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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
1. Identifikační údaje
1.1. Označení stavby
Název stavby: MÍSTNÍ OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE MO1k-7,65/3,5/30 V OBCI
JÍROVICE
Stupeň PD: DÚR+PDSP

1.2. Investor
Město Bystřice
1.3. Projektant části
Ing. Tichovský Roman, Bezručova 1271, 256 01 Benešov, IČ 450 61 319, autorizovaný
inženýr v oboru dopravní stavby pod číslem ČKAIT 0005972.
1.4. Místo stavby
Město:
Bystřice
Okres :
Benešov
Kraj:
Středočeský
Katastrální území :
Jírovice

2. Základní údaje o stavbě
2.1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce význam a umístění
Záměr investora je realizovat v souladu s ÚPD města Bystřice místní komunikaci v obci
Jírovice, která zajistí dopravní obsluhu RD na přilehlých pozemcích. Komunikace je navržena
jako místní obslužná, která bude ve vlastnictví města Bystřice. Komunikace zajistí přímou
dopravní obsluhu RD. Parcelace byla navržena a schválena na základě zpracovaného GP a
parcelace již byla zanesena do katastru nemovitostí. Komunikace je navržena v kategorii
MO1k– 6,75/3,5/30. Provozně je komunikace jednopruhová obousměrná. Rozsah stavby je
dán schválenou parcelací a místem připojení na stávající silnici II/114. Komunikace je bez
průjezdné a zbytkové dopravy a slouží výhradně pro obsluhu rodinných domů. Výhledově
bude komunikace připojena oboustranně na silnici II/114 a bude zjednosměrněna.

2.2. Předpokládaný průběh stavby
Zahájení stavby : 2012
Stavba bude realizována ve třech částech. I. část zahrnuje přípravu území, hrubé terénní
úpravy a zřízení vsaku. II. část zahrnuje provedení spodních vrstev komunikace (ochranné a
podkladní). III. část bude spočívat v realizaci vrstev krytu komunikace a v úpravě přilehlých
zelených ploch.

Dokončení stavby: 2013
2.3. Vazby na územně plánovací dokumentaci
Stavba bude realizována v souladu s územním plánem města Bystřice. Pozemek pod stavbou
je dosud veden jako trvalý travní porost a bude nutno je v rámci přípravy stavby komunikace
vyjmout z půdního fondu a zajistit změnu kultury na ostatní plochu - komunikaci.

2.4. Stručná charakteristika a dosavadní využití
Místo stavby tvoří okrajová část obce Jírovice, přiléhající k silnici II/114, kde je v souladu
s UPD plánována zástavba RD .
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2.5. Vliv technického řešení na krajinu, zdraví a životní prostředí
Stavba nemá negativní vliv na okolní krajinu, zdraví a životní prostředí. Stavba nevyžaduje
zásahy do vzrostlé zeleně.

2.6. Celkový dopad stavby na dotčené území
Realizace stavby umožní nutnou dopravní obsluhu plánovaných staveb. Návrh komunikace je
v souladu s platnými předpisy a zajistí i potřebnou bezpečnost provozu na navržené
komunikaci . Komunikace bude navazovat na stávající komunikační síť silnici II/114 a
účelovou komunikaci podél zástavby. Po dokončení a kolaudaci stavby zůstane komunikace
v majetku a správě města Bystřice, které bude zajišťovat správu komunikace v souladu se
zákonem 13/97 a vyhláškou 104/97. Stavba nemá nadměrné negativní dopady na okolní
nemovitosti.

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů
Při návrhu komunikace projektant vycházel z následujících podkladů a průzkumů :
• Informace a údaje z územního plánu města a ÚAP
• Výškopisné a polohopisné zaměření lokality (Alfageodeta)
• Mapové podklady KN a PK .
• Dopravní průzkumy (sčítání z roku 2005) a vlastní průzkum dopravního zatížení stávajících
komunikací
• Stavební průzkum inženýrských sítí.
• ČSN, TP a TKP

4. Členění stavby
Stavba vlastní komunikace není rozdělena dle vyhlášky 146/2008 Sb. na další stavební
objekty.
- místní obslužná komunikace MO1k-6,75/3,5/30 … dl. 54,20m

5. Podmínky realizace stavby
5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků
Stavba komunikace je vázána na další investice (rozvod NN, VO). Realizace těchto sítí
probíhá jako samostatná investiční akce jednotlivých správců.

5.2. Uvažovaný průběh výstavby
Nejprve musí být odstraněny poškozené podkladní vrstvy stávající komunikace v místě
napojení a v trase. V rámci HTÚ bude odstraněna ornice v trase komunikace a bude
provedena odkopávka zeminy na úroveň pláně a realizována odvodňovací vsakovací drenáž.
Následovat bude úprava pláně hutněním a realizace ochranné a podkladní vrstvy
komunikace. V rámci dokončovacích prací budou realizovány vrstvy krytu (ložní a obrusná)

5.3. Zajištění přístupu na stavbu
Místo stavby je veřejně přístupné. Staveniště nebude v rámci stavby oploceno. Pouze vjezd
na staveniště bude ohrazen a označen informačními tabulemi se zákazem vstupu na
staveniště. Přístup na staveniště je přímo z přilehlé části stávající komunikace. Zařízení
staveniště lze umístit přímo na pozemek stavby nebo na jeden z pozemků určených pro
zástavbu RD.
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5.4. Dopravní omezení
Pro realizaci stavby budou třeba dopravní opatření. Bude se jednat o krátkodobou uzavírku
přilehlého jízdního pruhu silnice II/114. Vlastní stavba komunikace je realizována mimo
stávající komunikační síť.

6. Přehled budoucích vlastníků a správců
Všechny realizované stavební části komunikace zůstanou po dokončení předány v majetku
města Bystřice, které bude zajišťovat správu a údržbu .

7. Předávání částí stavby do užívání
Stavba bude předána do užívání najednou po její realizaci. Nepředpokládá se její předčasné
užívání. Je však možno trasu rozdělit do dvou samostatně kolaudovatelných etap.

8. Souhrnný technický popis stavby
8.1. Souhrnný technický popis stavby
Kategorie komunikace :
o Místní obslužná komunikace MO1k – 6,75/3,5/30. Provozně jednopruhová obousměrná.
Třída dopravního zatížení : VI
Návrhová úroveň porušení : D3
Návrhová životnost : 15-20 let
Návrhová rychlost : 30 km/h
Směrové parametry :
Min. poloměr směrového oblouku: 0,0m
Max. poloměr směrového oblouku: 0,0m
Max. podélný sklon:
7,91%
Délka komunikace:
54,20m
V projektové dokumentaci je navržena komunikace dle ČSN 73 61 10 jako pozemní komunikace místní
obslužná zajišťující dopravní obsluhu okolních nemovitostí. Komunikace je navržena se zpevněnou
šířkou vozovky 3,5m s oboustranným pásem zeleně o šířce 1,5-1,75m. Vzájemné křížení větví
komunikace je řešeno jako úrovňové.
Pěší doprava bude vedena přímo po komunikaci s ohledem na minimální provoz nebo v zeleném pásu
podél komunikace. Výhledově je možno realizovat jednostranný chodník šířky 1,5m.
Stavba komunikace bude realizována v souladu s předpisy pro bezbariérový přístup zdravotně
postižených osob.
V rámci stavby bude zřízeno dopravní značení. Na stávajících komunikací bude osazeno dopravní
značení vyznačující přednost na křížení. Rozhledové podmínky na komunikaci vyhovují pro návrhovou
rychlost 30 a 50km/h dle ČSN 73 61 02.

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření
Dle zajištěných podkladů, provedených průzkumů a měření lze konstatovat, že záměr objednatele PD
je možný a že bude možno jej realizovat v souladu s platnými předpisy a doporučeními, které platí
v oboru pozemních komunikací.

10. Dotčená ochranná pásma
Stavbou budou dotčena ochranná pásma sítí. Jedná se o podzemní vedení NN a sdělovací vedení O2.
Rozvod NN je proveden samostatnou investicí firmy ČEZ. Rozvod O2 bude v rámci stavby odkopán a
sdělovací vedení uloženo do chráničky v souladu požadavkem správce . V rámci přípravy stavby bude
proveden podrobný průzkum sítí a v realizační dokumentaci po dohodě se správci navržen způsob jejich
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ochrany. Před zahájením stavby musí být sítě ověřeny a vytýčeny. Stavební práce v ochranných pásmech
jednotlivých sítí je nutno provádět se zvýšenou opatrností a ručně a za dohledu správce.

11. Zásah stavby do území
V rámci stavby budou provedeny nezbytné bourací práce, spočívající v odstranění nesourodých
podkladních vrstev stávající komunikace v místě připojení a v trase Po dokončení stavby komunikace bude
provedena parková úprava zelených ploch spočívající v rozprostření ornice v tl. 15cm a jejich osetí travním
semenem.

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby
Stavba komunikace nemá nároky na připojení na technickou infrastrukturu. Stavba je napojena přímo na
stávající komunikaci silnici II/114. Není nutno zřizovat zvláštní přístup ani zajišťovat místa pro parkování
stavební techniky.
Při stavbě budou vznikat odpady - stavební suť z vybouraných podkladů. Tyto odpady budou uloženy na
skládce odpadu ve vzdálenosti do 10 km. Dále bude v rámci stavby odstraněna ornice v místě komunikace.
Část ornice bude následně použita na ozelenění upravených pásů podél MK a zbytek bude poskytnut na
terénní a sadové úpravy na okolních parcelách v majetku jednotlivých stavebníků.

13. Vliv stavby a provozu na zdraví a životní prostředí
Stavba nemá negativní vlivy na zdraví a životní prostředí. Při stavbě bude použito běžných stavebních
mechanismů a je nutno počítat se zvýšenou prašností. Z tohoto důvodu bude nutno kropit výkopek a dále
zajistit nepřetržitý úklid vozovky přilehlé místní komunikace po dobu provádění zemních prací. Stavba
nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona. Nejsou navrhována žádná protihluková opatření s ohledem na
využití a plánované dopravní zatížení.
Zvláště chráněná území jsou definována zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
jako území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná. V blízkosti stavby se nevyskytují
žádná velkoplošná nebo maloplošná zvláště chráněná území. V blízkosti stavby se nenachází žádné stromy,
které by byly vyhlášeny dle § 46 zák.č.IIl/1992 Sb., za památné.

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti
Požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu jsou splněny. Komunikace je navržena dle typových
podkladů a statických schémat. Pláň a podkladní vrstvy musí zajišťovat minimální únosnost E02 (45MPa,
120MPa ).
Stavbou nejsou dotčeny požadavky požární bezpečnosti. Komunikace svými parametry a šířkovým
uspořádáním umožňuje přístup vozidel HZS a RZS v souladu s požárními předpisy .
Stavbou nedojde ke zhoršení hlukové zátěže na okolní zástavbu. Stavba bude realizována odbornou firmou
mající potřebná oprávnění. Pracovníci této firmy musí být řádně proškoleni v oblasti BOZP. Při provádění
stavebních prací musí zhotovitel respektovat a dodržovat ustanovení bezpečnostních předpisů, vyhlášek a
nařízení.
Jedná se zejména o tyto předpisy:
• Vyhláška ČÚBP č. 48/82 a vyhláška ČÚBP a Českého báňského úřadu (ČBÚ) č. 324/90
Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.
Vyhlášku 324/90 Sb. je nutné kombinovat s některými souvisejícími předpisy a
ČSN v příslušném rozsahu:
• Nařízení vlády č. 121/90 Sb. o pracovně právních vztazích
• Nařízení vlády č. 523/02 Sb. o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců
• Zákoník práce
• Směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 8/86 a č. 49/67 o zdravotní způsobilosti
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•

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 77/65 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci
obsluh stavebních strojů
• Zákon č. 580/90 Sb. o zdravotním pojištění
• ČSN 34 3108 Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky
seznámenými
• ČSN 01 8010 Bezpečnostní barva a značky
• ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí
• ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí
• ČSN 27 0144 Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen
• ČSN 73 8101 a ČSN 73 8106 Lešení, Ochranné a záchytné konstrukce
• ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí
• ČSN 83 2611 Bezpečnostní postroje a pásy
• ČSN 83 2612 Bezpečnostní lana
• ČSN 73 8120 Stavební plošinové výtahy a další související předpisy
• ČSN 05 06 10 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov
• ČSN 05 06 30 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov
• Hygienický předpis č.41 svazek 37/77 Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací
• Hygienický předpis č.58, svazek 51/81 Směrnice o zásadních hygienických
požadavcích, o nejvyšších přípustných koncentracích nejzávažnějších škodlivin
v ovzduší a o hodnocení stupně jeho znečištění.
Při přepravě materiálu je nutno dodržovat vyhl. ČÚBP č. 213/90 Sb. o bezpečnosti při
práci a provozu silničních motorových vozidel.
Zhotovitel stavebních prací je povinen denně vést evidenci pracovníků od jejich nástupu
do práce až po opuštění pracoviště. Je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují
na staveniště osobními ochrannými prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby z
prováděných prací vyplývá.
Zhotovitel stavebních prací musí v rámci zhotovitelské dokumentace vytvořit podmínky
k zajištění bezpečnosti práce. Součástí zhotovitelské dokumentace je technologický nebo
pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací na stavbě k dispozici. Pracovníci
musí být seznámeni s zhotovitelskou dokumentací v rozsahu, který se jich týká.
Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob,
nebo způsobit provozní nehodu, případně i příznaky takového nebezpečí je povinen pokud
nemůže nebezpečí odstranit sám přerušit práci a oznámit to odpovědnému pracovníkovi a
podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohrožení. O
přerušení práce v daném úseku rozhodne odpovědný pracovník zhotovitele po posouzení
důvodů.
Pro provádění stavebních prací za mimořádných podmínek musí být v projektu stavby
stanoveny zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce.
Potřebná opatření určí zhotovitel stavebních prací případně ve spolupráci s projektantem.
Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány pouze po dohodě se správci sítí.
Jakékoliv poškození musí být hlášeno provozovateli sítě. Před zakrytím nepřístupných sítí musí
být provedena kontrola příslušným správcem sítě a o kontrole sepsán písemný zápis, který
bude předložen správci stavby. V nebezpečném prostředí nesmí pracovník pracovat osaměle,
kde není v dohledu nebo doslechu další pracovník.
Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody,
pravidla a pokyny. Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly
pro jejich práci určeni, dodržovat bezpečnostní označení a signály pověřených pracovníků
dozorem na pracovišti.
Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu musí být zakryty nebo ohrazeny.
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Před započetím zemních prací musí být zajištěn ze strany zhotovitele v prostoru těchto prací
průzkum všech překážek a odpovědným pracovníkem jejich vyznačení na terénu zejména tras
podzemních vedení inženýrských sítí, které písemně odevzdal zadavatel při předání staveniště.
Výkopy musí být ohrazeny nebo zakryty. Okraje výkopů se nesmějí zatěžovat. Přes výkopy v
zastavěném území musí být položeny lávky pro chodce šířky 1,50 m s oboustranným zábradlím pro
každý vstup do objektu nebo max. po 50 m. Případné vjezdy do objektů musí být opatřeny přejezdy se
zábradlím a označením dovolené únosnosti a rychlosti. Do výkopů musí být zajištěn bezpečný sestup
po žebříku apod.
Zavěšování břemen na jeřáb provádí pověřený pracovník (vazač). Před vlastním zdvihem musí být
provedena kontrola bezpečnosti nadzvednutím břemene. Pod dopravovanými břemeny ani v jejich
blízkosti se do ustálení břemene nesmí nikdo zdržovat.
Do pracovního prostoru stroje a zařízení se nesmí vstupovat po dobu činnosti stroje.
Prostory, nad kterými se pracuje musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení
pracovníků a zájmu jiných osob.
Před započetím bouracích a rekonstrukčních prací musí být vymezen ohrožený prostor podle
technologie prováděných prací a zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Musí být zajištěn průzkum
objektu, inženýrských sítí a sousedních objektů.

15. Další požadavky
Bezpečnost dopravy
Bezpečnost provozu je zajištěna celkovým prostorovým řešením vycházejícím s ČSN 73 61 10.
Rozhledové poměry na komunikaci a na křížení vyhovují ČSN 736102 a je splněna podmínka pro
zajištění průjezdu a délky rozhledu pro zastavení vozidla pro návrhovou rychlost 30 a 50 km/h.
Užitné vlastnosti stavby
Návrh technického řešení je řešen v souladu s vyhláškou 137/1998 Sb. o obecných technických
požadavcích na výstavbu a vyhláškou 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Výrobky použité při výstavbě musí splňovat technické
požadavky dané zákonem, ve znění pozdějších předpisů a příslušná nařízení vlády, zejména 163/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Požární ochrana
Stavba neobsahuje objekty a zařízení vyžadující požární ochranu. Navržené parametry komunikací
odpovídají požadavkům na průjezd návrhového vozidla HZS. Jednotlivé prvky návrhu (směrové
oblouky, křižovatky atd.) byly ověřeny dle TP 171 Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti vozidel.
Dosažení požadovaných užitných a funkčních vlastností
Navrhovaná stavba plní v celém rozsahu požadavky na kapacitu a bezpečnost provozu. Komunikace je
navržena s dostatečnými parametry pro návrhové období.
Shoda parametrů stavby s obecně technickými požadavky na výstavbu
Stavba je navržena v souladu se stavebním zákonem, s obecně technickými požadavky na výstavbu,
s platnými normami a souvisejícími technickými předpisy pro návrh staveb pozemních komunikací
(TKP,TP atd).
Zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Projekt je zpracován podle vyhl.132/98 Sb.§18 – v návrhu jsou zohledněny požadavky zabezpečující
užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Uspořádání komunikace je v jedné
úrovni.
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