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DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝBĚR 

ZHOTOVITELE 
 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B. 1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní vyuţití a zastavěnost území. 

Pozemek pro rozšíření hřbitova sousedí bezprostředně s plochou stávajícího hřbitova, se kterým 

bude v několika místech propojen. Pozemek určený pro rozšíření hřbitova je v majetku města Brna. 

Tento pozemek p. č. 801/1 je jediný moţný pro zajištění přímé návaznosti mezi  současným hřbitovem 

a rozšířenou plochou a to pro pohřbívání do země i pro uloţení uren. 

Vzhledem k zjištěným výsledkům hydrogeologického posouzení, kdy na lokalitě se nacházejí 

především ulehlé štěrk písčité zeminy, kdy všechny uvedené zeminy mají vzhledem ke své zrnitosti 

průměrnou vlhkost a pórovitost nebyly zjištěny důvody, které by bránily rozšíření veřejného pohřebiště 

v Brně-Jehnicích a je moţno konstatovat, ţe na základě výsledků průzkumných prací vyhovuje 

stanovená základní tlecí doba 10 let (viz hydrogeologický průzkum). 

Ustálená hladina podzemní vody se nachází v hloubkové úrovni cca 10 – 12 m p. t. Lokalitu jako 

celek lze povaţovat za stabilní. 

 Pozemek je mírně svaţitý k jihu. Na severní straně je vzdálenost k nejbliţší obytné zástavbě 60m. 

Na východní straně bude rozšíření hřbitova sousedit s lesem. Staveniště je přístupné z místní 

komunikace. 

 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem. 

Dle územně plánovací dokumentace je “Rozšíření hřbitova v Jehnicích“ navrţeno na ploše ZH – 

plochy hřbitova. Vlastní stávající hřbitov je rovněţ na ploše ZH. 

 Pozemek p. č. 801/1 k. ú. Jehnice, obec Brno, je dle platného Územního plánu města Brna 

(ÚPmB), s odkazem na úpravu směrné části Územního plánu města Brna-ul. Meziboří s označením 

S 2/18, týkající se úpravy vzájemné hranice stabilizované plochy hřbitovů ZH a návrhové plochy ostatní 

městské zeleně ZO, ke dni 23. 4. 2018, součástí plochy nestavební-volné, stabilizované funkční plochy 

městské zeleně s podrobnějším účelem vyuţití stanoveným funkčním typem plocha hřbitovů-ZH. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 

změnu v uţívání stavby. 

 Navrhovaná stavba je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, zejména s charakterem území, s poţadavky na ochranu architektonických a urbanistických 

hodnot v území, s poţadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména 

s obecnými poţadavky na vyuţívání území, s technickými poţadavky na stavby, s poţadavky na 
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veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s poţadavky zvláštních předpisů, se stanovisky a 

závaznými stanovisky dotčených orgánů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků 

řízení. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných poţadavků na vyuţívání území. 

Bylo vydáno ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 8 ze dne 18. 6. 2018, č. j. MCJE 259/2018, které nabylo právní 

moci 10. 7. 2018. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů. 

 Projektová dokumentace pro DSP a výběr zhotovitele je v souladu s jednotlivými vyjádřeními a 

stanovisky dotčených orgánů státní správy a všech institucí, vč. správců dopravní a technické 

infrastruktury. 

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 

stavebně historický průzkum apod., 

Hydrogeologický průzkum a následné posouzení provedl Ing. Albert Kmeť, firma Geon,s.r.o. 

Rozšíření veřejného pohřebiště v městské části Brno-Jehnice vyhovuje poţadovaným 

hydrogeologickým podmínkám. Ustálená hladina podzemní vody se nachází v hloubkové úrovni cca 10 

– 12 m p. t. Lokalitu jako celek lze povaţovat za stabilní. 

Vzhledem k zjištěným výsledkům hydrogeologického posouzení, kdy na lokalitě se 

nacházejí především ulehlé štěrk písčité zeminy, kdy všechny uvedené zeminy mají vzhledem 

ke své zrnitosti průměrnou vlhkost a pórovitost nebyly zjištěny důvody, které by bránily 

rozšíření veřejného pohřebiště v Brně-Jehnicích a je možno konstatovat, že na základě 

výsledků průzkumných prací vyhovuje stanovená základní tlecí doba 10 let. 

Projektant provedl stavebně – technický průzkum na místě samém.  

 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů, 
 
 Stavba není kulturní památkou ani nemá statut jiné významné stavby. 
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
 
 Pozemek p. č. 801/1 se nenachází v záplavovém území, ani v poddolovaném území.  

 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

 Stavba neovlivní sousední pozemky. Odvodnění parkovacích stání a obsluţné komunikace 

parkoviště je příčným spádem přes zapuštěný obrubník do zeleně směrem ke stávající polní cestě.  

Projektová dokumentace řeší odtok dešťových vod z nově upravených ploch v areálu hřbitova 

v Jehnicích novou dešťovou kanalizací, stoka D, vedenou do vsaku na pozemku.   

Na základě provedeného hydrogeologického průzkumu (zpracovatel GEON  s.r.o. Brno) bylo 

rozhodnuto, navrhnout retenci dešťových vod se vsakem. 
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j) poţadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

 V rámci akce dojde k odstranění náletové zeleně. Součástí PD je zpracování projektu sadových 

úprav. V rámci rozšíření hřbitova bude odstraněn stávající ocelový plot z východní a jiţní části 

stávajícího hřbitova. Dále bude odstraněn asfalto-štěrkový povrch komunikací a chodníků ze stávající 

části hřbitova. Po odstranění bude nutno kultivovat terén, zbavit zeminu kořenových částí. O uloţení na 

skládku bude doloţen doklad.  

 

k) poţadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa, 

 Zařízení staveniště bude na pozemku budoucího rozšířeného hřbitova a budoucího parkoviště 

pozemek p. č. 801/1. Poţadavky na ZPF nejsou.  

 

l) územně technické podmínky - zejména moţnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, moţnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

 Plocha rozšíření hřbitova je v přímé návaznosti na dopravní infrastrukturu obce a je přístupná 

dopravou z místní komunikace ulice Meziboří. Stávající část příjezdové komunikace podél hřbitovní zdi 

v šířce a 3,16 m bude ukončena novou bránou a bude navazovat na okruţní komunikaci rozšířeného 

hřbitova. 

 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

 Realizace rozšířeného hřbitova nebude vázána na ţádnou okolní stavbu. Nevyţaduje vyvolané a 

související investice. 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

Rozšíření hřbitova na pozemku    p. č. 801/1 k. ú. Jehnice 
 
Výměra       5024 m

2 

Způsob vyuţití      Pohřebiště 

Druh pozemku      Ostatní plocha 

Vlastnické právo     Statutární město Brno LV 10001 

 

Příjezd ke hřbitovu     pozemek p. č. 801/1 k. ú. Jehnice 

Stávající hřbitov     na pozemku p. č. 801/1 k. ú. Jehnice 

 

Sousední pozemky:     pozemky p. č. 801/4, 801/2, 800/2, 799,  

       k. ú. Jehnice 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo. 
  

Přes pozemek nevedou ţádná ochranná pásma.  
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Parcela 801/1 se nenachází v památkové rezervaci ani zóně, není v záplavovém území.  

Rozšíření hřbitova na severní straně zůstává v linii stávajícího hřbitova. Vzdálenost k zastavěnému 

území je 60m. Ochranné pásmo hřbitova 100m vůči zastavěnému území jiţ v novele zákona o 

pohřebnictví č.193/2017 ze dne 31. 5. 2017 není citováno. Zákon č.193/2017 mění zákon 

č.256/2001sb. 

Na východní straně bude rozšíření hřbitova sousedit přes vyjeţděnou cestu s okrajem lesa. 

Jedná se o stavbu, která nenaruší ekosystém lesa. Stavbou nebude nijak ohroţena či omezena 

funkce lesa. Většina plochy bude zatravněna. Na ploše nebude jediná hmotná stavba. Vedle 

drátěného oplocení bude zachována vyjeţděná cesta do polí (na okolní parcely). 

 

B. 2 Celkový popis stavby 

 
B. 2. 1 Základní charakteristika stavby a jejího uţívání 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí, 
 

Vybudování rozšířeného hřbitova bude nová stavba 

 
b) účel uţívání stavby, 
 
Předmětem PD je návrh rozšíření hřbitova v Jehnicích pro kopané hroby-pohřbívání do země a urnové 

hroby a rekonstrukce chodníků stávajícího hřbitova. Součástí PD je vybudování nového parkoviště, vč. 

úpravy příjezdové komunikace. Základní koncepce byla po technické stránce projednána Správou 

hřbitovů města Brna dne 29. 5. 2017.  

Dne 7. 6. 2017 bylo řešení projednáno s objednatelem akce. 

Základní koncepce spočívá ve vytvoření okružního systému, propojeného se stávajícím 

hřbitovem. Na severozápadní straně vznikne nová brána. V těchto místech bude přístupný 

kontejner, který bude touto branou vyvážen. Kontejner bude odstíněn od budoucích hrobů 2m 

vysokou zídkou. Na severní rozšířenou část hřbitova navazuje navržené parkoviště (rovněž na 

parcele č.801/1), které bude přístupno po rozšířené komunikaci před stávajícím hřbitovem. 

V rozšířené části hřbitova vznikne: 

        89 kopaných hrobů 

      301 urnových hrobů 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 
 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických poţadavků na stavby a 
technických poţadavků zabezpečujících bezbariérové uţívání stavby, 
 
 Bylo vydáno ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 8 ze dne 18. 6. 2018, č. j. MCJE 259/2018, které nabylo 

právní moci 10. 7. 2018.  

Dle vyhlášky 398/2009 sb. je areál navrţen pro bezbariérový provoz. Areál je navrţen v souladu 

s vyhláškou 501/2006 sb. 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů, 

 Projektová dokumentace pro DSP a výběr zhotovitele je v souladu s jednotlivými vyjádřeními a 

stanovisky správců sítí a dotčených orgánů státní správy. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 

Stavba není kulturní památkou ani nemá statut jiné významné stavby. 
 
 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, uţitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 
 
 

V rozšířené části hřbitova vznikne: 

        89 kopaných hrobů 

      301 urnových hrobů 

Nové parkoviště je navrţeno pro 10 stání (z toho dvě parkovací stání pro občany ZP). 

 Po projednání se Správou hřbitovů města Brna, převezme parkoviště do správy městská část 

Brno Jehnice.  

Plocha rozšířeného hřbitova  1963 m
2 

Plocha parkoviště     300 m
2 

Plocha příjezdová komunikace      63 m
2 

 
Výška plotu 2,0 m 

 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované mnoţství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 
 
Rozšíření hřbitova je bez nároku na elektrickou energii. Celková spotřeba vody pro technologii 20 m

3
 

 

Dešťová kanalizace   

Stoka D  
Kanalizace je vedená k retenci se vsakem v nově upravené ţivičné cestě. Kanalizace je navrţena 
v délce 61,5m z potrubí z trub PP DN200. Na trase jsou napojeny jednotlivé přípojky od uličních a 
liniových vpustí. Na trase kanalizace jsou navrţeny typové plastové revizní šachty. Před rozdělovací 
šachtou je umístěná sedimentační plastová šachta SŠ s  kalníkem pro sedimenty.   
Kanalizace je napojena do rozdělovací šachty RŠ1, která je součástí objektu retence a vsaku.    
 

Množství dešťových vod  
Plocha komunikací - asfalt                           Fa =  672 m

2
 

Dlaţba chodníky                                          Fch =129 m
2
  

Urnové hroby a zatravněné plochy              Fdl = 557m
2
          

 

 

RETENCE A VSAK DEŠŤOVÝCH VOD  
 

  Odvodňované plochy  
Plocha komunikací - asfalt                           Fa =  672 m

2
 

Dlaţba chodníky                                          Fch =129 m
2
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Urnové hroby a zatravněné plochy              Fdl = 557m
2
          

 

Redukovaná plocha  
Plocha komunikací - asfalt                           Fa =  672 m

2
 x 0,8 =537,96 m

2
 

Dlaţba chodníky                                          Fch =129 m
2
 x 0,6 =77,19 m

2
 

Urnové hroby a zatravněné plochy              Fdl = 557m
2
  x 0,15 = 83,51 m

2
      

 

Sr = 699m
2 

 

odtokový koef.   = 0,6 zpevněné plochy dlaţba s pískovými spárami, chodníky  

                           = 0,15 urnové hroby a zatravněné plochy              

                            = 0,8 zpevněné plochy asfalt 

 

kv = infiltrační koeficient převzato z HG průzkumu  1.10
-5

 m/s 

 

Rozvod vody 

Ve stávající části hřbitova je proveden rozvod vody do dvou odběrných míst tvořených betonovou 

skruţí s betonovým dnem a výtokem s kohoutem na hadici. 

V rozšířené části hřbitova jsou navrţena další dvě odběrná místa na vodu, upravená stejným 

způsobem. Nový rozvod vody bude napojen na stávající rozvod a veden k odběrným místům. Nový 

rozvod bude proveden z plastových trub DN25 a je navrţen u kraje zpevněných cest. Vodovod bude 

v zimním období uzavřen a vypuštěn, stejně jako stávající rozvod. Není tedy nutné ukládat rozvod do 

ne zámrzné hloubky, stačí hloubka uloţení cca 0,6m. 

Nový rozvod vody je navrţen z plastového potrubí PE 32x3 v celkové délce 105m. Potrubí bude 

uloţeno v otevřeném výkopu na štěrkopískové loţe, obsypáno štěrkopískem a nad potrubí bude 

uloţena signalizační folie. Dále bude rýha zasypána zeminou se zhutněním a terén bude uveden do 

stavu dle poţadované skladby vozovky (terénu). 

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
 
Zahájení stavby:  IV. čtvrtletí 2018 

 
Dokončení stavby:  IV. čtvrtletí 2020 

 
Stavba nebude členěna na etapy. 
 
j) orientační náklady stavby. 

 Orientační náklady stavby cca 5.675 000,- Kč bez DPH. 

 

B. 2. 2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

 
 Pro rozšíření hřbitova byla určena parcela č.801/1, která sousedí a navazuje na současný hřbitov 

z východní a jiţní strany. Základní koncepce spočívá ve vytvoření okruţního systému, propojeného se 

stávajícím hřbitovem. Centrální komunikace stávajícího hřbitova, ukončena kamenným kříţem, bude 

prodlouţena, kříţ bude posunut na konec prodlouţené komunikace tak, aby zůstal centrálním 

motivem. Pro kříţ bude vybudován nový základ s převýšením cca 50 cm. Základ bude obsypán 

zeminou. Před touto vyvýšeninou budou osazeny 3 kamenné masivní schody. 



Akce:                                   ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA V JEHNICÍCH  

Investor:              Městská část Brno – Jehnice, Nám. 3. Května 221/5, 62100 Brno   

Ing. arch. Harald Čadílek - 7 -  
Glinkova 390/17, 623 00 Brno 

 Na popsanou tři metry širokou komunikaci bude navazovat okruţní rovněţ třímetrová komunikace 

s vyústěním na severozápadní straně, kde vznikne nová brána. V těchto místech bude přístupný 

kontejner, který bude touto branou vyváţen. Kontejner bude odstíněn od budoucích hrobů 2 m vysokou 

zídkou. Na severní rozšířenou část hřbitova navazuje navrţené parkoviště (rovněţ na parcele č.801/1), 

které bude přístupno po rozšířené komunikaci před stávajícím hřbitovem. Rozšíření je navrţeno o 4m 

v délce 15 m. 

Návrh počítá s propojením okruţní komunikace uprostřed východní strany se stávajícím hřbitovem, 

coţ zkvalitní celkovou koncepci. Mezi jednotlivými celky hrobových míst jsou navrţeny chodníky v šířce 

150 cm. 

Rozměr kopaných hrobů 140/270 cm 

Rozměr urnových hrobů  100/130 cm 

V rozšířené části jsou navrţeny 2 stojany na vodu. 

Dá se počítat s umístěním cca 6 laviček.  

 

 Odvodnění okruţní komunikace bude do retenční nádrţe v  JZ rohu (nejniţší místo) rozšířeného 

hřbitova se vsakem na vlastním pozemku (p. č. 801/1). 

 V rámci sadových úprav bude mimo zatravnění osazeno cca 8 listnatých stromů,  

cca 11 CONIFER.  

 

B. 2. 3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Základní koncepce rozšíření hřbitova v Jehnicích spočívá ve vytvoření okružního systému, 

propojeného se stávajícím hřbitovem. Plocha rozšíření hřbitova je v přímé návaznosti na dopravní 

infrastrukturu obce a je přístupná  dopravou z místní komunikace ulice Meziboří. Centrální komunikace 

stávajícího hřbitova, ukončena kamenným kříţem, bude prodlouţena, kříţ bude posunut na konec 

prodlouţené komunikace tak, aby zůstal centrálním motivem. Pro kříţ bude vybudován nový základ 

s převýšením cca 50 cm. Základ bude obsypán zeminou. Před touto vyvýšeninou budou osazeny 3 

kamenné masivní schody. 

 Stávající část příjezdové komunikace podél hřbitovní zdi v šířce a 3,16 m bude ukončena novou 

bránou a bude navazovat na okruţní komunikaci rozšířeného hřbitova. Za novou bránou bude umístěn 

kontejner, který bude touto branou vyváţen. Kontejner bude odstíněn od budoucích hrobů 2 m vysokou 

zídkou. Kanalizace je vedená k retenci se vsakem v nově upravené ţivičné cestě. Kanalizace je 

navrţena v délce 61,5m z potrubí z trub PP DN200. Na trase jsou napojeny jednotlivé přípojky od 

uličních a liniových vpustí. Na trase kanalizace jsou navrţeny typové plastové revizní šachty. Před 

rozdělovací šachtou je umístěná sedimentační plastová šachta SŠ s kalníkem pro sedimenty.   

Kanalizace je napojena do rozdělovací šachty RŠ1, která je součástí objektu retence a vsaku.    

 

B. 2. 4 Bezbariérové uţívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a uţívání stavby osobami se sníţenou schopností pohybu nebo orientace 
včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postiţením. 
 
 Vlastní areál je řešen bezbariérově.  
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B. 2. 5 Bezpečnost při uţívání stavby 

 Bezpečnost při uţívání rozšířeného hřbitova vč. parkoviště bude dána především bezpečnosti na 

komunikaci při vjezdu a výjezdu, dopravní řešení, dále při manipulaci s kontejnerem. Komunikace 

bude asfaltová, chodníky budou dláţděny (protiskluzný povrch). Bezpečnost bude dodrţena dle 

vyhlášky č. 268/2009, §8, §15. 

 

B. 2. 6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

  

Z východní a jiţní strany stávajícího hřbitova bude odstraněn pletivový plot. Nový obvod rozšířeného 

hřbitova bude opatřen rovněţ pletivovým oplocením. V místě čelní strany stávajícího hřbitova vznikne 

nová třímetrová brána, jako kopie stávající brány. 

Terénní úpravy budou spočívat ve východní části pouze ve srovnání terénu cca 20 cm v rámci orniční 

vrstvy. V této části dojde k vybrání zeminy v rozsahu silničního tělesa. Tato zemina se nebude odváţet, 

bude pouţita pro vyrovnání jiţní části. V jiţní části bude obdobně vybrána zemina v rozsahu navrţené 

komunikace. Ostatní terén bude upraven ornicí, která bude k dispozici po odebrání v trase budoucí 

třímetrové komunikace. Stejně se bude postupovat v místě parkoviště s ornicí i podorniční vrstvou. 

Přesun do jiţní části je moţný, jelikoţ urnové hroby mohou být částečně v násypu, kdeţto kopané 

hroby budou v rostlém terénu. 

Vyměřování hrobů kopaných i urnových je navrţeno tak, ţe v hlavách hrobů je pouze 30 cm 

mezera. Správa hřbitovů neuvaţuje s výsadbou zeleně mezi hlavami hrobů. 

Plocha rozšířeného hřbitova bude oplocena drátěným pletivem do výšky 2 m. Brány, stávající i nově 

navrţená budou uzamykatelné. Okruţní komunikace v rozšířeném hřbitově bude 3 metrová asfaltová. 

Chodníky šířky 1,5 m budou dláţděny. 

 

Příjezdová komunikace podél hřbitova 

 Stávající část příjezdové komunikace podél hřbitovní zdi v šířce a 3,16 m bude ukončena novou 

bránou a bude navazovat na okruţní komunikaci rozšířeného hřbitova. Za novou bránou bude umístěn 

kontejner, který bude touto branou vyváţen. Kontejner bude odstíněn od budoucích hrobů 2 m vysokou 

zídkou.  

Příjezdová komunikace šířky cca 3,16 m bude rozšířena o 3,84 m a tak upravena na celkovou šířku 

7,0 m mezi obrubami.  Pravostrannou obrubu (ve směru k novému parkovišti) tvoří zídka oplocení 

stávajícího hřbitova. Levostrannou obrubu tvoří betonový obrubník silniční 150/150/1000 uloţený do 

betonového loţe a zapuštěný do úrovně komunikace – pro odvod dešťových vod. 

     Výškové řešení je dáno jednak místem napojení na stávající komunikaci se stávajícím terénem, 

který víceméně kopíruje. 
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Stávající obrusná vrstva příjezdové komunikace bude upravena odfrézováním v tl. 40 mm a na celou 

šířku uţ nově rozšířené komunikace poloţena nová celoplošná obrusná vrstva vozovky z asfaltového 

betonu v tl. 40 mm. 

Napojení na původní konstrukci asfaltové vozovky bude provedeno zařezáním styčných spár a 

následným zalitím pruţnou asfaltovou zálivkou. 

Konstrukce rozšíření vozovky je navrţena s ţivičným povrchem v konstrukci tloušťky 

450 mm. 

 

B. 2. 7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 

 Viz B. 2. 6 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

- Rozšíření příjezdové komunikace 

- Parkoviště 

- Vnitro-areálová komunikace 

- Dešťová kanalizace (retence a vsak dešťových vod) 

 

B. 2. 8 Zásady poţárně bezpečnostního řešení 

 V souladu s § 23 je umoţněn přístup poţární techniky. Na ploše rozšířeného hřbitova jsou navrţena 

dvě odběrná místa vodních stojanů. Viz samostatné PBŘ. 

 

B. 2. 9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 Není předmětem PD. 

 

B. 2. 10 Hygienické poţadavky na stavby, poţadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a 

dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

 Vlastní stavba bude zajištěna napojením vody ze stávajícího hřbitova a osazením chemického WC. 

 

B. 2. 11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloţí, 

b) ochrana před bludnými proudy, 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

d) ochrana před hlukem, 

e) protipovodňová opatření, 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

 

 Negativní účinky vnějšího prostředí v popsané lokalitě nejsou známy.  
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B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

 

a) napojovací mista tech. infrastruktury, přeloţky  

DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

 
Projektová dokumentace řeší odtok dešťových vod z nově upravených ploch v areálu hřbitova 
v Jehnicích novou dešťovou kanalizací, stoka D, vedenou do vsaku na pozemku.   
Na základě provedeného hydrogeologického průzkumu (zpracovatel GEON  s.r.o. Brno) bylo 
rozhodnuto, navrhnout retenci dešťových vod se vsakem.   

 

Dešťová kanalizace   

Stoka D  
Kanalizace je vedená k retenci se vsakem v nově upravené ţivičné cestě. Kanalizace je navrţena 
v délce 61,5m z potrubí z trub PP DN200. Na trase jsou napojeny jednotlivé přípojky od uličních a 
liniových vpustí. Na trase kanalizace jsou navrţeny typové plastové revizní šachty. Před rozdělovací 
šachtou je umístěná sedimentační plastová šachta SŠ s  kalníkem pro sedimenty.   
Kanalizace je napojena do rozdělovací šachty RŠ1, která je součástí objektu retence a vsaku.    
 

Množství dešťových vod  
Plocha komunikací - asfalt                           Fa =  672 m

2
 

Dlaţba chodníky                                          Fch =129 m
2
  

Urnové hroby a zatravněné plochy              Fdl = 557m
2
          

 

RETENCE A VSAK DEŠŤOVÝCH VOD  
 

  Odvodňované plochy  
Plocha komunikací - asfalt                           Fa =  672 m

2
 

Dlaţba chodníky                                          Fch =129 m
2
  

Urnové hroby a zatravněné plochy              Fdl = 557m
2
          

 

Redukovaná plocha  
Plocha komunikací - asfalt                           Fa =  672 m

2
 x 0,8 =537,96 m

2
 

Dlaţba chodníky                                          Fch =129 m
2
 x 0,6 =77,19 m

2
 

Urnové hroby a zatravněné plochy              Fdl = 557m
2
  x 0,15 = 83,51 m

2
      

 

Sr = 699m
2 

 

odtokový koef.   = 0,6 zpevněné plochy dlaţba s pískovými spárami, chodníky  

                           = 0,15 urnové hroby a zatravněné plochy              

                            = 0,8 zpevněné plochy asfalt 

 

kv = infiltrační koeficient převzato z HG průzkumu  1.10
-5

 m/s     

            

        
Objem retence je při jejím plném vyuţití  25,6m

3
 

Na konci retence je napojena  uliční vpusť. Vpusť bude slouţit v případě přetečení jako bezpečnostní 
přepad. Rozdělovací šachta bude pak mít v poklopu otvory.    

Revizní šachty 

Revizní šachta DN 1000 rozdělovací je typová součástí dodávky retence a vsaku. Poklop na šachty 

s nosností 40t. 

Vstupní komín-je navrţen z rovných ţelezobetonových stokových skruţí DN 1000 s těsněním. Na 
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rovnou část je nasazena kónická skruţ s kapsovým stupadlem a vyrovnávacím věncem zakončeným 
litinovým poklopem viz výkresová část. Vstup do šachet je umoţněn pomocí jednoho kapsového 
stupadla v kónické skruţi a  níţe umístěných šachtových stupadel.  

Revizní šachty plastové typové pr. 400 s pojízdným poklopem 
Sedimentační šachta SŠ pr. 600 s kalníkem a pojízdným poklopem 

Uliční vpusti: 

Uliční a liniové vpusti budou typové – jsou součástí komunikací a musí být se sedimentačním 

prostorem a košem.  

Rozvod vody 

Ve stávající části hřbitova je proveden rozvod vody do dvou odběrných míst tvořených betonovou 

skruţí s betonovým dnem a výtokem s kohoutem na hadici. 

V rozšířené části hřbitova jsou navrţena další dvě odběrná místa na vodu, upravená stejným 

způsobem. Nový rozvod vody bude napojen na stávající rozvod a veden k odběrným místům. Nový 

rozvod bude proveden z plastových trub DN25 a je navrţen u kraje zpevněných cest. Vodovod bude 

v zimním období uzavřen a vypuštěn, stejně jako stávající rozvod. Není tedy nutné ukládat rozvod do 

ne zámrzné hloubky, stačí hloubka uloţení cca 0,6m. 

Nový rozvod vody je navrţen z plastového potrubí PE 32x3 v celkové délce 105m. Potrubí bude 

uloţeno v otevřeném výkopu na štěrkopískové loţe, obsypáno štěrkopískem a nad potrubí bude 

uloţena signalizační folie. Dále bude rýha zasypána zeminou se zhutněním a terén bude uveden do 

stavu dle poţadované skladby vozovky (terénu). 

Křížení s inženýrskými sítěmi: 

Podzemní vedení jsou zakreslena v situaci a podélných profilech z předaných podkladů.   

Při zemních pracích je nutno postupovat zvláště opatrně za přítomnosti pověřených pracovníků 

investora. V místě kříţení bude výkop proveden ručně. 
 
                                                                                     Ing. Bohdan Plch, Libuše Mašová 

 

B. 4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a uţívání stavby osobami 

se sníţenou schopností pohybu nebo orientace, 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

c) doprava v klidu, 

d) pěší a cyklistické stezky. 

 

Část Doprava 1 (Parkoviště, rozšířená příjezdová komunikace) 

Část Doprava 2 (Vnitroareálová komunikace a chodníky rozšířené a stávající části  

   hřbitova)          

 

Příjezdová komunikace podél hřbitova 

 Stávající část příjezdové komunikace podél hřbitovní zdi v šířce a 3,16 m bude ukončena novou 

bránou a bude navazovat na okruţní komunikaci rozšířeného hřbitova. Za novou bránou bude umístěn 

kontejner, který bude touto branou vyváţen. Kontejner bude odstíněn od budoucích hrobů 2 m vysokou 

zídkou.  
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Příjezdová komunikace šířky cca 3,16 m bude rozšířena o 3,84 m a tak upravena na celkovou šířku 

7,0 m mezi obrubami.  Pravostrannou obrubu (ve směru k novému parkovišti) tvoří zídka oplocení 

stávajícího hřbitova. Levostrannou obrubu tvoří betonový obrubník silniční 150/150/1000 uloţený do 

betonového loţe a zapuštěný do úrovně komunikace – pro odvod dešťových vod. 

     Výškové řešení je dáno jednak místem napojení na stávající komunikaci se stávajícím terénem, 

který víceméně kopíruje. 

Stávající obrusná vrstva příjezdové komunikace bude upravena odfrézováním v tl. 40 mm a na celou 

šířku uţ nově rozšířené komunikace poloţena nová celoplošná obrusná vrstva vozovky z asfaltového 

betonu v tl. 40 mm. 

Napojení na původní konstrukci asfaltové vozovky bude provedeno zařezáním styčných spár a 

následným zalitím pruţnou asfaltovou zálivkou. 

Odvodnění povrchu příjezdové komunikace je řešeno podélným spádem do zeleně. 

 

Nové parkoviště 

Příjezdová komunikace bude prodlouţena podél rozšířené části hřbitova a ukončena novým 

parkovištěm s 10 kolmými parkovacími stáními (z toho dvě pro občany ZP). 

Obsluţná komunikace parkoviště je navrţena jako dvou-pruhová obousměrná komunikace šířky 5,50 

m s ţivičným krytem v tloušťce konstrukce 450 mm, vlastní stání s povrchem ze zámkové dlaţby 

distanční v tloušťce konstrukce 400 mm.  

 

Okružní komunikace v rozšířené části a centrální komunikace 

 
Komunikace bude upnuta do obrubníků šířky 100 mm uloţených do betonového loţe s boční 

betonovou opěrou převýšených o 0,10 m nad úroveň komunikace. 

      Odvodnění povrchu okruţní komunikace hřbitova je řešeno příčným a podélným spádem do 

nových uličních a pásových vpustí, které jsou přípojkami DN 150 zaústěny do nově budované dešťové 

kanalizace, která bude napojena do navrhované zasakovací retenční nádrţe.  

         

Rekonstrukce chodníků 

Stávající chodníky jsou s povrchem zvětralého a drolivého asfaltu.  

Mezi jednotlivými celky hrobových míst jsou navrţeny chodníky v šířce 1,50 m lemované obrubníky 

s povrchem z dlaţby 30/30 cm jako pochůzné v konstrukci tl. 200 mm. 

 

Chodníky pro pěší 

    Konstrukce chodníku bude do betonových obrubníků 100/250/1000 uloţených do betonového loţe 

s boční betonovou opěrou, převýšených o 0,06 m nad úroveň chodníku. Povrch chodníků a schodišť 

musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Hodnota součinitele smykového tření tg  musí být min. 

0,6.  

       Odvodnění chodníku je řešeno příčným a podélným spádem do komunikace, případně do zeleně.  
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 Stávající chodníky v urnovém háji zůstanou ve stejné pozici jen s úpravou povrchu. Nově je 

navrţen mlatový povrch (povrchové kořeny borovic). 

 

OSTATNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST DOPRAVA 1 

A ČÁST DOPRAVA 2. 

        Ing. Milan Šamánek, Ing. Dana Bašová 

 

B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

b) pouţité vegetační prvky, 

c) biotechnická opatření. 

 

V rámci stavby „rozšíření hřbitova“ nejsou předpokládány ţádné související stavby. Zemina nebude 

odváţena, pouze rozprostřena v jiţní části parcely 801/1. Dovoz zeminy pro násypy bude cca 200 m
3
. 

Parcela 801/1 je zatravněna. Na východní straně pozemek vzhledem k nepravidelnému sečení 

obsahuje náletový nízký a v minimální míře střední porost (jiţní část pozemku je bez náletu). 

Venkovní – sadové úpravy 

 Vzhledem ke skutečnosti, ţe náletové křoviny nejsou hodnotné, předpokládáme, ţe v rámci 

inventarizace stávající zeleně jsou vytipovány porosty k odstranění. Po odstranění bude nutno 

kultivovat terén, zbavit zeminu kořenových částí. 

 V rozšířené části hřbitova je navrţena výsadba střední a vyšší zeleně-opadavé a neopadavé druhy. 

V celkovém počtu 21 ks. 

OSTATNÍ PODROBNÝ POPIS VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST SADOVÉ ÚPRAVY. 

          Ing. Michal Kovář, Ph.D. 

 

B. 6 Popis vlivů stavby na ţivotní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na ţivotní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a ţivočichů, 

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na ţivotní prostředí, je-

li podkladem, 

e) v případě záměrů spadajících do reţimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 

vydáno, 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů. 

 

V případě, ţe je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na ţivotní prostředí, 
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neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na 

ţivotní prostředí 

 

a) Vlastní stavba nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí, pouţity budou pouze klasické 

materiály. Stavba nebude zdrojem hluku, prachu ani jiných škodlivin.  

Odpad bude tříděn a jednotlivé druhy budou likvidovány předepsaným způsobem dle zákona č. 

185/2001 Sb., vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 383/2001 Sb. Bude vedena evidence 

odpadů dle § 16 odst. 1 písm. g) zákona v rozsahu stanoveném § 21 a § 22  

vyhlášky č. 383/2001 Sb. S odpady vzniklými při výstavbě bude nakládáno v souladu s § 10, 11, 12 

zákona č. 185/2001 Sb. 

Ochrana proti hluku v průběhu vlastní stavby bude zajištěna pouţíváním malé mechanizace a 

převáţně ruční práce. 

Provoz po stránce hluku – nedojde ke zhoršení podmínek vůči okolí. 

 

Z HLEDISKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A HYDROGEOLOGIE 
dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění:  
Musí být v souladu s platnou legislativou odpadového hospodářství – zákon č.185/2001 Sb., o 

odpadech a související právní předpisy, především vyhláška MŢP č.383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, vyhláška MŢP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky, ve 
znění pozdějších předpisů.  

Průběţná evidence odpadů vzniklých při realizaci včetně doloţení způsobu nakládání (vyuţití, 
odstranění) a dokladů o předání oprávněné osobě bude předloţena původcem odpadů při závěrečné 
prohlídce stavby nebo na základě vyţádání dotčeného orgánu - § 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném 
znění, stavební zákon.  

 
Odpady, které nemůţe zhotovitel sám vyuţít, musí přednostně nabídnout k dalšímu vyuţití buď 

sám, nebo zprostředkovaně. Nelze-li odpady stavby vyuţít, musí zhotovitel zajistit jejich zneškodnění. 
K evidenci, shromaţďování, zabezpečení a dalšímu nakládání s odpady musí být vedena 
dokumentace poţadovaná zákonem. 

 

 PŘEDPOKLÁDANÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI 
VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 

S odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech, dále vyhl. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhl. č. 
294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky. 
 
Přehled předpokládaných druhů odpadů dle katalogu odpadů při výstavbě (Vyhláška č. 93/2016 Sb.) 
 
Název odpadu Kód 

druhu 
odpadu 

Kat. 
odpad
u 

Způsob nakládání Mnoţstv
í 
[t] 

Druh materiálu 

Beton 17 01 01 O Recyklace 1,89 Vybouraný materiál 

Cihla 17 01 02 O Recyklace 0,00 Vybouraný materiál 

Směsi nebo oddělené 
frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických 
výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06 

17 01 07 O Recyklace 430 Stavební suť, vrstvy stávající 
komunikace, vybouraný 
materiál 

Dřevo 17 02 01 O Recyklace, vyuţití 6,0 Náletové dřeviny, 3 ks 
stromů, 3 ks pařezů, 
vybouraný materiál 

Sklo 17 02 02 O Recyklace 0,0 Vybouraný materiál 
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Plasty 17 02 03 O Recyklace, vyuţití, 
prodej 

0,0 Vybouraný materiál, prořezy 
trubek, obaly 

Ţelezo a ocel 17 04 05 O recyklace 8,0 Stávající oplocení, vybouraný 
materiál 

Kabely obsahující 
ropné látky, uhelný 
dehet a jiné 
nebezpečné látky 

17 04 10 N Skládka NO  0  

Kabely neuvedené 
pod 17 04 10 

17 04 11 O Skládka 0,00 Proţez, zbytky kabeláţe 

Zemina 17 05 04 O Terénní úpravy, 
odvoz k jinému 
vyuţití 

1350 
300 

Staveništní přesun zeminy, 
výkopy 
Dovoz zeminy 

Asfalt, lepenky bez 
dehtu 

17 03 02 O Skládka 77 Obalovaný asfalt, vybouraný 
materiál 

Izolační materiály a 
stavební materiály s 
obsahem azbestu 

17 06  N  0,0 Nejsou obsaţeny 

Stavební materiály na 
bázi sádry neuvedené 
pod číslem 17 08 01 

17 08 02 O Skládka 0,0 Prořez SDK konstukcí 

Směsné stavební a 
demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03. 

17 09 04 O Skládka 0,0 Vybouraný materiál, prořezy, 
apod. 

Obaly, zbytky 
nebezpečných látek 

15 01 10 N Skládka NO / 
spalovna 

0,0 Vybouraný materiál, obaly od 
nátěrových hmot 

Směsný komunální 
odpad 

20 03 01 O skládka 0,0  

kal ze septiků a ţump  20 03 04  čov 0,0 splašky od pracovníků  

 
Shromaţďování a skladování stavebních odpadů kategorie N (nebezpečný): 

Tyto odpady budou shromaţďovány do nepropustné nádoby (např. plastové nebo popelnice). Nádoba 
bude umístěna na vyčleněném místě dle situačních výkresů. 
Zatřídění odpadů je provedeno dle katalogu odpadů 381/2001 Sb. 
S odpady je nutné nakládat tak, jak ukládá zákon o odpadech 185/2001 Sb. v platném znění! 

 
Při realizacích důkladně vytřídit odpady obsahující azbest např. Kat. č. 170601, 170605 dle 

vyhlášky MŢP č.381/2001 Sb., je nutné zajistit, aby při manipulaci a dopravě azbestu nebyla do 
ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin 
obsahujících azbestová vlákna. Odpady obsahující azbest lze předávat pouze osobám oprávněným k 
jejich převzetí podle zákona. 
OŢP MMB upozorňuje na zákon č. 258/2000 Sb., OŢP MMB upozorňuje na zákon č. 258/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví, § 40, § 41 - Evidence rizikových prací u 
pouţívání biologických činitelů a azbestu. Dále upozorňujeme na vyhlášku MZ č. 394/2006 Sb., kterou 
se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při ojedinělé a krátkodobé 
expozice těchto prací.  

Vzniklé odpady budou předány oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení k vyuţití 
nebo likvidaci nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu. Zhotovitel stavby je povinen zjistit, 
zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle § 12 odst.3 zákona č.185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů o odpadech oprávněna. V případě, ţe se tato osoba 
oprávněním neprokáţe, nesmí jí být odpad předán! Informace o schválených zařízeních („seznam 
oprávněných osob") k nakládání s odpady lze zjistit na internetových portálech krajských úřadů. 
  Vyhláška č. 104/73 Sb. O vydání základních podmínek dodávek stavebních prací ukládá 
dodavateli povinnost udrţovat na převzatém stanovišti a na přenechaných inţenýrských sítích pořádek 
a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při provádění stavebních a 
technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na ţivotní prostředí a to zejména: 

 suť bude průběţně odváţena na zajištěnou skládku 
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 stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěţování okolí nadměrným 
hlukem a prachem 

 dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny 

 vyloučit nebezpečí poţáru z topenišť a jiných zdrojů 

 zabránit rozehřívání strojů nedovoleným způsobem 

 zabránit znečišťování odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť 

 zabránit znečišťování veřejných komunikací a zvýšené prašnosti. Pokud dojde při 
vyuţívání veřejných komunikací k jejich znečištění, dodavatel je povinen toto 
znečištění neprodleně odstranit.  

 Ochrana proti hluku – práce, při kterých bude vyuţíváno strojů s hlučností nad 60-80 
dB, je nutno realizovat v době určené příslušným orgánem. 

 

 

b) Stavba neovlivní nepříznivě přírodu ani krajinu.  

Parcela 801/1 se nenachází v památkové rezervaci ani zóně, není v záplavovém území. 

Rozšíření hřbitova na severní straně zůstává v linii stávajícího hřbitova. Vzdálenost k zastavěnému 

území je 60m. Ochranné pásmo hřbitova 100m vůči zastavěnému území jiţ v novele zákona o 

pohřebnictví č.193/2017 ze dne 31. 5. 2017 není citováno. Zákon č.193/2017 mění zákon 

č.256/2001sb. 

Na východní straně bude rozšíření hřbitova na pozemku do 50m od okraje lesa.  

Jedná se o stavbu, která nenaruší ekosystém lesa. Stavbou nebude nijak ohroţena či omezena funkce 

lesa. Většina plochy bude zatravněna. Na ploše nebude jediná hmotná stavba. Vedle drátěného 

oplocení bude zachována vyjeţděná cesta do polí (na okolní parcely). 

c) neřešeno 

d) neřešeno 

e) neřešeno 

f) Stavba se nenachází v ochranném pásmu. 

B. 7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních poţadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

Bezpečnost obyvatel: 

- osadí se orientační a výstraţné tabule 

- osadí se noční osvětlení na nebezpečných místech 

- osadí se zábradlí, zátarasy, můstky a potřebné oplocení 

- V prostoru výkopových prací se provedou bezpečnostní opatření z hlediska bezpečnosti 

práce pracovníků – (případné paţení výkopů) 

 

- v prostoru výkopových prací se provedou bezpečnostní opatření z hlediska obyvatel – prostor 

výkopových prací musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob 

 zábradlí, zátarasy, můstky a oplocení je nutno realizovat dostatečně pevné. 

 
Bezpečnost okolních komunikací: 

- osadí se příslušné dočasné dopravní značení 

Dále budou dodrţovány Nařízení vlády, normy, vyhlášky: 
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591/2006 Sb., 571/2006 Sb., 133/1985 Sb., 246/2001 Sb. 

Při provádění veškerých prací je nutné dbát na zajištění bezpečnosti práce při výstavbě a dodrţování 

příslušných ustanovení vyhlášky ČÚBP A ČBÚ č. 324/1990 Sb.  

Dále byla pouţita vyhláška č. 48/1982 Sb., která je v některých částech zrušena vyhláškou 

č.192/2005 Sb. 

 

B. 8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

b) odvodnění staveniště, 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

e) ochrana okolí staveniště a poţadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

g) poţadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

h) maximální produkovaná mnoţství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

i) bilance zemních prací, poţadavky na přísun nebo deponie zemin, 

j) ochrana ţivotního prostředí při výstavbě, 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

l) úpravy pro bezbariérové uţívání výstavbou dotčených staveb, 

m) zásady pro dopravní inţenýrská opatření, 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti 

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

 

a, b, c) stavba bude přístupna z místní komunikace ul. Meziboří, rozšíření hřbitova navazuje na 

současný příjezd, který bude rozšířen o parkoviště. V době, neţ bude dokončeno definitivní oplocení 

rozšířeného hřbitova, bude zařízení staveniště oplocenou provizoriem. Stavba bude zásobována vodou 

ze stávajícího hřbitova, osazena samostatným měřením. Elektrická energie bude získána pomocí 

elektro centrály. Na pozemku budoucího rozšířeného hřbitova bude osazena staveništní buňka a 

chemické WC. 

 

d) Stavba neovlivní okolní pozemky. 

 
e) V rámci rozšíření hřbitova bude odstraněn stávající ocelový plot z východní a jiţní části stávajícího 

hřbitova. Dále bude odstraněn asfalto-štěrkový povrch komunikací a chodníků ze stávající části 

hřbitova. O uloţení na skládku bude doloţen doklad. Parcela 801/1 je zatravněna. Na východní straně 

pozemek vzhledem k nepravidelnému sečení obsahuje náletový nízký a v minimální míře střední 

porost (jiţní část pozemku je bez náletu). 

f) Zařízení staveniště bude na pozemku budoucího rozšířeného hřbitova a budoucího  

parkoviště pozemek p. č. 801/1.  
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g) Nejsou nutné poţadavky. 

i) bilance zemních prací, poţadavky na přísun nebo deponie zemin 

 Poţadavek bude na deponii materiálu po výkopech komunikace a chodníků stávajícího hřbitova a 

dovoz zeminy do násypů. Ornice a podorniční vrstva rozšířené části hřbitova a parkoviště bude 

sejmuta a ponechána na pozemku stavby. Rovněţ výkopy pro dešťovou kanalizaci, retenci a 

vsakovací objekt budou rozprostřeny v jiţní části pozemku stavby. 

j) Vlastní stavba nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí, pouţity budou pouze klasické materiály. 

k)  -  osadí se orientační a výstraţné tabule 

- osadí se noční osvětlení na nebezpečných místech 

- osadí se zábradlí, zátarasy, můstky a potřebné oplocení 

- V prostoru výkopových prací se provedou bezpečnostní opatření z hlediska bezpečnosti 

práce pracovníků – (případné paţení výkopů) 

 

- v prostoru výkopových prací se provedou bezpečnostní opatření z hlediska obyvatel – prostor 

výkopových prací musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob 

 zábradlí, zátarasy, můstky a oplocení je nutno realizovat dostatečně pevné. 

Bezpečnost okolních komunikací: 

- osadí se příslušné dočasné dopravní značení 

Dále budou dodrţovány Nařízení vlády, normy, vyhlášky: 

591/2006 Sb., 571/2006 Sb., 133/1985 Sb., 246/2001 Sb. 

Při provádění veškerých prací je nutné dbát na zajištění bezpečnosti práce při výstavbě a dodrţování 

příslušných ustanovení vyhlášky ČÚBP A ČBÚ č. 324/1990 Sb.  

Dále byla pouţita vyhláška č. 48/1982 Sb., která je v některých částech zrušena vyhláškou č.192/2005 

Sb. 

a) Není řešeno 

b)  V místě příjezdu na staveniště bude ochráněna stávající vzrostlá zeleň (borovice, atd.) 

c) Při výstavbě budou dodrţovány pietní podmínky pro chod stávajícího hřbitova 

d) Postup výstavby 

- Po vytyčení stavby „Rozšíření hřbitova“ bude sejmuta ornice z místa budoucího parkoviště. 

- Na této ploše navrhujeme zřídit zařízení staveniště v první fázi. 

- Východní část bude zbavena náletové zeleně. 

- Dále bude sejmuta ornice z trasy vnitro-areálové komunikace a z jiţní části rozšířeného 

hřbitova. Ornice bude uloţena v JV rohu parcely. 

- Z trasy vnitro-areálové komunikace bude odtěţena zemina a přesunuta do jiţní části parcely. 

- Současně bude odtěţena povrchová vrstva z komunikace a chodníků stávajícího hřbitova a 

odvezena na skládku. 

- Zahájeny budou práce na dešťové kanalizaci a retenci se vsakem, vč. rozvodu vody. 

- Naváţen bude materiál na vybudování vnitro-areálové komunikace. 

- Po vybudování obrubníků budou prováděny jednotlivé frakce dle PD. 

- Obdobně budou prováděny pochůzí chodníky ve stávajícím hřbitově i v nové části. 

- Přesunut bude stávající kříţ na nové stanoviště, vč. nového základu. 
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- Staveniště bude přesunuto na severní část rozšířeného hřbitova. 

- Z plochy parkoviště bude zemina rovněţ přesunuta do jiţní části rozšířeného hřbitova. 

- Terén v jiţní části bude vyrovnán na poţadovanou výšku. 

- Parkoviště bude vymezeno obrubníky. 

- Zahájeny budou práce na jednotlivých vrstvách parkoviště. 

- Obdobně na krátké rozšiřující příjezdové komunikaci. 

- Všechny komunikace a parkoviště budou opatřeny povrchovou vrstvou (ţivičný povrch, 

zámková dlaţba). Rovněţ chodníky budou dláţděny, vč. mlatové úpravy části stávajícího 

hřbitova. 

- Osazena bude nová brána (kopie stávající). 

- Vystavěna bude dělící zeď mezi kontejnerem a hřbitovem. 

- Provedeno bude oplocení rozšířené části. 

- Provedena bude výsadba okrasné střední a vyšší zeleně. 

- Rozprostřena bude ornice (převáţně v jiţní části). 

- Provedeno bude zatravnění. 

- Odstraněno bude zařízení staveniště a provedeny finální úpravy. 

   

Z východní a jiţní strany stávajícího hřbitova bude odstraněn pletivový plot. Nový obvod 

rozšířeného hřbitova bude opatřen rovněţ pletivovým oplocením. V místě čelní strany 

stávajícího hřbitova vznikne nová třímetrová brána, jako kopie stávající brány. 

Terénní úpravy budou spočívat ve východní části pouze ve srovnání terénu cca 20 cm v rámci orniční 

vrstvy. V této části dojde k vybrání zeminy v rozsahu silničního tělesa. Tato zemina se nebude odváţet, 

bude pouţita pro vyrovnání jiţní části. V jiţní části bude obdobně vybrána zemina v rozsahu navrţené 

komunikace. Ostatní terén bude upraven ornicí, která bude k dispozici po odebrání v trase budoucí 

třímetrové komunikace. Stejně se bude postupovat v místě parkoviště s ornicí i podorniční vrstvou. 

Přesun do jiţní části je moţný, jelikoţ urnové hroby mohou být částečně v násypu, kdeţto kopané 

hroby budou v rostlém terénu. 

Vyměřování hrobů kopaných i urnových je navrţeno tak, ţe v hlavách hrobů je pouze 30 cm 

mezera. Správa hřbitovů neuvaţuje s výsadbou zeleně mezi hlavami hrobů. 

Plocha rozšířeného hřbitova bude oplocena drátěným pletivem do výšky 2 m. Brány, stávající i nově 

navrţená budou uzamykatelné. Okruţní komunikace v rozšířeném hřbitově bude 3 metrová asfaltová. 

Chodníky šířky 1,5 m budou dláţděny. 
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Projektová dokumentace řeší odtok dešťových vod z nově upravených ploch v areálu hřbitova 

v Jehnicích novou dešťovou kanalizací, stoka D, vedenou do vsaku na pozemku.   

Na základě provedeného hydrogeologického průzkumu (zpracovatel GEON  s.r.o. Brno) bylo 

rozhodnuto, navrhnout retenci dešťových vod se vsakem. 
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