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Podmínky pro realizaci stavby
Úprava výtahu OTIS v objektu sídla ÚP Ústí nad Labem.
Vzhledem ke specifickým podmínkám provozu administrativního objektu je d ležitou podmínkou
pr
žná koordinace prací se správou budovy. V objektu se pohybují pracovníci ú ad i ve ejnost
a je proto nutné zajistit jejich v asnou informovanost o omezeních.
Umíst ní staveništ :
Práce budou probíhat v administrativní budov .p. 3129, která je sou ástí pozemku p. . 2520/7
v k.ú. a obci Ústí nad Labem. Jedná se o pln obsazenou administrativní budovu s pohybem jak
administrativních pracovník , tak ve ejnosti. Zhotovitel musí v maximální možné mí e vyjít vst íc
zadavateli tak, aby stavební práce omezovaly provoz v objektu co nejmén . Dva výtahy (z toho
jeden bude odstaven) a ve ejné schodišt v budov jsou nejvíce vytíženy v pond lí a ve st edu
od 8 do 17 hod. Se zadavatelem bude možné dohodnout práce ve er i o sobotách, ned lích a
svátcích. Po dohod bude možné omezen využít výtah pro pracovníky stavby, p ípadn
výjime
využít nouzového schodišt .
ístup do budovy, pohyb pracovníku stavby:
Budova se nalézá v centru m sta Ústí nad Labem. Je zde omezená možnost ve ejného
parkování. Zadavatel nemá možnost zajistit parkovací místa v blízkosti objektu. Vstoupit do
budovy je možné hlavním vchodem z p ilehlého chodníku nebo technickým vchodem
v podzemních garáží. Po dohod se zadavatelem, a dle aktuálních možností, lze b hem dne
poskytnout jedno parkovací místo pro vozidlo do výšky 2,5 m a max. délky 3,0 m (nelze
s náv sem i p ív sem) u technického vchodu pro nakládku a vykládku materiálu. Ve ve erních
hodinách pro dv až t i vozidla do 2,5 m výšky. Objemný materiál lze navážet ve ve erních nebo
ranních hodinách hlavním vchodem.
Pracovní doba - asová omezení:
ístup do budovy je možný v Po až Pá od 6:00 do 18:30 hod. (jedná se o budovu s ostrahou)
Pro provád ní stavby:
doprava materiálu
6:00 – 7:00 hod. a Po až t po 17:00 hod., Pá po 15:00 hod.,
nehlu né práce
6:00 – 17:00 hod., Pá 6:00 – 15:00 hod.,
hlu né práce
17:00 – 18:30 hod., Pá 15:00 – 18:30 hod.,
práce o sobotách, ned lích a svátcích dle dohody se zadavatelem.
Omezení prašnosti a hluku
i stavebních a bouracích pracích musí dodavatel d sledn dodržovat taková opat ení, aby byla
snížena prašnost na minimum (kropení sut p i bourání, odsávání atp.). Je t eba vytvo it zábrany
proti vstupu nepovolaných osob na staveništ . Je nutné zajistit pravidelné provád ní úklidu. Je
ležité, aby do prostor mimo staveništ stavba zasahovala co nejmén .
Za ízení staveništ
Za ízení staveništ bude ešeno po dohod se zadavatelem. V objektu nejsou možnosti zajišt ní
šaten ani stravování pracovník stavby. Jako sociální za ízení lze využít WC v zadavatelem
vybraných patrech budovy. Do asn lze poskytnout i omezený technický prostor v suterénu
budovy pro uložení ná adí nebo jako mezideponii k uložení malého množství materiálu. V tší

prostory k uskladn ní ná adí i materiálu v objektu nejsou k dispozici.
strojovnu výtahu za dodržení bezpe nostních podmínek.

áste

lze využít

Napojení staveništ na zdroje vody, elektrické energie:
Zadavatel zajistí možnost p ipojení elektrické energie (zásuvky 230 V) a zdroje vody z rozvod
uvnit objektu. Úhradu za energie nebude zadavatel požadovat.
Odpadové hospodá ství - režim:
Vzniklý stavební odpad je nutno p enášet tak, aby nedocházelo k nadm rnému zne išt ní prostor
v objektu i mimo objekt. Pokud si realizace zakázky vyžádá provád ní bouracích prací, tyto je
vhodné sm ovat na So a Ne. Kontejner lze krátkodob , mimo st žejní dobu provozu budovy,
umístit u hlavního vchodu. Nejvhodn jší p istavení kontejneru pro odvoz sut je od pátku od
15:00 hod. do pond lí do 6:00 hod.
Vybouraný materiál bude rozt íd n podle druh odpad a ihned odvážen na p íslušné skládky
nebo na mezideponii dodavatele. P i p edání hotového díla bude naložení s odpady doloženo
íslušnými doklady o likvidaci odpad . V p ípad likvidace kovového odpadu odvozem a
výkupem ve sb rných surovinách je tento p íjem p íjmem do státního rozpo tu.
Doporu ení:
Pro zpracování nabídky a rozpo tu považuje zadavatel za vhodné ú ast na oznámené prohlídce
místa provád ní díla nebo konzultaci se zadavatelem na míst stavebních úprav.

