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1. ÚVODEM 

Stavba bude umístěna na základě územního souhlasu a realizována na základě stavebního povolení  
stavebních úprav účelové komunikace a stavebního povolení nástavby a přístavby  objektu č.p. 1776 a 
stavebních úprav koupaliště Ládví. 

K výše uvedenému územnímu souhlasu a stavebním povolením byla shromážděna vyjádření dotčených 
orgánů státní správy a správců sítí. Podmínky, uvedené v těchto vyjádřeních musí být splněny. 

Všechny doklady, územní souhlas, stavební povolení, vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS)  
a správců sítí jsou v elektronické podobě na CD součástí projektu pro provedení stavby. 

Zhotovitel stavby je povinen při přípravě stavby a tvorbě harmonogramu prostudovat veškeré doklady a do 
harmonogramu stavby a provádění stavby zapracovat požadavky DOSS a správců sítí. 

Areál je v současné době bez dodávky vody, elektrické energie a tepla. 

Pro snazší základní orientaci v úkonech, které je nezbytné před zahájením stavby provést, vybíráme 
nejdůležitější z nich. 

2. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ČINNOSTI, KTERÉ JE NUTNÉ UČINIT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY 

Areál je v současné době bez dodávky vody, elektrické energie a tepla. 

Z vyjádřění DOSS a správců sítí vybíráme nejdůležitější činnosti, které je nutné učinit před zahájením 
stavby.  

Při přípravě a před zahájením stavby je však nezbytné prostudovat veškerá vyjádření a podmínky DOSS a 
správců sítí a při přípravě stavby je zohlednit a při provádění stavby splnit. 

2.1. Ohlašovací povinnost Archeologickému ústavu 

Záměr je zamýšlen na území s archeologickými nálezy a stavebník má oznamovací povinnost dle §22 
odst.2 zákona č.20/1987Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů 

2.2. Ochrana proti hluku 

Ve vyjádření Hygienické stanice hlavního města Prahy, sp. zn: S-HSHMP 23515/2012/6252 ze dne 
24.5.2012 jsou stanoveny podmínky o ochraně proti hluku.  

Před zahájením demoli čních a stavebních prací je nutné doložit HS HMP dok umentaci k vydání 
rozhodnutí pro časov ě omezeném povolení provozování nadlimitního hluku v e smyslu požadavku 
§31 zákona č. 258/2000Sb., v platném zn ění. 

2.3. Smlouva o p řeložce kabelu Telefónica Czech Republik, a.s. 
Před stavbou příjezdové komunikace je nutno uzavřít se společností  
Telefónica Czech Republic, a.s. smlouvu o přeložce a připojení. 
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2.4. Smlouva o dodávce vody 

Se společností Pražské vodárny a kanalizace, a.s. je nutno uzavřít smlouvu o dodávce vody. 

2.5. Smlouva o dodávce tepla 

Se společností Pražská teplárenská a.s. je nutno dořešit majetkoprávní vztahy a uzavřít smlouvu o 
dodávce tepla. 

2.6. Smlouva o dodávce elektrické energie 

Se společností PREdistribuce, a.s. je nutno uzavřít smlouvu o realizaci nového odběrného místa (skříně 
pojistkové a elektroměrného rozvaděče) umístěného v poloze dle koordinační situace stavby a o dodávce 
elektrické energie. 

Poloha stávajícího i navrženého odběrného místa je při fasádě obslužného objektu, tedy v místě, které 
bude v době provádění izolace zdiva podzemního podlaží v hlubokém paženém výkopu. Pro dodávku 
elektrické energie během výstavby bude nutno požádat o dočasné připojení a odběrné místo umístit mimo 
oblast tohoto výkopu. 

2.7.  Uzavření smlouvy o výp ůjče komunikace 

Na zásahy do komunikace Štíbrova, která je ve správě TSK uzavře stavebník nebo jím zplnomocněný 
zástupce smlouvu o výpůjče komunikace min. jeden měsíc před zahájením stavby. 

 


