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a. Identifikační údaje 

 

  Rekonstrukce komunikace ulice Nová, Velké Chvalovice 

 
Stavební objekt:  100 KOMUNIKACE 
Stupeň:   DSP 
Datum:   11/2015 
Zakázka číslo:   18/15 
 
Stavebník/objednatel:  

Město Pečky,  
Masarykovo náměstí 78, Pečky, 289 11 
Zastoupené Miroslavem Urbanem, starostou města 

 
 Projektant: 
   Projektant SO 100 KOMUNIKACE 
   Daniel Kadavý 
   Měník 118, 503 64 Měník 

ČKAIT 0601694 
   IČO: 736 48 761 
   tel: 602 773 045, e mail: info@pdskadavy.cz 
 
Místo stavby:   ul. Nová, Velké Chvalovice 
Druh a účel stavby:  Rekonstrukce komunikace 
 

b.  Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

Záměrem objednatele je rekonstrukce stávající komunikace funkční třídy C. 
Komunikace začíná stávající stykovou křižovatkou se silnicí III/32913 (ulice Milčická) a končí 

přímým napojením na stávající komunikaci sk C pro novou zástavbu rodinných domů. Celková délka 
rekonstrukce komunikace je 232,08m. 

 

Stávající stav: 
Komunikace je se smíšeným krytem z asfaltobetonu a kameniva s vjezdy k jednotlivým objektům 

a přilehlým zeleným pásem se vzrostlými stromy a veřejným osvětlením. Šíře komunikace je 
proměnlivá 2,75-5,5m. Sjezdy jsou částečně s krytem ze štěrku, betonu nebo betonové dlažby. Kryt je 
na hraně životnosti a je porušen výstavbou inženýrských síti, místy zcela chybí a nesplňuje tak 
rovinatost pro bezpečnost užívání. 

 
Návrh rekonstrukce: 
Rekonstrukce je vedena ve stávající polohopisné a výškopisné trase. Komunikace je navržena jako 

zklidněná – obytná zóna funkční skupina D1 s krytem ze zámkové dlažby v šíři 3,5m. Podél 
komunikace je navržen pomocný parkovací pruh šíře 2,0m pro 6 osobních vozidel z toho je jedno 
vyhrazeno pro OTP. Sjezdy k jednotlivým přilehlým objektům budou rekonstruovány ve stávajících 
šířkových poměrech a budou provedeny s krytem ze zámkové dlažby. Stávající napojení 
rekonstruované komunikace, jsou po zpomalovací přejezdy navržena s krytem z asfaltobetonu.  

Pro odvodnění komunikace jsou navrženy uliční vpusti napojené do potrubí PVC DN 250, které 

mailto:pdskadavy@centrum.cz
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bude napojeno do dešťové kanalizace v místě stávající obytné zástavby.  
Návrh rekonstrukce komunikace řeší SO 100. 
V celé délce rekonstruovaného úseku, bude provedeno odstranění stávajícího veřejného osvětlení. 

Navrženo je doplnění nových lamp veřejného osvětlení. Veřejné osvětlení řeší SO 400. 
V souběhu s vedením kabelů VO bude v zeleném pásu osazena jedna rezervní chránička DN90 a 

bude přiložen kabel místního rozhlasu dle specifikace, kterou dodají Pečecké služby. 
 
c. Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 

 Podkladem pro vypracování PD byly požadavky investora na objednávky pro zpracování 
projektové dokumentace pro stavební povolení a realizační dokumentace. 

 Dokumentace jednotlivých zpracovatelů stavebních objektů  

 Mapové podklady 
- Podkladem pro návrh bylo geodetické zaměření v měřítku 1:250 se zákresem inženýrských sítí 

a průběhem katastru nemovitostí vypracované firmou Ing. Ilona Fliedrová, Hakenova 617, 
Poděbrady. 

- Katastrální mapa a informace ze serveru ČÚZK 
- Podklady k zákresu inženýrských sítí dodané správci sítí 

 
d.  Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

 Stavba komunikace je navržena jako stavební objekt SO 100 Komunikace. Stavbu bude nutno 
koordinovat s ostatními objekty  SO 400 Veřejné osvětlení. 
 
e.  Návrh zpevněných ploch  

 Návrh byl proveden dle příslušných norem a technických předpisů a zákonů vydaných MDS ČR 
v pozdějším znění. 
 

 Rekonstrukce je vedena ve stávající polohopisné a výškopisné trase. Komunikace je navržena 
jako zklidněná – obytná zóna funkční skupina D1 s krytem ze zámkové dlažby v šíři 3,5m. Podél 
komunikace je navržen pomocný parkovací pruh šíře 2,0m pro 6 osobních vozidel z toho je jedno 
vyhrazeno pro OTP. Sjezdy k jednotlivým přilehlým objektům budou rekonstruovány ve stávajících 
šířkových poměrech a budou provedeny s krytem ze zámkové dlažby. Stávající napojení 
rekonstruované komunikace, jsou po zpomalovací přejezdy navržena s krytem z asfaltobetonu.  

 Návrh konstrukce byl proveden pro očekávanou třídu dopravního zatížení TNVk VI (<15)a 
samostatné sjezdy tř. O s návrhovou úrovní porušení vozovky D1. 

 Chodník a vjezdy budou ve styku se zelení lemován silničním obrubníkem (1000x80x250mm), 
osazeným s niveletou, do betonu s boční opěrou.  

 V místě styku zeleného pásu s místní komunikací bude osazen obrubník silniční betonový 
1000x150x250mm do betonu, 10cm nad niveletu stávající vozovky. V nástupních místech a sjezdech 
bude osazen obrubník nájezdový snížený na 2cm nad niveletu komunikace. 
 V případě, že nebude ve vratech práh (beton) do, kterého by měla být dlažba opřena, bude 
osazen silniční obrubník 1000x80x250mm do betonu. 

 V místě vjezdů do obytné zóny budou na komunikaci provedeny varovné pásy ze zámkové 
dlažby pro nevidomé, kontrastní barvy od barvy krytu komunikace. Podél silničního obrubníku bude 
na vjezdu do obytné zóny ze silnice III/32319 osazen betonový vodicí proužek na š.25cm do betonu. 

 Dokumentace splňuje vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
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Vodící linie pro osoby nevidomé a slabozraké, je tvořena stávajícími podezdívkami plotů nebo 
je vytvořena z obrubníku osazeného 8-10cm nad niveletou chodníku, komunikace. 

 Chodník kopíruje stávající stav a je navržen s podélným spádem 3,5% a jednotným příčným 
spádem 2,0%. 

 Chodníky jsou plynule napojeny na stávající trasy nebo jsou v místech pro přecházení sníženy 
rampou s maximálním podélným spádem 12,5%.  

 Podélný sklon komunikace 0,6-6,49% 

 Příčný sklon komunikace 2,0% 

 V celé délce rekonstruovaného úseku, bude provedeno odstranění stávajícího veřejného 
osvětlení. Navrženo je doplnění nových lamp veřejného osvětlení. Veřejné osvětlení řeší SO 400. 

 V souběhu s vedením kabelů VO bude v zeleném pásu osazena jedna rezervní chránička DN90 
a bude přiložen kabel místního rozhlasu dle specifikace, kterou dodají Pečecké služby. 
 
 

Navržené konstrukce 
Konstrukce byly navrženy dle TP 170 Část A - Katalog vozovek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.2) Varovné a signální pásy-pochozí plochy 
   dlažba z vibrolisovaného betonu 

 
60 mm 

 pro nevidomé barva kontrastní 
    drť 0 - 4 
 

40 mm 

 štěrkodrť ŠD 200 mm 30 MPa 

zhutněná pláň podloží         

CELKEM 
 

300 mm 

      
 

B.1) KOMUNIKACE D1, VJEZD, PARKOVACÍ PRUH 
  dlažba z vibrolisovaného betonu 

 
80 mm 

 rovná, barva přírodní 
    drť 0 - 4 
 

40 mm 

 kamenivo zpevněné cementem KSC I 150 mm 
 

štěrkodrť ŠD 150 mm 45 MPa 

zhutněná pláň podloží         

CELKEM 
 

420 mm 

  
 
 
 
 

A.1) Pochozí plochy-chodník 
    dlažba z vibrolisovaného betonu 
 

60 mm 

 rovná, barva přírodní 
    drť 0 - 4 
 

40 mm 

 štěrkodrť ŠD 200 mm 30 MPa 

zhutněná pláň podloží         

CELKEM 
 

300 mm 
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B.2) Varovné a signální pásy-pojížděné plochy 
   dlažba z vibrolisovaného betonu 

 
80 mm 

 pro nevidomé barva bílá 
    drť 0 - 4 
 

40 mm 

 kamenivo zpevněné cementem KSC I 150 mm 
 

štěrkodrť ŠD 150 mm 45 MPa 

zhutněná pláň podloží         

CELKEM 
 

420 mm 

      

C) KOMUNIKACE (f sk C,D1) 
   

 
 

asfaltobeton ACO 11 40 mm 

 spojovací postřik z modifik. kationaktivní asf. Emulze PSE 0,5 kg asf./m2 

asfaltobeton ACL 22 60 mm 
 spojovací postřik 0,5 kg asf./m2 

    kamenivo zpevněné cementem KSC I 120 mm 80MPa 

štěrkodrť ŠD 200 mm 45MPa 

zhutněná pláň podloží 
 

420 mm 
  

 Upravená zemní pláň bude zhutněna dle minimálního stanoveného modulu přetvárnosti  
Edef 2= 30-45 MPa (pro jemnozrnné zeminy). V případě, že nebude možno dosáhnout požadované 
míry zhutnění na málo únosné nebo zvlhlé zemině pláně, bude provedena její úprava výměnou 
zeminy v aktivní zóně v tl.50cm za betonový recyklát 23-63.  
Kontrola hutnění a únosnosti bude provedena dle ČSN 721006. 

 Pro stavbu budou použity standardní betonové prefabrikované výrobky a standardní materiály 
a směsi. 

 Návrh konstrukce komunikace byl proveden dle TP 170 katalogových listů pro návrhové 
parametry třídy zatížení VI, O, CH. 

 Pro stavbu budou použity standardní betonové prefabrikované výrobky a standardní materiály 
a směsi. 

 Návrh konstrukce komunikace byl proveden dle TP 170 katalogových listů pro návrhové 
parametry třídy zatížení TNVk VI, O, CH. 

 Terén přilehlý ke stavbě bude vysvahován, ohumusován v tl.20cm a oset travním semenem 
parkové směsi. Sadové úpravy nejsou navrženy a budou řešeny objednatelem samostatně včetně 
náhradní výsadby za pokácené stromy. 
 
f. Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace  

Povrchová srážková voda je odvedena příčným spádem 2, % a podélný spádem 0,6-6,49% do 
uličních vpustí napojených do odvodňovacího potrubí DN 250 SN8. V trase potrubí jsou navrženy 4 
typizované plastové revizní - čisticí šachty DN 600, poklop tř. zat. D400. Potrubí je vedeno v hloubce 
1,2m pod komunikací a v zeleném pásu. Obsyp potrubí a šachet bude proveden po vrstvách z dobře 
hutnitelného materiálu zrnitosti max 40mm. 

Potrubí bude napojeno do stávající dešťové kanalizace v lokalitě nové zástavby. Majetkové 
vztahy a přesný bod napojení bude upřesněn správcem kanalizace, tyto vztahy řeší objednatel akce 
město Pečky. 

Odtokové poměry ostatních komunikací nejsou stavbou dotčeny ani změněny. 
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g.  Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní 
informace a dopravní telematiku  
 
Svislé dopravní značení 
Osazení nové DZ IZ 5a,b na sloupek 
Osazení IP 12+O1 na sloup VO 
 
Vodorovné dopravní značení 
vodorovné DZ V10f 
 
Dopravní značení bude provedeno v základním rozměru dle příslušných ČSN a osazeno dle TP65 a 
TP133. 
 
h.  Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, údržby 

 Před zahájením zemních prací požádá investor o vytyčení podzemních inženýrských sítí jejich 
správce, hloubka bude ověřena kopanými sondami.  

 Stavba bude koordinována s jednotlivými stavebními objekty. 

 Předpokladem pro zahájení stavebních prací jsou dobré klimatické podmínky. 

 S odpady ze stavby a provozu bude nakládáno ze zákona 185/2001 Sb. o odpadech v platném 
znění. 

 Při provádění stavby budou dodrženy příslušné zákony a vyhlášky BOZP v pozdějším zněním. 

 V průběhu výstavby komunikací bude umožněn příjezd vozidel složek IZS.  

 V průběhu výstavby bude umožněn přístup majitelům okolních nemovitostí k jejich 
nemovitostem. 

 V místě stavby se nachází cizí zařízení ve správě 
 -podzemní vedení sděl kabel ve správě Télefonica O2 
 -podzemní vedení nn ve správě ČEZ DS 
 -nadzemní vedení nn ve správě ČEZ DS 
 -podzemní vedení vodovodního řadu ve správě Pečecké služby s.r.o 
 -podzemní vedení kanalizačního řadu ve správě Pečecké služby s.r.o 
 -podzemní vedení veřejného osvětlení ve správě Pečecké služby s.r.o 
 -podzemní vedení plynovodního řadu 
 -sdělovací kabel kabelové televize 
 
i.  Vazba na technologické vybavení 

Ostatní vzhledem k povaze a jednoduchosti stavby nejsou uvažovány. 
 
j. Přehled o provedených výpočtech a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a 
průřezů 

 Výškopisné a polohopisné uspořádání bylo provedeno s ohledem na stávající poměry a 
výškopisného uspořádání vycházející z konfigurace komunikace a stávajícího terénu. 

 Návrh konstrukce rozšíření komunikace byl proveden dle TP 170 tabulkových hodnot na 
předpokládanou třídu zatížení TNVk VI, O, CH.  

 
k.  Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 Dokumentace splňuje vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných 
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technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
  
Osoby se sníženou schopností pohybu 
 Komunikace jsou navrženy s jednotným příčným spádem 2,0% a podélným spádem 0,6-6,49%. 
Na stávající trasy chodníků navazují plynulým přechodem. V místech vjezdů, nástupu, míst pro 
přecházení je chodník ukončen rampovým snížením s max. sklonem rampy 12,5%. 
 
Osoby se sníženou schopností orientace 
Vodící linie pro osoby nevidomé a slabozraké, je vytvořena ze stávajících podezdívek a  
obrubníku osazeného 6-8cm nad niveletou přilehlé komunikace.  
 V místech vjezdu do obytné zóny bude proveden varovný pás šíře 0,4m na komunikaci a 0,8m na 
chodníku z dlažby kontrastní barvy od barvy krytu komunikace. 

 
Řešení přístupu na staveniště  

 Vzhledem k jednoduchosti stavby bude možno zřídit jednoduché staveniště přímo na 
pozemcích stavby.  
Staveniště bude řádně označeno a zabezpečeno.  
Napojení energií pro stavbu bude provedeno po dohodě zhotovitele s objednatelem a se správci 
jednotlivých sítí.  
 
Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

Obecně platí: 

 Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce  do  20  mm  a  
po  obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku  jako  je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 
mm nad pochozí plochou  nebo  sokl  s  výškou  nejméně  100 mm.  
Délka trasy opravovaného úseku bude v max. délce 50m. V tomto úseku bude ponechán průchozí 
prostor v šířce 1,0m a trasa opravovaného úseku bude řešena tak, aby byla důsledně dodržena vodicí 
linie pro osoby se zrakovým postižením.  V místech pochozích ploch musí mít ve výši 100 až 250 mm 
nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve 
výši 1100 mm pevnou ochranu, jako  je  tyč,  zábradlí  nebo  horní  díl  oplocení, sledující půdorysný  
průmět  překážky,  popřípadě  lze  odsunout zarážku za obrys překážky  nejvýše  o 200 mm. Takto 
musí být zabezpečeny také předměty a konstrukce s bočními stěnami nesahajícími až k zemi, nebo 
podlaze a výkopy a staveniště. 
Stavba bude řádně označena a zabezpečena.  
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