. svodů. 
Nové klempířské prvky budou provedeny dle detailů střechy a dle systémových prvků 
konkrétního výrobce. Zhotovitel dodá střechu jako systémový celek, tedy vybraná 
krytina bude doplněna systémovými prvky daného výrobce krytiny. 
Nové klempířské prvky – poplastovaný pozinkovaný plech, barva antracitová - RAL 
7016, tl. 0,55mm. 
Nové žlaby a svody – plech, barva antracitová - RAL 7016, tl. 0,55mm. 
Stávající komínová tělesa budou kompletně oplechována z poplastovaného plechu RAL 
7016. Hlavy komínů budou nově provedeny - betonové, vč. přesahu s odkapovou 
hranou. 
Komíny budou doplněny o komínové lávky 250/1000(750)mm, Pz+RAL, vč. 
systémového kotvení dle krytiny. 
Zhotovitel před zadáním do výroby klempířských prvků provede doměření na stavbě. 
Klempířské konstrukce budou realizovány z Pz plechu s více vrstvou úpravou z 
 poplastovaného plechu, typ povrchové úpravy bude odsouhlasen při realizaci. 



Hromosvod 
Stavba nemá hromosvod. 
V rámci rekonstrukce střechy bude proveden pro stavbu nový hromosvod. 
Po provedení bude provedena výchozí revize. 
 
Ostatní práce 
   Stěny vikýře - boky, čela – pro dosažení lepších tepelněizolačních parametrů dojde 
k zateplení střešních vikýřů ze strany střechy 
Zateplení je provedeno v následující skladbě: 
- oplechování - falcovaný poplastovaný plech RAL 7016 
- podkladní pojistná hydroizolace - AP 
- nové střešní bednění - prkna tl. 24mm, šíře do 100mm 
- vzduchová mezera - prkno tl. 24mm 
- pomocný rošt 60/160, minerální vata 160mm 
- plnoplošné bednění - oprava do 30% výměna určena na stavbě 
- konstrukce vikýře 
 
Nátěry  při realizaci stavby dojde k obnově nátěrů podbití a krokví přesahující obvodové 
stěny. Jedná se napouštěcí olejový nátěr na dřevěné konstrukce v hnědém odstínu. Nátěr 
stávajících konstrukcí bude dvojnásobný. 
 
Břidlicový štít  
Stavba má v průčelí břidlicový štít, ten je prozatím ponechán – v budoucnu bude nutno 
jeho přeložení, nebo náhrada za jinou povrchovou vrstvu – obklad. Tento štít bude 
lokálně opraven – vypadané prvky zde budou doplněny. 
 

Požární bezpečnost 
Požárně bezpečnostní parametry stavby se nemění. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Konstrukční řešení, úpravy jsou popsány výše, dále ve výkresové části. Úpravy 
nevyžadují žádné další zvláštní stavební úpravy pro statické zajištění.  
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 

Technická a technologická zařízení nejsou předmětem stavby. 
b) výčet technických a technologických zařízení 

Technická a technologická zařízení nejsou předmětem stavby. 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
V rámci stavby nedojde ke změně požárně bezpečnostního řešení stavby. 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Není předmětem realizace.  
b) energetická náročnost stavby 

Není předmětem realizace.  
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Není předmětem realizace.  
 



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.). 

Hlukové emise při výstavbě do venkovního prostoru, do sousedních domů a jejich 
působení na okolní zástavbu zjevně nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými 
předpisy. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Předmětnou stavbou se nemění. 
b) ochrana před bludnými proudy 

V blízkosti stavby se nevyskytují. 
c) ochrana před technickou seizmicitou 

Nepředpokládá se. 
d) ochrana před hlukem, 

Stavba je v klidné části obce a v rámci stavby se opatření v daném smyslu 
nepředpokládají. 

e) protipovodňová opatření. 
Předmětnou stavbou není dotčeno, jedná se o stávající stavbu. 

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Předmětnou stavbou není dotčeno, jedná se o stávající stavbu. 
 

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

Předmětnou stavbou se nemění, není dotčeno. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Předmětnou stavbou se nemění, není dotčeno. 
 

B.4 Dopravní řešení 
a)  popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Předmětnou stavbou se nemění, není dotčeno. 

b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Předmětnou stavbou se nemění, není dotčeno. 

c)  doprava v klidu, 

Předmětnou stavbou se nemění, není dotčeno. 

d)  pěší a cyklistické stezky 

Předmětnou stavbou se nemění, není dotčeno. 
 

B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Není předmětem. 

b) použité vegetační prvky 

Není předmětem. 



c) biotechnická opatření 

Není předmětem. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Hlukové emise při stavbě do venkovního prostoru, do sousedních domů a jejich 
působení na okolní zástavbu zjevně nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými 
předpisy. Ve vnitřním prostředí budou hladiny hluku v souladu s hygienickými 
požadavky pro jednotlivé druhy místností dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a dále zákona č.258/2000 
Sb.o ochraně veřejného zdraví. 

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

Stavbou nedojde ke změně v daném smyslu. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v daném území. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem, 

Předmětná dokumentace vzniká za účelem podání žádostí o stanoviska dotčených 
orgánů, tedy tento bod lze řešit dodatečnou úpravou projektové dokumentace, nebo 
dodatkem. 

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, 

Není předmětem stavby. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 

Stavbou není dotčeno. 
 

B. 7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Stavba není určena pro ochranu obyvatelstva. 
 

B. 8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro stavbu jsou zdroje vody a el. energie zajištěny v upravovaném objektu. 
b) odvodnění staveniště 

Potřeba nenastane. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Pro realizaci stavby bude využito místní komunikace pro dopravu materiálu. 
Pro stavbu jsou zdroje vody a el. energie zajištěny v upravovaném objektu. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Vliv na okolní stavby a pozemky je minimální. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Ochranu okolí staveniště není nutno zřizovat. 
V rámci stavby nedojde ke kácení dřevin. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 



V rámci stavby nedojde k záboru. 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

V rámci stavby nenastane. 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Při realizaci stavby budou vznikat běžné stavební odpady, krom eternitu (popsáno 
v samostatném odstavci). 

Při realizaci stavby  se předpokládají  následující odpady, které byly rozlišeny 
v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu Zákona o odpadech 
185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.. 

 

 

 
Název odpadu 

Katalogov
é číslo 
(nový 

katalog) K
at

eg
or

ie
 Způsob nakládání 

s odpadem 
Odhad 
množství 

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ 
VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

17  
  

Beton, cihly, tašky a keramika 17 01    

Beton 17 01 01 O 
skládka 

nebo recyklace 

t 

Cihly 17 01 02 O 
skládka 

nebo recyklace 

t 

Tašky a keramické výrobky 17 01 03 O 
skládka 

nebo recyklace 

t 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků obsahující nebezpečné látky 

17 01 06 N 
skládka NO  

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 01 07 O 
Skládka 

nebo recyklace 

 

Dřevo, sklo a plasty 17 02   1,5t 

Dřevo 17 02 01 O 
materiálové využití, 

nebo spalovna, 

resp. skládka 

1,5t 

Sklo 17 02 02 O recyklace t 

Plasty 17 02 03 O materiálové využití  

Sklo, plasty a dřevo obsahující  nebezpečné látky 
nebo nebezpečnými látkami znečištěné 

17 02 04 N 
spalovna NO nebo 

skládka NO 

 

Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 17 03    2,0t 

Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N 
spalovna NO nebo 

skládka NO 

 

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 17 03 02 O 
skládka 

nebo recyklace 

 

Uhelný dehet a výrobky z dehtu 17 03 03 N 
spalovna NO nebo 

skládka NO 

2,0t 

Kovy (včetně jejich slitin) 17 04   0,1t 

Měď, bronz, mosaz 17 04 01 O materiálové využití  

Hliník 17 04 02 O materiálové využití  

Olovo 17 04 03 O materiálové využití  

Zinek 17 04 04 O materiálové využití  

Železo a ocel 17 04 05 O materiálové využití 0,1t 

Cín 17 04 06 O materiálové využití  

Směsné kovy 17 04 07 O materiálové využití  

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 17 04 09 N 
spalovna NO nebo 

skládka NO 

 

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné 
nebezpečné látky 

17 04 10 N 
spalovna NO nebo 

skládka NO / 

 



materiálové využití 

Kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 O 
spalovna NO nebo 

skládka NO / 

materiálové využití 

 

Izolační materiály a stavební materiály s obsahem 
azbestu 

  
 5,5t 

 

Izolační materiál s obsahem azbestu 
170601 

 
N 

Skládka 

 

5,5t 

 

Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky 

17 06 03 N 
spalovna nebo 

skládka NO 

 

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 
06 03 

17 06 04 O 
skládka 

nebo recyklace 

 

Stavební materiál na bázi sádry 17 08    

Stavební materiály na bázi sádry znečištěné 
nebezpečnými látkami 

17 08 01 N 
skládka NO  

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 
číslem 17 08 01 

17 08 02 O 
skládka 

nebo recyklace 

 

Jiné stavební a demoliční odpady 17 09   1,6t 

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 
stavebních a demoličních odpadů) obsahující 
nebezpečné látky 

17 09 03 N 
spalovna NO nebo 

skládka NO 

 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

17 09 04 O 
skládka 

nebo recyklace 

 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O materiálové využití 0,8t 

Plastové obaly 15 01 02 O materiálové využití 0,8t 

Dřevěné obaly 15 01 03 O 
spalovna nebo 

skládka 

 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 

15 01 10 N 
spalovna NO nebo 

skládka NO 

 

Absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

15 02 02 N 
spalovna NO nebo 

skládka NO 

 

KOMUNÁLNÍ ODPADY 20   1,0t 

Ostatní komunální odpady 20 03    

Směsný komunální odpad 
(odpad podobný komunálnímu) 

20 03 01 O 
spalovna 

nebo skládka 

1,0t 

Kal ze septiků a žump 20 03 04 O skládka  

 

Vznik nebezpečných odpadů se nepředpokládá, krom odpadu z obalů (např. 
nátěrové hmoty). 
Pro nakládání se stavebními odpady bude postupováno dle platné legislativy. 
 Zejména bude dodržováno: 
s odpady, které budou v průběhu stavební činnosti vznikat, musí být nakládáno 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a souvisejícími 
právními předpisy odpady musí být důsledně tříděny podle jednotlivých druhů do 
kategorií a přednostně využívány, uložením na skládku mohou být odstraňovány 
pouze ty odpady, u nichž jiný způsob opětovného použití či recyklace není dostupný 
vzniklé odpady musí být předávány pouze právnické osobě, nebo fyzické osobě 
oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění 
nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, přičemž každý je povinen 
zjistit, zda osoba, které předává odpad, je k jejich převzetí oprávněná 
odpadní dřevo opatřené ochranným nátěrem nelze spalovat, ale musí být předáno 
pouze oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení na jeho likvidaci 
čisté odpadní dřevo, které nebude opatřeno ochranným nátěrem, může být použito 
jako palivo v kotli na tuhá paliva, nikoli spalováno hromadně na otevřeném ohništi 



S nebezpečnými odpady, které případně v průběhu stavby vzniknou (například. 
nádoby od nátěrových hmot se zbytkovým obsahem škodlivin, obaly nebo tkaniny a 
jiné materiály znečišťující nebezpečnými látkami apod.), nesmí být ukládány do 
komunálního odpadu, ale musí být předány oprávněné osobě (např. sběrný dvůr) 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Předmětem nejsou zemní práce. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Hlukové emise při výstavbě do venkovního prostoru, do sousedních domů a  jejich 
působení na okolní zástavbu zjevně nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými 
předpisy. 
Ve vnitřním prostředí budou hladiny hluku v souladu s hygienickými požadavky pro 
jednotlivé druhy místností dle nařízení vlády č.502/2000 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, a dále zákona č.272/2011 Sb.o ochraně 
veřejného zdraví. 
Veškeré odpady vzniklé na staveništi budou likvidovány v souladu se zákony na 
likvidaci odpadů. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při provádění stavby bude postupováno dle platných norem, vyhlášek a technických 
předpisů výrobců. Budou dodržovány předepsané pracovní postupy, ČSN a 
bezpečnostní předpisy. 
 
Zajištění bezpečnosti práce pro výstavbu 
Veškeré práce budou prováděny v souladu se zákonem č. 309/2006, s nařízením 
vlády č. 591/06 Sb (nahrazuje vyhl. č. 324/1990 Sb.), požadavky na bezpečnost 
práce a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Neuvedené podmínky a požadavky v níže uvedeném textu nevymiňují práce 
z požadavků vyhlášky nařízením vlády č. 591/06 Sb, požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. Níže uvedené požadavky jsou pouze 
zdůrazněním požadavků výše uvedené vyhlášky.  
Dále bude dodržován zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) § 101 odst. 3 a 4, který 
stanoví povinnosti, které je potřeba dodržet, pracují-li na jednom pracovišti 
zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. 
Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na 
pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem ,3) a aby staveniště vyhovovalo 
obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu 4) a dalším 
požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení, je-li pro 
staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 
jen “plán“), uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm 
uvedených. 
Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců 1 a 2 
odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště předáno, a 
který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé 
skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
fyzických osob zdržující se na staveništi, popřípadě pracovišti. 
 
Demontáž střešní krytiny s obsahem azbestu 
Obecné postupy 
Při realizaci stavby nesmí dojít k stavebnímu opracování (řezání, broušení, 
lámání...).  
Pro práci s azbestem jsou stanovena přísná pravidla, která mají chránit nejen 
pracovníky, provádějící práce s materiály obsahujícími azbest, ale i okolní prostředí. 



Pracovníci manipulující s materiály s obsahem azbestu musí být vybaveni osobními 
ochrannými pracovními prostředky 
Od 1.1.2001, s účinností zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou 
zaměstnavatelé povinni ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. 
příslušné Krajské hygienické stanici, práce, při nichž jsou nebo mohou být 
zaměstnanci exponováni azbestu. Hlášení je zaměstnavatel povinen učinit nejméně 
30 dnů před zahájením práce a náležitosti hlášení stanoví prováděcí právní předpis, 
kterým je v současné době vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky 
pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických 
expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 
biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými 
činiteli.  
Jedním z bodů hlášení je rovněž stanovení opatření k zajištění ochrany zdraví osob 
vykonávajících práci s azbestem a materiály obsahujícími azbest a jiných osob 
přítomných na pracovišti a v blízkosti pracoviště, kde dochází nebo může docházet 
k expozici azbestu.  

 
Hodnocení zdravotního rizika podle nařízení vlády č. 361/2006 Sb § 20: 

• přítomnost azbestu ve střešní krytině (eternit) – kompletní odstranění 
• doba trvání práce s azbestem, krátkodobé - 1den, realizace ve čtyřech záběrech. 

 
Minimální opatření k ochraně zdraví při práci s azbestem: 
1) technologické postupy používané při zacházení s azbestem nebo materiálem 
obsahujícím azbest musí být upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování 
azbestového prachu do pracovního ovzduší – popsáno v předchozím popisu prací 
2) odpad obsahující azbest musí být sbírán a odstraňován z pracoviště co nejrychleji 
a ukládán do neprodyšně utěsněného obalu opatřeného štítkem obsahujícím 
upozornění, že obsahuje azbest  
3) pro zaměstnance, který je nebo může být exponován azbestu nebo prachu z 
materiálu obsahujícího azbest, musí být zajištěno v pravidelných intervalech 
školení, které umožní získávání znalostí a dovedností k uplatňování správné 
prevence ohrožení zdraví, a to zejména o  
a) vlastnostech azbestu a jeho účincích na zdraví včetně součinného účinku kouření,  
b) typech materiálů nebo předmětů, které mohou obsahovat azbest,  
c) činnostech, u nichž je pravděpodobnost expozice azbestu,  
d) významu kontrolních mechanizmů vedoucích k minimalizaci expozice azbestu, 
e) bezpečných pracovních postupech, ochranných opatřeních a kontrole jejich 
dodržování, 
f) výběru vhodného osobního ochranného pracovního prostředku k ochraně 
dýchacích cest včetně podmínek k jeho používání, 
g) správných pracovních postupech při mimořádné události spojené s únikem 
azbestu nebo prachu z materiálu obsahujícího azbest při údržbě nebo opravě,  
i) správném postupu při ukládání a likvidaci prachu obsahujícího azbest, 
j) rozsahu závodní preventivní péče u exponovaného zaměstnance. 
 
Manipulace s materiály s obsahem azbestu vyžaduje na každém kroku největší 
opatrnosti tak, aby prováděnou činností nedošlo k neřízené kontaminaci budovy a 
okolního prostředí.  
 



Hlášení o provádění prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem 
expozice azbestu, včetně prací při odstraňování staveb nebo jejich částí, konstrukcí, 
zařízení, instalací nebo výrobků, jejichž součástí je azbest, musí obsahovat 

a) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, u právnické osoby a u fyzické osoby 
podnikající podle zvláštních právních předpisů její jméno, příjmení, popřípadě 

obchodní 
firmu a místo podnikání, 
b) počet exponovaných osob, 
c) místo výkonu prací, jejich povahu, termín započetí prací a pravděpodobnou dobu 

jejich trvání, druh a množství azbestu, vymezení kontrolovaného pásma a způsob 
zajištění místa 
výkonu prací proti vstupu nepovolaných osob, 

d) technologické postupy, které budou používány v zájmu omezení expozice osob  
e) technická a organizační opatření k zajištění ochrany zdraví osob vykonávajících 

práci s azbestem a materiály obsahujícími azbest a jiných osob přítomných na 
pracovišti a v blízkosti pracoviště, kde dochází nebo může docházet k expozici 
azbestu, 

f) vybavení osob pracujících v kontrolovaném pásmu ochranným pracovním oděvem a 
osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím 
ústrojím, místo a způsob jejich ukládání, zajištění jejich čištění, praní a kontroly jejich 
funkčnosti po použití, popřípadě způsob jejich likvidace, 
g) rozsah a způsob uplatňování režimových opatření, zejména zákazu jídla, pití a 

kouření v prostorech, kde je nebezpečí expozice azbestu, 
h) způsob manipulace s odpady obsahujícími azbest, popis určených prostředků a 

způsob 
technologie jejich sbírání a odstraňování z pracoviště, 

i) název a sídlo zdravotnického zařízení poskytujícího závodní preventivní péči a 
jméno a 
příjmení lékaře, který ji zajišťuje, 

j) jméno a příjmení a kvalifikace osoby odpovědné za plnění úkolů zaměstnavatele v 
péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

k) způsob zajištění kontroly koncentrace azbestu v pracovním ovzduší a způsob 
zajištění 

dokumentace o evidenci expozice jednotlivých osob azbestu. 
 

Při likvidaci odpadů v našem případě: 
Samotné práce se vykonávají s vyloučením veškeré mechanizace (např. sekyry, pily, 
dláta). Manipulace musí znemožnit nekontrolovaný pád materiálu z výšky. 
Materiály jsou ukládány do speciálních nepropustných vaků, které jsou určeny pro 
tento typ materiálů. Azbestový odpad se řádí do kategorie N (nebezpečný) a jeho 
odvoz musí zajišťovat společnost, která má povolení tímto druhem materiálu 
nakládat.  
Azbestový odpad se smí vyvážet pouze na skládky k tomu určené. 
V případě slabě vázaného azbestu jsou opatření odstranění azbestových materiálů 
daleko přísnější. Kolem sanovaného objektu se vytvoří tzv. kontrolované pásmo, 
které se hermeticky oddělí od okolního prostředí. Toto opatření je nutné, protože 
nelze zabránit uvolňování azbestových vláken do ovzduší.  

 
Prevence: 
Organizační - Podat hlášení o provádění prací s azbestem orgánu ochrany veřejného 
zdraví před jejím zahájením. 
Technické a technologické úpravy – doporučuje se práce za vlhka 



 
Legislativa: 

• Opatření k ochraně zdraví při práci spojené s odstraňováním azbestových materiálů 
jsou definovány v legislativě:   

• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 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), ve znění 
pozdějších předpisů, § 7 – Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná 
pásma, § 8  - Zákaz výkonu některých prací     

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 41 – Používání biologických 
činitelů a azbestu  

• vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou 
expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, § 
2 – Práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu, § 3 – Postup při určení 
ojedinělé a krátkodobé expozice azbestu 

• vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 
odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 
náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, § 5 – Náležitosti hlášení 
prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice azbestu 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci,  

• § 19 – Zjišťování a hodnocení expozice azbestu 
• § 20 – Hodnocení zdravotního rizika 
• § 21 – Minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na 

pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy, obsah školení 
• vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních 

a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých 
staveb 

• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších, § 35 – Povinnosti při nakládání s odpady z azbestu,  

• vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání  odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podmínkách 
nakládání s odpady, v platném znění, § 7 – Technické požadavky na ukládání 
odpadů z azbestu na skládky. 

l)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Nebude zřizováno. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Dopravně inženýrské opatření nebude zřizováno. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Nejsou požadovány. 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaná doba výstavby je 3 měsíce. Předpokládaným termín zahájení 
stavebních prací jsou  05-08 2022.  
Stavba se nepožaduje dělit do dílčích etap. 

 
dodržení obecných požadavků na výstavbu 



Při provádění stavby bude postupováno dle platných norem, vyhlášek a technických 
předpisů výrobců. Budou dodržovány předepsané pracovní postupy, ČSN a 
bezpečnostní předpisy. Na stavbě bude odborný dozor a případné změny budou 
konzultovány s projektantem. 
Při stavebních úpravách bude neustále prováděna kontrola předpokládaného stavu 
objektu, konstrukcí a jeho návazností na nosné stavební konstrukce. Na práce bude  

 
Projektová dokumentace obsahuje: 

 
A.  Průvodní zpráva 
B.  Souhrnná technická zpráva 
C.  Situační výkresy 

C  Celkový situační výkres 
D. Výkresová část: 
D-01 Půdorys střechy - nový stav   1:50 
D-02 Pohled jižní - nový stav   1:75 
D-03 Pohled východní - nový stav   1:75 
D-04 Pohled severní - nový stav   1:75 
D-05 Pohled západní - nový stav   1:75 
 
D-06 Půdorys střechy - nový stav   1:50 
D-07 Pohled jižní - nový stav   1:75 
D-08 Pohled východní - nový stav   1:75 
D-09 Pohled severní - nový stav   1:75 
D-10 Pohled západní - nový stav   1:75 
 
D1.4 Vnější ochrany před bleskovými proudy 
 
 

  
 
 
 


