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1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

1.a Stavebnětechnický průzkum objektu 
Prohlídka objektu proběhla dne 10.12.2014, byla při ní pořízena fotodokumentace oplocení. 
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1.a.1 Specifikace objektu 
Oprava oplocení je řešena v rámci areálu ČOV, která leží na okraji obce Středokluky.  

1.a.2 Základní popis jednotlivých dotčených konstrukcí 
Návrhy řešení jsou uvedeny pro jednotlivé části v příslušných odstavcích zprávy. 
 

1.a.2.1 Oplocení  

Popis konstrukce 
Stávající oplocení areálu je provedeno drátěným Pz pletivem do ocelových sloupků. Ocelové sloupky jsou 

zabetonovány do betonových patek. Výška oplocení cca 1,5 m. Na části oplocení je ještě ostnatý drát.  

Obrázek č.1. 

 

Poruchy na konstrukci 
Stávající oplocení je vlivem působení klimatických vlivů, svému stáří a lokálnímu mechanickému poškození ve špatném 

stavu. Jsou místa, kde oplocení již chabí úplně a zůstaly stát pouze ocelové sloupky 

Sumář regeneračních opatření: 

- Odstranění stávajícího drátěného pletiva 

- Odřezání ocelových sloupků a vzpěr od betonových patek 

- Vykopání stávajících betonových patek 

- Výkop zeminy pro nové umístění patek 

- Zabetonování sloupků a vzpěr do připravených vykopaných patek 

- Natažení pletiva na osazené sloupky 

- Horní část oplocení opatřena ostnatým drátem 

1.a.2.2 Brány a branky 

Popis konstrukce 
Stávající drátěné oplocení doplňují 2 ocelové vstupní branky a jedna vjezdová brána.  
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Poruchy na konstrukci 
Tyto prvky jsou v současné době napadeny korozí a jejich funkčnost je tak výrazně omezena. Repase by v tomto 

případě byla příliš nákladná s ohledem na přidanou hodnotu, kterou by tím přinesla. 

Obrázek č.2:  (pohled na bránu s brankou) 

 

 

Obrázek č.3:  (pohled na samostatnou brankou) 

 

 

Sumář regeneračních opatření: 

- Vyvěšení stávajících křídel 

- Odřezání ocelového rámu 

- Vykopání stávajících betonových patek 

- Osazení nových ocelové vjezdové brány a 2vstupních branek 

1.b Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Navržené oplocení bude obdobné jako stávající řešení.  
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1.c Technické řešení 

1.c.1 Požadavky na regeneraci a materiálová specifikace  

1.c.1.1 Oplocení  
 

Podrobná specifikace zadání a technické řešení: 

 Odstranění stávajícího drátěného pletiva včetně ocelových sloupků a vykopání současných betonových patek 

 Provedení výkopu (vyvrtání) nových patek pro novou polohu sloupků a vzpěr hloubka výkopu 600 mm. 

 Do připravených vykopaných patek budou osazovány ocelové poplastované sloupky po vzdálenosti 2,5 – 3 m 

s doplněním vzpěrami, dle požadavku konkrétního dodavatele oplocení. Sloupky a vzpěru budou v základové 

patce zality betonem C 12/15 

 Na připravené zabetonované ocelové sloupky bude nataženo vlastní pletivo. Výška pletiva 1600 mm. Pletivo je 

navrženo z poplastovaného Pz drátu s oky 50 mm 

 Horní část oplocení opatřena z bezpečnostních důvodů ostnatým poplastovaným drátem v 1 řadě 

 Oplocení doplněno bránou a 2 brankami (viz následující odstavec) 

1.c.1.2 Brány a branky 
 

Podrobná specifikace zadání a technické řešení: 

 Při demontáži oplocení budou současně vyvěšena křídla vjezdových a vstupních branek, odřezán kotevní rám a 

vykopány stávající betonové základové patky 

 Na místě stávajících branek budou osazeny nové, se zabetonovanými rámy do patek. Celkem bude osazena jedna 

vjezdová brána a 2 vstupní branky. 

 Vjezdová brána bude provedena z ocelových žárově zinkovaných profilů. Rozměr vjezdové brány dle stávající. 

Výplň navržena z ocelových tyčí průměru 8 mm. Spodní část do výšky 500 mm s plnou plechovou výplní. Výplň 

ošetřena také žárovým zinkováním. Brána doplněna o zámkovou vložku FAB a kováním Klika/klika. 

 Vstupní branky budou provedeny z ocelových žárově zinkovaných profilů. Rozměr branek dle stávajících. Výplň 

navržena z ocelových tyčí průměru 8 mm. Spodní část do výšky 500 mm s plnou plechovou výplní. Výplň ošetřena 

také žárovým zinkováním. Branky doplněny o zámkovou vložku FAB a kováním Klika/klika. 

1.d Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Navrženými pracemi zůstane stávající napojení zachováno.  

1.e Řešení technické a dopravní infrastruktury 
Navrženými pracemi nedojde k žádným změnám. 

1.f Vliv stavby na životní prostředí 
Odpovídající likvidaci odpadů ze stavby zajistí dodavatel stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb o 

Odpadech v platném znění. Lehké výrobky a materiály je nutné zajistit proti odnesení větrem, zejména potom jejich odřezky 

a odpady. V průběhu výstavby není předpoklad pro ohrožení životního prostředí. 
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Okolní travnaté plochy na sousedních pozemcích budou po dokončení stavebních prací uvedeny do původního 

stavu před započetím prací. 

1.g Řešení bezbariérového užívání  
Navrženými pracemi zůstane stávající napojení zachováno.  

1.h Průzkum  
Závěry z prováděných průzkumů a prohlídek je uveden v odstavci 1.a. 

1.i Podklady 
 Snímek z katastrální mapy 

 Výpis z katastru nemovitostí 

 Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze 

v platném znění 

 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

1.j Členění stavby na stavební objekty 
Stavba není členěna do stavebních objektů: 

1.k Vliv stavby na okolní pozemky 
Vzhledem k účelu a funkci objektu se nepředpokládá žádný výraznější vliv na poškození životního prostředí, proto 

nebudou navrhována žádná opatření pro jeho ochranu. 

1.l Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při práci musí být dodržena ustanovení vyhlášky BÚ. Všeobecné požadavky na bezpečnost práce: 

o Před započetím prací musí být připraveny všechny pracovní a ochranné pomůcky  

o Dodržovat pořádek na skládce materiálu a jejím okolí 

o Dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

o Ochranné a bezpečnostní pomůcky pravidelně kontrolovat a udržovat zařízení v předepsaném stavu 

o Při práci s elektrickými přístroji je třeba dodržet ČSN 34 1010, ČSN 34 0350 a ČSN 34 3500. 

o Pracovní čety musí být proškoleny odborným pracovníkem na BOZP a PO.  

2 Mechanická odolnost a stabilita 

S ohledem na stabilitu jsou navržené práce zcela proveditelné.  

 

3 Požární bezpečnost 

Požární bezpečnost není navrženými pracemi dotčena 

 

4 Hygiena , ochrana zdraví a životního prostředí 

Hygienická nezávadnost bude zajištěna použitím schválených výrobků, které splňují příslušná ustanovení a normy, dále 

správnou technologií výstavby. 

o Při stavebních pracích nedojde k překonání limitních hodnot hladiny hluku. Limitní hodnoty jsou pro exteriér  
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65dB a pro vnitřní prostory  55dB 

 

5 Bezpečnost při užívání 

Nadále nutno dodržovat požadavky na údržbu výrobců materiálů a výrobků. 

 

6 Ochrana proti hluku 

Navrženými pracemi není tento článek dotčen 

 
7 Úspora energie a ochrana tepla 

Navrženými pracemi není tento článek dotčen 

 

8 Řešení objektu s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Navrhovanými opatřeními nedojde ke zhoršení podmínek pro pohyb a orientaci osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

 

9 Ochrana stavby před vlivy vnějšího prostředí 

Navržené materiály a technologie jsou určeny do vnějšího prostředí. Pro zaručení předepsané životnosti materiálů je nutno 

provádět pravidelné údržby dle pokynů výrobců materiálu a dodavatele technologií. 

 

10 Ochrana obyvatelstva 

Navržená opatření nezasahují do stávajícího řešení. 

 
11 Inženýrské stavby 

Navržená opatření nezasahují do stávajícího řešení 

 

12 Technologie 

Navržená opatření nezasahují do stávajícího řešení. 

 

13 Závěr 

S ohledem na ochranu autorských práv nelze tento projekt použít pro jinou lokalitu a jiného investora bez písemného 

souhlasu.  

Všechny změny projektu musí být písemně odsouhlaseny projektantem ! 

 

14 Přílohy 

Výkaz výměr 

Oceněný výkaz výměr 

 

V Kladně 19.12.2014 


