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1  Identifikační údaje stavby 
 

Název stavby: Zřízení zastávky a točny Králíky – železniční stanice  

Místo stavby: Králíky 
 
Katastrální území: Králíky  
  
Kraj: Pardubický 
 
Objednatel: Pardubický kraj 
 Komenského náměstí 125, 
 523 11 Pardubice 
 
Stavebník: Město Králíky 
 Velké náměstí 5 
 561 69 Králíky 
 
Projektant:  Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s. 

Gočárova 504 
500 02 Hradec Králové 
IČ 28786793, DIČ: CZ 28786793 
 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Jan Fiala 
 
Odpovědný projektant stavby: Ing. Tomáš Rak 

ČKAIT – 0602398 
 
Dodavatel:  bude vybrán investorem ve výběrovém řízení 
 
Stupeň PD: DSP + VD-ZDS 
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2 Základní údaje o stavbě 

2.1 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 
Záměrem stavby je vybudování pomocí stavebních úprav nástupiště pro cestující v 
ulici Nádražní u výpravní budovy železniční stanice Králíky. Nástupiště bude sloužit 
pro meziměstskou a městskou autobusovou dopravu.  
U výpravní budovy bude dále vybudována zpevněná plocha pro motorová vozidla – 
autobusy, kterým umožní otočení s následným nájezdem na uvažované nástupiště. 
Součástí výstavby nástupiště dojde k přeložce stávajícího sloupu veřejného osvětlení. 
 

2.2 Členění stavby 
Stavba je členěna na následující stavební objekty. 

SO 101 Autobusová zastávka 
 

Stavba nemá provozní soubory. 
 

3 Charakteristika staveniště 
Plánovaná stavba se nachází v intravilánu města Králíky u výpravní budovy v ulici 
Nádražní. Stavba se nachází u stávající místní účelové komunikace. 
Zájmové území zastávky je v současné době využito jako chodník pro pěší. V místě 
navrženého „obratiště“ je v současné době zatravněná nezpevněná plocha. 

4 Obvod a pozemky staveniště 
Obvod staveniště, pozemky staveniště a prostor zařízení staveniště jsou přehledně 
prezentovány v B.2 Koordinační situaci stavby.  
 

5 Zařízení staveniště 

5.1 Zařízení staveniště 
Prostor zařízení staveniště je uvažován na nezpevněné a zpevněné ploše u místního 
bytového domu – mezi silnicí komunikace ulice Nádražní a sjezdem k budově č.p. 
489. Umístění stavby nesmí omezit provoz výpravní budovy, příjezd k výše 
uvedenému domu. 
Na této ploše budou umístěny provizorní objekty pro nejnutnější sociálně provozní 
zázemí stavby, sklady materiálu, nářadí apod. 
 

5.2 Napojení ZS na inženýrské sítě 
Voda – v místě stavby je veřejný vodovod. Napojení případně po souhlasu a na 
základě dispozic správce. 
Kanalizace - bude použito chemické WC, dešťové vody se odvedou do stávající 
dešťové kanalizace. 
El. energie - možné napojení na stávající rozvodnou síť v místě. Napojení po souhlasu 
a na základě dispozic správce. 
Telefon – použití mobilních telefonů 
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6 Návrh postupu a provádění výstavby 
Provádění stavby 

• dopravní opatření 
• zřízení zařízení staveniště 
• na staveništi každé bude vybudováno standardní pracovní místo 
provedením dopravně inženýrských opatření, tj. provedením podélné a 
příčné uzávěry stávajících jízdních pruhů pomocí dočasného svislého a 
vodorovného dopravního značení a dopravního zařízení 
• odstranění stávajících zpevněných a nezpevněných ploch včetně ornice 
• budou provedeny nové konstrukční vrstvy nástupiště 
• odstranění zařízení staveniště 
• zrušení dopravně inženýrských opatření 
• plné zprůjezdnění komunikace a zprovoznění nástupiště 

7 Předčasné užívání objektů 
Předpokládá se, že části objektů komunikace a chodníku (nástupiště) budou 
využívány jako celek. Projektant připouští možnost uvedení do předčasného využívání 
buď obratiště nebo autobusovou zastávku. 
 

8 Přístupy na místo stavby 
Na místo stavby je přístup přímo z účelové komunikace v ulici Nádražní. 
 

9 Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho 
okolí 
Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu osob a to zejména stavba obratiště, která 
se nachází v těsné blízkosti kolejiště. Tato část bude ohraničena pevným plotem o 
výšce 1,80m. Chodník v místě stavby nástupiště bude přerušen a uzavřen pro pěší. 
Pěší budou převedeni na druhý chodník – přes silnici. 
 

10 Požadavky na provádění stavby 
Pro zhotovitele stavby závazně platí stanovisko o hodnocení vlivů podle § 10 zák. č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 132/2000 
Sb. Zhotovitel je povinen: 

• zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového 
prostředí před únikem ropných látek na staveništi a příjezdových trasách 
pravidelnou kontrolou stavebních mechanizmů a nákladních automobilů a 
pravidelnou vizuální kontrolou staveniště. V případě zjištění úniku ropných 
látek do prostředí postupovat podle havarijního plánu, neprodleně 
informovat orgány a organizace uvedené v havarijním plánu. Sanaci 
havárie zajistit u odborné firmy. 

• v případě požadavku zajistit při provádění zemních prací odborný 
archeologický dozor dle zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
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znění zák. č. 242/1992 Sb. V případě odkrytí archeologických nálezů tuto 
skutečnost oznámit a umožnit provedení záchranného archeologického 
výzkumu. 

• zajistit údržbu silniční sítě, které budou používány jako příjezdové 
komunikace na staveniště, v případě poškození zajistit jejich opravu. Po 
dokončení výstavby uvést příjezdové komunikace alespoň do původního 
stavu. 

 

11 Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová 
území, kulturní památky, památkové rezervace, 
památkové zóny 

11.1 Dotčená pásma 
Ochranné pásmo dráhy  
Část stavby se nachází v ochranném pásmu dráhy (do 60m od osy koleje) dle zákona 
č.266/94 Sb. o drahách.  
 
Ochranná pásma inženýrských sítí 
Podzemní vedení STL  RWE 
Podzemní vedení NN – veřejné osvětlení  Město Králíky 
Podzemní vedení sdělovacího kabelu  O2 
Splašková kanalizace  Město Králíky 
Vodovod  VAK Jablonné nad Orlicí 

 
 

Vyjádření správců dotčených, případně překládaných sítí jsou součástí dokladové 
části. 
 
Chráněná území 
Stavba se nenachází v chráněném území. 
Lokalita stavby není součástí památkové rezervace nebo památkové zóny. 

 

11.2 Ochranná pásma 
Ochranná pásma v energetických odvětvích jsou stanovena zákonem.  
Ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie je vymezeno svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení od krajních vodičů a mění se podle napětí:  

- nad 1kV do 35 kV ............................. 7m  
- nad 35 kV do 110 kV ......................... 12 m  
- nad 110 kV do 220kV ........................ 15 m  
- nad 220 kV do 440 kV....................... 20 m  
- nad 440 kV ....................................... 30 m  

 
U podzemních elektrických vedení je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou po 
obou stranách krajního kabelu ve vzdálenosti:  

- do 110 kV .......................................... 1 m  
- nad 110 kV ........................................ 3 m  
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U plynovodů a plynárenských zařízení se ochranným pásmem rozumí prostor ve 
vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení, měřeno kolmo na jeho 
obrys.  
Ochranná pásma činí:  

- u plynovodů a přípojek  
nad průměr 500 mm ............................ 12 m  
od průměru 200 mm do 500 mm ......... 8 m  
do průměru 200 mm včetně ................ 4 m  
- nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území 
obce .................................................... 1 m  
- u technologických bjektů ................... 4 m  
 

Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle průměru 
potrubí:  

- do DN 500 mm ................................. 1,5 m na obě strany  
- nad DN 500 mm................................ 2,5 m na obě strany  
 

Pro vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi 
platí hodnoty stanovené ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení. 
 
Před provedením prací je nutno zajistit vytýčení všech sítí a bezpodmínečně 
dodržovat podmínky správců sítí uvedených v dokladech.  
 

12 Návrh řešení dopravy během výstavby 

12.1 Uzavírky, objízdné trasy 
Během výstavby nástupiště bude omezen provoz v jednom jízdním pruhu – 
odlehlejšího od místa stavby. Šíře pruhu bude zachována v šíři min. 3,0m. Objízdné 
trasy se neuvažují. Přesný rozsah staveniště bude dát možnostmi daného zhotovitele. 
 

12.2 Dopravní opatření 
Dopravní opatření během stavby řeší samostatná příloha E.1.2.1. 

 

13 Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě  
Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat aktuálně platné 
předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. 
Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy do závazných pravidel pro podmínky daného 
objektu se zvláštním přihlédnutím k: 
* práci v průjezdním průřezu provozované trati nebo komunikaci, 
* práci ve výškách, 
* práci v ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí, 
* manipulaci s břemeny. 

 
Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s těmito pravidly,  
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technologickým přepisem provádění prací i návody k obsluze používaných zařízení. 
Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní 
prostředky podle směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 
495/2001 Sb. 
Před zahájením prací je nutno ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost 
odpojení všech inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně podmínek správců sítí. 
Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. Vrty musí být při přerušení prací 
zabezpečeny proti pádu osob provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným 
zakrytím. 
Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro činnost stavebních mechanismů a 
nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkostí zavěšeného 
břemene. 
Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 
 
Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou 
příslušně proškoleni. 
 
Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí 
vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze 
tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 
Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro 

příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a 

pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost a ochranu zdraví, 

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na 
staveništi, 

h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a 
materiálů, 

i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 

skutečného postupu prací, 
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 

zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi 

nebo v jeho těsné blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, 

které mu bylo předáno, 
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a 

činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 
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Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho 
náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti 
koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž 
osobou. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby 
k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na 
staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené 
předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost 
koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor 
nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby. 
 

13.1 Nakládání s odpady 
S odpady vniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu s platnou 
legislativou tj. 
* zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění 

všech změn a doplňků 
* Vyhláška MŽP ČR a MZD ČR č. 502/2004 Sb. o hodnocení nebezpečných 

vlastností odpadů 
* Vyhláška MŽP ČR č. 503/2004 Sb., stanovující katalog odpadů, seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup k udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů) 

* 383/2001 Sb. nařízení vlády o podrobnostech nakládání s odpady 
 
Vzniklé odpady budou zatříděny a bude s nimi naloženo v souladu s výše uvedenou 
legislativou. Odpady budou předány k likvidaci firmě k této činnosti vybavené a 
oprávněné.  
 

14 Termín provádění 
Přesný termín provádění nebyl v době zpracování PD znám, předpokládá se léto až 
podzim 2014. Předpokládaná doba výstavby je 2 měsíce. 

 

15 Závěr 
Dokumentace je zpracována ve stupni DSP a DZS a slouží pouze pro stavební 
řízení, pro nabídku předmětných zhotovitelů a jako podklad pro zpracování 
realizační dokumentace.  
 
Tato dokumentace neslouží k realizaci stavby. 
 

 
V Hradci Králové 08/2013 Ing. Tomáš Rak 
  




