PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY
1 Předmět projektu
Předmětem projektové dokumentace je novostavba sportovního hřiště a novostavba
hracího hřiště v areálu zahrady 2. ZŠ v Kolíně 2.

2 POV
2.1 Zhodnocení staveniště
Přístup na pozemek je omezený výškou a šířkou průjezdu v budově školní jídelny do
ulice Komochova.

2.2 Zábor staveniště
Stavba bude probíhat pouze na pozemku investora.
Skladování materiálu bude probíhat rovněž pouze na pozemku investora. Materiál
bude chráněn proti poškození (srážky).

2.3 Popis provádění stavby
Postupné provádění prací na stavbě:
o Bourací práce
o Zemní práce
o Montáž stojanů basketbalových košů
o Provedení podkladních vrstev a montáž pouzder pro volejbalové sloupky
o Montáž povrchových vrstev
o Montáž herních prvků
o Montáž oplocení

2.4 Seznam použitých strojů
Seznam použitých strojů a zařízení při stavbě:
o trakorbagr
o nákl. automobil. (3t,)
o vibrační válec
o speciální finišér pro pokládku polyuretanových vrstev
o zednické náčiní

2.5 Seznam revizí a dokladů
revize:
kontrola kvality
o Zkoušky zhutnění
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3 Odpady
S odpadem vzniklým při stavebních pracích dle předložené projektové dokumentace
bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech),
jeho prováděcích předpisů.
Odpady vzniklé při stavbě:
Odpad bude ukládán do přistavených kontejnerů, které budou zajištěny před
nežádoucím znehodnocením nebo úniku odpadů.
Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové
využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů.
Stavební odpady budou tříděny dle následujících položek:

170700
170504

Směsný stavební a demoliční odpad
Zemina a kamení

zatřídění odpadů
dle zákona o
odpadech č.
185/2001 Sb. a
vyhlášky č.
294/2005 Sb.
170700
170504

druh

m3

Směsný stavební a
demoliční odpad
Zemina a kamení

5
240

Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich
převzetí oprávněny.
Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou
plochu zakrytu, aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde
v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a
místo bude uklizeno.
Odpad z provozování objektu.
BOZ
Při provádění stavby a práci na staveništi budou provedena opatření k ochraně
zdraví a bezpečnosti. Během stavebních a přípravných prací je potřeba dodržovat
zejména to, že práce na stavbě mohou provádět pouze oprávněné a poučené osoby,
nesmí být nepovoleně omezován provoz na komunikacích, nesmí být nadměrně
znečišťováno ovzduší a okolí stavby, ani jinak zhoršováno životní prostředí. Nesmí
být omezena práva vlastníků sousedních pozemků. Musí být zajištěna bezpečnost
práce a technických zařízení, požární ochrana, oplocení a osvětlení staveniště a
bezpečné přístupy ke stavbě. Je nutné řídit se vyhláškou č. 601/2006 Sb. O
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zákonem č.
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištěné
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
V Kolíně dne
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16.7.2012

Vypracoval: ing.
Škorpík
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