Příloha č. 2
Pokyny pro zpracování jednostupňové PD
1.

Dodržovat důsledně názvy akcí a objektů, tyto údaje promítnout i do všech žádostí v průběhu
administrace akce.

2.

Součástí PD je i Geodetické zaměření současného stavu
Zaměření bude provedeno v souladu se směrnicí "Tvorba a správa geodetické dokumentace".
Zdůrazňujeme zejména nutnost připojení geodetického zaměření lokality - polohově do
systému JTSK, výškově - Balt po vyrovnání.

3.

Záborový elaborát
Výpis dočasně a trvale dotčených pozemků stavbou

4.

Zajistit potřebné dokumenty konkrétních správních úřadů:
- rozhodnutí, resp. souhlas se zásahem do VKP
- ohlášení stavby (dle § 15a, zák. č. 254/2001 Sb., v platném znění)
- dotaz k výskytu zvláště chráněných druhů živočichů
- zajistit případné povolení ke kácení
Před oficiálním podáním jednotlivých žádostí nutno konzultovat s konkrétní oprávněnou
osobou na příslušném správním úřadě rozsah a obsah žádosti.

5.

Struktura PD ( v souladu s vyhláškou č 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb):

A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C – SITUAČNÍ VÝKRESY (situace širších vztahů, koordinační situace)

D – DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ:
o SO-01: TECHNICKÁ ZPRÁVA, VÝKRESOVÁ ČÁST
o SO-02: TECHNICKÁ ZPRÁVA, VÝKRESOVÁ ČÁST
….

E - DOKLADOVÁ ČÁST

F – ROZPOČTOVÁ ČÁST
o SOUPIS PRACÍ (jeden dokument pro všechny objekty s rekapitulací)
o ROZPOČET (jeden dokument pro všechny objekty s rekapitulací)
PD v elektronické formě bude mít strukturu adresářů dle výše uvedeného.

6.

SEDIMENTY
Primárně prověřit a případně projednat možnost uložení sedimentu na ZPF nebo na povrch
terénu (v případě, že toto umožňují rozbory sedimentu).

7.

Do dokladové části vložit i hodnocení vzorků říčního sedimentu
Vypracování tzv. rozborů sedimentů bude zajišťováno Povodím Labe, státní podnik pokud
nebude domluveno jinak.

8.

U "opravných akcí" nepoužívejte v textu obraty jako "nová dlažba, rekonstrukce dlažby"
pouze používejte "oprava dlažeb v původních parametrech".

9.

V rámci stavby uvažovat i případné čištění propustků ( v rozpočtu, resp. soupisu prací
uvažovat s ručním čištěním + nezapomenout kubaturu promítnout do celkového množství
sedimentů)
Vše popsat v textových částech PD.

10.

Křoviny
V případě likvidace křovin popsat v textových částech jakým způsobem budou likvidovány .
Uvažujeme drcení nebo štěpkování (+ počítat s odvozem nebo ponecháním na místě).
Vytvořit položku v rozpočtu resp. soupisu prací

11.

Kácení
V případě, že bude součástí akce i kácení břehového porostu bude tento samostatným SO.
V případě kácení dřevin předepsat odvoz dřevní hmoty na deponie.
Popsat v textových částech, vytvořit položku v rozpočtu resp. soupisu prací.
Ve výkresové části přesně označit stromy, které se budou kácet a přiřadit jim např. pořadová
čísla. Tyto kácené stromy budou označeny v terénu.
V textové části tabulkově vypsat jednotlivé stromy, vypsat JEJICH DRUHOVÉ OZNAČENÍ A
OBVOD VE VÝŠCE 130 cm a vypsat jejich lokalizaci ve vztahu k pozemkům, na kterých se
nachází.

12.

Souhlasy s přístupy a souhlasy se stavbou
Před podáním žádosti kontaktovat (osobně) příslušný úřad a projednat s nimi rozsah a
provedení doložení souhlasů uživatelů nebo majitelů pozemků dotčených stavbou.
V textové části PD uvést tabulkový seznam dotčených pozemků pod stavbou a pozemků
nutných k přístupu ke stavbě. Tyto dvě skupiny pozemků ve výpisu od sebe oddělit.
Předpoklad:
a) Projektant do situací zakreslí uvažované trasy přístupů ke zhotovení stavby. Tyto přístupy
budou podloženy souhlasy UŽIVATELŮ POZEMKŮ (popř. vlastníků) písemnou formou,
které budou přiloženy v dokladové části PD – tento postup nutno ověřit na příslušném
úřadě, který bude vydávat „Souhlas s provedením udržovacích prací“ apod.
b) Projektant provede průzkum a zajistí souhlasy VLASTNÍKŮ pozemků, na kterých bude
stavba probíhat (tj. pozemky koryta vodního toku). Tyto souhlasy vlastníků pozemků
budou písemnou formou a budou přiloženy v dokladové části PD

13.

V rozpočtu uvažovat případný nájem nebo poplatek za používání příjezdového prostoru ke
staveništi a pohyb u staveniště.

14.

Předání podkladů v digitální podobě
Bude provedeno opět tak, jak bylo v objednávce resp. smlouvě o dílo:
V digitální podobě (v přehledném členění odpovídajícímu tištěné podobě) v editovatelném formátu
(„DWG“, „DOC“ a „XLS“) a needitovatelném formátu („PDF“) na CD. Součásti CD bude i
kompletní dokladová část.

15.

V situacích, podélném profilu a řezech popsat, v jakých úsecích se vyskytuje úprava toku,
popř. objekty na toku, úseky bez úpravy atd ….

16.

Do situace zakreslit obvod staveniště a toto doplnit legendou

17.

Dotační Technická zpráva pro dotační účely
Dotační TZ předložit pouze elektronicky. Vzor bude zaslán.

18.

Fakturace
Fakturovat bude možno až po předložení kompletní PD, včetně všech administrativních
úkonů (tzn. vyřešené VKP, ohlášení stavby, reakcí na dotaz k výskytu zvláště chráněných
druhů živočichů a povolení ke kácení)

19.

Rozpočet/Soupis prací
Rozpočet (výkaz výměr) bude zpracován tak jak je uvedeno ve Vaší objednávce případně
smlouvě o dílo:
Nedílnou součástí projektové dokumentace bude podrobný výkaz výměr prací, dodávek a
služeb v listinné podobě v každém paré a rozpočet v listinné podobě ve dvou vyhotoveních.
Elektronickou podobu podrobného výkazu výměr prací, dodávek a služeb a rozpočtu
zhotovitel dodá samostatně na CD nosiči v editovatelném a needitovatelném formátu. U
jednotlivých položek podrobného výkazu výměr prací, dodávek a služeb a rozpočtu bude vždy
uveden způsob a postup výpočtu + případný slovní doprovod s odkazem na příslušné
výkresové či textové přílohy PD. Rozpočet bude zpracován v platné cenové soustavě ÚRS.
U položek typu např. „Odstranění pařezů průměru xxx“ nebo „sečení travního porostu“
nezapomenout na likvidaci. Do popisu k položce připsat např. : „včetně likvidace v souladu se
zákonem o odpadech“
Vytvořit položky VONů:
- zařízení staveniště
- zajištění opravy příjezdových cest
- povodňový a havarijní plán
- Dokumentace skutečného provedení
- Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu
- Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla
- Zajištění případných písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a
případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou
po dokončení prací
- Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství,
zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací
- Zajištění výroby a instalace informačních tabulí ke stavbě

Dále do rozpočtu k sedimentům („R“ položka)
Jedná se o sestavení rozpočtu v problematice těžení a likvidace nánosů tak, aby se ujednotily
položky a kostru výkazu výměr.
Není povinnost uvádět všechny položky jako „těžení sedimentu“, ale podle charakteru akce
lze použít buď "čištění vodotečí" nebo "vykopávky nad nebo pod vodou" (event. i vhodnou
kombinaci obojího, má-li to technické opodstatnění) – dle položek ÚRS.
Pro účely výběrového řízení na zhotovitele projektant sestaví výkaz výměr a kubatur, který
umožní i jiné řešení nakládání se sedimenty, tj. jednotlivé položky z rozpočtu (nakládání,
odvoz, uložení, poplatek atd.) budou sloučeny do jedné "R" položky s názvem "likvidace
sedimentů" a v popisu položky bude vypsáno, co všechno položka zahrnuje. Tato položka
bude v parametru m3, s komentářem, že jde o objem v rostlém stavu stanovený na základě
zaměření.

