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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 

 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

STAVBA : Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. 
Věry Junkové po křižovatku s ul. Bezdíčkova  
SO 101 Zpevněné plochy na pozemku města 
SO 102 Zpevněné plochy na pozemku soukromých 
vlastníků 

KRAJ  : Pardubický  

OBEC : Pardubice 

STAVEBNÍ ÚŘAD 
 

: Speciální stavební úřad Pardubice 
Stavební úřad Pardubice 

CHARAKTER STAVBY : Jedná se o opravu stávajících chodníků a sjezdů, výměnu 
krytu, konstrukčních vrstev, silničních obrub, sejmutí drnu 
a odvodnění zpevněných ploch. 

STUPEŇ PD  Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

POZEMKY STAVBY  2730/7, 890/7 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : Pardubice (717657) 

OBJEDNATEL 
 

        

: Statutární město Pardubice  
Úřad městského obvodu Pardubice III   
Jana Zajíce 983,  530 12 Pardubice  
Kontakt:  Ing. Lenka Vacinová, vedoucí ODŽP 
               lenka.vacinova@umo3.mmp.cz 
               +420 466 799 141, mobil:+ 420 737 266 764 

PROJEKTANT 

                

: Michal Hybner 
Prodin a.s. 
Jiráskova 169 
530 02 Pardubice 
tel. +420 728 121 431 
IČ 25292161             
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2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO 
ŘEŠENÍ 

 

a) Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího obousměrného chodníku v ul. Sezemická. 
Nový chodník  bude začínat u křižovatky s ul. Bezdíčkova napojením na stáv. chodník v ul. Bezdíčkova. V  ul. 
Sezemická bude probíhat po pravé straně ve směru k ul. Věry Junkové. Dojde k opravě stávajících sjezdů do 
vnitrobloku. 
Délka chodníku je cca 163 m. Základní šířka obousměrného chodníku je navržena 2,00 m. 
 
Budoucí stavba se nachází v Pardubicích – v městské části Bílé Předměstí, v působnosti MO Pardubice III. 
Stavba se dotkne pozemků: 
 

2730/7 - ostatní plocha (ostatní komunikace)  
890/7 - ostatní plocha (ostatní komunikace)  
 

 
 

 
 
3 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V 
DOKUMENTACI 

 
Investorem byla provedena prohlídka pozemků a dané lokality, která potvrdila možnost provést 
navrhovanou stavbu. 

 
Stavba je projektována dle příslušných vyhlášek a norem: 

 

• ČSN 73 6110, Změna Z1 Projektování místních komunikací 
• ČSN 73 61 01 Projektování silnic a dálnic. 
• ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 
• ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
• TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 
• TP 102 Asfaltové emulze 
• TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 
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• 361/00 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 
• 30/01 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 
• 398/09 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání  

                staveb 
• Dopravní inženýrství – Jirava, Slabý ( ČVUT Praha), r. 1990 
• Městské komunikace – Rojan, Slabý, Dlouhá, Pipková ( ČVUT Praha), r. 1997 
• Dopravní inženýrství, Návod pro cvičení - Rojan, Slabý, Dlouhá, Pipková ( ČVUT Praha), r. 1994 
• ČSN DIN 18 916 - Výsadba rostlin 
• ČSN DIN 18 915 - Práce s půdou  
• ČSN SIN 18 916 - Rozvojová a udržovací péče o rostliny.  
 

 

4 VZTAHY CHODNÍKU K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 
 

 

Způsob číslování a značení projektové dokumentace vychází z vyhlášky 146/2008. Rozsah zakázky je do 
jednoho kilometru, a proto bylo od členění na jednotlivé části stavby upuštěno.  

  
5 NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ 
 

             POPIS ŘEŠENÍ  
 

 POPIS ŘEŠENÍ – CHODNÍKY, SJEZDY A MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ 
 

Navrhuje se vybudování nových krytů, konstrukčních vrstev a obrub. 
Nový chodník bude začínat u místa usnadňující přejití v ul. Sezemická (křižovatka s ul. Bezdíčkova). 
Chodník je navržen v ul. Sezemická v základní šířce 2,00 m ukotven z jedné strany do chodníkových 
betonových obrub (50/200/500) s podsádkou + 0,00 cm z důvodu odtoku srážkových vod do zeleně a ze 
strany druhé do chodníkových betonových obrub (50/200/500) s podsádkou + 6,00 cm.  
V místě sjezdů k vnitrobloku bude zvýšena konstrukční výška chodníku vzhledem k možnému pojezdu 
vozidel. 
Stávající silniční betonové obruby se v ulici Sezemická ponechají, jen v místech sjezdů do vnitrobloku a 
v místech přístupu ke komunikaci budou vyměněny a bude upravena jejich podsádka.  
V místech snížených obrub a sjezdů budou umístěny varovné pásy z hmatné dlažby šířky 0,40 m., barvy 
bílé. 
U místa usnadňující přejití bude provedena hmatová úprava varovné šířky 40 cm. Bude použita hmatná 
dlažba barvy bílé – kontrastní k okolnímu povrchu. 

  
             SMĚROVÉ A SKLONOVÉ POMĚRY  

           
Směrově opravované chodníky kopírují stávající komunikaci v ul. Sezemická. 

 
Podélný sklon: 

          Podélný sklon v celém úseku kopíruje stávající stav komunikace. Nový chodník je navržena tak, 
aby nedocházelo ke zbytečným zemním pracím a tak nadměrnému zvyšování nákladů.  
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Příčný sklon: 
- chodníků – základní příčný sklon o velikosti 1,0 - 2,0 % v celé délce 
- sjezdy – budou provedeny tak, že v šířce chodníku bude zachován příčný sklon max.+ 2 % a dále 

v šířce 1,0 m bude provedeno rampové vyspádování směrem ke snížené obrubě 
 

 
             TECHNICKÉ PROVEDENÍ  
 
  MÍSTO USNADŇUJÍCÍ PŘEJITÍ, CHODNÍK, SJEZDY 

 
V začátku výstavby chodníků je navrženo místo usnadňující přejití u křižovatky s ul. 

Bezdíčkova. 
Místo usnadňující přejití je navrženo v šířce 12,50 m a slouží pro přejití jak přes ulici Sezemická 

tak i přes ulici Bezdíčkova. 
Místo usnadňující přejití bude vybaveno standardní hmatovou úpravou – varovnými pásy - 40 

cm.  
Přístup ke snížené obrubě bude v přístupovém chodníku umožněno tak, že se vytvoří 

lichoběžníkové vyspádování se zachováním průchozího prostoru šířky min. 0,90 m. Viz. Detail - Místo 
pro přecházení. 

 
Povrch chodníku je navržen ze zámkové dlažby šedé tl. 60 upnutý z jedné strany  do chodníkových 
betonových obrub (50/200/500) s podsádkou + 0,00 cm (vzhledem k odtoku srážkových vod do 
zeleného pruhu) a ze strany druhé do chodníkových betonových obrub (50/200/500) s podsádkou + 
6,00 cm 
Sjezdy do vnitrobloku se navrhují ze zámkové dlažby šedé tl. 80 mm upnuté ze strany komunikace do 
silničních betonových obrub, u kterých bude upravena podsádka na + 2,00 cm a na druhém konci bude 
napojen na stávající stav.  
 
Stávající silniční betonové obruby se v ulici Sezemická ponechají, jen v místech sjezdů do vnitrobloku a 
v místech přístupu ke komunikaci budou vyměněny a bude upravena jejich podsádka. 

 
Chodníky: 
Skladba konstrukčních vrstev chodníku vychází z TP 170 – Navrhování vozovek pozemních 

komunikací, návrhová úroveň porušení vozovky D2, třída dopravního zatížení CH. Konstrukční 
skladba chodníku bude následující: 

 
D2 (D2-D-2) – CH 
Zámková dlažba šedá   ČSN 73 6131     60 mm 
Ložná vrstva    ČSN 73 6126    30 mm 
Štěrkodrť   ŠD A    ČSN 73 6126  200 mm 
Celkem                 min.290 mm 
 
Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován Edef,2 = 30 MPa a na vrstvě ze štěrkodrti 

min. Edef,2 = 50 MPa. 
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Sjezdy do vnitrobloku: 
Skladba konstrukčních vrstev sjezdů vychází z TP 170 – Navrhování vozovek pozemních 

komunikací, návrhová úroveň porušení vozovky D1, třída dopravního zatížení V. Konstrukční skladba 
sjezdů bude následující: 

 
D1 (D1-D-1) – V 
Zámková dlažba šedá   ČSN 73 6131     80 mm 
Ložná vrstva    ČSN 73 6126    40 mm 
Stabilizace SC 0/32 C 1,5/2   ČSN  73 6124-1  160 mm 
Štěrkodrť   ŠD A    ČSN 73 6126  200 mm 
Celkem           480 mm 
 
Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován Edef,2 = 45 MPa a na vrstvě ze štěrkodrti 
min. Edef,2 = 60 MPa. 

 
 Ložná spára bude před položením nové vrstvy ošetřena spojovacím postřikem a spára styčná 

bude ošetřena živičnou emulzí a zasypána křemičitým pískem. Tímto způsobem se zamezí vzniku 
poruch na styku stávající a modernizované vozovky. Nové konstrukční vrstvy budou tímto plynule 
napojeny, čímž se zamezí tvorba poruch na přechodu nové úpravy a starého stavu.  

 
V místě napojení na stávající asfaltový chodník bude provedena řezaná spára a po napojení bude 

tato styčná spára zasypána křemičitým pískem 
 

  

6 REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, 
OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE 

 

Odvodnění nových povrchů chodníku a sjezdů se navrhuje pomocí příčných sklonů do stávajících 
uličních vpustí nebo na zelenou plochu. 

 
7 NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍHO ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH 
SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU 

 

Svislé dopravní značení: 
 
Stávající : 

P4  - „Dej přednost v jízdě“ -  1x  - umístění na novém sloupku veřejného osvětlení  
B16  - „Z. v. voz., jejichž výška přesahuje vyznačenou mez“ -  1x  - umístění na novém sloupku 

veřejného osvětlení 
 

Dopravní značení bude ponecháno stávající. 
 
Vodorovné dopravní značení: 

Není řešeno 
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8 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, 
PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU 

 

• Sbírka zákonů č. 146/2008; Vyhláška ze dne 9. dubna 2008, o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb 

• Místní šetření  07/2016 
• Geodetické zaměření stávajícího stavu (AGES Pardubice s.r.o., 06/2016) 
• Katastrální mapa 
• Podklady správců sítí 
• Požadavky a pokyny objednatele – – MO Pardubice III 
• ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 
• ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích 
• ČSN 73 6110, Změna Z1  Projektování místních komunikací 
• ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací 
• ČSN 73 6121 Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy. 
• ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb 
• TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
• TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 
• 361/00 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 

Vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných požadavcích na zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace   

 
Při realizaci je nutno zohlednit stanovisko dotčených orgánů státní správy, postupovat tak, 

aby nedošlo k poškození inženýrských sítí a aby došlo k co nejmenšímu narušení práv uživatelů 
pozemků dotčených stavbou.  

Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu 
vzdušného vedení je nutné respektovat veškerá ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob 
provádění zemních prací a zákaz používání mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a 
zařízení před poškozením. 

Je též nutno dodržet příčné sklony a rovinnost položení obrusných vrstev, aby nedocházelo 
k tvorbě kaluží.  

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnými 
ustanoveními. 

Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit zvodnění. Je třeba zajistit 
potřebnou únosnost a první stmelenou vrstvu položit co nejdříve. 

Dlažbu je nutno pokládat na řádně zhutněné podkladní vrstvy do pískového lože. Po položení je 
třeba dlažbu přehutnit a zaplnit spáry bílým křemičitým pískem. Na okrajích je třeba dlažbu štípat a 
vyvarovat se jakýchkoliv dobetonování. Je též nutno dodržet příčné sklony a rovinnost položení 
dlažby, aby nedocházelo k tvorbě kaluží.  

Veškerá stávající vzrostlá zeleň, která přijde do styku se stavbou, bude chráněna po celou dobu 
výstavby dle ČSN DIN 18920. 

Živičné směsi musí mít požadované vlastnosti. Veškerý stavební materiál použitý do díla musí 
odpovídat příslušným normám a technologickým předpisům. 

Výstupy inženýrských sítí (šoupata, hydranty, poklopy kanalizace) budou výškově upraveny 
s ohledem na novou niveletu komunikací či ploch. 

Průběh podzemních sítí je třeba před započetím zemních prací nechat vytyčit.  
V případě, že nebudou splněny požadavky normy o min. vzdálenostech ČSN 73 6005 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, budou dotčené inženýrské sítě opatřeny 
chráničkami. 
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Výkopy v blízkosti vedení podzemních inženýrských sítí je nutné provádět dle požadavků 
jejich správců. 

 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 

Nakládání s odpady bude dle zákona č. 185/01 Sb. “Zákon o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů”. 

 
Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány 

na určených místech (plochách), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou 
průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, 
disponující oprávněním k této činnosti, mimo areál staveniště. Nebezpečný odpad (živice) bude 
odvezen na skládku nebezpečného odpadu. Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě 
bude zajištěna technicky tak, aby bylo minimalizováno případné narušení životního prostředí 
(zamezující prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). 

 

Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební resp. montážní 
firma, se kterou před zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. investor) 
konkrétní způsob nakládání s odpady vznikajícími při realizaci stavby. 

 
VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
Životní prostředí v bezprostřední blízkosti bude po dobu trvání stavby dočasně zhoršeno. Vlivem 

zásobování stavby stavebním materiálem dojde k nárůstu hlučnosti a prašnosti. Organizací výstavby 
budou negativní vlivy eliminovány na co nejmenší míru a na co nejkratší časový úsek.  

 
OCHRANA PROTI PRACHU 
 

Provádění stavebních prací způsobuje znečišťování ovzduší. Staveniště a jeho okolí je 
zatěžováno emisemi z provozu stavebních strojů, prachem, uvolňováním prchavých látek a dalšími 
druhy znečištění ovzduší. Zhotovitel stavby je povinen řídit se ustanovením zákona 86/2002 Sb. 
Zejména je nutné dbát na to, aby: 
• Motory automobilů a stavebních strojů byly v dobrém technickém stavu a jejich emise 
nepřekračovaly přípustné meze; 
• Všechna pracoviště byla udržována v čistotě; 
• Pojížděné zpevněné plochy byly pravidelně čištěny; 
• Pojížděné nezpevněné plochy byly ošetřovány (např. kropením)s cílem omezit prašnost na 
nejmenší možnou míru; 
• Řádnou organizací prací, užitím odpovídající mechanizace a použitím ochranných prostředků 
byla omezena prašnost při zemních pracích, výrobě betonu, asfaltových směsí, čištění štěrkového 
lože, demolicích apod. na nejmenší možnou míru; 
• Veřejné komunikace u vjezdů na staveniště, případně jejich úseky používané staveništní 
dopravou byly chráněny před znečištěním a řádně udržovány; 
• Na stavbě se omezilo používání materiálů s neekologickými prchavými látkami 

 
Při odvozu materiálu je nutno zajistit, aby nedocházelo ke znečištění komunikací. Dopravní 

prostředky je nutno před výjezdem ze staveniště očistit. 
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OCHRANA PROTI HLUKU A OTŘESŮM 
S ohledem na vliv stavby na životní prostředí během provádění stavebních prací, budou 

dodrženy hygienické limity hluku ze stavební činnosti dle NV o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací 272/2011 Sb. ze dne 24. října 2011, mimo jiné s ohledem na způsob výpočtu 
hygienického limitu Laeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro dobu kratší než 14 hodin. 

 
Stavební činnosti produkující hluk, vibrace a otřesy budou prováděny, pokud nebude stavebním 

povolením stanoveno jinak, nejdéle v době od 7:00 do 21:00 hod., což zajistí v nočních hodinách klid 
v okolí. 

Během stavby budou na staveništi průběžně realizována následující protihluková opatření, která 
omezí negativní vliv hluku z výstavby na okolí: 

 
a) organizační opatření 
• veškerá hlučná činnost na stavbě bude prováděna jen v denní době od 7:00 do 21:00 hod.; 
• doba provozu hlučných stavebních strojů bude minimalizována; 
• stojící nákladní vozy budou mít vypnuty motory, budou vytěžovány pokud možno oběma 
směry; 
• při provádění nejhlučnějších stavebních prací nesmí být na stavbě používána jiná hlučná 
technika; 
b) technická opatření 
• stacionární zdroje hluku budou pokud možno umístěny co možná nejdále od okolních obytných 
domů; 
• kompresory budou opatřeny protihlukovým krytem 

 
OCHRANA PODZEMNÍCH VOD A PODLOŽÍ 
 

Dodavatel odpovídá za řádný technický stav na stavbě užívaných stavebních mechanizmů. 
Případný únik ropných látek musí být neprodleně a náležitě likvidován.  

Odstavení stavebních mechanizmů bude prováděno na zvlášť k tomuto účelu upravených 
místech. V případě, že obsluha stavebního mechanizmu zjistí únik ropných látek, musí při odstavení 
tohoto mechanizmu zajistit stroj tak, aby byl únik zachycen (např. do připravené nádoby) 

 
ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 
Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit, bude-li třeba, přísunovými cestami pro dopravu 

materiálu tak, aby stavba mohla být řádně a bezpečně prováděna. Nesmí docházet k ohrožování a 
nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Nesmí také docházet k omezování 
přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

 
 Požární bezpečnost – nejsou kladeny zvláštní požadavky na požární zabezpečení během 
realizace stavby. 

Stávající šířka vozovky komunikace se nemění, sjezdy k vnitrobloku byly navrženy tak, aby 
šířkově a tvarově umožnily bezproblémový vjezd vozidel HZS, příjezd vozidel RZS a vozidel 
záchranného systému.  

Veškeré hydranty, šoupata apod. zůstávají zachovány. Výstupy šachet a hydrantů budou 
výškově upraveny s ohledem na novou niveletu zpevněných a nezpevněných ploch a bude k nim 
umožněn přístup i během výstavby. 

Zároveň komunikace splňuje požadavky na únosnost požárních vozidel.  
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V upravované lokalitě nejsou v současnosti vyznačeny nástupní plochy pro požární vozidla, a 
proto není požadováno vyznačení těchto ploch při rekonstrukci zpevněných ploch.  

 
Bezpečnost práce - během realizace stavby je nutno se řídit všeobecně platnými 

bezpečnostními předpisy pro ochranu zdraví při práci.  
 
Civilní obrana - požadavky na civilní obranu nejsou. 

 
Všeobecně: 
Při realizaci je nutno zohlednit stanovisko dotčených orgánů státní správy, postupovat tak, 

aby nedošlo k poškození inženýrských sítí a aby došlo k co nejmenšímu narušení práv uživatelů 
pozemků dotčených stavbou.  

Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu 
vzdušného vedení je nutné respektovat veškerá ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob 
provádění zemních prací a zákaz používání mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a 
zařízení před poškozením. 

Je též nutno dodržet příčné sklony a rovinnost položení obrusných vrstev, aby nedocházelo 
k tvorbě kaluží.  

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnými 
ustanoveními. 

Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit zvodnění. Je třeba zajistit 
potřebnou únosnost a první stmelenou vrstvu položit co nejdříve. 

Veškerá stávající vzrostlá zeleň, která přijde do styku se stavbou, bude chráněna po celou dobu 
výstavby dle ČSN DIN 18920. 

Živičné směsi musí mít požadované vlastnosti. Veškerý stavební materiál použitý do díla musí 
odpovídat příslušným normám a technologickým předpisům. 

Výstupy inženýrských sítí (šoupata, hydranty, poklopy kanalizace) odpovídat niveletě 
opravovaných ploch. 

 
OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

 
Před zahájením stavebních prací je nutno vytyčit podzemní inženýrské sítě jejich správci a 

při výkopových pracích postupovat podle jejich pokynů a požadavků. 
Inženýrské sítě budou ochráněny dle požadavků jejich správců (plastové žlaby, ochranné 

trubky, panely, apod.). Po dobu výstavby budou respektovány podmínky správců inženýrských 
sítí. 

 
Chodník se nenachází v zátopové oblasti, památkové rezervaci ani památkové zóně. 

 
 
 

9 VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 
 
S ohledem na charakter stavby není řešeno. 
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10 PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM 
OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ 

 

Vzhledem k charakteru stavby nebylo nutné řešit. 
 

 

11 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A 
PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 

Dle vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace budou na chodníku vybudovány 
varovné a signální pásy pro nevidomé a slabozraké z hmatné dlažby barvy kontrastní k okolnímu 
povrchu. Varovné pásy mají šířku 0,40 m. 

V místě, kde se silniční obruba sníží na podsádku +2 cm až +5 cm, je proveden varovný pás 
v šířce 0,40 cm rampově vytažen až do místa, kde  podsádka silniční obruby dosahuje  min.  +8 cm.  

Použité výrobky na hmatové úpravy musí splňovat technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky v souladu s předpisem 163/2002 Sb. A TN TZÚS 12.03.04. 

 
Místo usnadňující přejití  
Místo usnadňující přejití je navrženo v šířce 12,50 m a slouží pro přejití jak přes ulici Sezemická 

tak i přes ulici Bezdíčkova.  
Místo usnadňující přejití bude vybaveno standardní hmatovou úpravou – varovnými pásy - 40 

cm.  
Přístup ke snížené obrubě bude v přístupovém chodníku umožněno tak, že se vytvoří 

lichoběžníkové vyspádování se zachováním průchozího prostoru šířky min. 0,90 m. Viz. Detail - Místo 
pro přecházení. 

 
Sjezdy do vnitrobloku 
Podsádka silniční obruby u sjezdů k nemovitostem se navrhuje + 2 cm.  
Sjezdy jsou vedeny přes chodník. Proto je navržen příčný sklon sjezdu na šířku chodníku 

provést max 2 %. Bude vybudován varovný pás z hmatné dlažby bílé barvy. 
 
Chodníky 
Chodníky jsou navrženy v základní šířce 2,00 m pro obousměrný provoz s příčným spádem 2%. 

Zvýšená podsádka chodníkové obruby na + 60 mm tvoří přirozenou vodící linii pro nevidomé a 
slabozraké a je přerušena v místech sjezdů k nemovitostem v délce 3,00 m viz situace. 

 
Přístupy ke komunikaci 
Přístup ke komunikaci je navržen vždy naproti vchodu do obytné budovy. Jsou navrženy 

v základní šířce 2,00 m s příčným spádem 2%, Silniční betonová obruba bude vyměněna a bude 
upravena podsádka na + 5 cm. Přístupy budou vymezeny varovnými pásy. 

 
Barva zámkové dlažby varovných pásů, musí být kontrastní barvy!  
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