1. ZÁSADY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
4.1

Obecné požadavky

Zhotovitel nese přímou odpovědnost za provádění svých činností a dodržování obecně platných předpisů
v oblasti ochrany životního prostředí a environmentálních požadavků vyspecifikovaných ve stavebním povolení
případně touto smlouvou.
V případě, že jsou pro stavbu objednatelem zpracovány dokumenty s obecnou platností pro celou stavbu, je
zhotovitel povinen se jimi řídit. Tyto dokumenty tvoří přílohu smlouvy. Pracovníci zhotovitele musí být s nimi
prokazatelně seznámeni, a to před zahájením příslušných činností, a řídit se jimi.
Zhotovitel je povinen:


V případě porušení povinností v oblasti ochrany životního prostředí učinit okamžitá opatření k nápravě a o
těchto opatřeních písemně informovat objednatele. V případech, kdy tato opatření neučiní zhotovitel,
provede je objednatel na náklady zhotovitele.



Umožnit objednateli kontrolu dodržování příslušných právních předpisů.

4.2

Odpady

Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti odpadů. Jedná se
zejména o zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a ze souvisejících předpisů vyplývají zejména níže
uvedené povinnosti.
Zhotovitel je povinen:


Udržovat na stavbě pořádek a čistotu.



Odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikají jeho činností na svůj náklad.



Zajistit využití či odstranění všech odpadů ze stavby vzniklých jeho činností na svůj náklad, pokud není
dohodnuto jinak.



Odpad třídit dle jednotlivých druhů a kategorií.



Odpad shromažďovat na označených místech a v nádobách k tomu určených (nepropustných pro daný typ
odpadu) a řádně označených (kód druhu odpadu, název druhu odpadu atd.).



Řádně označit shromažďovací místa nebezpečných odpadů (nápis „Shromažďovací místo nebezpečného
odpadu“, kód druhu odpadu, název druhu odpadu, symboly nebezpečnosti a jméno odpovědné osoby).



Nádoby s odpadem umístit do odpovídajících prostor (chráněné před povětrnostními vlivy), zpevněná
podlaha, nádoby s kapalnými odpady umístěny v záchytné vaně, nádoby zajištěny proti samovolnému
pohybu.



Umístit v blízkosti shromažďovacího místa, shromažďovacích prostředků nebezpečného odpadu nebo na
nich identifikační listy nebezpečných odpadů.



Odpad předávat pouze osobám, které mají oprávnění k převzetí daného druhu odpadu do vlastnictví.



Vést průběžnou evidenci nakládání s odpady a další předmětným zákonem stanovené doklady (vážní
lístky, faktury apod.).



Na vyžádání objednatele předložit průběžnou evidenci odpadů včetně vážních lístků, faktur apod.

4.3

Chemické látky

Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti chemických látek. Jedná
se zejména o zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o zákon č. 350/2011 Sb., o chemických
látkách a chemických směsích.
Ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a ze souvisejících předpisů vyplývají
zejména níže uvedené povinnosti.
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Jestliže zhotovitel na stavbě nakládá s chemickými látkami a směsmi (např. paliva (PHM), maziva,
barvy, ředidla, chladicí kapalina, tmely, acetylen, kyslík, penetrační nátěry apod.), je povinen:


Mít k dispozici bezpečnostní listy používaných chemických látek a směsí a své pracovníky s nimi
prokazatelně před zahájením příslušných prací seznámit.



Pro látky a směsi klasifikované dle zák. č. 350/2011Sb. o chemických látkách a chemických směsích
v platném znění jako vysoce toxické, toxické (např. motorový benzín), žíravé, karcinogenní, mutagenní a
toxické pro reprodukci mít k dispozici Písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního
prostředí při práci s těmito chemickými látkami (projednaná s místně příslušným orgánem ochrany
veřejného zdraví) a své pracovníky s nimi prokazatelně seznámit, a to před zahájením příslušných prací.



Přechovává-li chemické látky a směsi v neoriginálních obalech, mít tyto obaly řádně označeny názvem
látky, symboly nebezpečnosti, R-větami (H-větami) a S-větami (P-větami).



Nepoužívat jako obaly pro tyto látky obaly od poživatin, léků a hraček.



Řídit se výstražnými symboly a R-větami (H-větami) a S-větami (P-větami).



Skladovat chemické látky a směsi na stavbě tak, aby byly zajištěny před odcizením, únikem, záměnou
s jinými látkami a povětrnostními vlivy. Řádně označit symboly nebezpečnosti prostory, ve kterých se
chemické látky nachází.



Tekuté chemické látky a směsi mít umístěny v záchytných vanách. Záchytné vany používat i při přelévání
těchto látek.



S vysoce toxickými látkami a směsmi nakládat pouze prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo osoby
prokazatelně proškolené odborně způsobilou osobou.



Na vyžádání objednatele poskytnout seznam chemických látek a směsí, se kterými na stavbě nakládá a
kopie jejich bezpečnostních listů.

4.4

Ochrana vod

Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti ochrany vod.
Jedná se zejména o zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon.
Ze zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona v platném znění a ze souvisejících předpisů vyplývají zejména
následující povinnosti.
Zhotovitel je povinen:


Nakládat s vodami v souladu s povolením k nakládání s vodami v případech, kdy je takovéto povolení dle
výše uvedeného zákona vyžadováno (např. při odběru podzemních či povrchových vod nebo při
vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních).



Nakládá-li na stavbě se závadnými látkami z hlediska ochrany vod učinit odpovídající opatření, aby
zabránil nežádoucímu úniku závadných látek do povrchových či podzemních vod, do kanalizace, do půd
nebo jejich smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.



Mít zpracován havarijní plán pro sklad závadných látek (zejména látek ropného charakteru). V případě, že
množství skladovaných závadných látek je většího rozsahu nebo zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným
nebezpečím, musí být havarijní plán schválen příslušným vodoprávním úřadem.



Mít k dispozici (v dostatečném množství) havarijní prostředky/havarijní soupravy pro zachycení případného
úniku závadných látek (sorbent - vapex, piliny apod., sorpční textilie, lopatka, smeták, nádoba nebo
igelitový pytel na použitý sorbent, který je nebezpečným odpadem).



Své pracovníky prokazatelně seznámit s možnými havarijními situacemi a s postupy při jejich řešení.



O každé havárii vždy informovat objednatele.



Na stavbě odstavené dopravní a mechanizační prostředky zabezpečit proti možným úkapům či únikům
provozních náplní podložením záchytnými vanami nebo sorpčními textiliemi. Dopravní a mechanizační
prostředky musí být udržovány v technickém stavu odpovídajícímu požadavkům příslušných právních
předpisů, o tom musí být vedeny záznamy, které na vyžádání musí být předloženy objednateli.



Při skladování tekutých závadných látek a při manipulaci s nimi (přelévání) používat
vany/sorpční rohože.

Závadnými látkami se rozumí zejména:
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záchytné



Minerální oleje a uhlovodíky ropného původu (např. paliva (PHM), maziva).



Další látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (např. barvy, laky, ředidla).

V případě, že se stavba nachází v záplavovém území je nutno dodržovat povodňový plán. Za zajištění
povodňového plánu odpovídá objednatel, pokud není dohodnuto jinak.

4.5

Ochrana ovzduší

Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti dle právních předpisů týkajících se oblasti ochrany ovzduší.
Jedná se zejména o zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Ze zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění a ze souvisejících předpisů vyplývají zejména
následující povinnosti:
Zhotovitel je povinen:


4.6

Provozovat na stavbě mobilní zdroje znečišťování ovzduší (dopravní a mechanizační prostředky se
spalovacími motory) pouze v souladu s podmínkami pro jejich provoz, zejména z hlediska zákona č.
56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (zejména platná technická
prohlídka a měření emisí) a z hlediska zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
Zásady OŽP pro provozce dle smlouvy o provozu mechanizačních prostředků



Provozce jako provozovatel dopravy a mechanizace je povinen vybavit všechny své dopravní a
mechanizační prostředky základními prostředky pro případ poruchy nebo havárie tzv. „havarijními balíčky“
a seznámit jejich obsluhu, jak v případě takové události postupovat.



Obsah „Havarijního balíčku“:
 záchytná vana nebo sorpční rohož pro podložení motorových prostor,
 sorpční materiál,
 igelitový pytel na použitý sorpční materiál.



Na stavbě i na přístupových cestách je zakázáno volné mytí a oplach dopravních a mechanizačních
prostředků.



Dopravní a mechanizační prostředky budou odstavovány na vyhrazených místech a zajištěny proti úkapům
pohonných a mazacích náplní podložením motorových prostor záchytnými vanami nebo sorpčními
rohožemi.



Doprava materiálů na stavbu respektive ze staveniště bude prováděna po určených trasách.



Před výjezdem ze stavby budou všechny dopravní a mechanizační prostředky čištěny.



Na stavbě budou používány pouze mechanizační a dopravní prostředky v technickém stavu odpovídajícím
požadavkům příslušných právních předpisů.



Provozování mechanizačních a dopravních prostředků na stavbě bude prováděno s ohledem na
minimalizaci exhalací výfukových plynů (bude zajištěn dokonalý technický stav motorů, dobrá organizace
práce a citlivá jízda s dosažením režimu s minimem výfukových plynů, omezení běhu motorů na prázdno).



Technici stavby budou průběžně kontrolovat technický stav všech dopravních a mechanizačních
prostředků s vazbou na produkci výfukových plynů. V případě zjištění závad bude takovýto prostředek
vykázán ze stavby.



Každodenní kontrolu, běžnou údržbu a čištění mechanizačních a dopravních prostředků (i od bláta) bude
provádět jejich obsluha (řidič).



Periodická údržba a opravy většího rozsahu budou prováděny mimo staveniště v dílnách provozce
dopravních a mechanizačních prostředků, popřípadě ve specializovaných externích opravnách.



Drobné opravy dopravních a mechanizačních prostředků mohou být prováděny přímo na stavbě pojízdnou
dílnou, která bude vybavena základními prostředky pro případ poruchy nebo havárie a její obsluha bude
seznámena s postupem, jak má v případě takové události postupovat.
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Při tankování pohonných hmot v areálu staveniště, zajišťovaném pojízdnou tankovací stanicí, bude použito
záchytných nádob k zamezení úkapů. Pojízdné tankovací stanice budou vybaveny základními prostředky
pro případ poruchy nebo havárie a jejich obsluha bude seznámena s postupem, jak má v případě takové
události postupovat.



Dřeviny, které se nachází na staveništi, nesmí být mechanizačními a dopravními prostředky poškozovány,
zejména bude dodržována dostatečná vzdálenost od těchto dřevin, aby nedocházelo k přejíždění jejich
kořenů těžkou mechanizací.



Na stavbě bude udržován pořádek. Odpady ze svačin, PET láhve, plechovky, láhve od olejů, zaolejované
hadry, znečištěné pracovní rukavice apod. nebudou volně pohazovány po staveništi, ale denně odváženy
do zařízení provozce.

Technici stavby budou všechny nasazené mechanizační a dopravní prostředky monitorovat, zda jsou výše
uvedené zásady dodržovány. V případě zjištění nedostatků na ně ihned upozorní obsluhu mechanizmu i
provozce dopravních a mechanizačních prostředků a provedou o zjištěných nedostatcích záznam do dokladu o
provozu prostředku. V případě opakovaného porušování výše uvedených zásad řidičem, bude tento
vykázán ze stavby.

4.7

Likvidace havárie při úniku pohonných hmot a provozních hmot mechanizačních a dopravních
prostředků

Okamžitá opatření, jež je povinen provést provozce, resp. pracovník provozce, v případě vzniku
havárie:


Odstranit příčinu havárie, zabránit dalšímu úniku látky (např. utěsnit otvor ucpávkou, zachytit látku do
sběrné nádoby, zamezit rozlévání látky ohrazením, přečerpáním).



Zasypat zasažené místo sorpčním materiálem, směrem od okrajů ke středu.



Zajistit prostor havárie proti vstupu nepovolaných osob.



Událost bez zbytečného odkladu oznámit přímému nadřízenému pracovníkovi a objednateli.



V případě havárie většího rozsahu přivolat Hasiče (Hasičský záchranný sbor ČR) nebo Policii ČR
případně správce povodí či kanalizace.

Následná sanační opatření, jež je povinen provést provozce, resp. pracovník provozce, po havárii:


Zbytek znečišťující látky zajistit (zbytek látky z poškozeného obalu přečerpat do nového obalu).



Sanační materiál nasycený uniklou látkou posbírat do pytle nebo nádoby určené pro tyto účely a nakládat
s ním jako s nebezpečným odpadem (řádně označit, shromažďovat, zajistit likvidaci oprávněnou osobou).



Ve spolupráci s objednatelem vyhotovit Záznam o havárii.

5

