
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Ranáo 10185468 rŽd'árec u Skutčeo 0o000-0o3 42, oprava koryta

CE,STNE PROHLASENI -
ÚonlB o NAKLÁnÁNÍ SE SEDIMENTYA JEJICH uroŽBNÍ

Za zhotovitele VEKTRA' spol. sr.o. čestně prohlašuji' že svytěženými sedimenty bude
naloženo v souladu s platnými právními předpisy, zejména upravujícími nakládaní s odpady a
dále čestně prohlašuji, že využití nebo odstranění vytěžených sedimentů bude konečné a
nebude s nimi dále komerěně nakládáno.

Nakládaní Se sedimenty a jejich uloŽení bude provedeno v souladu s projektovou
dokumentací _ sedimenty budou po odcezení vody v maximální možné míře využity v rámci
stavby (například na sanacijam po paŤezech), popřípadě budou odvezeny na skládku. Toto
řešení vychéní z projektové dokumentace viz Technická zpráva _ 1. Architektonicko -
stavební řešení _ Zásady technického řešení _ odstavec ,,odstranění nánosů zkoryla toku" a
PoŽadavky na vybavení.

V Libenicích dne 14.6.2019

.Ť-Fru!

Ing. Jiří Mašín, jednatel společnosti



101 Žd'árec u 000 -

1 . Architektonicko-stavební řešen í
a) Umístění stavby

Stavba se nachází ve Žd'árci u Skutče' okres Chrudim v Pardubickém kraji. V obci senachází soutok Rané a Žejbra. od tohoto soutoku je začátek zájmového Úseku a konec je podstávajícím, dnes jiŽ nepouŽívaným brodem v ř' km 0',342.

b; Úeetstavby

Účelem stavby je celková oprava a obnovení původní kapacity Úpravy korýa drobnéhovodního toku Rané- a to včetně oprav spádových stupňů 
" 

prár'u á oástiancní naplavenéhoříčního sedimentu. Stavbou bude obnoveno koryÍo do původně projektovaňýcň parametru.
c) Materiálové řešení

V případě stabilizace břehu kamennou dlaŽbou je nutné, aby kamenivo pouŽité na stavběsvými vlastnostmi odpovídalo Čsru rru 13383. Zhótovitel stavuy preotozi investorovi vzorekkameniva kodsouhlasení. Při konstrukci betonového toŽe a příčnýóh'prahů (stupnu) bude pouŽitvodostavební beton c25i3o XF3'
Kamenivo.n1opravu dlaŽby a stupňů je moŽno odebírat např' zlomu Skuteč - Litická,kteý se nachází do 5 km od místa štavby. 

'

d) Zásady technického řešení
Před stavbou 

.. 
budou pokáceny vrby v horní části zájmového úseku. Dále budouodstraněny vzniklé pařezy a také stávající pa?ezy, které zasahují přímo do stávajícího opevněníkofia' Po odstranění pařezŮ budou sanovány vžniklé jámy a to zeminou z výkopku a následněbude opravena kamenná dlaŽba v ploše cca2m2 u t<azáeno pařezu.

Zároveň bude posečena a odstraněna buřeň zkoryta toku. Celková plocha buřeně je cca2000 m2. odstranění vegetace a lieyin zkoryta tóku je Ve vgkáz-u- výměr obsaŽenov samostatném stavebním podobjektu So 0'l.'1 odstraněníbřeňových pórostŮ'
odstranění nánosů z korvta toku
Po odstranění dřevin a buřeně'budou odstraněny sedimenty vyskytující se v korytě' Dlerozboru sedimentů nemohou být sedimenty .využity ná zpr (kvůli jejich zrnitosti). Je protouvaŽováno s jejich vyuŽitím na stavbě, připadně óou"'unim na skládku.
Výskyt sedimentů v korytě Rané v zájmovém Úseku byl vyčíslen na 83,9 m3 v rostlémstavu' odvodněné sedimenty zhotovitel stavbý zlikviduje dle plainé iegislativý' .oz uuo" dotoŽenoevidencílikvidace odpadu v průběhu stavby'

Bude kompletně odstraněna kamenná dlaŽba na levém svahu podél školy (celkem délka51,5 m, coŽ při svahové délce 2 m dává plochu 103 m'i' Pro odstraněňía následnou opravu tétodlaŽby je..nutné počítat s dočasným rozebráním přileÁÉrro plotu z pletiva v celé délce a takés odstraněním a následným uvedením do původníňo stavu stbvajici iamiove álrzuy podél plotua to v ploše cca 55 m2. Při stavbě nutno zabezpeěit výkáp (staveniště) tak, aby nebyt moŽnýpád osob do koryta toku!
obdobně bude kompletně opravena dlaŽba na pravém svahu podél domu č.p' ,l9 v délcecca 11 m.

Kámen z rozebrané dlaŽby bude vytříděn, očištěn a cca 30 % kamene bude vyuŽito naopravu' Další část vytříděného kamene buáe vyuŽita na zpevnění dna mezi patkami. Zbytek budeodvezen na skládku.
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