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A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA
Rekonstrukce MK Nové domovy, Český Krumlov
Dokumentace pro stavební povolení a pro zadání stavby

1 Identifikační údaje
Označení stavby
Název stavby:
Kraj:
Obec:
Katastrální území:
Druh stavby:
Druh dokumentace:

Rekonstrukce MK Nové domovy, Český Krumlov
Jihočeský
Český Krumlov
Český Krumlov
rekonstrukce
Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Stavebník – objednatel dokumentace
Název:

Město Český Krumlov
Náměstí Svornosti 1
381 18 Č e s k ý K r u m l o v

Projektant - zhotovitel projektové dokumentace
Název:

AP2projekt s.r.o.
Zátkovo nábřeží 448/7
370 01 Č. Budějovice
IČ: 281 49 271
DIČ: CZ28149271
Michal Šlinc, autorizovaný technik v oboru dopravní stavby
č.autorizace : 0102089
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2 Základní údaje o stavbě
Stručný popis návrhu stavby, jejího umístění a významu
Zájmové území se nachází v zastavěném území v prostoru dnešní ulice Nové domovy a ul. Příkrá
v jihovýchodní části města Český Krumlov zvané Horní Brána. Stavba bude realizována na
pozemcích investora, Města Český Krumlov.
Staveniště, neboli MK Nové domovy začíná v křižovatce ulic Příkrá x Křížová a končí
v křižovatce ulic Příkrá x Rybniční. Ulice Příkrá je též součástí rekonstrukce.
Předpokládaný průběh výstavby
Termín zahájení stavby v současné době není znám. Záleží na finančních možnostech investora.
Se zahájením stavby se počítá v roce 2015.
Dobu výstavby „Rekonstrukce MK Nové domovy“ lze zhruba odhadnout v délce 4-6 měsíců,
s ohledem na současně plánované investice rekonstrukce vodovodu a kanalizace.
Vazba na územně plánovací dokumentaci a na územní rozhodnutí
Plocha určená pro stavbu je situována v katastrálním území Český Krumlov. Tato plocha je
součástí území, které je z hlediska územně plánovací dokumentace řešeno Územním plánem města
Český Krumlov.
Navržená stavba „Rekonstrukce MK Nové domovy“ je v souladu se schváleným Územním
plánem města Český Krumlov.
Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití
Území určené pro stavbu rekonstrukce ulice Nové domovy a ul. Příkrá je v současné době
využíváno jako místní komunikace. Jedná se o ulici se šířkou zpevnění 4,0-6,0m. Povrch vozovek
je značně rozbitý.
Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a živ. prostředí
Ochrana proti hluku
Ochrana ovzduší
V rámci stavby není nutné přijímat žádná zvláštní opatření na eliminaci hluku ani škodlivin
z dopravy.
Při výstavbě je nutné, při dlouhodobém suchém počasí, zamezit zvýšené prašnosti skrápěním
prašných ploch. Deponie materiálu, na nichž je zvýšené riziko vzniku prašnosti, je nutné
umisťovat v dostatečné vzdálenosti od okolní obytné zástavby.
Odpady
Součástí projektové dokumentace je plán nakládání s odpady. Plán řeší způsob nakládání
s odpady vzniklými při výstavbě zpevněné plochy, jejich třídění podle druhu a způsob jejich
dalšího možného využití.
Při výstavbě je nutné preferovat recyklaci a třídění odpadů, avšak za předpokladu minimalizace
přímých (hluk, prach) i nepřímých (obslužná doprava) negativních vlivů spojených s touto
AP2projekt s.r.o.
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činností.

Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření
Celkový dopad stavby na dotčené území bude zcela minimální, rekonstrukce ulic nepředstavuje
žádnou zátěž pro okolí z hlediska životního prostředí.
Jak již bylo uvedeno výše, stavba bude provedena na pozemcích ve vlastnictví investora. Dotčené
plochy jsou ostatními plochami dle katastru nemovitostí.
Veškerý stavební odpad vzniklý při stavbě, včetně případné nevhodné zeminy z výkopů, je popsán
v příloze E. ZOV. Zde je také určen způsob, jak bude s daným druhem odpadu nakládáno, které
budou odváženy na příslušné skládky.
Během stavby musí zhotovitel stavby volit takovou technologii provádění (používání těžkých
mechanizmů při těžbě zeminy, při hutnění atd.), aby nedošlo k porušení stávajícího stavu staveb a
zařízení v okolí staveniště ani v jeho obvodu při křížení inženýrských sítí.
V případě nakládání s chemickými látkami je nutné plnit obecné podmínky dle zákona č. 157/1998
Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a zákona č. 352/1999 Sb., kterým se mění
zákon č. 157/1998 Sb.
Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami škodlivými
vodám – ropné látky, nátěrové hmoty apod. Na stavbě musí být prostředky pro likvidaci případné
havárie.
Předpokládaný zábor potřebný pro provedení stavby bude v terénu řádně vytýčen a viditelně
vyznačen na základě projektové dokumentace.
Komunikace a dráhy
Stavba nezasahuje do ochranného pásma dráhy ČD.
Ulice „Nové domovy“ a „Příkrá“ slouží jako komunikace pouze k zpřístupnění okolních domů.
Toto využití těchto ulic zůstane zachováno, ulici budou částečné zjednosměrněny.

3 Přehled výchozích podkladů a průzkumů
Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování DSP a DZS
a) Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby
Dokumentace k územnímu rozhodnutí nebyla na tuto stavbu zpracována. Územní řízení nebylo
vedeno, jedná se o rekonstrukci stávajícího stavu.
b) Regulační plány, územní plán
Navržená stavba je v souladu se schváleným územním plánem MĚSTA Český Krumlov.
c) Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady
Pro návrh stavby byla získána katastrální mapa v měřítku 1:1000 od Katastrálního úřadu
v Českých Budějovicích.
Území bylo geodeticky zaměřeno polohopisně a výškopisně.
d) Dopravní průzkum
Jedná se o rekonstrukci stávajícího stavu ulice s jedním či dvěma jízdními pruhy. Vzhledem k této
skutečnosti nebyl prováděn žádný dopravní průzkum, ani nebyly použity žádné údaje o dopravním
sčítání.
AP2projekt s.r.o.
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e) Geotechnický a hydrogeologický průzkum
Vzhledem k rozsahu navrhované stavby nebyl prováděn.
f) Hydrogeologický průzkum
Nebyl prováděn, rekonstrukce vozovky se bude odehrávat v hloubce max. do jednoho metru,
výstavbou nebudou ohroženy zdroje podzemní vody.
g) Diagnostický průzkum konstrukcí
V blízkosti stavby se nachází obytné budovy, které však nebudou plánovanou stavbou ohroženy.
h) Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody
v recipientech
Staveniště se nenachází v žádném vyhlášeném ochranném pásmu významných zdrojů vody.
V těsné blízkosti navržené stavby nejsou známy žádné jímací objekty.
i) Klimatologické údaje
Klimaticky patří zájmová oblast do okrsku B 4 - zahrnuje území v mírně teplém, vlhkém až mírně
chladném klimatu (MT4 a MCH) v nadmořské výšce 525 až 532 m. Charakteristickým rysem je
výrazná členitost a svažitost území.
j) Korozní průzkum :
Korozní průzkum nebyl prováděn.
k) Archeologický výzkum :
Z hlediska památkové péče je nutné, aby stavebník podle § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb.
Oznámil zahájení výkopových prací s dostatečným předstihem na Archeologický ústav AV ČR a
případně umožnil jemu, nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný
archeologický výzkum.
l) Průzkum sítí technického vybavení území :
V rámci projektu byly zjištěny stávající inženýrské sítě v prostoru stavby. V rámci stavby nejsou
nutné jejich úpravy, je však nutné dbát o to, aby při výstavbě nedošlo k jejich poškození.
Před vlastní stavbou je nutné veškeré inženýrské sítě vytýčit a určit jejich skutečnou
polohu! U sítí, u nichž se nepředpokládají úpravy, musí být zajištěna jejich ochrana před
poškozením. Jakékoliv práce v ochranném pásmu inženýrských sítí je nutné projednat s jejich
správci.
Případné úpravy či přeložky inženýrských sítí, nevyvolaných stavbou, nejsou součástí této stavby.

4 Členění stavby
Způsob číslování a značení
Pro celkovou přehlednost zpracovávané dokumentace, pro oddělení následných správců a pro
rozdělení dle charakteristiky řešení byla, v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb
pozemních komunikací (MD ČR 02/2007) celá stavba zařazena do jednoho stavebního objektu.

AP2projekt s.r.o.
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Určení jednotlivých částí stavby
Stavba není rozdělena na části, bude budována jako jeden celek.
Členění stavby na části stavby, na stavební objekty
Seznam stavebních objektů :
101 Rekonstrukce MK Nové domovy
Stručný přehled zemních prací:
VÝKOP (stáv.voz.vrstvy)
VÝKOP (zemina)
NÁSYP, (použití materiálu z výkopu)
PŘEBYTEK (odvoz)
AKTIVNÍ ZÓNA, SANACE (nakupovaný materiál)
SEJMUTÍ ORNICE
ROZPROSTŘENÍ ORNICE
PŘEBYTEK ORNICE
Poznámka : Sanace aktivní zóny - nepředpokládá se její realizace

599
190
62
727
0
193
63
130

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

5 Podmínky realizace stavby
Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných investorů
V současnosti nejsou známy žádné souvisící stavby jiných investorů.
Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti
Předpokládaný průběh výstavby je uveden v příloze „E – Zásady organizace výstavby“, která je
součástí této projektové dokumentace.
Konkrétní lhůty a termíny výstavby vyplynou z možností finančního zajištění celé akce a z
výběrového řízení na zhotovitele stavby. Nad dodržováním postupů výstavby a prováděním
technologických řešení bude dohlížet technický dozor investora akce.
Dodržení plynulosti a koordinovanosti stavby je povinen zajistit zhotovitel stavby. Přesný postup
výstavby si s ohledem na použité technologické postupy, klimatické i jiné vlivy určí zhotovitel
stavby.
Předpokládaná doba realizace stavby je 4-6 měsíců.
Zajištění přístupu na stavbu
Doprava stavebních materiálů bude probíhat především po stávajících místních komunikacích
(ulice Křížová a Kaplická) ve směru od silnice II/160.
Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy
Rekonstrukce ulice si vyžádá dopravní omezení v přilehlých ulicích. Zhotovitel stavby musí dbát
zvýšené opatrnosti zejména při provádění prací v prostoru stávající místní komunikace ulice Nové
domovy a ulice Příkrá.
AP2projekt s.r.o.

Strana: 5

Stavba: Rekonstrukce MK Nové domovy, Český Krumlov
Stupeň: DSP

A – Průvodní zpráva

V době realizace stavby dojde k určitému omezení přístupu pěších i vozidel do objektů a
nemovitostí v této ulici. Zhotovitel bude v rámci stavebních prací povinen umožnit přístup vozidel
svozu komunálního odpadu, nebo svoz nádob na domovní odpad na místo přístupné vozidlům
zajišťujících jeho odvoz.
Rozhledové poměry
Rozhledové poměry po realizaci stavby nebudou změněny ve srovnání s dnešním stavem.

6

Přehled budoucích vlastníků (správců)

Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které
převezmou jednotlivé stav. objekty
Město Český Krumlov :
101 Rekonstrukce MK Nové domovy
Správci nebo vlastníci jednotlivých stavebních objektů jsou povinni je spravovat v souladu s jejich
charakteristikou i příslušnými předpisy a dbát o to, aby jejich stav odpovídal požadavkům na jejich
provoz a neohrožoval provoz a užívání ostatních stavebních objektů.

7 Předávání částí stavby do užívání
Možnosti postupného předávání částí stavby do užívání
V průběhu výstavby nebude nutné, vzhledem k její krátké době realizace, uvádět jednotlivé části
nebo objekty stavby do předčasného užívání. Stavba bude moci být předána k užívání najednou.
Stavební práce budou ale probíhat tak, aby byla přístupnost do přilehlých objektů přerušena jenom
v nejnutnějších případech.
Zdůvodnění potřeb užívání částí stavby před dokončením celé stavby
Jak bylo uvedeno v předchozím odstavci, nepředpokládá se předčasné užívání dílčích objektů
nebo částí stavby.

8 Souhrnný technický popis stavby
100 Objekty pozemních komunikací
SO 101 Rekonstrukce MK Nové domovy
Souhrnný technický popis
Předmětná stavba spočívá v modernizaci vozovky a organizace zpevněných a nezpevněných ploch
AP2projekt s.r.o.
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v dané lokalitě - částečné zjednosměrnění ulice MK Nové domovy, úplné zjednosměrnění ul.
Příkrá.
Technický popis jednotlivých objektů
S.O. 101 – Rekonstrukce MK Nové domovy
ZATŘÍDĚNÍ KOMUNIKACE
Místní komunikace ulice Nové domovy je navržena jako komunikace kategorie MO1 podle ČSN
73 6110 funkční třídy C podle Tabulky č.1 ČSN 73 6110.
Předmětem tohoto stavebního objektu je rekonstrukce místních komunikací ul. „Nové domovy“ a
ul. „Příkrá“ v úseku od ul. Křížová až po ul. Rybniční. Délka úpravy Nové domovy - stavebně
rozdělené na MK „Nové domovy 1“ - délka úpravy 92,63m a MK „Nové domovy 2“ – délka
úpravy 147,49m. Rekonstrukce MK „Příkrá“ – délka úpravy 137,88m.
Tento stavební objekt je hlavní náplní předmětné akce. V jeho rámci bude provedena kompletní
rekonstrukce vozovky, parkovišť a chodníků. Složení konstrukce vozovky je uvedeno v technické
zprávě tohoto stavebního objektu. Provoz v části ulice MK „Nové domovy 1“ bude obousměrný.
Provoz v druhé části ulice MK „Nové domovy 2“ a MK „Příkrá“ bude jednosměrný. Podle tohoto
režimu je navrženo i svislé dopravní značení, které je také součástí stavebního objektu SO 101.
Odvodnění nového povrchu komunikace bude zajištěno pomocí uličních vpustí a liniových
odvodňovacích systémů zaústěných do jednotné kanalizace.
V rámci SO 101 budou upraveny sloupy VO (veřejného osvětlení).
Provoz v ulicích Nové domovy a Příkrá v době stavby bude organizován pomocí svislého
dopravního značení osazeného v rámci SO 101 před zahájením stavebních prací. Náplní
předmětné přílohy je dopravní zařízení a svislé dopravní značení sloužící k upozornění na existenci
stavby a provozu s tím spojeným.

9 Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření
Všechny výsledky a závěry z průzkumů, podkladů a měření, získaných či prováděných v rámci
zpracované dokumentace, jsou popsány již v předchozích částech této průvodní zprávy, zejména
pak v kapitole č. 3. Všechny potřebné výstupy a údaje byly zapracovány do projektové
dokumentace a sloužily jako základní podklad pro vypracování jednotlivých stavebních objektů či
jiných příloh.

10 Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území,
kulturní památky

AP2projekt s.r.o.
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ochranné pásmo na obě strany

Podzemní elektrická vedení do 110 kV včetně……………......... 1 m od krajního kabelu
Vodovodní potrubí do průměru 500 mm včetně .........................
potrubí

1,5 m od vnějšího líce stěny

Podzemní vedení STL plynovodů ……………............................1 m na obě strany od půdorysu

Stavba se dotýká některých ochranných pásem stávajících inženýrských sítí. Stavební činnost
v blízkosti všech ochranných pásem je nutné provádět podle obecně platných předpisů a podle
podmínek jednotlivých správců uvedených na jejich vyjádřeních. Veškerá stavební činnost musí
probíhat pouze na plochách určených projektem a vymezených obvodem staveniště.
V prostoru stavby se nenachází žádné národní kulturní památky ani chráněná území.
Staveniště neleží v žádném ochranném pásmu zvláště chráněného území ve smyslu zákona ČNR č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ani ochranným pásmem ložiska nerostných surovin.
Navrhované MK neleží v žádném vyhlášeným ochranném pásmu významných zdrojů vody.

11 Zásah stavby do území
V prostoru stavby nedojde k demolici žádného stavebního objektu.
Rozsah zemních prací je dán návrhem nové konstrukce vozovky.
Stavba rekonstrukce ulice bude probíhat pouze po pozemcích ostatních nebo manipulačních
ploch.
V rámci stavby nedojde k dotčení pozemků ZPF.
V rámci stavby nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL).
V rámci rekonstrukce MK není nutno kácet žádné stromy.

12

Nároky stavby na zdroje a její potřeby

Plochy pro zařízení staveniště a skládky materiálu si zajistí zhotovitel stavby ve spolupráci s jejím
investorem.
Zhotovitel stavby si zajistí také připojení zařízení staveniště na potřebné inženýrské sítě.

13 Vliv stavby a provozu na PK na zdraví a životní prostředí
Vliv stavby a provozu v MK Nové domovy a Příkrá na životní prostředí bude zanedbatelný.
Stavba je umístěna na plochách, kde se již dnes nachází místní komunikace.
V rámci stavby budou vyprodukovány některé stavební odpady. V průběhu výstavby musí
zhotovitel dodržovat zejména ustanovení uvedených zákonů a zákonných opatření:
- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
- Vyhláška MŽP ČR a Mzd ČR č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností
odpadů
- Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog
odpadů)
AP2projekt s.r.o.
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- 311/1991 Sb. o státní správě v odpadovém hospodářství
- 401/1991 Sb. o programech odpadového hospodářství
- 521/1991 Sb. o vedení evidence odpadů
- 513/1992 Sb. nařízení vlády o podrobnostech nakládání s odpady

14 Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti
Návrh rekonstrukce ulice Nové domovy a Příkrá odpovídá požadavkům na provoz a bezpečnost
stavby z hlediska silničního provozu.
Směrové, výškové i šířkové uspořádání a nová konstrukce vozovky zaručují splnění
požadovaných užitných i funkčních vlastností stavby i mechanickou odolnost a stabilitu.
Parametry navrhované stavby jsou v souladu s ustanoveními ČSN 73 6056, ČSN 736102, ČSN
736110 a dalšími souvisejícími normami a TP 103.
Požárně bezpečnostní řešení
Vzhledem k charakteru stavby je, ve vazbě na § 41 odst. 2 vyhl. č. 246/2001 Sb., obsah požárně
bezpečnostního řešení stavby přiměřeně omezen.
Jedná se o dopravní stavbu navrženou převážně z nehořlavých materiálů. Součástí stavby nejsou
žádné nadzemní stavební objekty obsahující místnosti vyžadující vytvoření samostatného
požárního úseku. Stanovení požárního rizika ani stupně požární bezpečnosti není nutné u žádného
objektu. Mezní velikost požárních úseků není nutné hodnotit.
Součástí stavby nejsou protihluková opatření, která by bránila úniku osob při požáru. Součástí
stavby není tunel ani skrytý zářez, které by omezovaly bezpečný únik osob při nehodě a
následném požáru.
Zásahové cesty ani nástupní plochy není nutné zřizovat. Podmínky pro provedení požárního
zásahu jsou standardní. Lze předpokládat dopravní nehodu s následným požárem nebo únikem
nebezpečné látky. K těmto případům nelze navrhnout konkrétní opatření stavebního rázu.
Stavba nevytváří požárně nebezpečný prostor. Odstupové vzdálenosti vyhovují.
Na ulici je zajištěn průjezdný profil výšky min. 4100 mm.
Evakuace zvířat a majetku není projektem navržena. Navržené řešení je pro daný účel stavby
vyhovující.
Odstupové vzdálenosti se neposuzují.
Zabezpečení požární vodou, vnitřní a vnější odběrní místa ani zvláštní hasební látky není nutné v
souvislosti s navrženou stavbou zřizovat. Materiály, které nelze hasit vodou, nejsou projektem
stavby navrženy.
Není navržen prostor vyžadující instalaci hasicích přístrojů.
Požárně bezpečnostní zařízení nejsou navržena.
Pro bezpečnost zasahujících jednotek při hašení nebo provádění záchranných prací není nutné
stanovovat další zvláštní opatření.
Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí
Návrh stavby v maximální možné míře respektuje požadavky na ochranu zdraví i životních
podmínek. Stavba je provedena v souladu s příslušnými normami i předpisy.
Stavba nezpůsobí zatížení okolí nadlimitním množstvím emisí.
Ochrana proti hluku
Okolní pozemky a budovy není nutné chránit před nadlimitním hlukem.
AP2projekt s.r.o.
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Úspora energie
Stavba rekonstrukce MK Nové domovy nebude znamenat úsporu energie.
Hledisko civilní ochrany
Stavba není v rozporu s potřebami CO.

15 Další požadavky
Užitné vlastnosti stavby
Všechny stavební objekty jsou navrženy podle příslušných norem, zákonů a předpisů a zaručují
dostatečnou kapacitu své konkrétní funkce, stejně jako splnění obecně technických požadavků na
výstavbu, snadnou údržbu a životnost.
Při návrhu stavby byla respektovány požadavky vyhl. MMR ČR č.137/1998 o obecných
technických požadavcích na výstavbu a vyhl.MDS ČR č.104/1997, kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích (obě v platném znění).
Dodržením parametrů a požadavků základních ČSN pro projektování pozemních komunikací
(ČSN 736110, 736102, 736056 atp.) jsou splněny i podmínky, uváděné v jednotlivých
paragrafech vyhl. č. 104/1997. Vlastní obecně technické podmínky stanoví §§ 16 – 36. Podmínky
v jednotlivých paragrafech byly při návrhu technického řešení dodrženy, není nutno zajišťovat
např. souhlas s odchylným technickým řešením u žádného z jednotlivých stavebních objektů.
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace:
V rámci akce: „Rekonstrukce MK – Nové Domovy, Český Krumlov“ se navrhují stavební úpravy
místních komunikací. V návrhu se proto vykytují i prvky pro osoby s omezenou schopností
pohybu a orientace jako jsou signální a varovné pásy.
Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí
Stavba zpevněné plochy nebude ohrožena škodlivými účinky vnějšího prostředí, nepočítáme-li
povětrnostní podmínky.
Stavba se nenachází na poddolovaném území.

V Českých Budějovicích, září 2013

Příloha:

AP2projekt s.r.o.

Michal Šlinc

tabulka pozemků dotčených stavbou
situace se zákresem do mapy kn
info výpis – vlastníci

Strana: 10

Stavba: Rekonstrukce MK Nové domovy, Český Krumlov
Stupeň: DSP

A – Průvodní zpráva

Příloha 1: TABULKA POZEMKŮ DOTČENÝCH STAVBOU

Stavba je umísťována na těchto pozemcích:
číslo
pozemku

druh pozemku

LV

vlastník

488/3

ost. plocha

10001

Město Český Krumlov

1320/1

ost. plocha

10001

Město Český Krumlov

324/14

ost. plocha

10001

Město Český Krumlov

488/1

ost. plocha

10001

Město Český Krumlov

324/43

ost. plocha

10001

Město Český Krumlov

1608

ost. plocha

10001

Město Český Krumlov

324/44

ost. plocha

10001

Město Český Krumlov

324/13

ost. plocha

10001

Město Český Krumlov

AP2projekt s.r.o.

Strana: 11

Informace o parcele | Nahlížení do katastru nemovitostí

Stránka č. 1 z 1

Informace o parcele
Parcelní číslo:

488/3

Obec:

Český Krumlov [545392]⇗

Katastrální území:

Český Krumlov [622931]

Číslo LV:

10001
2

Výměra [m ]:

1413

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

DKM

Určení výměry:

Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití:

manipulační plocha

Druh pozemku:

ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo

Adresa

Podíl

Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 38101 Český Krumlov

Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva
Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy
Typ
Změna výměr obnovou operátu
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Český Krumlov⇗
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 22.10.2013 06:32:28.
© 2004 - 2013 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗

Verze aplikace: 4.7.2 build 26

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=s99EQ0owbgJNM26gumi... 22.10.2013

Informace o parcele | Nahlížení do katastru nemovitostí

Stránka č. 1 z 1

Informace o parcele
Parcelní číslo:

1320/1

Obec:

Český Krumlov [545392]⇗

Katastrální území:

Český Krumlov [622931]

Číslo LV:

10001
2

Výměra [m ]:

3243

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

DKM

Určení výměry:

Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití:

ostatní komunikace

Druh pozemku:

ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo

Adresa

Podíl

Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 38101 Český Krumlov

Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva
Typ
Věcné břemeno (podle listiny)
Věcné břemeno vedení

Jiné zápisy
Typ
Změna výměr obnovou operátu
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Český Krumlov⇗
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 22.10.2013 06:32:28.
© 2004 - 2013 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗

Verze aplikace: 4.7.2 build 26
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Informace o parcele
Parcelní číslo:

324/14

Obec:

Český Krumlov [545392]⇗

Katastrální území:

Český Krumlov [622931]

Číslo LV:

10001
2

Výměra [m ]:

1695

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

DKM

Určení výměry:

Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití:

ostatní komunikace

Druh pozemku:

ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo

Adresa

Podíl

Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 38101 Český Krumlov

Způsob ochrany nemovitosti
Název
památkově chráněné území

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva
Typ
Věcné břemeno (podle listiny)
Věcné břemeno vedení

Jiné zápisy
Typ
Změna výměr obnovou operátu
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Český Krumlov⇗
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 22.10.2013 06:32:28.
© 2004 - 2013 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗

Verze aplikace: 4.7.2 build 26
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Informace o parcele
Parcelní číslo:

488/1

Obec:

Český Krumlov [545392]⇗

Katastrální území:

Český Krumlov [622931]

Číslo LV:

10001
2

Výměra [m ]:

964

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

DKM

Určení výměry:

Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití:

ostatní komunikace

Druh pozemku:

ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo

Adresa

Podíl

Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 38101 Český Krumlov

Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva
Typ
Věcné břemeno vedení

Jiné zápisy
Typ
Změna výměr obnovou operátu
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Český Krumlov⇗
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 22.10.2013 06:32:28.
© 2004 - 2013 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗

Verze aplikace: 4.7.2 build 26
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Informace o parcele
Parcelní číslo:

324/43

Obec:

Český Krumlov [545392]⇗

Katastrální území:

Český Krumlov [622931]

Číslo LV:

10001
2

Výměra [m ]:

1022

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

DKM

Určení výměry:

Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití:

zeleň

Druh pozemku:

ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo

Adresa

Podíl

Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 38101 Český Krumlov

Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy
Typ
Změna výměr obnovou operátu
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Český Krumlov⇗
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 22.10.2013 06:32:28.
© 2004 - 2013 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗

Verze aplikace: 4.7.2 build 26
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Informace o parcele
Parcelní číslo:

1608

Obec:

Český Krumlov [545392]⇗

Katastrální území:

Český Krumlov [622931]

Číslo LV:

10001
2

Výměra [m ]:

2417

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

DKM

Určení výměry:

Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití:

ostatní komunikace

Druh pozemku:

ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo

Adresa

Podíl

Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 38101 Český Krumlov

Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva
Typ
Věcné břemeno vedení

Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Český Krumlov⇗
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 22.10.2013 06:32:28.
© 2004 - 2013 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗

Verze aplikace: 4.7.2 build 26
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Informace o parcele
Parcelní číslo:

324/44

Obec:

Český Krumlov [545392]⇗

Katastrální území:

Český Krumlov [622931]

Číslo LV:

10001
2

Výměra [m ]:

771

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

DKM

Určení výměry:

Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití:

ostatní komunikace

Druh pozemku:

ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo

Adresa

Podíl

Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 38101 Český Krumlov

Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva
Typ
Věcné břemeno vedení

Jiné zápisy
Typ
Změna výměr obnovou operátu
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Český Krumlov⇗
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 22.10.2013 06:32:28.
© 2004 - 2013 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗
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Informace o parcele
Parcelní číslo:

324/13

Obec:

Český Krumlov [545392]⇗

Katastrální území:

Český Krumlov [622931]

Číslo LV:

10001
2

Výměra [m ]:

5461

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

DKM

Určení výměry:

Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití:

zeleň

Druh pozemku:

ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo

Adresa

Podíl

Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 38101 Český Krumlov

Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Český Krumlov⇗
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 22.10.2013 06:32:28.
© 2004 - 2013 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗

Verze aplikace: 4.7.2 build 26

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=ZDqeyIf2dpc3g8lC29ceE... 22.10.2013

Poznámka: Pro vytý ení všech lomových bod bude zhotoviteli
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B.6 – Bezbariérové užívání

Úvod

V rámci akce: „Rekonstrukce MK – Nové Domovy, eský Krumlov“ se navrhují stavební
úpravy místních komunikací. V návrhu se proto vykytují i prvky pro osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace.

2

Prvky bezbariérového užívání

Prvky bezbariérového užívání jsou patrné z p íloh této zprávy.
Signální pás je zvláštní forma um lé vodicí linie ozna ující místo odbo ení z vodicí linie k
orienta n d ležitému místu, zejména ur uje p ístup k p echodu pro chodce, pop ípad k
železni nímu p ejezdu nebo p echodu a sou asn ur uje sm r p echázení, p ístup k místu
nástupu do vozidel ve ejné dopravy nebo p ístup ke schod m do podchodu nebo na lávku a
ur uje okraj obytné a p ší zóny; neur uje p ístup k jednotlivým institucím. Signální pás musí mít
ší ku 800 až 1000 mm a délka jeho sm rového vedení musí být nejmén 1500 mm, u zm n
dokon ených staveb lze v od vodn ných p ípadech tuto hodnotu snížit až na 1000 mm. Povrch
signálního pásu musí mít nezam nitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí;
musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem. Povrch plochy do vzdálenosti nejmén 250 mm od
tohoto pásu musí být rovinný p i dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být v i
signálnímu pásu vizuáln kontrastní. Osoby se zrakovým postižením se pohybují v pruhu ší e
800 mm p i okraji signálního pásu. Od požadavku na vizuální kontrast lze ustoupit v
památkových zónách a rezervacích, v soub hu chodníku a cyklistické stezky nebo pásu pro inline brusle a p i použití barevných vzor v dlažb . Signální pás musí za ínat u p irozené nebo
um lé vodicí linie. Zm ny sm ru a odbo ky se z izují p ednostn v pravém úhlu. V míst , kde se
spojují dv trasy signál. pás , musí být signální pásy p erušeny v délce odpovídající jejich ší ce.
Varovný pás je zvláštní forma um lé vodicí linie ohrani ující místo, které je pro osoby se
zrakovým postižením trvale nep ístupné nebo nebezpe né, zejména hmatov definuje rozhraní
mezi chodníkem a vozovkou v míst sníženého obrubníku, ur uje hranici vstupu na železni ní
p ejezd nebo p echod, okraj nástupišt tramvajové zastávky s pojížd ným mysem, místo se
zákazem vstupu, konec ve ejnosti p ístupné ásti nástupišt kolejové dopravy, okraj zpevn né
plochy na železnici, sestupný schod zapušt ný do chodníku nebo zm nu dopravního režimu na
okraji obytné a p ší zóny. Varovný pás musí mít ší ku 400 mm a jeho povrch musí mít
nezam nitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí; musí být vnímatelný bílou
holí a nášlapem. Povrch plochy do vzdálenosti nejmén 250 mm od tohoto pásu musí být rovinný
p i dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být v i varovnému pásu vizuáln
kontrastní. Od požadavku na vizuální kontrast lze ustoupit v památkových zónách a rezervacích.
Varovný pás musí p esahovat signální pás na obou stranách nejmén o 800 mm. Na chodníku s
ší kou mén než 2400 mm, na kterém nelze vytvo it p esah na obou stranách, musí být signální
pás veden na stran u p irozené vodicí linie a p esah varovného pásu se pak z izuje pouze na
jedné stran .

3

Použité p edpisy

SN 73 6110 – Projektování místních komunikací, ZM NA Z1
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Vyhláška .398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb
TP 65 – Zásady pro dopravní zna ení na pozemních komunikacích 12/2002
T 103 – Navrhování obytných zón
Provedení varovných a signálních pás z mozaikové dlažby – použít materiál viz. p íloha 1.

P ílohy :
B.6-P1
B.6-P2
B.6-P3

Detail zp sobu úpravy sníženého obrubníku s varovným pásem
Detail vodící linie chodníku
Detail zp sobu úpravy – vjezd do obytné zóny – chodníkový p ejezd

V eských Bud jovicích, zá í 2013

AP2projekt s.r.o.
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Technická zpráva

Nápl a situa ní umíst ní objektu

P edm tem tohoto stavebního objektu je rekonstrukce místních komunikací Nové domovy a P íkrá
v úseku od ul. K ížová až po ul. Rybni ní. Délka úpravy Nové domovy - stavebn rozd lené na
MK „Nové domovy 1“ - délka úpravy 92,63m a MK „Nové domovy 2“ – délka úpravy 147,49m.
Rekonstrukce MK „P íkrá“ – délka úpravy 137,88m.

3

Sm rové a výškové ešení

V daném úseku je trasa MK Nové domovy a P íkrá navržená tak, aby bylo možné co nejlépe
za lenit požadované ší kové uspo ádání do prostoru vy len ného pro stavbu, tedy území mezi
bytovou zástavbou, resp. silni ního pozemku.
Sm rové pom ry :
Jsou dány polohou dnešní komunikace.
Výškové pom ry :
Niveleta p eložky je „rozlámána“ relativn malým po tem lomových bod s ohledem na co možná
nejideáln jší slad ní p í ného profilu rekonstruované komunikace s výškovými úrovn mi vstup ,
vjezd a niveletami navazujících komunikací.
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P í né uspo ádání
•
•
•
•
•
•
•
•

Rekonstrukce MK Nové domovy a P íkrá je navržena v ší kových parametrech
odpovídající kategorii MO1p s ší kovým uspo ádáním :
jízdní pruh [ a ] „Nové domovy 1“ .......... 2,75 a 3,00 m (komunikace obousm rná)
jízdní pruh [ a ] „Nové domovy 2“ .......... 4,00 m (komunikace jednosm rná)
jízdní pruh [ a ] „P íkrá“ .......................... 3,50 m (komunikace jednosm rná)
parkovací pruhy [ cp ] ............................ 4,50 a 4,80 ( SN 73 6056) kolmé stání
parkovací pruhy [ cp ] ............................ 4,80 ( SN 73 6056) šikmé stání
parkovací pruhy [ cp ] ............................ 2,00 ( SN 73 6056) podélné stání
chodníky [ aCH ] ...................................... 2,00 m mezi zástavbou a jízdním pruhem

Vozovka má ší ku 5,50m u MK „Nové domovy 1“, u MK „Nové domovy 2“ je ší ka vozovky
4,00m, u MK „P íkrá“ je ší ka 3,50 mezi obrubami. Konstrukce vozovek viz vozovka .1 (povrch
živi ný).
Parkovací pruhy kolmé mají délku stání nejmén 4,50m s uvažovaným p evisem vozidla 0,5m
celkem tedy délka kolmého stání pro osobní vozidla iní 5,00m dle SN 73 6056. Základní a
nejmenší ší ka parkovacího stání je 2,50m – v p ípad krajního stání je zv tšeno o 0,25m
Parkovací stání jsou navrženy s ohledem na rozmíst ní ploch k umíst ní nádob na domovní a
separovaný odpad. Povrch parkovacího stání je tvo en kamennou dlažbou (viz vozovka .2).
Parkovací pruhy šikmé mají délku stání nejmén 4,70m s uvažovaným p evisem vozidla 0,5m
celkem tedy délka kolmého stání pro osobní vozidla iní 5,20m dle SN 73 6056. Základní a
nejmenší ší ka parkovacího stání je 2,90m – v p ípad krajního stání je zv tšeno o 0,25m
Povrch parkovacího stání je tvo en kamennou dlažbou (viz vozovka .2).
P í ný sklon : vozovka v etn vodícího proužku má základní p í ný sklon 2,5% sm rem
k vn jším okraj m komunikace (jednostranný sklon). P í ný sklon parkovacích pruh je ve sklonu
2,5% sm rem k vozovce.
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Chodníky
Veškeré p echody pro chodce a místa pro p echázení mají úpravu (výšky obrubník , p í né a
podélné sklony, povrchová úprava) v souladu s vyhláškou .398/2009 Sb. o obecných požadavcích
zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb
Místa pro p echázení :
Místa pro p echázení jsou upravena jako bezbariérové a jsou vybavena varovným a signálním
pásem podle vyhlášky .398/2009 Sb.. Místa pro p echázení jsou navržena v ší ce 3,0 m.
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Konstrukce vozovky, chodník

Návrh konstrukce vozovky je proveden v souladu s p edpisy TP102, TP109, TP151 a normami
SN EN 13108, 73 6125, 73 6126 a 73 6129.
Základní údaje vozovky
Nové domovy, P íkrá .......................................................... MO1p ( SN 73 6110)
Funk ní t ída komunikace ................................................... C
( SN 73 6110,tab.1)
Návrhová úrove porušení vozovky .................................... D1 (TP170, tabulka 1)
O ekávaná t ída dopravního zatížení SN 73 6114 ............ IV (TP170, tabulka 2)
Délka návrhového období .................................................... 25 rok
VOZOVKA .1: Vozovka živi ná
Katalogový list D1-N-6 dle katalogu vozovek pozemních komunikací TP 170
Návrhová úrove porušení vozovky - t ída dopravního zatížení : D1 - IV
Konstrukce vozovky :
Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu .................................................... ACO 11+ .. tl. 50 mm
Spojovací post ik 0,3 kg/m2 ................................................................... PS-E .......... tl. 0 mm
Asfaltový beton pro ložní vrstvu ........................................................... ACO 16+ .. tl. 70 mm
Infiltra ní post ik 0,6 kg/m2 ................................................................... PI-E........... tl. 0 mm
Vrstva ze sm si stmelené cementem ...................................................... SC C8/10..... tl. 130mm
Št rkodr ................................................................................................. ŠDA0-63.... tl. 200 mm
Celkem .................................................................................................. . ................. 450 mm
Použité normy a technické p edpisy :
SN EN 13108-1 – ACO 11+; ACL 16+ ;
PS-E; PI-E SN 73 6129, SN 73 6126-1 – ŠD
VOZOVKA .2: Parkovací pruhy – kamenná dlažba
Katalogový list D1-D-1 dle katalogu vozovek pozemních komunikací s dlážd nými kryty
Návrhová úrove porušení vozovky - t ída dopravního zatížení : D1 - VI
Konstrukce vozovky :
Dlažba betonová tl. 100 mm .................................................................. DL............. tl. 100 mm
Hrubé drcené kamenivo .......................................................................... HDK 4-8 ... tl. 40 mm
Vrstva ze sm si stmelené cementem ...................................................... SC C8/10..... tl. 120mm
Št rkodr ................................................................................................. ŠDB0-63 .... tl. 150 mm
Celkem
410 mm
Použité normy a technické p edpisy : SN 73 6131-1 – DL, SN 73 6126-1 – ŠD, HDK, SN
736124-1 – SC 0/32 C 8/10
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Konstrukce chodník
Dlažba kamenná tl. 100 mm ................................................................. DL............. tl. 100 mm
Hrubé drcené kamenivo .......................................................................... HDK 4-8 ... tl. 40 mm
Št rkodr ................................................................................................. ŠDB 0-32 ... tl. 200 mm
Celkem .................................................................................................. .................. 340 mm
Použité normy a technické p edpisy : SN 73 6131-1 – DL / SN 73 6126-1 – ŠD, HDK

Konstrukce chodník v místech vjezd
Dlažba kamenná tl. 100 mm .................................................................. DL............. tl. 100 mm
Hrubé drcené kamenivo .......................................................................... HDK 4-8 ... tl. 40 mm
Vrstva ze sm si stmelené cementem ...................................................... SC C8/10..... tl. 120mm
Št rkodr ................................................................................................. ŠDB0-63 .... tl. 150 mm
Celkem
410 mm
Použité normy a technické p edpisy : SN 73 6131-1 – DL / / SN 73 6126-1 – ŠD, HDK
SN 736124-1 – SC 0/32 C ¾

Konstrukce chodníkového p ejezdu – vjezd do zóny 30
Dlažba kamenná tl. 100 mm ................................................................. DL............. tl. 100 mm
Betonové lože ......................................................................................... C30/35 ...... tl. 50 mm
Vrstva ze sm si stmelené cementem ...................................................... SC C8/10..... tl. 130mm
Št rkodr ................................................................................................. ŠDA0-63.... tl. 200 mm
Celkem .................................................................................................. .................. 480 mm
Použité normy a technické p edpisy : SN 73 6131-1 – DL / SN 73 6126-1 – ŠD, MZK
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Odvodn ní

Projektovaná komunikace Nové domovy a P íkrá je navržena v celé délce do obrub. Pro zajišt ní
odvodn ní jsou dnes pod obrubníky umíst ny uli ní vpusti, které jsou zaúst ny do jednotné
kanalizace.
V rámci stavebních úprav budou stávající uli ní vpusti vym n ny za nové, dojde taktéž k novému
dopln ní t chto vpustí. V místech minimálních spád vozovky budou osazeny
liniové
odvod ovací systémy. Všechny nové vpusti a lin. odvod ovací systémy budou svedeny do stávající
jednotné kanalizace.
Nové uli ní vpusti jsou navrženy s usazovacím otvorem a syfonovým odtokem.

7

Zemní práce

Sou ástí stavby jsou b žné zemní práce v podob sejmutí ornice, provedení p ípadných úprav
podloží, úprava zemní plán apod. Stávající terén bude v pot ebných místech odhumusován
v tlouš ce 0,15-0,20m.

8

Dopravní zna ení

Dopravní zna ení komunikace je sou ástí samostatné p ílohy tohoto objektu – viz. p íloha 101.7 –
Dopravní zna ení.
AP2 projekt s.r.o.
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9 Dopravn inženýrské opat ení
P i provád ní stavby „Rekonstrukce MK – Nové Domovy, eský Krumlov“ bude nutné upravit provoz
v místních komunikacích v p ilehlé oblasti prostoru a v ulicích Nové domovy, P íkrá, Nová a
K ížová. Sou ástí stavebního objektu je vybavení stávajících komunikací do asným svislým
dopravním zna ením.
Provoz po dobu trvání úpravy bude upraven do asným dopravním zna ením dle situace p ílohy
C101.6 - Dopravn inženýrské opat ení.

10

Vegeta ní úpravy, zatravn ní

Základní informace jsou uvedeny v TKP 13-vegeta ní úpravy a v dalších p edpisech v TKP
uvedených. Trávník je nutno založit tak, aby p i p edání spl oval parametry stanovené TKP.
Zakládání trávníku
Trávník bude založen výsevem. P ed výsevem je nutno vrchní vrstvu p dy obd lat (frézování 2x,
smykování, vlá ení), urovnat a vysbírat kameny. Výsev se provádí ru n . Po výsevu se travní
semeno zapraví a povrch p dy se uválí. Zakládání trávníku zahrnuje také první posekání.
Travní sm s
Je byla travní sm s obvyklá pro trávníky podél komunikací na místech vystavených slunci a
pro zelené plochy ve m stech, pro st edn t žké a t žké p dy s výslunnou polohou.
dávkování: 15g/1m2
Ošet ování trávníku
V projektu je po ítáno s ošet ením trávníku 3x. Ošet ují se plochy mimo výsadby. Ošet ování
trávníku zahrnuje kosení trávy se shrabáním a odvozem shrabk na skládku, p ípadn dosev
nevzešlých míst apod. tak, aby trávník p i p edávání spl oval parametry TKP.

11
ešení p ístupu a užívání ve ejn p ístupných
komunikací a ploch souvisejících se staveništ m osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace
V rámci akce: „Rekonstrukce MK – Nové Domovy, eský Krumlov“ se navrhují stavební úpravy
místních komunikací. V návrhu se proto vykytují i prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu
a orientace jako jsou signální a varovné pásy viz p íloha „B.2 – Koordina ní situace stavby“ a „B.6
– Bezbarierové užívání“.

12 Bezpe nost a ochrana zdraví
P i provád ní prací na staveništích je t eba dodržovat právní a ostatní p edpisy k zajišt ní
bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci, ustanovení technických norem ( SN), bezpe nostních a
hygienických p edpis .
Právní a ostatní p edpisy k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci (vymezení pojmu je
uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona . 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou p edpisy na
ochranu života a zdraví, p edpisy hygienické a protiepidemické, technické p edpisy, technické
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dokumenty a technické normy, stavební p edpisy, dopravní p edpisy, p edpisy o požární ochran a
p edpisy o zacházení s ho lavinami, výbušninami, zbran mi, radioaktivními látkami, chemickými
látkami a chemickými p ípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky
týkající se ochrany života a zdraví.
Pokud p i stavební innosti dochází ke st etu se silni ní, železni ní, p ší nebo vodní dopravou, je
nutné identifikovat tato rizika a p ijmout pot ebná opat ení k zabrán ní ohrožení ve ejnosti. P i
stavebních a udržovacích pracích na silnicích za provozu je nutné p ijmout pot ebná preventivní
opat ení k zabrán ní ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) ve ejnou dopravou.
N které základní právní p edpisy:
•

Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce.

•

Zákon . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví
p i práci v pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti
nebo poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy (zákon o zajišt ní dalších podmínek
bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci).

•

Na ízení vlády .591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu
zdraví p i práci na staveništích.

•

Na ízení vlády . 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provád ní zkoušek z odborné
zp sobilosti.

•

Na ízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i
práci na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky.

•

Na ízení vlády . 101/2005 Sb., o podrobn jších požadavcích na pracovišt a pracovní
prost edí.

•

Na ízení vlády . 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umíst ní bezpe nostních zna ek a
zavedení signál .

•

Na ízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci.

•

Na ízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe ný provoz a
používání stroj , technických za ízení, p ístroj a ná adí.

•

Na ízení vlády . 201/2010 Sb., o zp sobu evidence úraz , hlášení a zasílání záznamu o
úrazu.

•

Na ízení vlády . 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování
osobních ochranných pracovních prost edk , mycích, isticích a dezinfek ních prost edk .

•

Zákon . 251/2005 Sb., o inspekci práce.

•

Zákon . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví a o zm n n kterých souvisejících
zákon .

Dle § 15, odst. 2, zákona . 309/2006 Sb budou-li na staveništi vykonávány práce a innosti
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které stanovuje
p íloha . 5 NV 591/2006 Sb, zadavatel stavby zajistí, aby p ed zahájením prací na staveništi byl
zpracován plán bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi (plán BOZP).
Plán BOZP je zpracován na základ informací známých v dob jeho zpracování a p ed zahájením
stavebních prací musí být aktualizován na základ dalších vstupních informací a p ípadn
p izp soben skute nému stavu a podstatným zm nám b hem provád ní stavby.
AP2 projekt s.r.o.
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Plán BOZP se vztahuje na všechny právnické a fyzické osoby, které se osobn podílí na zhotovení
stavby, ale nezbavuje tyto osoby povinnosti znát a dodržovat všechny platné zákony, p edpisy,
normy a na ízení pot ebné k jejich innosti, ani pokud nejsou obsaženy v plánu BOZP.

13

Postup výstavby a technologické postupy

Lh ty a termíny výstavby vyplynou z výb rového ízení na zhotovitele a finan ních možností
investora, p ípadn dalších okolností. Dodržení plynulosti a koordinovanosti stavby je povinen
zajistit zhotovitel stavby. K tomuto ú elu m že sloužit orienta ní harmonogram výstavby.
Podrobný harmonogram prací pro celou stavbu stejn jako díl í harmonogramy pro jednotlivé S.O.
budou zpracovány zhotovitelem v dostate ném p edstihu p ed zahájením stavby. S tímto asovým
plánem budou seznámeni všichni dodavatelé, subdodavatelé a zhotovitelé. Harmonogram bude
zpracován tak, aby nemohlo docházet ke zvýšenému tlaku na pracovní tempo a zatížení
zam stnanc a aby jednotlivé fáze pracovních postup plynule navazovaly, a bude pravideln
aktualizován s ohledem na skute ný postup prací.

14 Ostatní objekty a ešení
Výstavba bude probíhat v n kolika etapách, podle harmonogramu stanoveného zhotovitelem
stavby v návaznosti na ostatní objekty, tj. p eložky inženýrských sítí a další silni ní objekty.
Výstavba S.O.101 bude probíhat výhradn v zastav ném území a bude znamenat omezení
provozu na p edm tné komunikaci i navazujících ulicích.
Upozorn ní .1 :
Zhotovitel zajistí po celou dobu stavby možnost odvozu domovního odpadu. Tím se rozumí, že
v p ípad provád ní zemních prací v celé ší ce vozovky na své náklady (zohledn né v
nabídkovém ízení) zajistí dopravu nádob s domovním odpadem do míst, kam je možné zajetí
voz na sb r odpadu .
Upozorn ní .2 :
Z d vodu nebezpe í poškození okolních objekt , vlivem necitliv zvolené technologie hutn ní,
musí zhotovitel volit takovou technologii p i realizaci stavebního objektu S.O.101, s použitím
vibra ních stroj p i hutn ní zásyp a konstruk ních vrstev vozovky, která odpovídá dané
problematice.
Upozorn ní .3 :
Je nutné, aby po celou dobu výstavby zhotovitel umožnil majitel m dom p ší p ístup do svých
objekt . Dále je pot eba, aby zhotovitel vhodnou formou (nap . letáky do schránek)
komunikoval s majiteli dom v ulici a vždy je v as informoval o chystaných zm nách a
omezeních provozu v této ulici. P edpokládá se také, že ze strany zhotovitele bude navázána
spolupráce s p íslušnými pracovníky M stského ú adu v eském Krumlov .

V . Bud jovicích, zá í 2013
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TECHNICKÁ

ZPRÁVA

1 Identifika ní údaje
Stavba
Název stavby:
Název p ílohy:
Místo stavby:
Katastrální území:
Kraj:
Druh stavby:
Druh dokumentace:

Rekonstrukce MK – Nové Domovy, eský Krumlov
Odvodn ní
eský Krumlov
eský Krumlov
Jiho eský
Stavební úpravy
Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Objednatel dokumentace - investor
Investor:

M sto eský Krumlov

Zhotovitel dokumentace
Projektant :

AP2 projekt s.r.o.
Zátkovo náb eží 448/7
370 01 . Bud jovice
I 46625895, DI CZ28149271

Zodpov dný projektant : Michal Šlinc, autorizovaný technik v oboru dopravní stavby,
specializace nekolejová doprava
KAIT 0102089
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2 Výchozí podklady
-Zam ená situace zájmového území, v etn výškopisu
-Doklady o existenci a pr b hu stávajících podzemních sítí, které p edali správci t chto vedení
-Orienta ní situa ní vedení sítí
-Konzultace se správcem sít

3 Technické ešení
P edm tem projektu je odvedení deš ových vod z povrchu komunikace v ulicích místních
komunikacích „ MK - Nové domovy a P íkrá“ v eském Krumlov . Stávající místní komunikace
jsou navrženy v celé délce do obrub. Stavebními úpravami (viz koordina ní situace) a pro zajišt ní
odvodn ní je nutno pod obrubníky osadit uli ní vpusti a liniové odvod ovací systémy (LOS).
T mito vpustmi – LOS bude deš ová voda svedena do stávající jednotné kanalizace. Do adu
jednotné kanalizace budou provedeny navrtávky pro napojení p ípojek uli ních vpustí.
Demolice – nepoužívané stávající uli ní vpusti v etn p ípojek budou vyjmuty ze zem a odvezeny
na skládku.

4 Vpusti
Uli ní vpusti se navrhují celoprefabrikované se zápachovou uzáv rkou, usazovacím prostorem,
koši na bahno a litinovou m íží. Pro vpusti umíst né na vozovce je nutné použít vtokové m íže pro
t ídu zatížení D400. Navrhují se použít uli ní vpusti s m íží 500x500mm Vpusti na vozovce budou
osazeny do odvod ovacího pruhu – pod obrubník. Vzhledem k možnosti cyklistického provozu
budou m íže nato eny kolmo ke sm ru jízdy.
Všechny m íže uli ních vpustí budou opat eny asfaltovým nát rem.

5 P ípojky uli ních vpustí
Odvádí deš ové vody od uli ních vpustí do kanaliza ní stoky. P ípojky se navrhují z trub PP DN
150. Jedná se o potrubí s žebrovanou st nou-konstrukce plného žebra. Uvnit je potrubí opat eno
reflexní šedo-bílou barvou. Kruhová pevnost potrubí SN16. Potrubí bude uloženo do pískového
lože.
P ípojky vpustí (DN150) do hlavního adu budou napojeny pomocí navrtávky. Všechny p ípojky
budou zaúst ny do horní ásti profilu se zachováním sv tlosti.
Sklony p ípojek uli ních vpustí mohou být max. 40%, min. 1% dle SN 756101 „Stokové sít a
kanaliza ní p ípojky“.

6 Liniový odvod ovací systém
Osazení liniového odvod ovacího systému je navrženo z d vodu minimálního podélného spádu
vozovky - viz situace odvodn ní (p íloha .1). V ásti MK „Nové domovy 1“ budou žlaby osazeny
vpravo pod obrubníkem v míst mezi vozovkou a parkovišt m km 0,025-0,071 (dl. 78m). V ásti
MK „Nové domovy 2“ budou žlaby osazeny vlevo pod obrubníkem v míst mezi chodníkem a
vozovkou km 0,030-0,105 (dl.46m) a vpravo km 0,105-0,137 (dl. 27+8m).
Žlaby se navrhují sv tlosti 200mm, s potrubím DN150, s vnit ním sklonem. Na za átku žlabu
bude osazena elní st na. Žlaby budou kryty rošty, které budou odpovídat t íd zatížení D400.
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Vrchní hrana žlabu musí trvale ležet 3-5mm pod úrovní terénu. Horizontální síly vznikající
z roztažnosti povrchových materiál vozovky je nutno eliminovat dilata ními spárami. Bo ní
stabilita žlab je zaru ena. Nejsou nutná žádná další opat ení. Žlaby jsou uloženy do betonového
lože. Je nutno dodržet zp sob osazení daný výrobcem.

7 Provád ní objektu
Vytý ení
Vytý ení navrhovaných uli ních vpustí je ur eno v sou adnicích JTSK. Výpis sou adnic je sou ástí
p ílohy „Situace odvodn ní“.

Uložení potrubí
Výkop
Výkop pro uložení potrubí p ípojek uli ních vpustí se provádí v hloubce a sklonu nivelety dle PD.
Výkop bude proveden jako výkop v „pažené rýze“, protože se jedná o výkop v t lese komunikace.
Min. ší ka výkopu dle SN EN 1610 je 0,8m+pažení.
Lože
Trubky budou uloženy do výkopu se zhutn nou pískovou, pís itou nebo hlinitopís itou spodní
vrstvou o min. tl. 10cm. Trubky musí na terénu ležet v celé délce, je nutné zabránit vzniku
bodových styk , nap . na hrdlech (vyhloubení montážních jamek v okolí spoj ). Lože musí být
zhotoveno p ed položením trubky.
Obsyp
Pro obsyp se použije jemnozrnný nesoudržný materiál. Pro celou ú innou vrstvu se použijí
materiály dob e zhutnitelné. Obsyp bude proveden po vrstvách maximáln 150mm. P i zhut ování
nesmí dojít k p ímému kontaktu zhut ovacích za ízení s potrubím. Obsyp potrubí bude proveden
za stálého hutn ní do výšky min.200mm nad vrchol potrubí. P ímo nad potrubím se obsypová
zemina nezhut uje. P i obsypu a zhut ování nesmí dojít ke sm rovému nebo výškovému vybo ení
trub. Bo ní a krycí obsyp bude z nakupovaného materiálu.
Zásyp
Zhut ování zásypu po jednotlivých vrstvách se provádí po celé ší ce výkopu rovnom rn . Musí být
zachován stejný tlak na ob strany potrubí. Budou použita lehká vibra ní dusadla. Hutn ní zásypu
potrubí – dle p edepsaného hutn ní komunikace (dle platných TKP).
P i instalaci plastového potrubí je nutno dodržet veškeré podmínky, které stanovují výrobci a
dodavatelé potrubí.
Kanalizace se navrhuje dle SN 756101 „Stokové sít a kanaliza ní p ípojky“ a podle
souvisejících norem a p edpis .
Technologické postupy prací – viz „Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních
komunikací “.
Veškeré použité materiály, výrobky a pracovní postupy musí být v souladu s TKP.
P ed zahájením zemních prací je nutné vytý ení veškerých podzemních vedení od p íslušných
správc . Veškerá zjišt ná podzemní vedení jsou orienta n vyzna ena v situaci.
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Ostatní objekty a ešení

Poznámka: S úpravou nivelety, podélných a p í ných sklon vozovky dojde i k výškové úprav
šoupat, ul. vpustí a kanaliza ních poklop .
P ílohy:

- Situace odvodn ní komunikací
- Uli ní vpus 500x500
- Schema uložení potrubí
- Uložení liniového odvod ovacího systému

V . Bud jovicích, zá í 2013
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C.101.7 – Dopravní zna ení

ZPRÁVA

Identifika ní údaje
Název stavby :
Místo stavby :

Rekonstrukce MK – Nové Domovy, eský Krumlov
eský Krumlov

Stavební objekt :

SO 101 – Rekonstrukce MK – Nové Domovy

P íloha :

Dopravní zna ení

íslo p ílohy :

C.101.7

Popis stavebního objektu
Sou ástí stavebního objektu „SO 101 – Rekonstrukce MK – Nové Domovy“ stavby „Rekonstrukce
MK – Nové Domovy, eský Krumlov“ bude i osazení svislých dopravních zna ek a vyzna ení
vodorovného dopravního zna ení. Všechny svislé dopravní zna ky budou osazeny dle situace
dopravního zna ení - viz. p íloha této technické zprávy.. Pro rozhraní v míst vjezdu do „zóny 30“
bude spole n s svislým dopravním zna ením proveden i zpomalovací polštá z kamenné dlažby.

Vodorovné dopravní zna ení
Vodorovné dopravní zna ení bude vyzna eno dle p iložené situace.
Po dokon ení krytu komunikace bude vodorovné dopravní zna ení provedeno nást ikem
jednosložkovou barvou. Zna ení nebude profilované. Bude použita barva bílá. Provedení z
hlediska p esnosti, hodnoty initele jasu musí odpovídat SN EN 14 36. Použitá barva musí
odpovídat "Katalogu hmot pro vodorovné dopravní zna ky" schváleného MD R, platného pro
dané období.
Minimální hodnota retroreflexe na novém zna ení (tj. do dvanácti dn od položení) musí být
minimáln 200 mcd.lx-1.m-2, hodnota retroreflexe b hem záruky nesmí klesnout pod 100 mcd.lx1
.m-2.
Záruka je požadována 36 m síc . Doklad o m ení po áte ní hodnoty bude sou ástí doklad pro
p ejímku. M ení si zajistí dodavatel zna ení na vlastní náklady.
Vodorovné dopravní zna ení musí být provedeno podle TP 65 (Ministerstvo dopravy a
spoj
R / 20.9.2002), podle TP 133 (Ministerstvo dopravy a spoj
R / 2005) a Vzorových
list staveb pozemních komunikací VL 6, ást 6.2-Vodorovné dopravní zna ky (Ministerstvo
dopravy a spoj
R / 9.7.2001)
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Svislé dopravní zna ení
Svislé dopravní zna ení bude osazeno podle p iložených situací.
Velikost zna ek :
Svislé dopravní zna ení bude mít provedení v reflexní úprav v základní velikosti.
Výška písma :
Výška písma na dopravních svislých zna kách bude výrobcem zna ek provedena v souladu s TP
100 a vzorovými listy staveb pozemních komunikací VL 6.1.
Materiál :
Standartní zna ky se provedou lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými
rohy a samolepící folie v reflexní úprav sv teln technické vlastnosti t ídy 1.
B žné zna ky budou umíst ny na profilovaných sloupcích ∅ 60mm z ocelových žárov
zinkovaných trubek s osazením do demontovatelných patek.
Spojovací materiál bude z nekorodujícího materiálu. V p ípad kombinace materiál nesmí
docházet ke vzniku elektrolytické koroze.
Umíst ní zna ek :
Umíst ní zna ek a jejich výškové osazení nad úrovní krajnice a cyklostezky bude provedeno
podle TP 65 „Zásady pro dopravní zna ení na pozemních komunikacích“ kapitola 5 a TP 179.
Svislé dopravní zna ení musí být provedeno podle TP 65 (Ministerstvo dopravy R /
20.9.2002), podle TP 100 (Ministerstvo dopravy R / 13.2.2006) a TP 179, Vzorových list
staveb pozemních komunikací VL 6, ást 6.1-Svislé dopravní zna ky (Ministerstvo dopravy
R / 9.7.2001).

Zvláštní požadavky na postup
Realizace tohoto stavebního objektu si vyžádá dodržování p íslušných bezpe nostních a
hygienických p edpis , jakož i vyhlášky .99/1989 Sb. o pravidlech silni ního provozu v etn její
novely.

V . Bud jovicích, zá í 2013

Michal Šlinc

P íloha : - Situace dopravního zan ení
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ZPRÁVA

1 Identifika ní údaje
Stavba
Název stavby:
Místo stavby:
Katastrální území:
Kraj:
Druh stavby:
Druh dokumentace:

Rekonstrukce MK – Nové Domovy, eský Krumlov
eský Krumlov
eský Krumlov
Jiho eský
Stavební úpravy
Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Objednatel dokumentace - investor
Investor:

M sto eský Krumlov

Zhotovitel dokumentace
Projektant :

AP2 projekt s.r.o.
Zátkovo náb eží 448/7
370 01 . Bud jovice
I 46625895, DI CZ28149271

Zodpov dný projektant : Michal Šlinc, autorizovaný technik v oboru dopravní stavby,
specializace nekolejová doprava
KAIT 0102089
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2 Nápl objektu
P i provád ní stavby „Rekonstrukce MK – Nové domovy, eský Krumlov“ bude nutné upravit
provoz v ulicích-místních komunikacích v p ilehlé oblasti prostoru a v ulicích K ížová, Nová,
P íkrá a Nové domovy. Sou ástí stavebního objektu je vybavení stávajících komunikací do asným
svislým dopravním zna ením.
Provoz po dobu trvání úpravy bude upraven do asným dopravním zna ením podle situace
tohoto stavebního objektu S.O.101 p ílohy .8. Sou ástí úpravy bude i do asné zakrytí svislých
dopravních zna ek ur ených p i poch zce s dopravním inženýrem DI P R eský Krumlov p ed
samotnou realizací tohoto stavebního objektu. Pro tento ú el je v soupisu prací zavedena položka
na vykázání náklad spojených s t mito pracemi (zakrývání stávajících svislých dopravních zna ek
– montáž a demontáž).

3 Podmínky realizace stavby
3.1 Stávající DZ
Stávající dopravní zna ení, které je v rozporu s dopravn inženýrským opat ením, bude zakryto
(p eškrtnuto dle TP 66) – dle požadavk
SD m že být zrušení neplatností páskou jen po dobu
max. jednoho m síce. V p ípad delšího zneplatn ní než jeden m síc, musí být DZ p ekryto
ocelovým plechem p inýtovaným ke stávající DZ. (ocelový plech musí být opat en stejnou fólií stejné barvy a t ídy jako je DZ).

3.2 Úprava provozu – provizorní DZ
P i realizaci stavby „Rekonstrukce MK – Nové domovy, eský Krumlov“ budou stavební práce
probíhat vždy na jedné polovin ulice Nové domovy a ul. P íkrá. Rekonstrukce bude probíhat
minimáln ve dvou etapách. Náhradní objízdné trasy nebudou zna eny.

3.3 Provoz chodc
Zhotovitel stavby zajistí po celou dobu realizace p ístup obyvatel a majitel dom v t chto ulicích.
S tímto požadavkem souvisí ádn ozna ení výkop a jejich zabezpe ení proti pádu do jejich
hloubky.

4 Vodorovné dopravní zna ení
Není v rámci DIO této stavby navrženo.

5 Svislé dopravní zna ení
Svislé dopravní zna ení bude osazeno dle p iložené situace. Provedení svislých dopravních zna ek
(z hlediska p esnosti, hodnoty initele jasu, velikosti písmen) musí odpovídat SN EN 12899-1.
Velikost zna ek :
Svislé dopravní zna ení bude mít provedení v reflexní úprav v základní velikosti.
Výška písma : Výška písma na dopravních svislých zna kách bude výrobcem zna ek provedena
v souladu s TP 100 a vzorovými listy staveb pozemních komunikací VL 6.1.
Materiál :
Standardní zna ky se provedou lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy
a samolepící fólie v reflexní úprav sv teln technické vlastnosti t ídy 2.

AP2 projekt s.r.o.
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Technická zpráva

Podp rné sloupky k upevn ní p enosných zna ek budou z Jäkl profil osazených do podkladních
desek (v p ípad , kdy je to nezbytn nutné a stabilitu zna ek nelze zajistit jednou podkladní
deskou, je možné užití nejvýše dvou podkladních desek nad sebou).
Umíst ní zna ek :
Umíst ní zna ek a jejich výškové osazení nad úrovní krajnice bude provedeno podle TP 65
„Zásady pro dopravní zna ení na pozemních komunikacích“ v etn dodatku .1

6 Legislativní a normové podklady
-

-

Zákon . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon . 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Vyhláška Ministerstva dopravy a spoj . 30/2001 Sb, kterou se provád jí pravidla provozu
na pozemních komunikacích a úprava a ízení provozu na pozemních komunikacích
Vyhláška Ministerstva dopravy a spoj
. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj . 369/2001 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpe ujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a
orientace
SN EN 1436 Vodorovné dopravní zna ení – Požadavky na dopravní zna ení
SN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní zna ení, ást 1: Stálé dopravní zna ky, v etn
platné národní p ílohy
TP 65 – Zásady pro dopravní zna ení na pozemních komunikacích, v etn dodatku . 1
TP 66 – Zásady pro ozna ování pracovních míst na pozemních komunikacích
TP 70 – Zásady pro provád ní a zkoušení vodorovného dopravního zna ení
TP 100 – Zásady pro orienta ní dopravní zna ení na pozemních komunikacích
TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní zna ení na pozemních komunikacích, v etn
dodatku .1
TP 169 – Zásady pro ozna ování dopravních situací na pozemních komunikacích
Vzorové listy staveb pozemních komunikací: VL 3 – K ižovatky, VL 6 – Vybavení
pozemních komunikací, ást 6.1 Svislé dopravní zna ky, ást 6.2 Vodorovné dopravní
zna ky, ást 6.3 Vybraná dopravní za ízení

7 Zvláštní požadavky na postup
P i realizaci bude nutné p ísné dodržování p íslušných bezpe nostních a hygienických
p edpis , jakož i vyhlášky .30/2001 Sb. o pravidlech silni ního provozu.
P i osazování dopravních zna ek podle p iložených situací je nutná spolupráce zhotovitele
s DI P R v eském Krumlov
P ílohy:

-

Situace DIO I. a II. etapa

V . Bud jovicích, zá í 2013

AP2 projekt s.r.o.

Michal Šlinc
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ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
TECHNICKÁ ZPRÁVA

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ
1.1

Charakteristika a celkové uspořádání staveniště

Zájmové území se nachází v zastavěném území v prostoru dnešní ulice Nové domovy a ul.
Příkrá v jihovýchodní části města Český Krumlov zvané Horní Brána. Stavba bude realizována
na pozemcích investora, Města Český Krumlov.
Staveniště, neboli MK Nové domovy začíná v křižovatce ulic Příkrá x Křížová a končí
v křižovatce ulic Příkrá x Rybniční. Ulice Příkrá je též součástí rekonstrukce.

1.2

Seznam stavebních objektů

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ (S.O.)
následný vlastník
S.O.101- Rekonstrukce MK Nové Domovy...................................Město Č.K.

1.3

Stanovení obvodu staveniště
Obvod staveniště je určen hranicemi a bytovými a rodinnými domy stávající ulice Nové
Domovy a Příkrá.

1.4

Přístupy na staveniště
Přístup na staveniště je umožněn z místních komunikací (ulice Příkrá,Nová, Křížová).

2

VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Při stavbě dojde ke styku, souběhu nebo křížení s následujícími podzemními sítěmi :
− podzemní vedení NN ......................................................E – ON
− podzemní plynovodní potrubí STL ..................................E – ON ČR s.r.o.
− podzemní vodovodní potrubí ...........................................ČEVAK a.s.
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− Kanalizace …......................................................................Čevak a.s.
− podzemní kabely veřejného osvětlení ..............................TS města Č.Krumlov
− podzemní rozvod tepelné energie .................................... CARTHAMUS a.s.

3

NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY
V případě potřeby napojení staveniště na zdroje vody a elektřiny je toto možné z vodovodu
a sloupů veřejného osvětlení. Vše po dohodě s investorem akce.

4

ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ
Pro zamezení vjezdu nepovolaných osob a vozidel bude na místních komunikacích
osazeny dopravní značky B1. Zhotovitel je povinen po dobu stavby zajistit přístupy (pěší)
pro majitele nemovitostí. Pro oddělení pěšího provozu od stavby bude použito přenosných
oplocení, zábradlí, výstražných pásek, atd. Všichni obyvatelé budou o plánované stavbě a
uzavírce před zahájením stavebních prací informováni – zajistí investor akce.

5

USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA
OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ
Vstup na staveniště bude kromě zhotovitele umožněn pouze majitelům nemovitostí mimo
vozidel. Pro ostatní bude vstup na staveniště zakázán.

6

ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
V této stavbě není uvažováno s žádným zařízením staveniště. Materiál bude navážen přímo
na potřebné místo na stavbě. Stavební stroje v době mimo pracovní dobu budou odstaveny
v místech, které odsouhlasí investor akce. Případné mezideponie materiálů budou také
určeny po dohodě s investorem. Co se týká splaškových vod při výstavbě, zhotovitel stavby
je povinen zajistit, aby nedocházelo k vypouštění splaškových vod do okolní krajiny a
musí pro tento případ staveniště vybavit potřebným zařízením (mobilní WC apod.).

7

POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍCH OHLÁŠENÍ
V této stavbě nevyžaduje žádné zařízení staveniště ohlášení.

8

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

8.1 Ochranná pásma a další podmínky
Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen nechat přesně vytýčit skutečný
průběh inženýrských sítí. Jedná se o sítě :
− podzemní vedení NN ......................................................E – ON
Strana: 2
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−
−
−
−
−

podzemní plynovodní potrubí STL ..................................E – ON ČR s.r.o.
podzemní vodovodní potrubí ...........................................ČEVAK a.s.
Kanalizace ….....................................................................ČEVAK a.s.
podzemní kabely veřejného osvětlení ..............................TS města Č.Krumlov
podzemní rozvod tepelné energie .................................... CARTHAMUS a.s.

Všechny tyto sítě jsou orientačně zakresleny v koordinační situaci stavby.

8.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných
požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v
době provádění stavby.
Základní povinností účastníků výstavby v oblasti bezpečnosti práce je povinnost
dodržovat v plném rozsahu zákona 309/2006 Sb.,kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích uveřejněné ve sbírce zákonů ČR pod č.591/2006 a Nařízení vlády č. 362/2005
Sb..
Při realizaci objektů je nutno v plné míře respektovat Technické kvalitativní podmínky
staveb pozemních komunikací i státních drah a je nutno dodržovat všechny platné
směrnice, předpisy a normy ČSN včetně dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně
zdraví pracujících. Zvláštní důraz se klade na dodržování bezpečnostních předpisů při
manipulaci s veškerými mechanickými prostředky a při práci v blízkosti zavěšených
břemen.
Všichni zaměstnanci musí být prokazatelně školeni z bezpečnostních předpisů a
souvisejících norem a předpisů.
Některé základní legislativní předpisy:
•
Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná
směrnice ve smyslu čl.16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
•
Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od 1.1. 2007
•

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) - účinnost od 1.1.2007

•

Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích - účinnost od 1.1.2007

•

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek
odborné způsobilosti - účinnost od 1.1.2007

•

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky - ze dne
15.8.2005
Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 7/2008 - Aplikace zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění

•
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•
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dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - zavedení institutu stavebního
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 – Činnost na dálnicích a silnicích za provozu

PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ

9.1 Ochrana podpovrchových a podzemních vod
V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a
ohrožování kvality podzemních vod.
Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená ve vyhlášce MLVH č. 6/1977
Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod a nařízení vlády ČR č. 171/92 Sb.,
kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod.
V blízkosti vodotečí nesmí být zřízeno zařízení staveniště ani skládky materiálu.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby při výstavbě nedocházelo ke splachům stavebních hmot
a jiných nečistot do stávajících vodotečí. Zanesení vodoteče těmito splachy negativně
ovlivňuje vodní faunu a flóru. V potřebných místech staveniště (v případě křížení
s vodotečí na každé křížení) je nutné vybudovat provizorní zemní nádrže pro zachycení
splachů ze staveniště. Tyto nádrže budou řešeny jako zemní prohlubně bez opevnění,
s přepadem do přirozené vodoteče. Užitná velikost nádrží musí být navržena
individuálně podle velikosti přilehlého staveniště. Tyto objekty budou součástí
odvodnění staveniště a bude je řešit dodavatel stavebních prací.
9.2

Ochrana životního prostředí
V období výstavby je nutno dodržovat všechna opatření navržená v projektu stavby tak,
aby vlivem výstavby nedošlo k překročení limitních ukazatelů kvality životního prostředí.

9.3

Opady a jejich likvidace
V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení uvedených zákonů a
zákonných opatření:
- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
- Vyhláška MŽP ČR a Mzd ČR č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností
odpadů
- Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog
odpadů)
- Zákon č.311/1991 Sb. o státní správě v odpadovém hospodářství
- Vyhláška 401/1991 Sb. o programech odpadového hospodářství
- Nařízení vlády č.521/1991 Sb. o vedení evidence odpadů
- Nařízení vlády č.513/1992 Sb. nařízení vlády o podrobnostech nakládání s odpady
Zhotovitel je povinen řídit se vyhláškou MLVH č. 6/1977 Sb. o ochraně jakosti
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povrchových a podzemních vod a nařízení vlády ČR č. 171/1992 Sb., kterým se stanoví
ukazatele přípustného znečištění vod.
Přehled a druhy vzniklých odpodů – viz tabulka odpadů. Skládka přebytečné zeminy
bude určena ve spolupráci zhotovitele a investora. Skládka pro nevhodnou zeminu a
materiály bude určena zhotovitelem.

10

ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY
Termín zahájení stavby v současné době není znám. Záleží na finančních možnostech
investora. Stavba bude realizována jako celek.
Dobu výstavby „Rekonstrukce MK Nové Domovy“ lze odhadnout v délce max. 2 měsíců.

11

ZÁVĚR
Zhotovitel stavby bude spolupracovat s investorem akce, tj. se zástupci města Český
Krumlov.
Před stavebními pracemi na této stavbě rekonstrukce komunikací proběhne v ulici Nové
Domovy a Příkrá celková rekonstrukce vodovodu a kanalizace (součást jiné projektové
dokumentace). Zemní práce, atd. V rámci stavby rekonstrukce MK budou spočívat
zemní práce pouze do úrovně zemní pláně komunikace, tj. cca 45 cm pod stávající
asfaltový povrch.

V Českých Budějovicích, září 2013

Michal Šlinc
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VYJÁD ENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLE NOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S.
vydané podle § 101 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n n kterých souvisejících zákon (zákon o
elektronických komunikacích), ve zn ní pozd jších p edpis a § 161 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon) i dle dalších p íslušných právních p edpis

íslo jednací: 642821/13

íslo žádosti: 0113 986 299

D vod vydání Vyjád ení : Stavební ízení
Platnost tohoto Vyjád ení kon í dne: 25. 8. 2015.
Žadatel
Stavebník
Název akce

AP2projekt, kontaktní osoba: AP2projekt , Zátkovo Náb eží 448/7, eské Bud jovice, 370 01
M sto eský Krumlov, , -- neuvedeno --, 0
Rekonstrukce MK Nové Domovy
Okres

Zájmové území Obec
Kat. území / . parcely

eský Krumlov
eský Krumlov
eský Krumlov

Žadatel shora ozna enou žádostí ur il a vyzna il zájmové území, jakož i stanovil d vod pro vydání Vyjád ení o
existenci sít elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sít elektronických komunikací
spole nosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Vyjád ení).
Na základ ur ení a vyzna ení zájmového území žadatelem a na základ stanovení d vodu pro vydání Vyjád ení
vydává spole nost Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica) následující Vyjád ení:

dojde ke st etu
se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) spole nosti Telefónica, jejíž existence a poloha je zakreslena v
p iloženém vý ezu/vý ezech z ú elové mapy SEK spole nosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s
ustanovením § 102 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n n kterých souvisejících zákon
stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v p iloženém vý ezu/vý ezech z ú elové mapy SEK
spole nosti Telefónica vyzna eno (dále jen Ochranné pásmo).
(1) Vyjád ení je platné pouze pro zájmové území ur ené a vyzna ené žadatelem, jakož i pro d vod vydání Vyjád ení
stanovený žadatelem v žádosti.
Vyjád ení pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjád ení uvedené, zm nou rozsahu zájmového území
i zm nou d vodu vydání Vyjád ení uvedeného v žádosti nebo nespln ním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto
Vyjád ení, to vše v závislosti na tom, která ze skute ností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjád ení nastane
nejd íve.
(2) Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen bez zbyte ného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho zám r,
pro který podal shora ozna enou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozd ji
však p ed po átkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do
Ochranného pásma SEK, vyzvat spole nost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK,
p ípadn k p eložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prost ednictvím zam stnance spole nosti Telefónica
pov eného ochranou sít - Jan Vávra, tel.: 387 824 155, 606 694 054, e-mail: jan.vavra@telefonica.com (dále jen
POS).
(3) P eložení SEK zajistí její vlastník, spole nost Telefónica. Stavebník, který vyvolal p ekládku SEK je dle
ustanovení § 104 odst. 16 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n n kterých souvisejících
zákon povinen uhradit spole nosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dot eného úseku SEK, a to na
úrovni stávajícího technického ešení.
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(4) Pro ú ely p eložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjád ení je stavebník povinen uzav ít se spole ností Telefónica
Smlouvu o realizaci p ekládky SEK.
(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjád ení uvedené skute nosti je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba
povinen ídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK spole nosti Telefónica, které jsou nedílnou sou ástí tohoto
Vyjád ení.
(6) Spole nost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím ur ené a vyzna ené zájmové území poskytnuty veškeré
dostupné informace o SEK.
(7) Žadateli p evzetím tohoto Vyjád ení vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k ú elu, pro který mu
byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávn n poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozši ovat, pronajímat, p j ovat
i jinak užívat bez souhlasu spole nosti Telefónica. V p ípad porušení t chto povinností vznikne žadateli odpov dnost
vyplývající z platných právních p edpis , zejména p edpis práva autorského.
V p ípad dotaz k Vyjád ení lze kontaktovat spole nost Telefónica na asisten ní lince 14 111.
P ílohami Vyjád ení jsou:
-

Všeobecné podmínky ochrany SEK spole nosti Telefónica
Situa ní výkres (obsahuje zájmové území ur ené a vyzna ené žadatelem a vý ezy ú elové mapy SEK)

-

Informace k vyty ení SEK

Vyjád ení vydala spole nost Telefónica dne: 25. 8. 2013.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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Všeobecné podmínky ochrany SEK spole nosti Telefónica
I. Obecná ustanovení
1. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen p i provád ní jakýchkoliv inností, zejména stavebních nebo
jiných prací, p i odstra ování havárií a projektování staveb, ídit se platnými právními p edpisy, technickými a
odbornými normami (v etn doporu ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a u init
veškerá opat ení nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sít elektronických komunikací ve
vlastnictví spole nosti Telefónica a je výslovn srozum n s tím, že SEK jsou sou ástí ve ejné komunika ní sít , jsou
zajiš ovány ve ve ejném zájmu a jsou chrán ny právními p edpisy.
2. P i jakékoliv innosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen respektovat
ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení p ístupu k SEK. P i k ížení nebo soub hu inností se
SEK je povinen ídit se platnými právními p edpisy, technickými a odbornými normami (v etn doporu ených),
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. P i jakékoliv innosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m
od krajního vedení vyzna ené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechaniza ních
prost edk a nevhodného ná adí.
3. Pro p ípad porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, založené Všeobecnými
podmínkami ochrany SEK spole nosti Telefónica je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, odpov dný za veškeré
náklady a škody, které spole nosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinnosti.
4. V p ípad , že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjád ení, nelze toto Vyjád ení použít
jako podklad pro vyty ení a je t eba požádat o vydání nového Vyjád ení.
5. Bude-li žadatel na spole nosti Telefónica požadovat, aby se jako ú astník správního ízení, pro jehož ú ely bylo toto
Vyjád ení vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním ízení, pro jehož ú ely bylo toto
Vyjád ení vydáno, je povinen kontaktovat POS.
II. Sou innost stavebníka p i innostech v blízkosti SEK
1. Zapo etí innosti je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat
íslo Vyjád ení, k n muž se vztahují tyto podmínky.
2. P ed zapo etím zemních prací i jakékoliv jiné innosti je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen zajistit
vyzna ení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyzna enou trasou PVSEK prokazateln seznámí
všechny osoby, které budou a nebo by mohly innosti provád t.
3. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv t etí osobu, jež bude provád t zemní
práce, aby zjistila nebo ov ila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK p í nými sondami, a je srozum n s tím, že
možná odchylka uložení st edu trasy PVSEK, stranová i hloubková, iní +/- 30 cm mezi skute ným uložením PVSEK a
polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. P i provád ní zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen postupovat tak,
aby nedošlo ke zm n hloubky uložení nebo prostorového uspo ádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím
pov ená t etí osoba, povinen zabezpe it proti prov šení, poškození a odcizení.
5. P i zjišt ní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skute ností je stavebník, nebo jím pov ená
t etí osoba, povinen bez zbyte ného odkladu p erušit práce a zjišt ní rozporu oznámit POS. V p erušených pracích lze
pokra ovat teprve poté, co od POS prokazateln obdržel souhlas k pokra ování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze zem do budovy, rozvád e, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pov ená
t etí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK.
Výkopové práce v blízkosti sloup nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provád t v takové
vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních p edpis , technických a
odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postup .
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7. P i provád ní zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba
p ed zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávn n provést až poté, kdy prokazateln obdržel souhlas
POS.
8. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do
kabelových komor bez souhlasu spole nosti Telefónica.
9. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n trasu PVSEK mimo vozovku p ejížd t vozidly nebo
stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK ádn zabezpe í proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo
jím pov ená t etí osoba, je povinen projednat s POS zp sob mechanické ochrany trasy PVSEK. P i p eprav vysokého
nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen respektovat výšku
NVSEK nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n na trase PVSEK (v etn ochranného pásma) jakkoliv
m nit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani m nit rozsah a konstrukci zpevn ných ploch (nap . komunikací,
parkoviš , vjezd aj.).
11. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen manipula ní a skladové plochy z izovat v takové vzdálenosti
od NVSEK, aby innosti na/v manipula ních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než
1m od NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen obrátit se na POS v pr b hu stavby, a to ve všech p ípadech,
kdy by i nad rámec t chto Všeobecných podmínek ochrany SEK spole nosti Telefónica mohlo dojít ke st etu stavby se
SEK.
13. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n užívat, p emís ovat a odstra ovat technologické,
ochranné a pomocné prvky SEK.
14. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n bez p edchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s
p ípadn odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou sk íní optických spojek, optickými spojkami, technologickými
rezervami i jakýmkoliv jiným za ízením SEK. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je výslovn srozum n s tím,
že technologická rezerva p edstavuje n kolik desítek metr kabelu sto eného do kruhu a ochranou optické spojky je
sk í o hran cca 1m.
15. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen každé poškození i krádež SEK neprodlen od okamžiku
zjišt ní takové skute nosti, oznámit POS nebo poruchové služb spole nosti Telefónica, telefonní íslo 800 184 084,
pro oblast Praha lze užít telefonní íslo 241 400 500.
III. Práce v objektech a odstra ování objekt
1. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen p ed zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných
objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazateln kontaktovat POS a zajistit u spole nosti Telefónica
bezpe né odpojení SEK.
2. P i provád ní inností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen v souladu
s právními p edpisy, technickými a odbornými normami (v etn doporu ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a
technologickými postupy provést mimo jiné pr zkum vn jších i vnit ních vedení SEK na omítce i pod ní.
IV. Sou innost stavebníka p i p íprav stavby
1. Pokud by inností stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, k níž je t eba povolení správního orgánu dle zvláštního
právního p edpisu, mohlo dojít k ohrožení i omezení SEK, je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen
kontaktovat POS a p edložit zakreslení SEK do p íslušné dokumentace stavby (projektové, realiza ní, koordina ní atp.).
2. V p ípad , že pro innosti stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, není t eba povolení správního orgánu dle
zvláštního právního p edpisu, je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen p edložit zakreslení trasy SEK i s
p íslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dot ení
SEK.
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3. P i projektování stavby, rekonstrukce i p eložky vedení a za ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí
vlak a tramvají, nejpozd ji však p ed zahájením správního ízení ve v ci povolení stavby, rekonstrukce i p eložky
vedení a za ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlak a tramvají, je stavebník, nebo jím pov ená t etí
osoba, povinen provést výpo et rušivých vliv , zpracovat ochranná opat ení a p edat je POS. Stavebník, nebo jím
pov ená t etí osoba, není oprávn n do doby, než obdrží od POS vyjád ení k návrhu opat ení, zahájit innost, která by
mohla zp sobit ohrožení i poškození SEK. Zp sobem uvedeným v p edchozí v t je stavebník, nebo jím pov ená
t etí osoba, povinen postupovat také p i projektování stavby, rekonstrukce i p eložky produktovod s katodovou
ochranou.
4. P i projektování stavby, p i rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras spole nosti Telefónica
a p ekra uje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to v etn do asných objekt za ízení staveništ (je áby,
konstrukce, atd.), nejpozd ji však p ed zahájením správního ízení ve v ci povolení takové stavby, je stavebník nebo
jím pov ená t etí osoba, povinen kontaktovat POS za ú elem projednání podmínek ochrany t chto radiových tras.
Ochranné pásmo radiových tras v ší i 50m je zakresleno do situa ního výkresu. Je tvo eno dv ma podélnými pruhy o
ší i 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového
za ízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) spole nosti Telefónica je stavebník,
nebo jím pov ená t etí osoba, p ed zahájením správního ízení ve v ci povolení správního orgánu k innosti
stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, nejpozd ji však p ed zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru
stávajících tras a za ízení SEK, i do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen
realizovat taková opat ení, aby mohla být provád na údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otev eného
plamene a podobných technologií.
V. K ížení a soub h se SEK
1. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen v místech k ížení PVSEK se sít mi technické infrastruktury,
pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými p edpisy stanovené
hloubce a chránit PVSEK chráni kami s p esahem minimáln 0.5 m na každou stranu od hrany k ížení. Chráni ku je
povinen ut snit a zamezit vnikání ne istot.
2. Stavebník nebo jím pov ená t etí osoba, je výslovn srozum n s tím, že v p ípad , kdy hodlá umístit stavbu sjezdu
i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu i vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umíst ny v hloubce menší
než 0,6 m a optické nebyly umíst ny v hloubce menší než 1 m. V p ípad , že stavebník, nebo jím pov ená osoba, není
schopen zajistit povinnosti dle p edchozí v ty, je povinen kontaktovat POS.
3. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen základy (stavby, op rné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby
dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, p ípadn kontaktovat POS.
4. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n trasy PVSEK znep ístupnit (nap . zabetonováním).
5. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je p i k ížení a soub hu stavby nebo sítí technické infrastruktury s
kabelovodem povinen zejména:
•
pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umíst ny v blízkosti kabelovodu ve
vzdálenosti menší než 2 m nebo p i k ížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod
kabelovodem, p edložit POS a následn projednat zakreslení v p í ných ezech,
•
do p í ného ezu zakreslit také profil kabelové komory v p ípad , kdy jsou sít technické infrastruktury i
stavby umíst ny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
•
neumís ovat nad trasou kabelovodu v podélném sm ru sít technické infrastruktury,
•
p edložit POS vypracovaný odborný statický posudek v etn návrhu ochrany t lesa kabelovodu pod stavbou,
ve vjezdu nebo pod zpevn nou plochou,
•
nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani do asn ,
•
projednat s POS, nejpozd ji ve fázi projektové p ípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny
v úrovni i pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré p ípady, kdy jsou trajektorie podvrt a protlak ve
vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.
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Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 800 020202 www.o2.cz
zapsaná v Obchodním rejst íku M stského soudu v Praze oddíl B vložka 2322 I : 60193336 DI CZ60193336

3 / 3

P íloha k Vyjád ení .j.: 642821/13

íslo žádosti:

0113 986 299

Informace k vyty ení SEK
V p ípad požadavku na vyty ení PVSEK spole nosti Telefónica se, prosím, obracejte na spole nosti uvedené
níže.

Telefónica Czech Republic, a.s. - st edisko echy jih
se sídlem: Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle
I :
60193336
DI : CZ60193336
kontakt:

tel: 387824058 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel spole nosti Telefónica Czech Republic, a.s.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha4
I :
25788680
DI : CZ25788680
kontakt:

Ing. Vok Zdráhal, mobil: 603855417, e-mail: zdrahal@vegacom.cz

Jan Koc
se sídlem:
I :

Protivín, Maletice 37, PS 39811
76621278

kontakt:

Jan Koc, mobil: 602 574 682, e-mail: jan.koc@iol.cz

DI : CZ500912233

Montela s.r.o.
se sídlem: Kn žskodvorská 535/25 , 370 04 eské Bud jovice
I :
14503026
DI : CZ 14503026
Jana Malíková, tel.: 387020611, mobil: 602640937, e-mail vytyceni@montela.cz
kontakt:
Lenka Pechoušková, mobil: 602167642, e-mail pechouskova@montela.cz

Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 800 020202 www.o2.cz
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Michal Šlinc
AP2 Projekty dopravních staveb
Zátkovo nábøeží 448/7
Èeské Budìjovice

Dne: 25.08.2013
Vaše è.j.:
Sp.zn: 11007/13
Kontaktní osoba: Zuzana Bednáøová
Email: zuzana.bednarova@ceproas.cz, 221/968 250

Vìc: Rekonstrukce MK Nové Domovy - Projekt
K výše uvedené žádosti sdìlujeme, že v dotèeném k. ú. Èeský Krumlov v místì øešeném žádostí, se
nenachází podzemní dálkové zaøízení ani nadzemní objekty ÈEPRO, a. s., ani jiné zájmy ÈEPRO, a. s.
S pozdravem

ÈEPRO, a. s.

Zájmové území:
POLYGON((-769376.29 -1182802.61,-769337.77 -1182909.11,-769262.45 -1182879.5,-769329.44 -1182774.61,-769376.29 -1182802.61))

ČEPRO, a. s.
Dělnická č. p. 213, č. or. 12
170 04 Praha 7
Česká republika

Tel.: +420 221 968 111
Fax: +420 221 968 300
E-mail: ceproas@ceproas.cz
http://www.ceproas.cz

Zapsáno v Obchodním
rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2341.

IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531

