
.Zklidnění dopravy v obci Holasovice'u ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Zvláštní technické kvalitativní podmínky („ZTKP“)

pro stavbu
„Zklidnění dopravy v obci Holasovice“

Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby jsou nadřazeny Technickým kvalitativním 
podmínkám staveb pozemních komunikací a upřesňuji a doplňují jejich obecná ustanovení. 
Články a paragrafy, které nejsou ZTKP zmiňovány, zůstávají v platnosti tak, jak byly 
schváleny MDS-OPK.

KAPITOLA 1 

VŠEOBECNĚ
1.6 STAVENIŠTĚ

Stavba je situována na silničním pozemku. Zhotovitel je povinen zajistit dodržení 
obvodu stavby, jeho překročení je možné jen z vážných technologických důvodů a 
po předchozím odsouhlasení stavebním dozorem. Veškeré škody způsobené mimo 
staveniště hradí zhotovitel.

1.8.1 Předání staveniště se doplňuje:
Přístup na staveniště je po stávajících komunikacích. Manipulační pruhy, plochy 
zařízení staveniště nebudou zhotoviteli předány. Tyto plochy si dle potřeby zřídí a 
zajistí zhotovitel sám. Během provádění stavby umožní zhotovitel přístup 
k objektům podél celé stavby.

1.8.7 Organizace prací za veřejného provozu se doplňuje:
Práce budou prováděny za omezeného silničního provozu (provizorní dopravní 
značení, odsouhlasené příslušným orgánem Policie ČR a rozhodnutí KU o povolení 
uzavírky zajistí zhotovitel).
Případná světelná signalizace potřebná pro regulaci silničního a pěšího provozu 
zůstává během stavby majetkem zhotovitele.

1.8.10 Základní podmínky pro užívání staveniště
ěl. 8 se doplňuje:
Komunikace a veřejné plochy, používané při stavbě, musí být zhotovitelem 
neustále čištěny a udržovány ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.

1.9 PROVÁDĚNÍ PRACÍ
1.9.4 Ochranná pásma se doplňuje:

Během stavby musí zhotovitel dbát bezpečnostních a požárních předpisů a 
respektovat ochranná pásma inženýrských sítí.

1.11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ se doplňuje:
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„Zklidnění dopravy v obci Holasovice“

1.11.5

1.11.6

ŘEDITELSTVÍ s iln ic  a  DÁLNIC ČR

Zhotovitel zpracuje havarijní plán pro případný únik závadných látek do toku nebo 
kanalizace před zahájením stavebních prací a předá jej objednateli.

Ochrana povrchových a podzemních vod 
1. věta se upřesňuje:
V průběhu výstavby nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod. 

Odpady
Podmínkou je, že vyzískanou vyfrézovanou drť zhotovitel odkoupí -  min. 117 Kč/t. 
Pro odkoupení drtě bude uzavřena zvláštní smlouva o prodeji.

1.11.6.4 Zařazení odpadů se doplňuje:
Zhotovitel povede evidenci odpadů vzniklých při provádění stavby. S odpady a 
nebezpečnými látkami bude nakládat dle platného zákona a vyhlášky o odpadech.

KAPITOLA 2 

PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ
2.10. EKOLOGIE
2.10.2 Skládky, mezideponie se doplňuje:

Skladování sutin na veřejných prostranstvích mimo obvod staveniště je zakázáno.
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