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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit, bude-li třeba, přísunovými cestami pro 
dopravu materiálu tak, aby stavba mohla být řádně a bezpečně prováděna. Nesmí docházet 
k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Nesmí také 
docházet k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického 
vybavení a požárním zařízením. Přístup na staveniště bude po stávajících komunikacích sil. 
I.tř. č.2 a po stávajících místních komunikacích na západní a východní straně od 
parku zámku Zdechovice. 
 
Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na 
určených místech (plochách), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou 
průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou 
firmou, disponující oprávněním k této činnosti, mimo areál staveniště. Nebezpečný odpad 
(živice) bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu. Vlastní manipulace s odpady 
vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby bylo minimalizováno případné 
narušení životního prostředí (zamezující prášení, technické zabezpečení vozidel 
přepravujících odpady atd.). 
 
Při provádění stavby dojde k produkci některých druhů odpadů.  
Seznam některých prací, při kterých dojde k tvorbě odpadů je následující: 
 
· Vybourání konstrukce stáv. cestní sítě v potřebném rozsahu – asfaltové, betonové plochy 
· Odstranění drnu v potřebných plochách. 
 
Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební resp. 
montážní firma.  
 
Životní prostředí v bezprostřední blízkosti bude po dobu trvání stavby dočasně zhoršeno. 
Vlivem zásobování stavby stavebním materiálem dojde k nárůstu hlučnosti a prašnosti. 
Organizací výstavby budou negativní vlivy eliminovány na co nejmenší míru a na co 
nejkratší časový úsek. Nakládání s odpady bude dle zákona č. 185/01 Sb. “Zákon o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů“. 
 
POPIS POSTUPU VÝSTAVBY    
Vzhledem k navržené technologii konstrukčních vrstev cestní sítě je nutné přihlédnout 
k aktuální klimatickým podmínkám v době realizace stavby, kdy není žádoucí provádět 
stavbu v době dešťů. Je předpokládáno provádění stavby za úplné uzavírky celého parku. 
 
ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 
Během realizace stavby je nutno se řídit všeobecně platnými bezpečnostními předpisy pro 
ochranu zdraví při práci. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit, bude-li třeba, 
přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby stavba mohla být řádně a bezpečně 
prováděna. 
 
 
V lokalita parku byla do roku 1990 využívána ruskou vojenskou posádkou. K tomuto faktu je 
nutné přihlížet hlavně v rámci realizace zemních prací. V letech 2010 - 2014 byl již prováděn 
archeologický a pyrotechnický průzkum.  
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Pozor !!! V případě nálezu podezřelých předmětů je nutné práci přerušit, vzdálit se, k 
nálezu nepouštět žádné osoby, zavolat pana starostu (mobil - 606 660 236) nebo 
v jeho nepřítomnosti policii na linku 158. 
 
Při realizaci stavby cestní sítě hlavně v blízkosti výsadeb je nutné postupovat 
obezřetně a opatrně, aby nedošlo k poškození rostlinných kultivarů. 
 
SMĚROVÉ POMĚRY 
Hlavní směrové vedení cestní sítě sleduje severojižní osu parku, kdy jsou hlavní cesty 
(OSA1 je již zrealizována, OSA2 předmětem VŘ) s touto osou souběžné. Od této osy 
(OSA2) je dále navržena cesta vedoucí k rybníku „Zámecký“ na severovýchodní straně 
parku označená jako VĚTEV 4 a dále spojka mezi OSA1 a OSA2 pod schodištěm – dále jen 
SCHODIŠTĚ.  Směrové vedení těchto tras bylo navrženo s ohledem na stávající původní 
výsadby stromů, tak aby nedošlo k narušování jejich kořenového systému. 
 
SKLONOVÉ POMĚRY 
Podélné sklony v celém úseku kopírují stávající stavy, jsou navrženy s ohledem na přilehlé 
vstupy do areálu parku zámku, respektují napojení na stáv. objekty zpevněné plochy atd. 
Jsou navrženy tak, aby bylo docíleno povrchového odvodnění ploch s konstrukcí 
z mechanicky zpevněného kameniva. 
 
Velikost navrženého podélného sklonu: 
Osa 2 – délka  368,00 m (po pravé straně zámku) 
Základní jednostranný příčný sklon na plochách s krytem z MZK – 3%. 
 
Větev 4 – délka 75,75 m – propojení osy 2 a Zámeckého rybníku (na severovýchodní 
straně) 
Podélný sklon 0,2%. 
Základní jednostranný příčný sklon na plochách s krytem z MZK – 3%. 
 
Schodiště – délka 69,00 m – propojení OSY1 a OSY 2 pod schodištěm  
Podélný sklon 0,2%. 
Základní jednostranný příčný sklon na plochách s krytem z MZK – 3%. 
 


