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D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č.11 k vyhlášce č.499/2006 
Sb. – Sbírka zákonů č. 405/2017 

 

 

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

STAVBA STAVEBNÍ ÚPRAVY V UL. NA DRÁŽCE PŘED ČP. 1558 – 1560, 
PARDUBICE 
SO 101 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
k.ú. Pardubice - 849/1 
 
102  – ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
k.ú.Studánka - 80/44 
k.ú. Pardubice - 849/1, 811/89 
 
SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
k.ú. Pardubice - 849/1, 811/89, 2981/29 
 
SO 801 – SADOVÉ A TERÉNNÍ ÚPRAVY 

KRAJ / OKRES : Pardubický / Pardubice 
STAVEBNÍ 
ÚŘAD 

: Pardubice 

CHARAKTER 
STAVBY 

: Jedná se o stavební úpravy stávajících zpevněných ploch, výstavbu nového 
přístupového chodníku v délce cca 33,00 m, řešení odvodnění stávajících a 
navržených ploch pomocí vsakování na volný terén – řeší objekt SO 101,102. 
Dále dojde k rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení a doplnění souboru 
veřejného osvětlení – SO 401. 
Objekt SO 801 řeší sadové a terénní úpravy, je navržena výsadba keřového 
patra,trvalek a travin, stromů a stávající zelené plochy dotčené stavbou budou 
zpětně osety travním semenem.  

STUPEŇ PD  Společné povolení stavby  (DÚR + DSP + PDPS) 
KATASTRÁLNÍ 
ÚZEMÍ 

: Pardubice  717657 
        Studánka   717843 

POZEMKY 
STAVBY 

: Vlastník  
k.ú. Pardubice 
849/1 - ostatní plocha (ostatní komunikace) 
811/89 - ostatní plocha (ostatní komunikace) 
2981/29 – ostatní plocha (ostatní komunikace) pouze VO 
 
k.ú. Studánka  
80/44 - ostatní plocha (ostatní komunikace) 
 
Všechny dotčené pozemky jsou ve vlastnictví Statutárního města Pardubice 
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OBJEDNATEL: 
  
             
           
            

: Statutární město Pardubice 
Úřad městského obvodu Pardubice III 
 
Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice 
IČ: 00274046 
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek – starosta 
 
Kontakt: 
Ing. Lenka Vacinová – odbor dopravy a životního prostředí 
Vedoucé odboru – investice 
e-mail: lenka.vacinova@umo3.mmp.cz 
tel: + 420 466 799 141 
mobil: 737 266 764 
 

PROJEKTANT  
                
                

 

: Prodin a.s. 
K Vápence 2745  
530 02 Pardubice 
IČ: 25292161 
Odpovědný projektant: Jana Förstlová 
                                      ČKAIT 0602529 
                                    +420 725 601 925 
Vypracoval:  
SO 101, 102 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
SO 801 – SADOVÉ A TERÉNNÍ ÚPRAVY 
                                     Jana Förstlová 
                                +420 725 601 925 
               e-mail: jana.forstlova@prodin.cz 
 
SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
                                      Ing. Petr Koza 
                                     +420 608 347 753 

e-mail: koza_petr@seznam.cz 
 
                 

Ing. činnost:                  Ing. Lucie Křemenáková 
                                     +420 607 035 353 
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B. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 
 

Stavba se nachází v zastavěné části města Pardubice, městský obvod Pardubice III. Řešené území se nachází 
v ul. Na Drážce před bytovým domem čp. 1558 – 1560. Z hlediska dopravního provozu se území nachází ve 
zklidněném dopravním režimu obytné zóny. 
V současnosti se nachází v místě řešené lokality stávající zpevněné plochy, pískoviště – chodníky v šířkách cca 
3,5 až 2,0 m a zeleň. Chodníky, stávající zpevněné plochy jsou s krytem asfaltobetonovým, betonové dlaždice. 
Kryty vykazují dožitý stav. Jsou zde patrné poruchy krytů – trhliny, praskliny, vydrolení krytu, četné nerovnosti. 
Nerovnosti vykazují poruchy podkladních vrstev.  
Stávající pískoviště vykazuje také dožitý stav. 
Mezi stávajícími zpevněnými plochami za bytovým domem čp. 1555-1557 a zpevněnými plochami před 
bytovým domem čp. 1558-1560 je v zeleni vyšlapaná propojovací cestička.  
Kryty zpevněných ploch vykazují četné poruchy – praskliny, vydrolení krytu atd. 
Stávající veřejné osvětlení je nedostačující a neodpovídá platným zákonům a normám atd. 
 

 
 

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 
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NAVRŽENÁ OPATŘENÍ: 
 
SO 101,102  – ZPEVNĚNÉ PLOCHY – viz. situace 
Objekt zahrnuje - chodníky, zpevněné plochy se zasílenou konstrukcí pro možnost pro pojíždění 
 

a) Stavební objekty - jedná se o rekonstrukci stávajících zpevněných ploch a chodníků s konstrukční skladbou 
pochozí, a se zvýšenou konstrukční skladbou pro možnost pojíždění. Dále je navrženo vybudování propojovacího 
nového chodníku v délce cca 33,00 m a šířce 1,50 m mezi obrubami. Odvodnění zpevněných ploch a chodníků 
je ve velké míře navrženo pomocí vsakování do stávající zeleně. 

 
Mobiliář  

Je navrženo umístění laviček s opěradly – 5x lavička dle výběru investora. 
 
Odpadkový koš 
Je navrženo umístění 1 ks odpadkového koše dle výběru investora. 

 

 

 

 

C. VYHODNOCENÍ  PRŮZKUMŮ  A  PODKLADŮ  VČETNĚ  JEJICH  UŽITÍ  V 
DOKUMENTACI 

 
Mapové podklady, geodetický mapový podklad  a další geodetické podklady. 

 
Mapové podklady – jako mapový podklad slouží export digitálních dat z DTMM Pardubice 
V roce 2020 byla provedena obhlídka v terénu, fotodokumentace stávajícího stavu. 

 
Průběh inženýrských sítí byl poskytnut jednotlivými správci těchto sítí a jejich průběh je zakreslen 

orientačně. 
 
Stavba je projektována dle příslušných vyhlášek a norem: 
 

• Místní šetření 07/2020 
• Geodetické zaměření – export digitálních dat z DTMM Pardubice 
• Požadavky objednatele – MO Pardubice III  
• ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, Změna Z1 
• ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. 
• ČSN 72 1512 „Hutné kamenivo pro stavební účely“. 
• ČSN 73 6126 – Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy 
• ČSN EN 13 242+A1 + 2008/Z2 – Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro 
inženýrské stavby a pozemní komunikace 
• ČSN EN 13285 – Nestmelené směsi – Specifikace 
• ČSN EN 13286-1 – Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy 
• ČSN EN 14227 – 1až5 – pro směsi kameniva stmeleného hydraulickými pojivy pro konstrukční vrstvy vozovek 
pozemních komumikací 
• TP 192 – Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací  
• TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
• TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 
• TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací – dodatek 
• 361/00 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 
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• 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 
• 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 
• Vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných požadavcích na zabezpečení užívání staveb osobami           s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
• Katalog kamenných výrobků  
 
 
V červenci 2020 byla spolu s investorem provedena prohlídka pozemků a dané lokality, která potvrdila možnost 
provést navrhovanou stavbu 

 

D. VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 
 

Objekty SO 101,102 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY musí být koordinován s následujícími stavebními objekty: 
 
SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
 
SO 801 – SADOVÉ A TERÉNNÍ ÚPRAVY 
 

 
 

E. NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ 
 

POPIS ŘEŠENÍ 
 

SO 101– ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
Objekt zahrnuje - chodníky, zpevněné plochy 
Objekt obsahuje opravu stávajících zpevněných ploch v lokalitě před bytovým domem čp. 1558-1560 s trim, že 
dochází k výraznému plošnému změnšení těchto ploch.Objekt řeší jak plochy pochozí, tak plochy se zesílenou 
konstrukcí s možností pojíždění. 
Úpravy probíhají ve stávajících trasách.  
Dále je navržen nový propojovací chodníček v šířce 1,50 m mezi obrubami a délce cca 33,0 m – viz. situace. 
 
SO 102  - ZPEVNĚNÉ PLOCHY  
průběžný chodník – délka 83,80 m, šířka 2,05 m 
propojovací chodníčky v šířce min. 1,50 m a délkách 17,50 a 26,50 m viz. situace 
 
Chodníky, zpevněné plochy s konstrukcí pochozí – jsou navrženy v základní šířce min.1,5 m – 2,50 m 
včetně bezpečnostních odstupů, s maximálním příčným sklonem 2%. - viz. situace.  
Jsou navrženy s krytem ze skladebné betonové dlažby tl. 60 mm tvaru parkety  (200x100x60 mm) barvy 
přírodní, varovné pásy jsou navrženy ze skladebné betonové dlažby barvy parkety v tl. 60 mm barvy červené 
s hmatnou úpravou. 
 
Zpevněné plochy s konstrukcí pro možnost pojíždění – je navržena úprava zpevněné plochy před bytovým 
domem čp. 1558 - 1560. Zpevněná plocha v délce cca cca 63,00 m a šířce cca 3,50 m. V konci je navržena 
plocha pro možnost obrácení v šířce 4,00 m a délce 6,50 m. Plochy jsou navrženy s jednostranným příčným 
sklonem max. 2%. Kryt těchto ploch je navržený ze skladebné betonové dlažby tvaru parkety tl. 80 mm 
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(200x100x80 mm). 
Jsou navrženy se zvýšenou konstrukční výškou pro možné pojíždění.  
 
SMĚROVÉ A SKLONOVÉ POMĚRY 

 

Směrové vedení chodníků viz. situace 
 

Podélný sklon: 
Podélný sklon sleduje stávající podélný sklon přilehlého terénu – viz. situace.Podélný sklon nepřevyšuje hodnotu 
8,33 %. 

 

Příčný sklon: 
Základní příčný sklon se navrhuje v rozsahu 1- 2% - viz. situace. 
 
TECHNICKÉ PROVEDENÍ 
 

Upozorňujeme: 
Před realizaci stavby dojde k polohovému vytyčení stavby. Výšky projektované jsou orientační, jelikož 
geodetickým podkladem byl export digitálních dat z DTMM Pardubice. Při realizaci stavby musí dojít k 
výškovému upřesnění na samotné stavbě, hlavně z důvodů řešení odvodnění do zeleně.  

 

Chodníky,zpevněné plochy pochozí, zálivy pro lavičky  
Navržené šířky chodníků min. 1,50 m mezi obrubami a dale viz. situace. 
U obou objektů  jsou navrženy s krytem z betonové skladebné dlažby tvaru parkety (100x200x60 mm) tl. 60 mm 
– barvy přírodní.  
Chodníkové obrubníky jsou navrženy betonové barvy přírodní tl. 80 mm (80/250/1000mm). 
 
Zálivy pro lavičky – jsou navrženy v rozměrech: 
- Pro jednu lavičku v délce 2,00 m x šířka 1,0 m 
- Pro dvě lavičky v délce 4,00 m x šířka 1,0 m 

 Materiál chod. Obrub a dlažeb je stejná jako u chodníků. 
 
U objektu SO 102 – při napojení šikmého chodníčku na místní komunikace v ul. Radiomechaniků dojde k 
odbourání st. sil. obruby a přeosazení sil. obruby nové se sníženou podsádkou na + 20 mm pomocí bet. 
nájezdové sil. obruby 150/150/1000 mm. Přechod k plné výšce sil. obruby bude proveden pomocí sil. obruby 
přechodové levé a úravé. U snížené obruby bude proveden varovný pás. Ze strany v místě napojení na st. 
vozovku místní komunikace dojde k přeosazení st. betonové přídlažby – betonový vodící pásek 250/80/500 mm 
pokládaný podélně. 
 
Zpevněná plocha s konstrukční výškou pro možnost pojíždění je navržena z betonové skladebné dlažby 
tvaru parkety (100x200x80 mm) tl.80  mm – barvy přírodní s opticky zvýrazňujícími prvky ve tvaru čtverce 
rozměru 1,0 x 1,0 m  vyskládané ze skladebné betonové dlažby tvaru parkety (100x200x80 mm) tl.80  mm  
barvy žluté.  
Odvodnění propustného podloží na nepropustné stmelené vrstevě z kameniva zpevněného cementem se 
navrhuje pomocí drenážního geotextílie (viz. vzor.příč.řezy, popř. způsob odvodnění ložné nepropustné vrstvy 
krytů z dílců dle TP 170). 
Tvar vzoru skladby bude proveden obdobně jako již v přilehlých navazujících realizovaných opravených 
chonícich. 
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 ilustrační foto 
 
 
 
Skladba konstrukčních vrstev chodníků, zpevněných ploch pochozích vychází z TP 170 – Navrhování 
vozovek pozemních komunikací, návrhová úroveň porušení vozovky D2, třída dopravního zatížení O. 
Konstrukční skladba bude následující: 

 

Chodníky + zpevněná plocha pochozí D2 (D2-D-1)-CH 
Betonová dlažba skladebná          ČSN 73 6131            60 mm 
Ložná vrstva          ČSN 73 6126            30 mm 
Štěrkodrť  ŠDA          ČSN 73 6126    Prum.230 mm 

 

Min.   modul   přetvárnosti   na   zemní   pláni   je   požadován   Edef,2 = 45 MPa   a   na   vrstvě   ze   štěrkodrti 
min. Edef,2 = 65 MPa. 
Zpevněná plocha s možností pojíždění – D1 – (D1-D-1)-VI : 
 
Betonová dlažba skladebná ČSN 73 6131               80 mm 
Ložná vrstv fr. 2-5   ČSN 73 6126               40 mm 
Kamenivo zp. cementem SC 0/22 C 8/10 ČSN  14227-1,10             130 mm 
Štěrkodrť  ŠDA ČSN 73 6126 prum.  210 mm 
 
Dlažbu je nutné pokládat na zhutněné podkladní vrstvy. Po položení je třeba dlažbu přehutnit a zaplnit spáry 
křemičitým pískem. Na okrajích je třeba dlažbu zařezávat a vyvarovat se jakýkoliv dobetonování. Je též nutné 
dodržet příčné sklony a rovinnost položení dlažby, aby nedocházelo ke tvorbě kaluží. 
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MOBILIÁŘ 
 
Je navržen: 
1x odpadkový koš 
 
5x lavička  

 Je navrženo umístění laviček litinových s opěradlem s umělohmotnými prkny délky 1,80 m (barva mahagon)  
včetně montáže do bet. dlažby. 
 

 
 

 
F. REŽIM  POVRCHOVÝCH  A  PODZEMNÍCH  VOD,  ZÁSADY  ODVODNĚNÍ, 
OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE 
 

Odvodnění zpevněných ploch je zajištěno příčným a podélným sklonem povrchu vsakováním na terén. 
Návrhem došlo ke zmenšení množství m2 zpevněných ploch. 
Zemní pláň bude mít příčný sklon 3,00 %. 

 

 

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

 

Při zahájených stavebních  prací  budou účastníci dopravního provozu na tuto skutečnost upozorněni 
mobilním dopravním značením dle TP 66. Schematické označení probíhajících prací na silnici je součástí 
přílohy souhrnné technické zprávy B.8 - ZOV 

 

 Trvalé dopravní řešení vzhledem k charakteru stavby není požadováno. 
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H. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ 
ÚDRŽBU 

 

Stavba je projektována dle příslušných vyhlášek a norem: 
 

• Místní šetření 07/2020 
• Geodetické zaměření – export digitálních dat z DTMM Pardubice 
• Požadavky objednatele – MO Pardubice III  
• ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, Změna Z1 
• ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. 
• ČSN 72 1512 „Hutné kamenivo pro stavební účely“. 
• ČSN 73 6126 – Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy 
• ČSN EN 13 242+A1 + 2008/Z2 – Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro 
inženýrské stavby a pozemní komunikace 
• ČSN EN 13285 – Nestmelené směsi – Specifikace 
• ČSN EN 13286-1 – Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy 
• ČSN EN 14227 – 1až5 – pro směsi kameniva stmeleného hydraulickými pojivy pro konstrukční vrstvy vozovek 
pozemních komumikací 
• TP 192 – Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací  
• TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
• TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 
• TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací – dodatek 
• 361/00 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 
• 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 
• 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 
• Vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných požadavcích na zabezpečení užívání staveb osobami           s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
• Katalog kamenných výrobků  
 
 
V červenci 2020 byla spolu s investorem provedena prohlídka pozemků a dané lokality, která potvrdila možnost 
provést navrhovanou stavbu 

 

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 
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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 řezat ,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. 
 
Průběhpodzemních sítí je třeba před započetím zemních prací nechat vytyčit. 
Vpřípadě, že nebudou splněny požadavky normy o min. vzdálenostech ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení, budou dotčené inženýrské sítě opatřeny chráničkami. 
Výkopy v blízkosti vedení podzemních inženýrských sítí je nutné provádět dle požadavků   jejichsprávců. 
 

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. 
 
Zatřídění odpadu, který bude při výstavbě vznikat dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. 
 
Kód druhu  Název druhu   Popis odpadu 
 
01 04 13  Odpady z řezání a broušení Řezání, případně lámání kamene 
       kamene neuveden pod číslem    

   odstranění kamene u zídek 
 
01 04 08  Odpadní štěrk a kamenivo  Kamenivo, štěrky při případné sanaci  Neuvedené pod 
č.01 04 07   podkladních vrstev 
 
01 04 06  Odpadní písek a jíl  Jíl 
   pod číslem 17 03 01   
    
02 01 99  Odpady jinak blíže neurčené Odpad při odstranění náletové zeleně 
 
17 01 01  Beton    Betonové obrubníky a betonové lože 

obrubníků, betonové dlažby a další betonové 
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prefabrikáty stávajícího stavu, základy pískoviště 
 
17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené         
 Pod číslem 17 03 01    Přifrézování asfaltových chodníků– především je  
     uvažováno s pojivem bez dehtu 
 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin) poklopy šachet, hydrantů a vodovodů, svislé 

dopravní značky, zábradlí 
 
17 05 Zemina, kamení, vytěžená  Zemina při výkopu podél obrub a  
jalová hornina a hlušina    ukládání kabelového vedení VO 
 
Uvedené druhy odpadu jsou základní očekávané a při výstavbě se můžou objevit další nepředvídané druhy, je 
potřeba postupovat dle platných předpisů. 
 
Samotná stavba nevyvolává navýšení emisí. 
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 budou v dobrém technickém stavu a jejich emise nebudou 
nepřekračovat přípustné meze; 
• Všechna pracoviště budou udržována v čistotě; 
• Pojížděné zpevněné plochy budou pravidelně čištěny; 
• Pojížděné nezpevněné plochy budou ošetřovány (např. kropením)s cílem omezit prašnost na nejmenší 
možnou míru; 
• Řádnou organizací prací, užitím odpovídající mechanizace a použitím ochranných prostředků bude 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 budou 
chráněny před znečištěním a řádně udržovány; 
• Na stavbě bude omezeno 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. 

 

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. 
 

V dané lokalitě je navrženo ke kácení 1 ks stromu – viz. situace. 
 

V rámci stavby je navržena nová výsadba stromů, keřového patra,trvalek  a travin ,zatravnění ploch dotčených 
stavbou – podrobněji viz. objekt SO 801 – Sadové a terénní úpravy 
 

V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, 
aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,0 m od paty kmene stromů 
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v souladu s ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a 
ČSN 83 9061 technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. Zároveň podle těchto norem bude provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby 
(např. dřevěným bedněním kmene min. do výšky 2 m). 

 
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. 
 
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, dle Přílohy 3, Část B. 
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 
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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. 
Z hlediska kodexu norem požární bezpečnosti staveb je provedeno hodnocení stavby jako celku, v rozsahu 
odpovídajícím charakteru stavby a stupni dokumentace (dokumentace pro společné územní a stavební řízení). 
V rámci stavby nejsou rekonstruovány ani nově budovány žádné pozemní stavební objekty (budovy). 
Hodnocení požární bezpečnosti dále vychází z ustanovení § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb. („Požárně 
bezpečnostní řešení“), vyhlášky 23/2008 Sb. („o obecných technických podmínkách požární ochrany staveb“) a 
vyhlášky č. 268/2009 Sb. („O technických požadavcích na stavbu“). 
Z hlediska protipožární bezpečnosti stavba po svém dokončení nezpůsobuje žádná omezení oproti stávajícímu 
stavu. Po celou dobu realizace je nutno ve všech fázích výstavby ze strany dodavatele zajistit možnost přístupu 
požárních vozidel k jednotlivým částem stavby a do všech stávajících lokalit. Všechna dopravní omezení, která 
bude nutno na stávajících komunikacích při postupu výstavby realizovat, je nutno 
v dostatečném předstihu projednat se zástupci HZS kraje a zástupci záchranné služby. 
 
Dodavatel stavby dodrží po celou dobu provádění výstavby veškeré protipožární a příslušné předpisy, zejména 
zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Při provádění uzavírek a omezení silniční dopravy budou 
respektovány předepsané požadavky na průjezdný profil a nosnost. Předepsané požadavky musí splnit 
všechny komunikace s dopravním omezením vyvolané stavbou, stejně jako veškeré vyznačené objízdné trasy 
v případě uzavírek. 
Projekt řeší opravu stávajících zpevněných ploch před bytovým domem čp. 1558 – 1560.  
Tyto stávající zpevněné plochy jsou vedeny v pasportu místních komunikací města Pardubice dle zákona 
13/1997 Sb. – Zákon o pozemních komunikacích - jako místní komunikace IV. třídy (komunikace 
nepřístupná provozu silničních motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz), funkční 
skupiny D2 - chodníky (komunikace s vyloučeným přístupem motorové dopravy) 
Stávající zpevněná plocha vedená v pasportu místních komunikací jako chodník před bytovým domem čp. 1558 
– 1560 ve stávajícím stavu není s konstrukcí pro možnost pojíždění nákladními vozidly a vozidly HZS. 
Z hlediska možné individuální obslužnosti domu a předejití možným deformacím chodníku je tento chodník 
zachován ve stávající šíři 3,50 m a navržen se zvýšenou konstrukční výškou pro možnost pojíždění, technicky 
je navržena zesílená konstrukce i  pro možnost únosnosti pro požárního vozidla. 
Nástupní plochy k bytovým domům, veřejně přístupným budovám nejsou v upravované lokalitě v současném 
stavu vyznačeny, v dokumentaci bytového domu nebyla nalezena zmínka o nástupních plochách a proto není 
požadováno vyznačení nástupních ploch při stavebních úpravách stávajících chodníků (zpevněných ploch).  

Vyhl. č.   23/2008 Sb. – O technických podmínkách požární bezpečnosti staveb 
Vyhl. č. 268/2011 Sb. – O technických podmínkách požární bezpečnosti staveb (změny) 
ČSN 73 0833   PBS  – Budovy pro bydlení a ubytování 
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ČSN 73 0873   PBS  – Zásobování požární vodou a souvisejících norem. 
 
Veškeré hydranty, šoupata apod. zůstávají zachovány. Výstupy šachet a hydrantů budou výškově upraveny 
s ohledem na novou niveletu zpevněných ploch a bude k nim umožněn přístup i během výstavby. 
 
Příjezdy a přístupy: 
 
Normové požadavky na komunikace: 
Příjezdy a přístupy požárních vozidel 
Posouzení příjezdu v rámci navrhovaných úprav stávajících chodníků. 
Příjezd a průjezd je umožněn a zůstane zachován při každé dopravní situaci. 
Stávající chodník v šířce 3,50 m před budovou bytového domu je technicky navržen oproti stávajícímu stavu se 
zesílenou konstrukční výškou s možností pojíždění požární techniky a tak vyhovující co do únosnosti i šířky. 
Zpevněné resp. chodníky v posuzované lokalitě jsou z hlediska PO bez požadavku. 
 
ČSN 73 0802 čl. 12.2.2 
Za přístupovou komunikaci se považuje nejméně jednopruhová silniční komunikace (viz.ČSN 73 6100) se 
šířkou vozovky nejméně 3,00 m. Pro projektování těchto komunikací platí především ČSN 73 6110; pro 
navrhování konstrukcí vozovek platí ČSN 73 6114, ČSN EN 13 108, ČSN 73 6131- 1 a ČSN 736126. 
 
Přístupová komunikace – stávající řešené plochy jsou plochy chodníků - nejsou vedeny jako přístupové 
komunikace. Přístup k řešené lokalitě je možný po silnici I/6 a dále po místních komunikacích. 
Požární voda v posuzované lokalitě 
ČSN 73 0873 
Vnější odběrné místo: 
Vnější odběrná místa požární vody nebudou stavbou dotčena. Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., Přílohy 3, apod.  
 
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. 
 

          Veškerá vyjádření dotčených orgánů se nachází v dokladové části projektové dokumentace!!! 
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I. VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 
 

S ohledem na charakter stavby není řešeno. 
 

J. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM 
OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ 

 

S ohledem na charakter stavby není řešeno. 
 

K. 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 betonové dlažby s hmatným povrchem barvy kontrastní k okolnímu povrchu – 
červené. Pásy jsou navrženy dle ČSN 73 6110/Z1. 
V místě, kde se silniční obruba sníží na podsádku +2 cm, je proveden varovný pás v šířce 0,40 cm rampově 
vytažen až do místa, kde  podsádka silniční obruby dosahuje  min.  +8 cm.  
Vodící linie pro nevidomé, které tvoří zvýšené chodníkové obruby s podsádkou + 6 cm.  
V souladu s požadavky bezbariérového řešení - vizuální kontrast sloupů  veřejného osvětlení – stožáry lamp 
veřejného osvětlení nezasahují do průchozích profilů 
 
• Chodníky jsou  navrženy: 
• v základní šířce min.1,50 m viz. situace 
• s příčným spádem 1-2%  
• zvýšená podsádka chodníkové obruby na + 6 cm tvoří přirozenou vodící linii pro nevidomé a slabozraké, dále 
přirozenou vodící linii tvoří stávající zástavba 
 
• podélný sklon chodníků - max.podélný sklon nesmí přesáhnout 8,33 % 

 
• Přístup ke sníženým obrubám bude provedeno: 
tak, že v celé délce snížené obruby bude zachován příčný sklon max.+ 2 % a dále v šířce 1,0 m bude 
provedeno rampové vyspádování chodníku směrem ke snížené obrubě  max.však ve sklonu 12,5%  
nebo  
- bude zachován průchozí prostor v min.šířce 0,90 m chodníku s příčný sklonem chodníku 2 % bez snížení plochy, 
směrem ke snížené obrubě budou provedeny rampové nájezdy v šířce 1,00 m se sklonem max 12,5 % ze strany 
od silnice 
 
Mobiliář  (odpadkový koš, lavičky) musí být osazeny tak, aby byl podél přirozené vodící linie zachován průchozí 
prostor šířky min. 1,50 m – v projektu jsou odpadkový koš a lavičky osazeny mimo vodící linii - viz. situace.  
 
Hmatové úpravy musí být řešeny z materiálu dle nařízení vlády 163/2002 Sb. §7, ve znění NV č. 312 Sb. a 
NV č.215/2016 Sb. platné od 1.1.2017 a  v souladu s TN TZÚS 12.03.04-06.  
 
Staveniště bude označeno příslušnými dopravními značkami a ohraničeno mobilními zábranami se zákazem 
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vstupu na staveniště. Lávky přes výkopy musí být široké 0,90 m s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po 
obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 0,10 – 0,25 m nad 
pochozí plochu nebo sokl s výškou nejméně 0,10 m. Staveniště a výkopy budou splňovat požadavky přílohy č. 
2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. 
 

 
Vypracoval: Jana Förstlová 
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Jiráskova 169 
530 02 Pardubice 

+420 725 601 925 
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