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PRĲVODNÍ ZPRÁVŮ 
Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb 
 

1. IDENTIFIKŮČNÍ ÚDŮJE 
 
ÚDŮJE O STŮVůĚ 

NÁZEV STŮVůY Vybudování nových parkovacích míst v ul. Na 
Okrouhlíku pīed čp. 1247 

KRŮJ Pardubický 

OKRES Pardubice 

OůEC Pardubice [555134] 

KŮTŮSTRÁLNÍ ÚZEMÍ Pardubice [717657] 

PŮRCELNÍ ČÍSLŮ POZEMKĲ 

Město Pardubice 
831/3 – ostatní plocha (vlastník Statutární město Pardubice) 

832/28 – ostatní plocha (vlastník Statutární město Pardubice) 

612/21 – ostatní plocha (vlastník Statutární město Pardubice) 

851/12 – ostatní plocha (vlastník Statutární město Pardubice) 

STUPEŇ DOKUMENTŮCE DSP + PDPS 

STRUČNÝ POPIS STŮVůY 
Jedná se o z ízení 10 ks parkovacích míst v ulici Na 
Okrouhlíku p ed bytovým domem čp. 1247 na zelené 
ploše s p íjezdem p es vyvýšenou plochu. 
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ÚDŮJE O ŽŮDŮTELI 

OůJEDNŮTEL 

 

Statutární město Pardubice 
Městský obvod Pardubice III 
Jana Zajíce řŘ3, 530 12 Pardubice 
IČ: 00274046 
 
Ve věcech smluvních: Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek - starosta 
Ve věcech technických: Ing. Lenka Vacinová – odbor dopravy a 
životního prost edí 
Tel: +420 466 7řř 141 
email: lenka.vacinova@umo3.mmp.cz 

 
ÚDŮJE O ZPRŮCOVŮTELI DOKUMENTŮCE 

PROJEKTŮNT 

 

Zodpovědný projektantř Ing. Michal Hornýš 
ČKAIT 0602053 
Tel: +420 724 322 5Ř0 
michal.hornys@prodin.cz 
 
Vypracovalař ůc. Ůndrea Jasanská 
Tel: +420 720 ř50 067 
andrea.jasanska@prodin.cz 
 
Inženýrská činnostř ůc. Kristýna Malinská 
Tel: +420 466 007 525 
kristyna.malinska@prodin.cz 
 
Prodin, a.s. 
Jiráskova 16ř 
530 02 Pardubice 
Zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Hradci      
Králové, oddíl B, vložka 2532 
IČ: 252ř2161 
DIČ: CZ252ř2161 
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2. ZÁKLŮDNÍ ÚDŮJE CHŮRŮKTERIZUJÍCÍ STŮVůU Ů JEJÍ ůUDOUCÍ 
PROVOZ 
 
STRUČNÝ POPIS NÁVRHU, JEJÍ FUNKCE, VÝZNŮM Ů UMÍSTĚNÍ 
P edmětem projektové dokumentace je výstavba 10 ks parkovacích stání v místě stávající zeleně. V rámci 
výstavby bude provedena rekonstrukce účelové komunikace k bytovému domu a p ilehlých chodníků. V místě 
st etu p íjezdové komunikace a chodníku bude navržen p ejezdový chodník v rámci zajištění bezpečnosti 
chodců. Dále bude rozší eno kontejnerové stání a osazena sorpční vpusti. 
 
Parkovací stání 
Parkovací stání jsou navržena jako kolmá ší ky 2,Ř0 m s krajním rozší ením o 0,25 m a délky 4,50 m. P íčný 
sklon parkovacích stání je navržen na 1 % a podélný na 2%. Parkovací stání budou provedena z betonové 
dlažby tl. Ř0 mm viz. konstrukční vrstvy. Oddělení jednotlivých stání bude provedeno z betonové dlažby 
kontrastní barvy červené. Parkovací stání budou oddělena od zeleně silniční obrubou s podsádkou + 10 cm. 
Parkovací stání pro invalidy není navrhováno, jelikož je v oblasti dostačený počet těchto parkovacích stání. 
 
Pīíjezdová komunikace 
P íjezdová komunikace je navržena pro pot eby kolmého parkování na ší ku 4,25 m, dle ČSN 73 6056 – 
Tabulka 6, délky cca 34 m a v p íčném jednostranném sklonu 2,5 %. Podélný sklon komunikace je navržen na 
1,0 %. Komunikace bude provedena z asfaltu. Komunikace bude lemována betonovým vodícím proužkem ší ky 
0,25 m. 
 
Chodník 
Chodník, u kterého bude provedena rekonstrukce, je navržen na ší ky 1,50 a 2,0 m s p íčným sklonem 2,0 % a 
podélným sklonem 1,0 %. Chodníky se provedou z betonové dlažby šedé tl. 60 mm. Dlažba bude ukotvena do 
chodníkové obruby s podsádkou + 60 mm a 0 mm. 
 
Sjezd pīes prĳběžný chodník 
U sjezdu bude zachován průchozí prostor v min. ší ce 0,ř0 m chodníku se spádem 2% bez snížení plochy, 
směrem ke snížené obrubě bude proveden rampový nájezd v ší ce 1,00 m se sklonem max. 10%. Sjezd je 
navržen z betonové dlažby barvy šedé tl. Ř0 mm upnuté do silniční betonové obruby s podsádkou 0 mm a 
s podsádkou + 10 cm. 
 
V rámci výstavby dojde k osazení nových betonových vodících proužků a obrub a k umístění varovných pásů. 
Dále bude vydlážděna plocha pro kontejnerová stání a to ve stejném místě jako je nyní ale bude rozší ena na 
ší ku 2,50 m pro zajištění lepší dostupnosti kontejneru viz. p íloha C.2 Podrobná situace. Tato plocha bude 
z betonové dlažby a bude upnuta do chodníkové a silniční obruby. 
Odvodnění bude ešeno p íčným a podélným sklonem do stávajících uličních vpustí a do nově navržené 
sorpční vpusti, která bude napojena na stávající kanalizaci. 
 
PĪEDPOKLÁDŮNÝ PRĲůĚH STŮVůY 
Zahájení je uvažováno na první polovinu roku 201Ř. 
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VŮZůY NŮ REGULÁČNÍ PLÁNY, ÚZEMNÍ PLÁN 
Návrh je prováděn v souladu s územním plánem. 
 
STRUČNÁ CHŮRŮKTERISTIKŮ ÚZEMÍ Ů JEHO DOSŮVŮDNÍ VYUŽITÍ 

ešené území se nachází v zastavěném území v působnosti města Pardubic. Zájmové území je v dnešní době 
využíváno jako trávník. V ešené lokalitě je absence parkovacích stání. Odvodnění je ešeno do uličních vpustí. 
 
VLIV TECHNICKÉHO ĪEŠENÍ STŮVůY Ů JEJÍHO PROVOZU NŮ KRŮJINU, ZDRŮVÍ Ů ŽIVOTNÍ 
PROSTĪEDÍ 
Životní prost edí v bezprost ední 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. 
 
CELKOVÝ DOPŮD STŮVůY NŮ DOTČENÉ ÚZEMÍ Ů NŮVRHOVŮNÁ OPŮTĪENÍ 
Dopad stavby na dotčené území spočívá v dané lokalitě v době provádění stavby pouze potenciálním zvýšení 
hlučnosti a prašnosti po dobu výstavby. 
 
DOTČENÉ POZEMKY 
Ř31/3 ostatní plocha (zeleň) – vlastník Statutární město Pardubice 
Ř32/2Ř – ostatní plocha (ostatní komunikace) – vlastník Statutární město Pardubice 
612/21 – ostatní plocha (ostatní komunikace) – vlastník Statutární město Pardubice 
Ř51/12 – ostatní plocha (ostatní komunikace) – vlastník Statutární město Pardubice 
 
 

3. PĪEHLED VÝCHOZÍCH PODKLŮDĲ Ů PRĲZKUMĲ 
 
Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace: 
a) PD je v souladu s územním plánem 
 
b) PD není v rozporu s regulačními a územními plány 
 
c) Mapové podklady – technická mapa města 
 
d) Dopravní průzkum – místní šet ení 
 
e) Geotechnický a hydrogeologický průzkum – nebyl proveden 
 
f) Diagnostický průzkum konstrukcí - dtto 
 
g) Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech – 
dtto 
h) Klimatologické údaje (p evládající směr větru, výskyt mlh a p ízemních mrazů, extrémní teploty vzduchu, 
index mrazu, smogové oblasti) – dtto 
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i) Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je 
v památkově zóně - stavba se nenachází v památkové rezervaci nebo památkové zóně 
 
Použité podklady: 

 Místní šet ení 

 Technická mapa města 

 Katastrální mapa 

 Požadavky objednatele – Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice III 

 Podklady správců sítí 

 ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

 ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací, Změna Z1 

 ČSN 73 6102 - Projektování k ižovatek na pozemních komunikacích 

 ČSN 73 0Ř02 Požární bezpečnost staveb 

 TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 

 Vyhláška 3řŘ/200ř Sb. O obecných požadavcích na zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

 Vyhláška 146/200Ř Sb. O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 

 ČSN DIN 1Ř ř16 – Výsadba rostlin 

 ČSN DIN 1Ř ř15 – Práce s půdou 

 ČSN SIN 1Ř ř16 - Rozvojová a udržovací péče o rostliny 

 361/00 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 
 
j) Vyjád ení dotčených orgánů a správců sítí: 
 
VODOVODY Ů KŮNŮLIZŮCE PŮRDUůICE, a.s. 
V zájmovém území se nachází kanalizace a vodovod v majetku VAK Pce. V rámci výstavby budou dodrženy 
veškeré požadavky uvedené ve vyjád ení pod značkou Raj/17/v,k/1046 ze dne 1ř. 6. 2017. 
 
GasNet, s.r.o. 
V zájmovém území se nachází provozovaná plynárenská za ízení a plynovodní p ípojky, u kterých je nutno 
p ed zahájením stavby vytyčit p esnou polohu dle vyjád ení ze dne 30. 5. 2017 pod značkou 5001523011. 
 
ČEZ Distribuce a.s. 
V zájmovém území se nachází energetické za ízení v majetku ČEZ Distribuce a.s. Budou dodrženy podmínky 
dle vyjád ení ze dne 30. 05. 2017 pod značkou 010075277Ř. 
 
Telco Pro Services a.s. 
V zájmovém území se nenachází komunikační za ízení v majetku Telco Pro Services a.s. dle vyjád ení ze dne 
31. 05. 2017 pod značkou 0200605173. 
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Elektrárny Opatovice a.s. 
V zájmovém území dojde ke styku se za ízením v majetku Elektrárny Opatovice a.s. a budou splněny všechny 
požadavky dle vyjád ení ze dne 14. 6. 2017. 
 
Cetin 
V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti CETIN. Budou dodrženy podmínky 
dle vyjád ení č. j. 6274ř3/17. 
 
Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany - odbor ochrany územních zájmĳ 
V zájmovém území se nenachází podzemní vojenské inženýrské sítě dle vyjád ení pod Sp. Zn. 
5402/63251/2017-Ř201-OÚZ-PCE ze dne 22. 6. 2017. 
 
T-mobile Czech Republic a.s. 
V lokalitě se nachází optické trasy ve vlastnictví společnosti T-mobile Czech Republic a.s. a p í výstavbě budou 
dodrženy podmínky dle vyjád ení pod č.j. E1ř057/17 ze dne 30. 5. 2017. 
 
EDERŮ Group a.s. 
V zájmovém území se nachází podzemní vedení ve vlastnictví společnosti EDERA Group a.s. Budou dodrženy 
podmínky ve vyjád ení ze dne 11. 6. 2017 pod značkou 206/110617/PC. 
 
Služby města Pardubice a.s. 
V zájmovém území se nachází ve ejné osvětlení v majetku Služeb města Pardubic a.s. a p i výstavbě budou 
dodrženy podmínky dle vyjád ení pod značkou 17357/IO ze dne 22. 6. 2017. 
 
Statutární město Pardubice 
V oblasti zájmového území se nenachází optická síť v majetku Statutárního města Pardubic dle vyjád ení ze 
dne 31. 5. 2017 
 
Jaroslav Stodola - MEGŮSPHERŮ 
V zájmovém území nedojde ke st etu se sítí el. komunikací s optickou sítí Jaroslav Stodola – MEGASPHERA 
dle vyjád ení pod značkou 170601-05. 
 
Fastport a.s. 
V zájmovém prostoru nedochází ke st etu kabelových tras ve správě Fastport a.s. Společnost souhlasí se 
stavbou dle vyjád ení ze dne 2. 6. 2017 pod symbolem 20170Ř5. 
 
Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
V zájmovém území stavby se nenacházejí podzemní ani nadzemní za ízení DPmP. Dopravní podnik města 
Pardubic a.s. souhlasí s umístěním a realizací stavby dle vyjád ení pod značkou Lp/17/311e ze dne 31. 7. 
2017. 
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Vodafone Czech Republic a.s. 
Vyjád ení ze dne 30. 5. 2017 pod značkou 170530-172Ř44řŘ7 – souhlasné stanovisko. 
 

UPC Česká republika, s.r.o. – v zájmovém území se nachází vedení ve ejné komunikační sítě 
společnosti UPC Česká republika, s.r.o. a jeho ochranné pásmo a budou dodrženy podmínky uvedené 
ve vyjád ení ze dne 12. Ř. 2017 číslem žádosti E015152/17. 

 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje – souhlasné stanovisko 

 

Odbor životního prostīedí – Odbor životního prost edí nemá námitek ke stavbě za p edpokladu 
dodržení podmínek patrných z vyjád ení pod č.j. OŽP/VOD/5436Ř/17/No. 

 

Česká abilympijská asociace, o.s. – souhlasné stanovisko 

Vyjád ení projektanta k doporučení uvedené ve vyjád ení ze dne 12. 10. 2017 pod č. zakázky 
17/10/14Ř/S  Pce-be. 

Specifikace povrchu pochozích ploch byla doplněna v odst. Ř. Této průvodní zprávy. 

 

EDERŮ Group a.s. – společnost nemá námitek ke stavbě za dodržení podmínek uvedených ve 
vyjád ení ze dne 10. Ř. 2017 pod zn. 2ř3/2Ř0Ř17/PC. 

 

POLICIE ČESKÉ REPUůLIKY – Dopravní inspektorát nemá námitek. 

 

Služby města Pardubic, a.s. – Služby města Pardubic a.s. souhlasí se stavbou za dodržení 
podmínek uvedených ve vyjád ení ze dne 23. Ř. 2017 pod značkou 1745ř/IO. 

 

Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany - odbor ochrany územních zájmů – nemá 
námitek. 

 

Elektrárny Opatovice a.s. – společnost nemá námitek k PD p i dodržení podmínek uvedených ve 
vyjád ení ze dne 17. Ř. 2017 pod číslem 2Ř5-17. Byl zpracován statický posudek na zatížení 
horkovodního kanálu procházejícího pod plánovaným parkovacím stáním, který je součástí této 
průvodní zprávy. 

 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – souhlasné stanovisko 
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ČEZ Distribuce, a.s. – společnost souhlasí s projektovou dokumentací za dodržení podmínek 
uvedených ve vyjád ení ze dne 5. ř. 2017 pod zn. 10ř41ř0000. 

 

GasNet, s.r.o. – společnost souhlasí s povolením stavby pro dodržení podmínek uvedených ve 
vyjád ení ze dne 30. Ř. 2017 pod zn. 50015656ř0. 

 

VODOVODY Ů KŮNŮLIZŮCE PŮRDUůICE, a.s. – souhlasí se stavbou. 

 

Veškerá vyjádīení dotčených orgánĳ se nachází v dokladové části! 

 
 

4. ČLENĚNÍ STŮVůY 
 
Stavba není členěna na jednotlivé stavební objekty. 
 
 

5. PODMÍNKY REŮLIZŮCE STŮVůY 
 
aĚ Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků nejsou. 
 
bĚ Staveniště se musí za ídit, uspo ádat a vybavit, bude-li t eba, p ísunovými cestami pro dopravu 
materiálu tak, aby stavba mohla být ádně a bezpečně prováděna. Nesmí docházet k ohrožování a 
nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Nesmí také docházet k omezování p ístupu 
k p ilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním za ízením. Výkopy a staveniště 
musí být zajištěny dle vyhlášky č. 3řŘ/200ř Sb. p . 2 odst. 4. 
 
cĚ P ístup na staveniště bude umožněn ze silnice I/36. 
 
dĚ Dojde k částečnému omezení provozu na komunikaci v ulici Na Okrouhlíku a na komunikaci v ulici 
Studánecká. P ístup do bytového domu bude provizorně zajištěn. 
 
 

6. PĪEHLED ůUDOUCÍCH VLŮSTNÍKĲ Ů SPRÁVCĲ 
 
Budoucí vlastník stavby je město Pardubice. 
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7. PĪEDÁNÍ ČÁSTI STŮVůY DO UŽÍVÁNÍ 
 
Stavba bude vlastníkovy p edána jako celek, není pot eba dělit na části. 
 
 

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STŮVůY 
 
8.1. Souhrnný technický popis 
 
V rámci p ípravy území budou provedeny veškeré práce p ípravného charakteru, které umožní bezproblémově 
realizovat daný záměr v území. Jedná se zejména o tyto práce: 
 

 Sejmutí ornice 

 Vybourání povrchu stávající komunikace 

 vybourání povrchu stávajících chodníků 

 vybourání stávajících silničních a chodníkových obrub 
 
P ed zahájením stavebních prací je nutno vytyčit podzemní inženýrské sítě jejich správci a p i výkopových 
pracích postupovat podle jejich pokynů a požadavků. 
 
8.2. Technický popis 
 
ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
V ešeném úseku dojde k sejmutí ornice v tl. 0,15 m. Návrh spočívá ve vybudování parkovacích stání a 
asfaltové účelové komunikace. Je zde navržena vyvýšená plocha a nový povrch chodníků. Veškeré ší kové a 
výškové ešení zpevněných ploch je z etelné z p ílohy C.2 Podrobná situace. Povrch nášlapných vrstev 
pochozích ploch musí splňovat součinitel smykového t ení nejméně 0,5 + tg α, nebo hodnotu výkyvu kyvadla 
nejméně 40x (1+ tg �), nebo úhel skluzu nejméně 10˚ x (1x tg α). 
Konstrukční skladby zpevněných ploch jsou v p íloze C. 3 Charakteristické p íčné ezy. 
Místa napojení jsou vyznačena v p íloze C.2 Podrobná situace. 
 
Parkovací stání 
Parkovací stání je navrženo z betonové dlažby šedé tl. Ř0 mm na celkovou ší ku 2Ř,5 m mezi obrubami. 
Dlažba bude upnutá do silniční obruby (150x250x1000 mm) s podsádkou + 10 cm. Oddělení jednotlivých stání 
bude provedeno z betonové dlažby kontrastní barvy červené.  
 
Pīíjezdová komunikace 
Komunikace je navržena pro pot eby kolmého stání na ší ku 4,5 m a povrch bude proveden z asfaltu. 
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Sjezd pīes prĳběžný chodník 
Sjezd p es průběžný chodník, kter
navržen z betonové dlažby šedé tl. Ř0 mm. Tato plocha bude opat ena varovnými pásy.
 
Chodníky 
Povrch chodníků je navržen z betonové dlažby
(150x250x1000 mm) s podsádkou + 10 cm, silniční obruby (150x250x1000mm) s
chodníkové obruby s podsádkou + 6 cm a palisád (120x400x1Ř0) s
 
Varovné pásy 
Povrch varovných a signálních pásů j
 

Obrázek 1 - Betonová dlažba šedá             

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

 
Ostatní zpevněné plochy 
Zpevněná plocha p ed vchodem do bytového 
dlažby šedé tl. 60 mm. Dlažba bude upnuta chodníkovou a silniční obrubou.
 
OůRUůY 
Silniční obruba s podsádkou + 10 
s boční opěrou 
Snížená silniční obruba s podsádkou + 2
betonového lože s boční opěrou 
Chodníková obruba s podsádkou + 6
lože s boční opěrou 
Chodníková obruba s podsádkou 
s boční opěrou. 
Budou použity p echodové obruby délky 1 m.
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, který bude proveden v místě k ížení údělové komunikace
betonové dlažby šedé tl. Ř0 mm. Tato plocha bude opat ena varovnými pásy. 

betonové dlažby šedé tl. 60 mm s rovnými hranami upnuté 
podsádkou + 10 cm, silniční obruby (150x250x1000mm) s

podsádkou + 6 cm a palisád (120x400x1Ř0) s proměnou podsádkou

Povrch varovných a signálních pásů je navržen z betonové dlažby kontrastní, hmatové červené.

 
                Obrázek 2 – Betonová dlažba kontrastní hmat. 

bky na hmatové úpravy musí splňovat technické požadavky na vybrané stavební výrobky v
předpisem 163/2002 Sb.a TN TZUS 12.03.04. – 06. 

Zpevněná plocha p ed vchodem do bytového domu a plocha pro kontejnerové stání je 
Dlažba bude upnuta chodníkovou a silniční obrubou. 

podsádkou + 10 mm – rozměr: 150x250x1000 mm, materiál: betonová do betonového lože 

podsádkou + 20 a 0 mm – rozměr: 150x250x1000 mm, materiál: betonová do 

podsádkou + 60 mm – rozměr: Ř0x250x1000 mm, materiál: betonová do betonového 

 0 mm – rozměr: Ř0x250x1000 mm, materiál: betonová do betonového lože 

Budou použity p echodové obruby délky 1 m. 
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místě k ížení údělové komunikace s chodníkem, je 
 

upnuté do silniční obruby 
podsádkou + 10 cm, silniční obruby (150x250x1000mm) s podsádkou +2 cm, 

roměnou podsádkou. 

dlažby kontrastní, hmatové červené. 

hmat. prvky červená barva 

bky na hmatové úpravy musí splňovat technické požadavky na vybrané stavební výrobky v souladu 

je navržena z betonové 

rozměr: 150x250x1000 mm, materiál: betonová do betonového lože 

rozměr: 150x250x1000 mm, materiál: betonová do 

rozměr: Ř0x250x1000 mm, materiál: betonová do betonového 

0 mm, materiál: betonová do betonového lože 
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KONSTRUKČNÍ VRSTVY 
 
Komunikace 
Skladba konstrukční vrstvy komunikace je navrhována dle TP 170 - Navrhování vozovek pozemních 
komunikací, t ída dopravního zatížení III, návrhová úroveň porušení D1: 
D1-N (D1-N-8Ě - III 
Asfaltový beton ACO 11 + I   ACO 11 + I 40 mm   
Spojovací post ik dle TP 102 0,7 kg/2 
Asfaltový beton     ACL 16 + 60 mm   
Spojovací post ik dle TP 102 0,7 kg/2 
Obalové kamenivo    ACP 16 + 50 mm   
Infiltrační post ik 1,0 kg/2   
Stabilizace cementová    SC I  150 mm   
Štěrkodrť     ŠDA  220 mm   

Celkem       520 mm 
Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován na Edef,2 = 45 MPa a na vrstvě štěrkodrti min. Edef,2 = 60 MPa. 

 
Chodník a ostatní plochy 
Skladba konstrukční vrstvy chodníku a ostatních ploch je navrhována dle TP 170 - Navrhování vozovek 
pozemních komunikací, t ída dopravního zatížení CH, návrhová úroveň porušení D2: 
D2 (D2-D-1Ě - CH 
Betonová dlažba    DL  60 mm   
Lože pod dlažbou    L  30 mm   
Štěrkodrť     ŠDŮ  200 mm   

Celkem       2Ř0 mm 
Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován na Edef,2 = 45 MPa a na vrstvě štěrkodrti min. Edef,2 = 60 MPa. 

 
Parkovací stání 
Skladba konstrukční vrstvy parkovacích stání je navrhována dle TP 170 - Navrhování vozovek pozemních 
komunikací, t ída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň porušení D1: 
D1-D (D1-D-3Ě - VI 
Betonová dlažba    DL   80 mm   
Ložná vrstva     L   40 mm   
Stabilizace     SC 0/32 C1,5/2 150 mm 
Štěrkodrť     ŠDŮ  150 mm   

Celkem       420 mm 
Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován na Edef,2 = 45 MPa a na vrstvě štěrkodrti min. Edef,2 = 60 MPa. 
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Vyvýšená plocha 
Skladba konstrukční vrstvy vyvýšené plochy je navrhována dle TP 170 - Navrhování vozovek pozemních 
komunikací, t ída dopravního zatížení IV, návrhová úroveň porušení D1: 
D1-D (D1-D-3Ě - IV 
Betonová dlažba    DL   80 mm   
Ložná vrstva     L   40 mm   
Stabilizace     SC 0/32 C1,5/2 200 mm 
Štěrkodrť     ŠDŮ  200 mm   

Celkem       520 mm 
Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován na Edef,2 = 45 MPa a na vrstvě štěrkodrti min. Edef,2 = 60 MPa. 

 
Dlažbu je nutné pokládat na zhutněné podkladní vrstvy. Po položení je t eba dlažbu p ehutnit a zaplnit spáry 
k emičitým pískem. Na okrajích je t eba dlažbu štípat a vyvarovat se jakýkoliv dobetonování. Je též nutné 
dodržet p íčné sklony a rovinnost položení dlažby, aby nedocházelo k tvorbě kaluží. 
 
8.2.1. Mostní objekty a zdi  
 
Vzhledem k charakteru stavby není ešeno. 
 
8.2.2. Odvodnění zpevněných ploch 
 
Odvodnění nových zpevněných ploch je ešeno pomocí podélných a p íčných sklonů do nově vybudované 
sorpční vpusti s litinovou m íží 500x500m. P íčný sklon je navržen 2% a podélný sklon 1,00 %. Sorpční vpusť 
je napojena do stávající kanalizace kanalizační p ípojkou délky Ř m. 
 
8.2.3. Tunely, podzemní stavby a galerie 
 
 S ohledem na charakter stavby není ešeno. 
 

8.2.4. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
 
Vzhledem k charakteru stavby není nutné ešit. 
 
8.2.5. Vybavení pozemní komunikace 
 
Záchytná bezpečnostní zaīízení nejsou navržena. 
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Svislé dopravní značeníř 
V rámci stavebních prací dojde k úpravě stávajícího svislého dopravního značení. Dopravní značení bude 
demontováno a následně zpět namontováno. Jedná se svislé dopravní značení P4 a B 2Ř. 
 
Vodorovné dopravní značení není navrženo. 
 
Dočasné dopravní značeníř 
V průběhu stavebních prací také dojde k dočasnému dopravnímu značení, informující účastníky silničního 
provozu o probíhajících stavebních pracích, označeno p íslušnými dočasnými dopravními značkami dle TP 66 
a ohraničeno pomocí mobilních zábran, aby bylo zamezeno vstupu na staveniště. V rámci stavebních prací 
dojde k úpravám vstupu do bytového domu, kdy bude zajištěn p ístup pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. P es výkopy dojde k osazení lávky se zábradlím a spodním madlem pro možnost 
mapování bílou holí. 
 
8.2.6. Objekty ostatních skupin objektů 
 
Vzhledem k charakteru stavby není nutné ešit. 
 
 

Ř. VÝSLEDKY Ů ZÁVĚRY Z PODKLŮDĲ, PRĲZKUMĲ Ů MĚĪENÍ 
 
Investorem byla provedena prohlídka pozemků a dané lokality, která potvrdila možnost provést navrhovanou 
stavbu. 
 
 

10. DOTČENÁ OCHRŮNNÁ PÁSMŮ, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, 
KULTURNÍ PŮMÁTKY, PŮMÁTKOVÉ REZERVŮCE, PŮMÁTKOVÉ ZÓNY 
 

 Stavba se nenachází v p írodní chráněné krajinné oblasti, ani v blízkosti p ípadných chráněných 
p írodních útvarů.  

 Ochranné pásmo městské památkové rezervace není dotčeno. Ani z hlediska kulturních památek 
nedochází ke styku s chráněným územím. 

 Stavba se nenachází v ochranném pásmu drah 

 Stavba se nenachází v záplavovém území 
 
Ochranná pásma, která budou p i stavbě dotčena, jsou ochranná pásma inženýrských sítí. 
V obvodu stavby se nachází ochranná pásma inženýrských sítí, konkrétně vodovod, kanalizace, sdělovací 
kabel metalický, sdělovací kabel optický, silový kabel NN a VN, napájecí kabely ve ejného osvětlení a 
plynovodní vedení STL. Jednotlivé sítě jsou naznačeny v p íloze Podrobná situace i v Koordinační situaci. 
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u vodohospodá ských sítí  
- vodovody     ochranné pásmo 2,0 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí 
- kanalizace     ochranné pásmo 3,0 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí 
 
u silových kabelů podzemních 
- silové kabely podzemní nn   ochranné pásmo 1,0 m po obou stranách krajního kabelu 
- silové kabely podzemní vn   ochranné pásmo 1,0 m po obou stranách krajního kabelu 
 
u slaboproudých kabelů 
- sdělovací kabely místní   ochranné pásmo 1,0 m po obou stranách krajního kabelu 
- sdělovací kabely dálkové   ochranné pásmo 1,0 m po obou stranách krajního kabelu 
- zabezpečovací kabely   ochranné pásmo 1,0 m po obou stranách krajního kabelu 
 
plynovodní potrubí 
- plynové potrubí st edotlaké  ochranné pásmo 1,0 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí 
- plynové potrubí vysokotlaké do DN 200 včetně  
ochranné pásmo 4,0 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí 
- plynové potrubí vysokotlaké DN 200 - 500 včetně 
 ochranné pásmo Ř,0 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí 
 
Zásah stavby do ochranných pásem inženýrských sítí a způsob i rozsah jejich ochrany zůstává beze změn, 
nedochází ke změně uspo ádání zpevněných ploch. 
Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa.  
Trasa chodníků ani komunikace v úseku zpracovávaném v rámci této projektové dokumentace nezasahuje 
žádná další chráněná území či národní kulturní památky či jejich soubory. 
 
 

11. ZÁSŮH STŮVůY DO ÚZEMÍ 
 
Stavba svou povahou nezasáhne do území nad rámec stávajícího stavu.  
Dojde k sejmutí ornice, vybourání stávajících povrchů komunikace a chodníků včetně konstrukčních vrstev. 
Dojde k vybourání stávajících silniční a chodníkových obrub. 

 Vzhledem k tomu, že nová niveleta je navržena v obdobné niveletě, jako jsou současné zpevněné 
plochy, nedojde k nadměrným zemním pracím.  

 Stavbou nedojde k zásahu do zemědělského půdního fondu. 

 Stavbou nedojde k zásahu do pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 Stavbou dojde k zásahu do pozemků vedených v katastru nemovitostí jako ostatní plocha (ostatní 
komunikace, zeleň). 
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12. NÁROKY STŮVůY NŮ ZDROJE Ů JEJÍ POTĪEůY 
 
aĚ S ohledem na charakter stavby nedojde k nárůstu energií. 
 
bĚ Nároky stavby na telekomunikaci nejsou ešeny s ohledem na charakter stavby. 
. 
cĚ Nároky stavby na vodní hospodá ství nejsou ešeny s ohledem na charakter stavby. 
 
dĚ Stavba je dopravně napojena na stávající stav. 
 
eĚ P ipojení na technickou infrastrukturu není ešeno. 
 
fĚ Odpady vznikající užíváním stavby se nep edpokládají. 
 
 

13. VLIV STŮVůY Ů PROVOZU NŮ POZEMNÍ KOMUNIKŮCI NŮ ZDRŮVÍ Ů 
ŽIVOTNÍ PROSTĪEDÍ 
 
Po uvedení do provozu nebude mít stavba negativní vliv na dopravu. 
Minimalizace účinků stavby na životní prost edí je zajištěna volbou materiálů šetrných k životnímu prost edí. 
Životní prost edí v bezprost ední 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.  
S ohledem na vliv stavby na životní prost edí během provádění stavebních prací, budou dodrženy hygienické 
limity hluku ze stavební činnosti dle NV o ochraně zdraví pīed nepīíznivými účinky hluku a vibrací 
272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011. 
 
 

14. OůECNÉ POŽŮDŮVKY NŮ ůEZPEČNOST Ů UŽITNÉ VLŮSTNOSTI 
 
aĚ Mechanická odolnost a stabilita 
Zpevněné plochy jsou navrženy tak, aby zatížení na něj působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 
následek větší stupeň nep ípustného p etvo ení 
 
bĚ Požární bezpečnost 
Zajištění požární ochrany (zákon o požární ochraně č. 133/1řŘ5 Sb. a vyhláška MV 246/2001 Sb.) v průběhu 
stavby.  
Nejsou kladeny zvláštní požadavky na požární zabezpečení během realizace stavby. 
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Stávající ší ka vozovky komunikace se nemění, p ístup k p ilehlému bytovému domu navržen tak, aby ší kově 
a tvarově umožnil bezproblémový vjezd vozidel HZS, p íjezd vozidel RZS a vozidel záchranného systému.  
Veškeré hydranty, šoupata apod. zůstávají zachovány. Výstupy šachet budou výškově upraveny s ohledem na 
novou niveletu zpevněných a nezpevněných ploch a bude k nim umožněn p ístup i během výstavby. 
Zároveň komunikace a vyvýšená plocha splňují požadavky na únosnost požárních vozidel (min. 24 t).  
V upravované lokalitě nejsou v současnosti vyznačeny nástupní plochy pro požární vozidla, a proto není 
požadováno vyznačení těchto ploch p i rekonstrukci zpevněných ploch.  
Zákon o požární ochraně nám dává povinnost vytvo it podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a 
majetku p ed požáry a jiných mimo ádných událostí. Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal p íčinu ke 
vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zví ata a majetek. P i zdolávání požárů a jiných mimo ádných 
událostí je povinen poskytovat p imě enou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení 
sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a pot ebnou věcnou pomoc. Povinností 
vyplývající ze zákona o požární ochraně jsou konkrétně ešeny pomocí „vyhlášky o požární prevenci“ 246/2001 
Sb. 
 pokud dojde ke změně podmínek práce nebo ke změně určených pracovníků, musí se vystavit nový 
p íkaz 

 za vystavení písemného p íkazu a provedení na ízených doplňujících bezpečnostních opat ení odpovídá 
stavbyvedoucí, resp. stavbyvedoucí ve spolupráci objednatelem prací a dalšími pracovníky, kte í mají 
odbornou způsobilost v p íslušné oblasti (požární ochrana, bezpečnost práce, technologie sva ování) 

 v p íkaze vymezit dobu platnosti a stanovit dohled dalších pracovníků (požární hlídky) na zabezpečení 
ochrany p ed zvýšeným nebezpečím 

 písemný p íkaz může být p i opakované činnosti nahrazen pracovním postupem, který však nesmí být v 
rozporu s bezpečnostními ustanoveními pro sva ování kovů 
 
Další povinnostiř 
P i skladování a manipulaci s ho lavými kapalinami (dle ČSN 65 0201): 

 dodržovat maximální povolené množství 
 používat jen obaly k tomu určené 
 odstranit bezpečným způsobem ho lavé kapaliny uniklé z obalů p i manipulaci s nimi 
 dodržovat bezpečnou vzdálenost od zdrojů tepla 
 dodržovat zákaz kou ení a manipulace s otev eným ohněm ve skladu s ho lavými kapalinami 
 sklady ho lavých kapalin označit dle ČSN ISO 3Ř 64 a ČSN 650201 
 
P i skladování ho lavých materiálů: 

 dodržovat bezpečnou vzdálenost od zdrojů tepla 
 zajistit nep ístupnost nepovolaných osob 
 dodržovat volnost únikových cest 
 dodržovat zákaz kou ení a manipulace s otev eným ohněm ve skladu s ho lavými materiály 
 
P i instalaci a užívání tepelných, elektrických, plynových nebo jiných spot ebičů dodržovat ČSN 06 100Ř a 
návod výrobce: 

 dbát na to, aby v blízkosti spot ebičů se nenacházely snadno ho lavé látky 
 dbát na to, aby zapnuté spot ebiče, pokud to návod k obsluze vyžaduje, nebyly ponechány bez dozoru 
 dodržovat bezpečné vzdálenosti určené návodem na instalaci a užívání spot ebičů 
 zajišťovat pravidelné revize dle ČSN 33 1610 
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P i manipulaci s otev eným ohněm: 

 dbát zvýšené opatrnosti 

 ídit se pokyny ve smyslu § 5 odstavce 2 zákona č. 133/1řŘ5 Sb. (č. 67/2001 Sb.) o PO, tj. provést 
oznamovací povinnost p íslušné HZS kraje 
 
cĚ Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostīedí 
Životní prost edí v bezprost ední 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. 
Nakládání s odpady bude dle zákona č. 1Ř5/01 Sb. “Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů”. 
Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou p echodně shromažďovány na určených místech 
(plochách), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a 
ekonomicky optimálního množství, odváženy p íslušnou firmou, disponující oprávněním k této činnosti, mimo 
areál staveniště. Nebezpečný odpad (živice) bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu. Vlastní 
manipulace s odpady vznikajícími p i výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby bylo minimalizováno p ípadné 
narušení životního prost edí (zamezující prášení, technické zabezpečení vozidel p epravujících odpady atd.). 
Za odpady vzniklé pīi stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební resp. montážní firma, se 
kterou pīed zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. investorĚ konkrétní zpĳsob 
nakládání s odpady vznikajícími pīi realizaci stavby. 
 
dĚ Ochrana proti hluku 
Ochrana proti hluku se nep edpokládá s ohledem na charakter stavby. 
 
eĚ ůezpečnost pīi užívání 
Rekonstrukce stávajících ploch zlepší bezpečnost pohybu všech účastníků v dané lokalitě. 
 
fĚ Úspora energie a ochrana tepla 
Úspora energie a ochrana tepla není ešená s ohledem na charakter stavby. 
 
 

15. DŮLŠÍ POŽŮDŮVKY 
 
Popis návrhu ešení stavby z hlediska dodržení 
 
aĚ Užitné vlastnosti stavby 
P i 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. 
P i 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 za ízení p ed poškozením. 
Je též nutno dodržet p íčné sklony a rovinnost položení obrusných vrstev, aby nedocházelo k tvorbě kaluží.  
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Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, p edpisy a zákonnými ustanoveními. 
Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit zvodnění. Je t eba zajistit pot ebnou 
únosnost a první stmelenou vrstvu položit co nejd íve. 
Dlažbu je nutno pokládat na ádně zhutněné podkladní vrstvy do pískového lože. Po položení je t eba dlažbu 
p ehutnit a zaplnit spáry bílým k emičitým pískem. Na okrajích je t eba dlažbu štípat a vyvarovat se jakýchkoliv 
dobetonování. Je též nutno dodržet p íčné sklony a rovinnost položení dlažby, aby nedocházelo k tvorbě 
kaluží.  
Veškerá stávající vzrostlá zeleň, která p ijde do styku se stavbou, bude chráněna po celou dobu výstavby dle 
ČSN Ř3 ř061. 
Živičné směsi musí mít požadované vlastnosti. Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat 
p íslušným normám a technologickým p edpisům. 
Výstupy inženýrských sítí (šoupata, poklopy kanalizace) budou výškově upraveny s ohledem na novou niveletu 
komunikací či ploch. 
Průběh podzemních sítí je t eba p ed započetím zemních prací nechat vytyčit.  
V p ípadě, že nebudou splněny požadavky normy o min. vzdálenostech ČSN 73 6005 Prostorové uspo ádání 
sítí technického vybavení, budou dotčené inženýrské sítě opat eny chráničkami. 
Výkopy v blízkosti vedení podzemních inženýrských sítí je nutné provádět dle požadavků jejich správců. 
 
bĚ Zajištění pīístupu a podmínek pro užívání stavby – veīejně pīístupných komunikací a ploch 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  
Dle vyhlášky 3řŘ/200ř Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace budou na chodníkách vybudovány varovné pásy pro 
nevidomé a slabozraké z hmatné dlažby, kontrastní barvy. Varovné pásy mají ší ku 0,40 m a jsou navrženy dle 
ČSN 73 6110. změna  Z1 (Varovné pásy se umísťují v celé délce snížených obrub s výškou menší než 0,0Řm). 
Zvýšené chodníkové obruby s podsádkou +6 cm budou tvo it vodící linii pro nevidomé a slabozraké. 
Základní p íčný sklon všech pochozích ploch je 2,0 %. 
 
!!! V rámci staveniště: výkopy a staveniště musí mít ve výšce 100-250 mm spodní a ve výšce 1100mm 
horní tyč zábradlí nebo oplocení!!! 
 
cĚ Īešení stavby z hlediska ochrany stavby pīed škodlivými účinky vnějšího prostīedí 
Ochrana stavby p ed škodlivými účinky vnějšího prost edí nebyla u stavby tohoto charakteru provedena. 
 
eĚ Īešení stavby z hlediska splnění požadavkĳ dotčených orgánĳ  
Veškeré vyjád ení dotčených orgánů se nachází v dokladové části projektové dokumentace. 
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ů. SOUHRNNÉ ĪEŠENÍ STŮVůY 
 
ů 1  PĪEHLEDNÁ SITUŮCE – výkres 
 
ů 2  KOORDINŮČNÍ SITUŮCE – výkres 
 
ů 3  GEODETICKÝ VÝKRES – výkres 
 
ů 4  ůILŮNCE ZEMNÍCH PRŮCÍ 
 
 S ohledem na charakter stavby se nep edpokládají značné zemní práce. Zemní práce budou 
p edstavovat pouze výkopy pro konstrukce. 
 

ů 5  CELKOVÉ VODOHOSPODÁĪSKÉ ĪEŠENÍ 
 
 Vzhledem charakteru stavby není ešeno. 
 
ů 6   ůEZůŮRIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ 
 
aĚ Pro osoby s omezenou schopností pohybu jsou v místech usnadňující p echázení sníženy podsádky 
obrub na + 2 cm a +0 cm. P íčný spád chodníků je navrhován 2 % v celé ešené lokalitě a podélný sklon 1,0 % 
Ší ky chodníků jsou navrženy na ší ku nejméně 1,55 m. 
 
bĚ V místech, kde je snížena podsádka obrub na + 2 cm a +0 cm, budou provedeny varovné pásy v ší ce 
0,40 m z hmatné dlažby kontrastní barvy k okolní dlažbě dle ČSN 73 6110, změna Z1 (Varovné pásy se 
umísťují v celé délce snížených obrub s výškou menší než 0,08 m). 
 
  Zvýšená podsádka chodníkové obruby na +6 cm tvo í p irozenou vodící linii.  
 
cĚ Zásady ešení pro osoby se sluchovým postižením není ešeno s ohledem na charakter stavby. 
 
dĚ Stavební výrobky pro bezbariérové ešení chodníku se použijí: hmatná betonová dlažba, ze které budou 
vyhotoveny varovné pásy – červená barva. 
 
V Pardubicích, listopad 2017      Vypracoval: 
         Bc. Andrea Jasanská 
         Prodin, a.s. 
         Jiráskova 16ř 
         530 02 Pardubice 
         Tel: 720 ř50 067 


