Str.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA
1)

IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE
Stavba:

Dopravní napojení plochy pro zásobování polo-suterénních
prostor .p. 2 pozemek 577/2, k.ú. Lipoltice na silnici III/32211

Místo stavby:

k.ú. Lipoltice [684333]

Stupe :

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Investor, klient:

Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 Lipoltice

Zpracovatel ásti:

PRINKOM spol s.r.o.

I : 04 594 932

Vít K epinský, autorizovaný technik pro dopravní stavby,
specializace nekolejová doprava, KAIT - 0014316
Za Zrcadlem 149
251 01 Babice
tel: 777 107 125
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www.prinkom.cz
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2) P EHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD
a)
b)
c)

katastrální mapa
geodetické zam ení
vstupní údaje a požadavky investora

3) ZÁKLADNÍ ÚDAJE
ešení vychází ze zadání investora. Jedná se o napojení stávající zpevn né plochy
pro zásobování polo-suterénních prostor .p. 2, parcela 577/2 ve vlastnictví investora v obci
Lipoltice na silnici III/32211 parcela 544/1 ve vlastnictví Pardubického kraje.
Stavba vjezdu bude umíst na na pozemku 577/2.
P ístup k pozemku je po stávající silnici III. t ídy. Jedná se o komunikaci s návrhovou
rychlostí 50 km/h. Vozovka je v podélném spádu 5,8 % bez podstatných zlom . Ší e stávající
vozovky je cca 7,5 m. Jedná se o dvoupruhovou obousm rnou komunikaci.
4) ROZHLEDOVÉ POM RY PRO P IPOJENÍ SOUSEDÍCÍ NEMOVITOSTI
Rozhledové pom ry jsou ešeny pro sm rodatnou rychlost Vn=50 km/h. Délka pro
rozhodnutí najet ze sousedícího pozemku na hlavní komunikaci je p edepsána v délce 2,0 m
od vn jší hrany p ilehlého jízdního pruhu hlavní komunikace. V p ípad situování
sousedících sjezd v malých vzájemných vzdálenostech se rozhledové trojúhelníky mohou
p ekrývat.
Minimální délka rozhledu pro zastavení Dz dle SN 73 6110 pro Vn=50 km/h je
35,0 m.
Délka stran rozhledových trojúhelník je patrná ze situace, která je nedílnou sou ástí
této dokumentace.
Zajišt ní rozhled je doloženo p ílohou . 3. ROZHLEDOVÉ TROÚHELNÍKY.
Na plochách rozhledových trojúhelník nesmí být žádné p ekážky dle lánku 5.2.9.1
SN 73 6102. Tato podmínka je spln na.
5) SM ROVÉ A VÝŠKOVÉ EŠENÍ
Stávající plocha p ed vstupem je ší ky 3,1 m a je na silnici III. T ídy napojena
chodníkovým p ejezdem ší ky 3,5 m. V tomto míst je zapušt ná obruba. Niveleta chodníku
je v tomto míst snížena.
V míst navrhovaného vjezdu je v kolizi stávající p echod pro chodce, který bude
odsunut jižním sm rem o cca 15 m. Posunem p echodu bude vy ešena i jeho neodpovídající
délka v sou asném stavu (8,0 m). Nový p echod je navržen v p ímém úseku. Délka
p echodu je 7,5 m. Ší ka p echodu 3,0 m. V míst p echodu je zapušt ná obruba
s nášlapem 0,02 m. V míst stávajícího p echodu dojde k rektifikaci stávající obruby tak aby
byl zajišt n nášlap 0,15 m a niveleta chodníku bude zvýšena s ohledem na plynulou
návaznost okolních pochozích ploch. Budou zde odstran ny signální a varovné pásy a dále
bude p emíst no svislé dopravní zna ení IP6 do nové polohy p echodu.
6) ZEMNÍ PRÁCE
Obsahem zemních prací v rámci objektu je provedení výkop , dokopávek a
zhutn ných násyp na úrove silni ní plán dle vzorového p í ného ezu. Vyrovnání
terénních nerovností upravovaných a navrhovaných ploch zelen .
P i provád ní zemních prací je nutné dodržovat následující obecné podmínky:
- skrývkové a p ípadné hutnící práce by se m ly zahájit pouze p i p edpov di delšího
suchého po así. Práce se doporu uje provád t po ástech a v p ípad nep íznivého
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deštivého po así pokra ovat až po vysušení terénu nebo skrytí rozmo ené vrstvy a
p ehutn ní povrchu.
- po celou dobu stavebních prací by m l fungovat geotechnický dozor, který by
v p ípad jakýchkoli anomálií oproti popsaným p edpoklad m rozhodoval o zm nách
v navržené technologii, p ípadn ur il pot ebná sana ní opat ení.
- v p ípad , že navrhované úpravy silni ní plán a následné pokládky konstruk ních
vrstev vozovek nebudou provedeny v t sném sledu bez asové prodlevy a dojde ke
zvodn ní, rozb ednutí, nebo rozježd ní zemní plán vozidly stavby, je nutné za ú asti
odpov dného geotechnika stavby navrhnout následná sana ních opat ení – nejlépe
nahrazení poškozené vrstvy konstrukce novým násypem a zhutn ní na požadované hodnoty
doložené novými zat žovacími zkouškami.
Konstrukce vozovky je navržena na minimální požadovanou hodnotu modulu
p etvárnosti podloží (zemní plán ) Edef,2 = 45,00 MPa. V p ípad , že se na staveništi
vyskytují nevhodné zeminy v podloží komunikace, tj. pod projektovanou plání, které nelze
použít bez zlepšení pro aktivní zónu komunikace. Pro zlepšení vlastností t chto zemin se
jeví jako nejvhodn jší technologie úpravy zemin na pláni komunikace vápenná stabilizace,
p i které se p edpokládá p idání 2-3 % CaO do zeminy p ímo na staveništi. Tato technologie
by m la zajistit dostate nou únosnost plán . Stabilizace bude provedena dle SN 73 6125
Stabilizované podklady do hloubky 0,40m. Zvýšenou pozornost p i hutn ní je nutno v novat
zvlášt míst m, kde se nacházejí podzemní objekty a linie inženýrských sítí.
7) NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE
Konstrukce nových zpevn ných ploch komunikací a chodník jsou navrženy
v souladu s technickými podmínkami TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací”,
schválenými MD R OPK pod .j. 517/04-120-RS/1 s ú inností od 1.12.2004, v etn
dodatku ze dne 12.8.2010 s ú inností od 1.9.2010. za p edpokladu dodržení standardních
návrhových podmínek. Tyto podmínky zejména únosnost zemní plán , namrzavost, vodní
režim a další je pot eba ov it na míst samém p íslušnými zkouškami.
Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat p íslušným ustanovením SN. Pro
št rkové podsypy SN 73 6126 a dlažby SN 73 6131.
Náležitou pozornost je t eba v novat úprav zemní plán , zejména zabránit jejímu
zvodn ní. Z toho d vodu je d ležité za ít s realizací a pokládkou navržených konstrukcí
zpevn ných ploch v t sné návaznosti na její definitivní úpravu. Rozhodující pro posouzení
plán je provedení zat žovacích zkoušek a dodržení minimální hodnoty modulu p etvárnosti
Edef2 = 45 MPa pro jemnozrnné a 120 MPa pro hrubozrnné zeminy. Na základ m ení
hodnot modul na pláni v rámci provád ní objektu musí v p ípad nedodržení minimálních
p edepsaných hodnot dodavatel v sou innosti s geologem stanovit optimální zp sob sanace
plán .
Rozsah jednotlivých typ konstrukcí je doložen v následujícím p ehledu.
Konstrukce vjezdu: NÚPK D2-D-1, TDZ VI PII:
betonová dlažba
(DL I)
lože z drt
(L)
št rkodr t ídy B
SDb
celkem
Konstrukce chodníku: NÚPK D2-D-1, TDZ CH PII:

betonová dlažba
lože z drt
št rkodr t ídy B
celkem

I : 04 594 932

(DL I)
(L)
SDb

PRINKOM spol s.r.o.
Tel: 777 107 125

80 mm
40 mm
250 mm
370 mm

60 mm
30 mm
150 mm
240 mm

E-mail: info@prinkom.cz

Str.4

V míst chodníkového p ejezdu a p echodu ve styku s vozovkou bude umíst n
nájezdový obrubník 150/150/1000 mm do bet. lože s op rou.

Rýha ve vozovce bude provedena v ší i min. 0,5 m se „zákrytem“ z živi ných
vrstev z 2 x MA 11+ (litý asfalt) tl. 2x 40 mm na podkladní beton a vrstvu št rkodrti.
Spáry ve vozovce budou za išt ny asfaltovou zálivkou.
8) ODVODN NÍ
Odvodn ní deš ových vod p ilehlé komunikace nebude nikterak ovlivn no. Rozsah
zpevn ných ploch je zachován a nedochází k navýšení. Odvodn ní je zajišt no podélným a
p í ným spádováním do p ilehlé komunikace a stávajících odvod ovacích prvku (uli ní vpusti).
9) DOPRAVNÍ OPAT ENÍ PRO STAVBU
S výjimkou vlastního p ipojení sjezdu budou stavební práce provád ny mimo dopravní
prostor hlavní komunikace.
Pracovní místo pro p ipojení sjezdu bude ozna eno podle zásad pro ozna ení
pracovního místa pro práce na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením (TP
66/2003). Veškeré dopravní zna ky umíst né v rámci pracovního místa musí odpovídat
vyhlášce . 30/2001 Sb. A SN EN 1436+A1, SN EN 12899 a musí být provedeny výhradn
jako retroreflexní.
Stávající dopravní zna ky z stanou po dobu provád ní stavebních prací v platnosti.
B hem ozna ování pracovního místa nebo mimo ádn p i provád ní stavebních prací bude
provoz v p ípad nutnosti usm r ován zp sobilou a náležit pou enou osobou.
10) INŽENÝRSKÉ SÍT
Je nutné, aby p ed zahájením stavebních prací bylo provedeno ádné polohové a
výškové vyty ení podzemních vedení jejich správci se zákresem do PD a toto vytý ení musí
dodavatel udržovat po celou dobu stavebních prací. P ípadn je t eba p edat písemný doklad o
neexistenci vedení a u init o tom zápis do stavebního deníku. Stávající za ízení správc sítí
musí být b hem stavební innosti chrán na p ed poškozením, v p ípad poškození stavbou
musí být za ú asti správce.
11) POŽADAVKY NA PROVÁD NÍ STAVBY
Veškeré stavební práce je nutno provád t v souladu s platnými normami, p edpisy a
zákonnými ustanoveními. P i stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu
dálkových kabel a v pásmu vzdušného vedení je nutné respektovat veškerá p íslušná
ustanovení, zejména pokud se jedná o zp sob provád ní zemních prací a zákaz použití
mechanizace, povšechn pak zabezpe ení vedení a za ízení p ed poškozením.
P ed vlastním zahájením stavebních prací se doporu uje provést prohlídku a
zdokumentovat stav sou asného oplocení pozemk . Veškerý stavební materiál použitý do
díla musí odpovídat p íslušným normám a technologickým p edpis m.
Zemní plá je nutno náležit upravit, zamezit vstupu vody a zabránit jejímu zvodn ní.
Je t eba zajistit pot ebnou únosnost a první stmelenou vrstvu položit co nejd íve.
Ponechávaná stávající vzrostlá zele bude chrán na po celou dobu výstavby ve
smyslu ustanovení SN DIN 18920.
Za ízení staveništ se p edpokládá pouze malého rozsahu s využitím mobilních
objekt . Parkování mechanism je možné na staveništi. Odb r elektrické energie je nutno
dohodnout s p íslušnou služebnou energetické spole nosti. Plochy pro v tší skládky se
neuvažují.
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12) BEZPE NOST A OCHRANA ZDRAVÍ P I PRÁCI
P i stavebních pracích je nutno dodržovat platné p edpisy. Zvýšenou pozornost je
t eba v novat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí být jejich správci
p edem vyty ena a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci
dodavatele prokazateln seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provád t za odborného
dozoru p íslušné organizace, bez použití mechanizm a za dodržení dalších podmínek
správce. Dále je nutná zvýšená pozornost p i pracích v blízkosti nadzemních vedení,
zejména p i použití mechanizm ve výškách v tších
3 m. Je nutno zajistit bezpe nost pracovník p i soub žném provád ní prací. Pracovníci
musí být prokazateln seznámeni s nebezpe ím, dodavatelské organizace musí uzav ít
vzájemné dohody. Je t eba zamezit p ístupu ve ejnosti na staveništ , otev ené výkopy
chránit zábradlím a v noci výstražným sv tlem.
B hem provozu je nutno dodržovat ustanovení zákona o pozemních komunikacích.
Jednotlivé etapy výstavby budou zajišt ny provizorními dopravn inženýrskými opat eními
zpracovanými v rámci provád cí dokumentace.
13) POŽÁRNÍ OCHRANA
Vzhledem k charakteru objektu jako komunika ní liniové stavby nevzniká požární riziko a
není proto t eba zvláštních opat ení z hlediska požární ochrany.
14) VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ
S ohledem na místo a charakter stavebních prací je nutné b hem stavebních prací
dodržovat ohleduplnost v i obyvatel m, v maximální možné mí e omezit hluk a prašnost.
Vozidla vyjížd jící ze stavby musí být ádn o išt na, aby nedocházelo k zanášení zeminy na
ve ejné komunikace.
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