A . PRŮVODNÍ ZPRÁVA
1) Identifikační údaje
Název stavby: ZPEVNĚNÁ PLOCHA – NEPOMYŠL p.p.č. 39
Investor:

Městys Nepomyšl, Nepomyšl 82, 439 71 Nepomyšl

Projektant: Miroslav Vlk, Na Hůrce 129, 439 82 Vroutek, AT pro pozemní stavby, IČO: 699 01 538
Stupeň PD: PD pro stavební řízení

2) Údaje o umístění stavby
a) Obec, kraj, katastrální území
Obec: Městys Nepomyšl
Kraj: Ústecký
Katastrální území: Nepomyšl
b) Stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu
Veškeré práce související s opravou zpevněné plochy budou prováděny na pozemku č. 39, k.ú.
Nepomyšl ( zastavěná plocha a nádvoří ), který je ve vlastnictví investora.
c) Dopravní a technická infrastruktura v území
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu nebude dotčeno ( výměna stávajícího povrchu ).

3) Základní údaje o stavbě
a) Rozsah stavby
Jedná se o výměnu stávajícího povrchu zpevněné plochy v celkové ploše cca 385 m2. V rámci opravy
zpevněné plochy bude provedena kanalizační přípojka pro objekt na p.p.č. 39 a odvodňovací žlábek
podél sousedního objektu. Novou povrchovou úpravu bude tvořit zámková dlažba tl. 8 cm. Jedná se o
komunikaci s nízkým dopravním zatížením ( příjezdová komunikace + parkoviště k provoznímu objektu ).
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b) Dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů
Všechny obecné požadavky na výstavbu včetně požadavků dotčených orgánů týkající se předmětné
stavby jsou zapracovány v dokumentaci a při realizaci stavby budou dodrženy.
c) Věcné a časové vazby na okolí
Zahájení stavby není časově nebo věcně vázáno na další související stavby.
d) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby
Předpokládané zahájení stavby: 2013
Předpokládaná doba výstavby: 2 měsíce
Stavba bude zahájena odstraněním stávajících betonových ploch a konstrukcí. Dále budou provedeny
odkopávky pro novou skladbu komunikace. Následovat bude provedení kanalizační přípojky s napojením
do vysazené odbočky stávající splaškové kanalizace. Potom bude proveden hutněný podklad ze
štěrkodrti pro zámkovou dlažbu. Na závěr bude provedena dlážděná plocha s odvodňovacím žlabem a
drobné terénní a parkové úpravy.
e) Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi
Bude použito přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů a TP MDaS. Dále bude
zamezen vstup na opravovanou část plochy veřejnosti např. červeno-bílou páskou. Na dodržování BOZP
bude dohlížet odpovědný stavbyvedoucí popř. koordinátor BOZP (pokud bude jmenován). Dále budou
dodrženy všechny právní předpisy a vyhlášky dle platné legislativy.
Vypracoval: Miroslav Vlk
Datum: 6/2013
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