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Diplomová práce se zabývá návrhem nové místní komunikace, návrhem zón 30 a 

návrhem rekonstrukce komunikace na části ulice Vrbenská v Českých Budějovicích. Na 

komunikaci na části ulice Vrbenská jsou napojeny ostatní navržené větve. Celkově se 

stavba skládá ze 7 větví. Tyto větve budou sloužit jako přístupové komunikace k nově 

vystavěným plochám sloužících pro bydlení. V rámci projektu byla řešena statická 

doprava, veřejná hromadná doprava, pěší doprava s ohledem na bezbariérové užívání 

stavby, a také byla vyhotovena i vizualizace návrhu.  

 

zóna 30, doprava v klidu, veřejná hromadná doprava, pěší doprava, bezbariérové 

užívání stavby 

The diploma thesis deals with designing new local roads, zone 30 and 

reconstruction of road Vrbenská street, that is situated in České Budějovice. These roads 

are connected to Vrbenská street. The construction is composed of seven branches in 

total. These branches will serve as access points to new buildings. The project is designed 

with consideration to static traffic, public transport, pedestrian traffic and barrier-free 

movement of people with limited mobility. The project also includes design visualizations. 

zone 30, static traffic, public transport, pedestrian traffic, barrier-free movement  

of people with limited mobility  
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Diplomová práce se zabývá návrhem nové místní komunikace, návrhem zón 30 a 

návrhem rekonstrukce komunikace na části ulice Vrbenská v Českých Budějovicích. Na 

komunikaci na části ulice Vrbenská jsou napojeny ostatní navržené větve. Celkově se 

stavba skládá ze 7 větví. Tyto větve budou sloužit jako přístupové komunikace k nově 

vystavěným plochám sloužících pro bydlení. V rámci projektu byla řešena statická 

doprava, veřejná hromadná doprava, pěší doprava s ohledem na bezbariérové užívání 

stavby, a také byla vyhotovena i vizualizace návrhu.  
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A. Průvodní zpráva 

A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby: Zóna 30 v Českých Budějovicích  

v blízkosti Dubičného potoka  

Místo stavby:  České Budějovice 

Katastrální území:  České Budějovice 4 [622222] 

Okres, Kraj:  České Budějovice, Jihočeský 

Charakter stavby:  Novostavba 

Stupeň projekt. dok.:  Dokumentace pro stavební povolení 

Struktura PD:  Dle vyhlášky č.146/2008Sb. příl. č.5  

(změna dne 24.8.2018) 

 

A.1.2. Identifikační údaje investora 

Jméno/název:   Vysoké učení technické v Brně     

Sídlo:     Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika     

Dodavatel stavby:   dle výběrového řízení 

Odborný dozor:    dodavatel 

Kontakt:   +420 541 141 111      

 

A.1.3. Identifikační údaje projektanta 

Projektová dokumentace je zpracována studentkou Bc. Kristýnou Indrákovou a 

konzultována Ing. Radkou Matuszkovou jako vedoucí diplomové práce. 

 

A.1.4. Údaje o budoucích vlastnících a správcích 

A.1.4.1 Seznam právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební 

objekty a provozní soubory po jejich dokončení do vlastnictví a osob, které 

je budou spravovat na základě smluv či jiných právních dokumentů 

Navrhované místní komunikace budou převedeny do vlastnictví města České 

Budějovice a navrhované účelové komunikace zůstanou ve vlastnictví investora. Vlastník 

bude zároveň i správcem. 
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A.1.4.2 Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

Jedná se o objekty pozemních komunikací. 

• Větve A, B, C, D a F budou využívány jako místní komunikace funkční třídy C 

(obslužná komunikace).  

• Větve E a G budou využívány jako veřejně přístupné účelové komunikace. 

• Cyklostezka bude využívána jako místní komunikace funkční skupiny D2. 

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba není členěna na objekty. 

A.3. Seznam vstupních podkladů 

Vstupní podklady pro účely zpracování dokumentace:  

• Geodetické zaměření stavby 

• Geometrický plán 

• Místní šetření provedené projektantem 

B. Souhrnná technická zpráva 

B.1. Popis území stavby 

B.1.1. Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území 

Jedná se o stavbu v zastavěném území. Stavba je situována ve městě České 

Budějovice, a to v blízkosti stávající autobusové zastávky „Vrbenská – vlečka“ na ulici 

Vrbenská. Převážnou část zájmového území tvoří zpevněná plocha prodejny stavebnin a 

rybník. Nachází se zde budova s firemními prostory a přístřešky sloužící k ochraně 

materiálu. V daném území se nachází značné množství stromů. Stávající budovy a 

zpevněné plochy budou zrušeny a na jejich místech vzniknou nové bytové prostory 

s novou infrastrukturou. Komunikace na části ulice Vrbenská bude zrekonstruována a 

rozšířená o odbočné pruhy. Dále dojde k výstavbě nových komunikací, rekonstrukci 

stávající cyklostezky a v její návaznosti k výstavbě nové části cyklostezky. Výškově jsou 

navržené komunikace vedeny ve snaze po stávajícím terénu tak, aby kopírovaly jeho 

průběh.    

B.1.2. Údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění 

stavby, územním souhlasem 

Dokumentace stavby pro stavební povolení vychází ze schválené dokumentace pro 

územní řízení. Dokumentace stavby pro stavební povolení je tedy rozpracovaná 

dokumentace pro územní řízení, a to bez výrazných změn.  
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B.1.3. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Stavba je v souladu s platným územním plánem obce České Budějovice. Stavba 

zasahuje na pozemky jejichž využití je definováno v územním plánu jako smíšená území 

s bydlením kolektivního charakteru, území městské zeleně, vodní plochy, vybrané hlavní 

obslužné místní komunikace III. třídy. Stavba je z části navržena na pozemku, jehož využití 

dle územního plánu je z části jako vodní plocha, ale navržená stavba nikterak fyzicky 

nezasahuje do vodní plochy. 

B.1.4. Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 

nerostů a podzemních vod 

Geotechnický, hydrogeologický ani jiný z výše zmíněných průzkumů nebyl 

proveden. 

B.1.5. Výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum 

materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod. 

Bylo provedeno geodetické zaměření stávajícího stavu zájmového území. 

Geotechnický, hydrogeologický ani jiný zbývající z výše zmíněných průzkumů nebyl 

proveden. Z tohoto důvodu byla navržena konstrukce vozovky pro nejnepříznivější typ 

podloží – PIII. 

B.1.6. Ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná 

pásma vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl a prvků životního 

prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, záplavové území, stávající 

ochranná a bezpečnostní pásma apod. 

Viz kapitola B.6. 

B.1.7. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v poddolovaném ani v záplavovém území. 

B.1.8. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Komunikace nemá negativní vliv na zdraví osob nebo na životní prostředí. Stavební 

činnost bude mít v určitém časovém úseku negativní vliv na okolí. Stavba se nachází 

v zastavěném území. Po dobu výstavby musí být dodržovány všechny normy ochrany 

životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze stavby.  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-146/zneni-20181201#f3953360
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Musí být prováděna důsledná očista veřejných komunikací po dobu výstavby a 

minimalizována prašnost důsledným čistěním. 

B.1.9. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba vyžaduje zbourání stávajících objektů stavební firmy a odstranění 

stávajících zpevněných ploch. Dále je potřeba odstranit stromy ležící v trase komunikace. 

B.1.10. Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba nezasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa ani do 

zemědělského půdního fondu. 

B.1.11. Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k 

navrhované stavbě 

V rámci stavby dochází k rekonstrukci místní komunikace (větev A) na části ulice 

Vrbenská a na tuto komunikaci jsou napojeny ostatní navržené větve. Stavba je tedy 

přístupná z ulice Vrbenská města České Budějovice. 

B.1.12. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nesouvisí se stavbou ostatních stavebních objektů, nejsou tedy známy 

časové a ani věcné vazby na jinou stavbu. 

B.1.13. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Tabulka 1: Pozemky dotčené stavbou 

Obec/ 

Město 

Katastrální 

území 
P.Č. 

Druh pozemku 

podle KN 
Vlastnické právo 

Výměra 

(m2) 

            

České 

Budějovice 

České 

Budějovice 

5 

15/1 ostatní plocha 

Statutární město České 

Budějovice, nám. Přemysla 

Otakara II. 1/1, České Budějovice 

1, 37001 České Budějovice 

23103 

České 

Budějovice 

České 

Budějovice 

4 

917 ostatní plocha 

Statutární město České 

Budějovice, nám. Přemysla 

Otakara II. 1/1, České Budějovice 

1, 37001 České Budějovice 

795 

České 

Budějovice 

České 

Budějovice 

4 

1798/3 vodní plocha 

STAVMAT STAVEBNINY a.s., Na 

hlavní 18/53, Březiněves, 18200 

Praha 8 

735 
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České 

Budějovice 

České 

Budějovice 

4 

1798/1 vodní plocha 

STAVMAT STAVEBNINY a.s., Na 

hlavní 18/53, Březiněves, 18200 

Praha 8 

29909 

České 

Budějovice 

České 

Budějovice 

4 

1800/3 ostatní plocha 

STAVMAT STAVEBNINY a.s., Na 

hlavní 18/53, Březiněves, 18200 

Praha 8 

164 

České 

Budějovice 

České 

Budějovice 

4 

1805/4 ostatní plocha 

STAVMAT STAVEBNINY a.s., Na 

hlavní 18/53, Březiněves, 18200 

Praha 8 

553 

České 

Budějovice 

České 

Budějovice 

4 

1805/2 ostatní plocha 

STAVMAT STAVEBNINY a.s., Na 

hlavní 18/53, Březiněves, 18200 

Praha 8 

1425 

České 

Budějovice 

České 

Budějovice 

4 

1800/2 ostatní plocha 

STAVMAT STAVEBNINY a.s., Na 

hlavní 18/53, Březiněves, 18200 

Praha 8 

1060 

České 

Budějovice 

České 

Budějovice 

4 

1798/7 

zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

STAVMAT STAVEBNINY a.s., Na 

hlavní 18/53, Březiněves, 18200 

Praha 8 

150 

České 

Budějovice 

České 

Budějovice 

4 

1798/4 ostatní plocha 

STAVMAT STAVEBNINY a.s., Na 

hlavní 18/53, Březiněves, 18200 

Praha 8 

3706 

České 

Budějovice 

České 

Budějovice 

4 

1795/1 ostatní plocha 

STAVMAT STAVEBNINY a.s., Na 

hlavní 18/53, Březiněves, 18200 

Praha 8 

35229 

České 

Budějovice 

České 

Budějovice 

4 

1795/27 ostatní plocha 

STAVMAT STAVEBNINY a.s., Na 

hlavní 18/53, Březiněves, 18200 

Praha 8 

412 

České 

Budějovice 

České 

Budějovice 

4 

1795/25 ostatní plocha 

STAVMAT STAVEBNINY a.s., Na 

hlavní 18/53, Březiněves, 18200 

Praha 8 

314 

České 

Budějovice 

České 

Budějovice 

4 

1795/17 ostatní plocha 

STAVMAT STAVEBNINY a.s., Na 

hlavní 18/53, Březiněves, 18200 

Praha 8 

2893 

České 

Budějovice 

České 

Budějovice 

4 

1795/10 

zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

STAVMAT STAVEBNINY a.s., Na 

hlavní 18/53, Březiněves, 18200 

Praha 8 

358 

České 

Budějovice 

České 

Budějovice 

4 

1795/29 ostatní plocha 

E.ON Distribuce, a.s., F. A. 

Gerstnera 2151/6, České 

Budějovice 7, 37001 České 

Budějovice 

8 

České 

Budějovice 

České 

Budějovice 

4 

1796 

zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

STAVMAT STAVEBNINY a.s., Na 

hlavní 18/53, Březiněves, 18200 

Praha 8 

699 
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České 

Budějovice 

České 

Budějovice 

4 

1797 ostatní plocha 

STAVMAT STAVEBNINY a.s., Na 

hlavní 18/53, Březiněves, 18200 

Praha 8 

595 

České 

Budějovice 

České 

Budějovice 

4 

1817/2 ostatní plocha 

STAVMAT STAVEBNINY a.s., Na 

hlavní 18/53, Březiněves, 18200 

Praha 8 

408 

České 

Budějovice 

České 

Budějovice 

4 

1799/1 ostatní plocha 

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 

1952/2, České Budějovice 7, 37001 

České Budějovice 

10975 

České 

Budějovice 

České 

Budějovice 

4 

1817/9 ostatní plocha 

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 

1952/2, České Budějovice 7, 37001 

České Budějovice 

342 

České 

Budějovice 

České 

Budějovice 

4 

1816/3 ostatní plocha 

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 

1952/2, České Budějovice 7, 37001 

České Budějovice 

222 

České 

Budějovice 

České 

Budějovice 

4 

1780/1 ostatní plocha 

STAVMAT STAVEBNINY a.s., Na 

hlavní 18/53, Březiněves, 18200 

Praha 8 

12637 

České 

Budějovice 

České 

Budějovice 

4 

1795/12 

zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

STAVMAT STAVEBNINY a.s., Na 

hlavní 18/53, Březiněves, 18200 

Praha 8 

376 

České 

Budějovice 

České 

Budějovice 

4 

1781/6 ostatní plocha 

STAVMAT STAVEBNINY a.s., Na 

hlavní 18/53, Březiněves, 18200 

Praha 8 

10968 

B.1.14. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo 

Stavba leží v ochranném pásu velmi vysokého napětí. Ochranné pásmo se týká 

pozemků uvedených v následující tabulce (tabulka č.2): 

Tabulka 2: Pozemky ležící v ochranném pásmu velmi vysokého napětí 

Obec/ 

Město 

Katastrální 

území 
P.Č. 

Druh pozemku 

podle KN 
Vlastnické právo 

Výměra 

(m2) 

            

České 

Budějovice 

České 

Budějovice 

5 

15/1 ostatní plocha 

Statutární město České 

Budějovice, nám. Přemysla 

Otakara II. 1/1, České Budějovice 

1, 37001 České Budějovice 

23103 

České 

Budějovice 

České 

Budějovice 

4 

1798/1 vodní plocha 

STAVMAT STAVEBNINY a.s., Na 

hlavní 18/53, Březiněves, 18200 

Praha 8 

29909 

České 

Budějovice 

České 

Budějovice 

4 

1799/1 ostatní plocha 

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 

1952/2, České Budějovice 7, 37001 

České Budějovice 

10975 
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B.1.15. Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Nejsou. 

B.1.16. Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Viz. B.1.11. 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Celková koncepce řešení stavby 

B.2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 

historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 

konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci 

Jedná se o novostavbu. 

B.2.1.2 Účel užívání stavby 

Motorová doprava, doprava v klidu, pěší, cyklistická doprava a pobytová funkce. 

B.2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 

B.2.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 

bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných 

předpisů a norem 

Nejsou vydány žádné výjimky. 

B.2.1.5 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Jsou zapracovány připomínky Odboru dopravy a silničního hospodářství města 

České Budějovice, Dopravního podniku města České Budějovice a Policie České republiky. 

B.2.1.6 Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 

- návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity 

dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území 

apod. 

Návrh komunikací a cyklostezky byl proveden na základě požadavků investora se 

souladem s katastrem nemovitostí. Stavba je z části navržena na pozemku, jehož využití 

dle územního plánu je z části jako vodní plocha, ale navržená stavba nikterak fyzicky 

nezasahuje do vodní plochy. 
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B.2.1.7 U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně 

technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky 

statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o novostavbu. 

B.2.1.8 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů- kulturní památka apod. 

Není navržena. 

B.2.1.9 Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 

třída energetické náročnosti budov apod. 

Samotný provoz na navržených komunikacích nebude zdrojem žádných odpadů, 

nebude nevyvolává nároky na energie, telekomunikace, vodní zdroje. Stavba vyvolává 

nároky na odvod dešťových vod.  

Odvodnění dešťových vod je navrženo plošně na stávající terén nebo do uličních 

vpustí, které budou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci zbudovanou v řešeném 

území. K odvodnění napomáhá také návrh tzv. BIOSWALE, jehož konstrukci ozřejmuje 

výkres detailu (výkres č.24). 

B.2.1.10 Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy 

Výstavba není členěna na etapy. Harmonogram viz B.8.3. 

B.2.1.11 Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb 

ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace 

a užívání stavby - údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, 

které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu 

Není řešeno. Stavba není dělena na části a bude předána po jejím úplném 

dokončení.  

B.2.1.12 Orientační náklady stavby 

Odhad není proveden. 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

B.2.2.1 Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba je v souladu se současnými platnými územně plánovacími podklady obce 

České Budějovice. 
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B.2.2.2 Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Návrh stavby je proveden na základě požadavků investora se souladem s 

katastrem nemovitostí města České Budějovice. Kompozice řešení stavby je navržena 

v souladu s platnými ČSN, TP a vyhláškami uvedenými v seznamu použité literatury v sekci 

F.4.  

B.2.3. Celkové technické řešení 

B.2.3.1 Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 

jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, 

že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za 

následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření 

Předmětem předložené dokumentace je rekonstrukce komunikace na části ulice 

Vrbenská, návrh nové místní komunikace, návrh zón 30 a nových parkovacích míst. Jedná 

se o novostavbu zpevněných ploch. Komunikace se napojují na ulici Vrbenská, která bude 

zrekonstruována a rozšířena o odbočné pruhy do zóny 30 a do areálů na druhé straně 

ulice. Celkově se stavba skládá ze 7 větví, které budou sloužit jako přístupové komunikace 

k nově vystavěným plochám sloužících bydlení. 

B.2.3.1.1 Směrové vedení 

Tabulka 3: Návrhové parametry jednotlivých větví 

Větve 
Délka 

[m] 
Šířka [m] Chodník [m] 

Parkovací 

stání [m] 

Cyklostezka 

[m] 

Příčný 

sklon 

[%] 

Podélný sklon [%] Poznámka 

                  

A 521,31 
7,25-

10,00 
1,75/2,25/3,00 - - 2,5 1,48/1,7/2,57/2,30/1,17/1,18 - 

B 312,79 
6,50-

14,00 
3,00/4,00/5,40 2,25/3,5 4,00/5,00 2,5 -0,60/-1,80/0,80 - 

C 395,06 6,00-7,60 3,50/4,50 4,5 3 2,5 -1,90/-0,50/-1,00 Zóna 30 

D 123,33 5,50-7,00 3,5 4,5 - 2,5 0,50/-0,50 Zóna 30 

E 95,86 6,00-7,15 - 5 - 2,5 -2,50/8,33/1,20 - 

F 164,73 6 3 5 - 2,5 -2,50/1,25 - 

G 143,45 4,5 3 4,5 - 2,5 5,70/-0,50/0,50/0,50 - 

Cyklostezka  296,32 3 - -   2 -0,080128205 - 
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Tabulky směrového vedení trasy: 

Tabulka 4: Směrové vedení trasy – VĚTEV A 

Č. Typ Délka 
Počáteční 

staničení 

Koncové 

staničení 
Poloměr 

Středový 

úhel (alfa) 

Staničení vrcholu 

směrového polygonu 

                

1 Úsečka 117,28m 0,00m 117,28m       

2 Oblouk 20,64m 117,28m 137,91m 1000,00m 001,1825 (d) 127,60m 

3 Úsečka 65,05m 137,91m 202,96m       

4 Oblouk 53,73m 202,96m 256,69m 1264,21m 002,4350 (d) 229,83m 

5 Úsečka 51,11m 256,69m 307,80m       

6 Oblouk 4,09m 307,80m 311,89m 1000,00m 000,2344 (d) 309,85m 

7 Úsečka 103,51m 311,89m 415,40m       

8 Oblouk 26,61m 415,40m 442,01m 1338,72m 001,1387 (d) 428,70m 

9 Úsečka 79,29m 442,01m 521,30m       

 

Tabulka 5: Směrové vedení trasy - VĚTEV B 

Č. Typ Délka 
Počáteční 

staničení 

Koncové 

staničení 
Poloměr 

Středový 

úhel (alfa) 

Staničení vrcholu 

směrového polygonu 

                

1 Úsečka 23,67m 0,00m 23,67m       

2 Oblouk 1,44m 23,67m 25,11m 100,00m 000,8251 (d) 24,39m 

3 Úsečka 78,68m 25,11m 103,80m       

4 Oblouk 1,48m 103,80m 105,27m 100,00m 000,8473 (d) 104,54m 

5 Úsečka 79,35m 105,27m 184,62m       

6 Oblouk 49,04m 184,62m 233,66m 500,00m 005,6199 (d) 209,16m 

7 Úsečka 13,24m 233,66m 246,90m       

8 Oblouk 62,84m 246,90m 309,74m 525,00m 006,8578 (d) 278,36m 

9 Úsečka 2,75m 309,74m 312,49m       
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Tabulka 6: Směrové vedení trasy - VĚTEV C 

Č. Typ Délka 
Počáteční 

staničení 

Koncové 

staničení 
Poloměr 

Středový 

úhel (alfa) 

Staničení vrcholu 

směrového polygonu 

                

1 Úsečka 7,60m 0,00m 7,60m       

2 Oblouk 4,98m 7,60m 12,58m 20,00m 014,2743 (d) 10,10m 

3 Úsečka 8,37m 12,58m 20,95m       

4 Oblouk 14,78m 20,95m 35,74m 103,00m 008,2231 (d) 28,36m 

5 Úsečka 166,49m 35,74m 202,23m       

6 Oblouk 4,46m 202,23m 206,69m 500,00m 000,5113 (d) 204,46m 

7 Úsečka 19,36m 206,69m 226,05m       

8 Oblouk 18,48m 226,05m 244,53m 13,03m 081,2506 (d) 237,23m 

9 Úsečka 150,91m 244,53m 395,44m       

 

 

Tabulka 7:Směrové vedení trasy - VĚTEV D 

Č. Typ Délka 
Počáteční 

staničení 

Koncové 

staničení 

          

1 Úsečka 123,23m 0,00m 123,23m 

 

 

Tabulka 8: Směrové vedení trasy - VĚTEV E 

Č. Typ Délka 
Počáteční 

staničení 

Koncové 

staničení 
Poloměr 

Středový 

úhel (alfa) 

Staničení vrcholu 

směrového polygonu 

                

1 Úsečka 7,97m 0,00m 7,97m       

2 Oblouk 2,56m 7,97m 10,53m 20,00m 007,3269 (d) 9,25m 

3 Úsečka 13,97m 10,53m 24,50m       

4 Oblouk 23,16m 24,50m 47,65m 17,00m 078,0445 (d) 38,27m 

5 Úsečka 28,44m 47,65m 76,10m       
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Tabulka 9: Směrové vedení trasy - VĚTEV F 

Č. Typ Délka 
Počáteční 

staničení 

Koncové 

staničení 
Poloměr 

Středový 

úhel (alfa) 

Staničení vrcholu 

směrového polygonu 

                

1 Úsečka 9,73m 0,00m 9,73m       

2 Oblouk 6,73m 9,73m 16,45m 7,12m 054,1263 (d) 13,36m 

3 Úsečka 14,67m 16,45m 31,12m       

4 Oblouk 7,49m 31,12m 38,61m 22,20m 019,3320 (d) 34,90m 

5 Úsečka 125,90m 38,61m 164,51m       

 

 

Tabulka 10: Směrové vedení trasy - VĚTEV G 

Č. Typ Délka 
Počáteční 

staničení 

Koncové 

staničení 
Poloměr 

Středový 

úhel (alfa) 

Staničení vrcholu 

směrového polygonu 

                

1 Úsečka 25,11m 0,00m 25,11m       

2 Oblouk 5,27m 25,11m 30,38m 50,00m 006,0350 (d) 27,75m 

3 Úsečka 8,99m 30,38m 39,37m       

4 Oblouk 5,27m 39,37m 44,64m 50,00m 006,0405 (d) 42,01m 

5 Úsečka 99,57m 44,64m 144,21m       

 

 

Tabulka 11: Směrové vedení trasy - CYKLOSTEZKA 

Č. Typ Délka 
Počáteční 

staničení 

Koncové 

staničení 
Poloměr 

Středový 

úhel (alfa) 

Staničení vrcholu 

směrového polygonu 

                

1 Úsečka 7,42m 0,00m 7,42m       

2 Oblouk 7,92m 7,42m 15,33m 5,00m 090,7555 (d) 12,48m 

3 Úsečka 60,10m 15,33m 75,43m       

4 Oblouk 14,27m 75,43m 89,70m 9,95m 082,1858 (d) 84,11m 

5 Úsečka 0,99m 89,70m 90,70m       

6 Úsečka 214,74m 90,70m 305,43m       

7 Úsečka 3,57m 305,43m 309,00m       
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Větev A – místní komunikace funkční třídy C (obslužná) 

Jde o rekonstrukci ulice Vrbenská v délce 521,30m. Základní šířka jízdního pruhu je 

3,50m. V místech sjezdů jsou přidány odbočné pruhy o šířce 3,00m. Pro převedení chodců 

jsou nově navrženy tři přechody pro chodce ve staničení 157,0m, 310,0m a 432,5m se se 

sníženou výškou obruby na 2cm a se středovým ostrůvkem o šířce 3,5m. Nově jsou 

navrženy zálivy pro autobusové zastávky o šířce 3,00m a 3,25m. Výška obruby podél 

komunikace je navržena 12cm. Výška nástupní hrany v autobusovém zálivu je 16cm (z 

důvodu zamezení styku ploch podvozku autobusu a nástupní hrany a zvýšení komfortu 

řidičů autobusů při přijíždění k nástupní hraně). Příčný sklon komunikace je střechovitý o 

velikosti 2,5%. Ve staničení 157,0m, v návaznosti na přechod pro chodce je navrženo 

schodiště o 10 stupních (10x0,164mx0,310m), délky 3,10m, jako bezbariérové řešení je 

v tomto místě navržen chodník o šířce 1,5m, délky 20,75m a nepřekračující sklon 8,3%. Na 

vnější straně chodníku je navržena betonová zídka se zábradlím o šířce 0,50m tak, aby byl 

dodržen bezpečnostní odstup od přilehlé komunikace. Toto řešení bylo navrženo 

z důvodu propojení pohybu chodců mezi větví A a větví G.   

Větev B – místní komunikace funkční třídy C (obslužná) 

Nově vzniklá větev o délce 312,49m s podélnými parkovacími místy o základní 

délce 6,75m a šířkou 2,25m a chodníkem šířky 3,0m vlevo ve směru staničení a 4,0m 

(5,4m) vpravo ve směru staničení. Pro převedení chodců je navržen jeden přechod pro 

chodce, jedno místo pro přecházení a jeden sdružený přechod pro chodce a přejezd pro 

cyklisty. Všechny 3 místa jsou navrženy se sníženou výškou obruby na 2cm. Ve staničení 

22,5m je navržen přechod pro chodce ve se středovým ostrůvkem o základní šířce 2,50, 

ve staničení 105,0m je navrženo místo pro přecházení se středovým ostrůvkem o základní 

šířce 3,10m a ve staničení 216,99m je navržen sdružený přechod pro chodce a přejezd pro 

cyklisty o základní šířce 6,5m.  V místě napojení na Větev A je komunikace rozšířena a 

pomocí VDZ rozdělena na tři pruhy. Jeden pruh slouží pro vjezd a dva pro výjezd 

s určeným směrem odbočení na ulici Vrbenská. V místě napojení na stávající stav ve 

staničení 289,41 dochází k jednostrannému zúžení komunikace zleva, pro přehlednost a 

bezpečnost je v tomhle místě navrženo 10ks CITY BLOCK (cca na délku 10,0m). Příčný 

sklon komunikace je střechovitý o velikosti 2,5%. Příčný sklon chodníků a parkovacích míst 

jsou 2,0% se sklonem do vozovky. Základní výška obruby podél komunikace je 12cm, 

v místě podélných parkovacích stání je obruba snížena na 0cm. Podél chodníků je 

navržena umělá vodící linie o výšce 6cm. 

Větev C – místní komunikace funkční třídy C (obslužná) 

Nově vzniklá větev o délce 395,44m s kolmými parkovacími místy o základní délce 

4,5m, šířce 2,5m s jednostranným sklonem o velikosti 2,0%. Chodník o základní šířce 

3,50m na levé straně ve směru staničení s jednostranným sklonem o velikosti 2,0%, na 

pravé straně větve C je navržena stezka pro cyklisty o šířce 3,00m s jednostranným 

sklonem 2,00% směrem do vozovky. Ve staničení cca 12,9m až 164,7m je podél 

cyklostezky navrženo oplocení a betonovou podezdívkou v délce cca 152,0m.  
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Větev je navržena jako zóna 30 s šířkou komunikace 6,00m a střechovitým příčným 

sklonem o velikosti 2,50%. Na obou vjezdech do zóny 30 jsou navrženy přejezdné prahy o 

šířce 6,1m a 9,0m. Pro převedení chodců jsou navržena 2 místa pro přecházení a jeden 

sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty. Jedno místo pro přecházení je na 

začátku větve navrženo přes přejezdný práh a druhé místo pro přecházení je v místě 

napojení na větev F. Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty je navržen na 

konci větve přes přejezdný práh. Základní výška obruby podél komunikace je 12cm, 

v místě podélných parkovacích stání je obruba snížena na 0cm. Podél chodníků je 

navržena umělá vodící linie o výšce 6cm. Pro zklidnění dopravy jsou na silnici na dvou 

místech navrženy stavební úpravou dva zpomalovací polštáře. Na větvi C je navrženo 

odpočívadlo pro vozidla MHD, v celé délce nástupní hrany je přilehlá plocha navržena jako 

zpevněná (dlažba).  

Větev D – místní komunikace funkční třídy C (obslužná) 

Nově vzniklá větev o délce 123,23m s kolmými parkovacími místy o základní délce 

4,50m a šířce 2,5m s jednostranným sklonem o velikosti 2,0%, chodníkem o základní šířce 

3,50m na jedné straně s jednostranným sklonem o velikosti 2,0%. Větev je navržena jako 

zóna 30 s šířkou komunikace 5,50m a střechovitým příčným sklonem o velikosti 2,50%. Na 

vjezdu do zóny 30 je navržen přejezdný práh o šířce a 6,30m. Na konci větve je navrženo 

obratiště pro vozidla skupiny 2. Základní výška obruby podél komunikace je 12cm, v místě 

napojení parkovacích stání na komunikaci je obruba snížena na 0cm. Podél chodníku je 

navržena umělá vodící linie o výšce 6cm. 

Větev E – veřejně přístupná účelová komunikace 

Nově vzniklá větev o délce 76,10m s kolmými parkovacími místy o základní délce 

5,00m a šířce 2,50m se sklonem 2%. Větev je navržena v základní šířce 6,00m a rozšířením 

v oblouku na 7,15m. Příčný sklon komunikace je střechovitý o velikosti 2,50%. V napojení 

na ulici Vrbenská je navržena rampa o délce 2,00m. Základní výška obruby podél 

komunikace je 12cm, v místě podélných parkovacích stání je obruba snížena na 0cm. Ve 

staničení 20,5m je přes přejezdný práh navrženo jedno místo pro přecházení o základní 

šířce 3,0m. 

Větev F – místní komunikace funkční třídy C (obslužná)  

Nově vzniklá větev o délce 164,51m s kolmými parkovacími místy o základní délce 

5,00m a šířce 2,50m se sklonem 2%. Větev je navržena v základní šířce 6,00m. Příčný sklon 

komunikace je střechovitý o velikosti 2,50%. Výška obruby na styku chodníku a 

komunikace je 10cm, v místě kolmých parkovacích stání je obruba snížena na 0cm. Podél 

chodníků je navržena umělá vodící linie o výšce 6cm. 
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Větev G – veřejně přístupná účelová komunikace 

Nově vzniklá větev o délce 144,21m. Vpravo ve směru staničení jsou navržena 

kolmá parkovací místa o základní délce 4,50m (+ 0,50m přesah nad dlažbu) a šířce 2,80m 

se sklonem 2%. Vlevo ve směru staničení je navržen chodník o šířce 3,00m se sklonem 

2,0%. Větev je navržena v základní šířce 4,50m. Příčný sklon je střechovitý o velikosti 

2,50%. Základní výška obruby podél komunikace je 10cm, v místě styku parkovacích stání 

s komunikací je obruba snížena na 0cm. Podél chodníků je navržena umělá vodící linie o 

výšce 6cm. Podél parkovacích stání je navržena betonová zídka se zábradlím (tl.= 0,25m, 

h=0,5 až 1,6m).  

V návaznosti na místo pro přecházení je navrženo schodiště o 10 stupních 

(10x0,164mx0,310m), délky 3,10m, jako bezbariérové řešení je v tomto místě navržen 

chodník o šířce 1,5m, délky 20,75m a nepřekračující sklon 8,3%. Na vnější straně chodníku 

je navržena betonová zídka se zábradlím o šířce 0,50m tak, aby byl dodržen bezpečnostní 

odstup od přilehlé komunikace. Toto řešení bylo navrženo z důvodu propojení pohybu 

chodců mezi větví A a větví G. Na konci větve „G“ je navrženo obratiště o rozměrech 

5,0x9,0m. 

Cyklostezka – komunikace funkční skupiny D2 

Propojuje větev D s větví B resp. C, je navržena s asfaltovým povrchem a základní 

šířkou 3,0m, délka větve je 309,00m, příčný sklon 2,0%. Cyklostezka je navržena jako 

společný prostor pro chodce a cyklisty. 

Levé odbočovací pruhy v ul. Vrbenská 

Levé odbočovací pruhy v ulici Vrbenská jsou navrženy dle ČSN 736102 Projektování 

křižovatek na pozemních komunikacích ed. 2 z června 2012 článek 5.2.3.8.8 (zkrácený 

odbočovací pruh) který toto uspořádání povoluje pro rychlostí ≤ 50km/h.  

Délka ½Lr je navržena 25,0m, což odpovídá nejmenší možné normové hodnotě 

(Lr=50,0m) podle článku 5.2.3.10 zmíněné normy. 

Pro výpočet čekacího úseku je zapotřebí intenzit dopravy v protisměrném 

průběžném pruhu a v odbočovacím pruhu. Tyto intenzity bohužel nejsou k dispozici, 

budeme-li však předpokládat, že intenzita dopravního proudu v opačném směru na hlavní 

větvi nepřekročí intenzitu 300 voz/h a intenzita vozidel odbočujících vlevo nepřekročí 50 

voz/h, lze z obrázku 27a odečíst počet čekajících vozidel na odbočení Pv=2. 

Vzhledem k tomu, že jsou na větev A napojeny také průmyslové objekty se 

zásobováním nákladní dopravou, tak byl podíl počtu nákladních vozidel byl odhadnut na 

1/3, pn=0,33. 

Lc = (6+8 x pn) x Pv        (Rovnice 1) 

Lc = (6+8 x 0,33) x 2 = 17,28m 

Lc = 18,00m      
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Nejkratší navržený čekací úsek je navržený právě délky 18,00m. Celkové délky 

odbočovacích pruhů jsou tedy dostatečné. 

Levý a pravý odbočovací pruh z větve B na větev A (ul. Vrbenská) 

Odbočovací pruhy z větve B na větev A (ul. Vrbenská) jsou navrženy dle ČSN 736102 

Projektování křižovatek na pozemních komunikacích ed. 2 z června 2012 článek 5.2.3.8 obr. č 

26, uspořádání a). Vzhledem k tomu, že se oba odbočovací pruhy rozbíhají z průběžného 

pruhu, není navržen rozšiřující klín ani vyřazovací úsek. 

Délka zpomalovacího úseku Ld je navržena podle článku 5.2.3.7.5 pro:  

• vn=40km/h 

• vc=0km/h  

• d=1,7m/s2 

• s=0,6%       

Ld =
(0,75 ×𝑣𝑛)2 −𝑣𝑐2

26 ×(𝑑+
𝑠

10
)

         (Rovnice 2) 

Ld = 
(0,75 ×40)2 −02

26 ×(1,7+
0,6

10
)

 =19,66m 

Ld=20,00m 

Pro výpočet čekacího úseku je zapotřebí intenzit dopravy v protisměrném 

průběžném pruhu a v odbočovacím pruhu. Tyto intenzity bohužel nejsou k dispozici, 

budeme-li však předpokládat, že intenzita dopravního proudu v opačném směru na hlavní 

větvi nepřekročí intenzitu 300 voz/h a intenzita vozidel odbočujících vlevo nepřekročí 100 

voz/h, lze z obrázku 27a odečíst počet čekajících vozidel na odbočení Pv=3. 

Vzhledem ke stávajícím průmyslovým objektům v okolí, byl podíl počtu nákladních 

vozidel odhadnut na 1/3, pn=0,33. 

Lc = (6+8 x pn) x Pv          (Rovnice 1) 

Lc = (6+8 x 0,33) x 3 = 25,92m 

Lc=26,00m 

Navržené celkové délky odbočovacích pruhů jsou dostatečné. 

Obalové křivky 

Průjezdnost jednotlivých větví byla ověřena pomocí obalových (vlečných) křivek. 

Toto ověření ozřejmuje přiložená výkresová dokumentace (výkres č.14 až č.18).  

Průjezdnost byla ověřena pro tyto typy vozidel: O1 (osobní automobily), N2 (HZS), 

KO3N (vozidla pro svoz odpadu), NS (nákladní automobily) a K-BUS (kloubový autobus). 

Typ vozidla pro posouzení byl zvolen jako zástupce z jednotlivých kategorií na základě 

větších prostorových nároků, tzn. v dané oblasti se předpokládá průjezd jak vozidel typu 

BUS 13, tak vozidel typu K-BUS, ale pro ověření byl vybrán pouze K-BUS.   
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Rozhledové poměry 

V ploše rozhledových trojúhelníků nesmí být umístěny žádné překážky výšky 

přesahující 0,7 m nad úrovní vozovky (zejména přípojné skříňky inženýrských sítí, 

neprůhledné oplocení, zeleň kromě keřů do uvedené výšky, skládka materiálu apod.) s 

výjimkou ojedinělých překážek o Ø do 0,15 m (sloupy veřejného osvětlení, dopravní 

značky). Kvůli zajištění volnosti rozhledových poměrů navržených v projektové 

dokumentaci je i v budoucnu nutné respektovat vynesené plochy. Do těchto trojúhelníků 

se nesmí umístit žádná překážka, která překračuje normou stanovené parametry (např. 

kontejnery na odpad, vysokou zeleň, reklamní poutače atp.).  

Do rozhledových poměrů zasahují sloupy VO, ale v rámci projektu jsou všechny 

sloupy VO o průměru do 0,15m, což norma povoluje. Dále do rozhledových poměrů 

zasahuje betonová zídka se zábradlím (v místě vzorového řezu A). V tomhle místě však 

betonová zídka nepřesahuje výšku 0,7m a zábradlí je o průměru do 0,15m, tudíž se 

betonová zídka se zábradlím v tomhle místě není brána jako pevná překážka. 

Všechny rozhledové poměry jsou za daných podmínek vyhovující. 

Křižovatky  

Jako křižovatka s předností v jízdě (SDZ P4) je posouzeno napojení větve B na větev 

A (ul. Vrbenská), napojení větve C na větev A (ul. Vrbenská) a na větev B a napojení větve 

D na větev A (ul. Vrbenská). Jako křižovatka s předností zprava je posouzeno napojení 

větve C na větev C. 

Rozhledové poměry jsou posouzeny podle ČSN 73 6102 ed. 2. Rozhledové poměry 

vpravo jsou citovaným ustanovením normy vymezeny rozhledovým trojúhelníkem o 

délkách odvěsen: polovina šířky přilehlého jízdního pruhu (pokud není umožněno 

předjíždění, tak polovina šířky vzdálenějšího jízdního pruhu) + odstupná vzdálenost 3,5 m 

od hrany vozovky.  

• Xb=45m (vzdálenost Xb pro rychlost Vdovol.=30 km/hod) pro vozidla skupiny 2 

• Xb=80m (vzdálenost Xb pro rychlost Vdovol.=50 km/hod) pro vozidla skupiny 2 

 

Rozhledové poměry vlevo jsou citovaným ustanovením normy vymezeny 

rozhledovým trojúhelníkem o délkách odvěsen: polovina šířky přilehlého jízdního pruhu 

+ odstupná vzdálenost 3,5 m od hrany vozovky. 

• Xc=35m (vzdálenost Xb pro rychlost Vdovol.=30 km/hod) pro vozidla skupiny 2 

• Xc=65m (vzdálenost Xb pro rychlost Vdovol.=50 km/hod) pro vozidla skupiny 2 
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Dopravně významné sjezdy 

Jako dopravně významné sjezdy jsou posouzeny připojení stávajících sousedních 

nemovitostí, jež obsluhují více než 20 parkovacích stání, 10 bytových jednotek nebo 

průmyslový areál. Stejně tak jsou jako dopravně významné sjezdy připojeny nové vjezdy 

do pozemních garáží navrhovaných objektů a napojení větve E na větev A (ul. Vrbenská). 

Rozhledové poměry jsou posouzeny podle ČSN 73 6102 ed. 2. Křížení je posuzováno 

jako významný sjezd.  

Rozhledové poměry vpravo jsou citovaným ustanovením normy vymezeny 

rozhledovým trojúhelníkem o délkách odvěsen: polovina šířky přilehlého jízdního pruhu 

(pokud není umožněno předjíždění, tak polovina šířky vzdálenějšího jízdního pruhu) + 

odstupná vzdálenost 2,5 m od hrany vozovky.  

• Xb=40m (vzdálenost Xb pro rychlost Vdovol.=30 km/hod) pro vozidla skupiny 1 

• Xb=70m (vzdálenost Xb pro rychlost Vdovol.=50 km/hod) pro vozidla skupiny 1 

• Xb=80m (vzdálenost Xb pro rychlost Vdovol.=50 km/hod) pro vozidla skupiny 2 

• Xb=100m (vzdálenost Xb pro rychlost Vdovol.=50 km/hod) pro vozidla skupiny 3 

Rozhledové poměry vlevo jsou citovaným ustanovením normy vymezeny 

rozhledovým trojúhelníkem o délkách odvěsen: polovina šířky přilehlého jízdního pruhu 

+ odstupná vzdálenost 2,5 m od hrany vozovky). 

• Xc=35m (vzdálenost Xc pro rychlost Vdovol.=30 km/hod) pro vozidla skupiny 1 

• Xc=65m (vzdálenost Xc pro rychlost Vdovol.=50 km/hod) pro vozidla skupiny 1 

• Xc=65m (vzdálenost Xc pro rychlost Vdovol.=50 km/hod) pro vozidla skupiny 2 

• Xb=85m (vzdálenost Xb pro rychlost Vdovol.=50 km/hod) pro vozidla skupiny 3 

 

Samostatné sjezdy 

Jako samostatné sjezdy jsou posouzeny všechny ostatní sjezdy nesplňující výše 

uvedené podmínky dopravně významných sjezdů. 

Poloha samostatného sjezdu a rozhledové poměry jsou navrženy (respektive 

posouzeny) podle ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací (leden 2006).  

Rozhledové poměry vlevo jsou citovaným ustanovením normy vymezeny 

rozhledovým trojúhelníkem o délkách odvěsen: polovina šířky přilehlého jízdního pruhu 

(pokud není umožněno předjíždění, tak polovina šířky vzdálenějšího jízdního pruhu) + 

odstupná vzdálenost 2,0 m od hrany vozovky. 

• Dz= 20m (rychlost pro zastavení DZ pro rychlost Vdov.=30 km/hod) 

• Dz= 35m (rychlost pro zastavení DZ pro rychlost Vdov.=50 km/hod) 
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Přechody pro chodce, přejezdy pro cyklisty 

Poloha přechodů pro chodce (přejezdů pro cyklisty) a rozhledové poměry jsou 

navrženy (respektive posouzeny) podle ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 

(leden 2006). Odstupná vzdálenost je 1,0m od hrany komunikace. Rozhledové trojúhelníky 

vedou vždy do osy přilehlého pruhu, a to vzdálenosti 50m pro Vdov=50 km/hod a 30m pro 

Vdov=30 km/hod. 

 

Místa pro přecházení 

Poloha míst pro přecházení a rozhledové poměry jsou navrženy (respektive 

posouzeny) podle ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací (leden 2006). Odstupná 

vzdálenost je 0,5m od hrany komunikace. Rozhledové trojúhelníky vedou vždy do osy 

přilehlého pruhu, a to vzdálenosti 50m pro Vdov=50 km/hod a 30m pro Vdov=30 km/hod. 

B.2.3.1.2 Výškové řešení 

Větev A – F 

Výškově jsou komunikace vedeny po stávajícím terénu ve snaze tak, aby kopírovaly 

jeho průběh.  Svým sklonem nepřekračují hodnotu 8,33%.  

Tabulky podélných profilů větví: 

Tabulka 12: Podélný profil - VĚTEV A 

Č. 

Staničení 

vrcholu 

polygonu 

Výška 

PVI 

Sklon 

vstupní 

tečny 

Spád 

výstupní 

tečny 

A 

(změna 

spádu) 

Typ 

výškového 

oblouku 

Hodnota 

K 

Typ dílčí 

entity 

Délka 

oblouku 

profilu 

Poloměr 

oblouku 

                      

1 0,00m 394,86m   1,48%             

2 29,09m 395,29m 1,48% 1,70% 0,22%           

3 29,63m 395,30m 1,70% 1,70% 0,00%           

4 79,63m 396,15m 1,70% 2,57% 0,87% Údolnicový 114,47 
Symetrická 

parab. 
100,00m 11446,56m 

5 153,60m 398,06m 2,57% 2,30% 0,28%           

6 181,72m 398,70m 2,30% 1,17% 1,12%           

7 434,58m 401,67m 1,17% 1,18% 0,01%           

8 521,30m 402,69m 1,18%               
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Tabulka 13:Podélný profil - VĚTEV B 

Č. 

Staničení 

vrcholu 

polygonu 

Výška 

PVI 

Sklon 

vstupní 

tečny 

Spád 

výstupní 

tečny 

A 

(změna 

spádu) 

Typ 

výškového 

oblouku 

Hodnota 

K 

Typ dílčí 

entity 

Délka 

oblouku 

profilu 

Poloměr 

oblouku 

                      

1 0,00m 399,90m   0,60%             

2 162,50m 398,93m 0,60% -1,80% 1,20% Vrcholový 20,00 
Symetrická 

parab. 
24,00m 2000,00m 

3 272,97m 396,94m -1,80% 0,80% 2,60% Údolnicový 20,00 
Symetrická 

parab. 
52,00m 2000,00m 

4 306,60m 397,21m 0,80%               

 

Tabulka 14: Podélný profil - VĚTEV C 

Č. 

Staničení 

vrcholu 

polygonu 

Výška 

PVI 

Sklon 

vstupní 

tečny 

Spád 

výstupní 

tečny 

A 

(změna 

spádu) 

Typ 

výškového 

oblouku 

Hodnota 

K 

Typ dílčí 

entity 

Délka 

oblouku 

profilu 

Poloměr 

oblouku 

                      

1 0,00m 401,39m   -1,90%             

2 80,01m 399,87m -1,90% -0,50% 1,40% Údolnicový 20,00 
Symetrická 

parab. 
27,99m 2000,00m 

3 156,94m 399,49m -0,50% -1,00% 0,50% Vrcholový 20,00 
Symetrická 

parab. 
9,99m 2000,00m 

4 395,44m 397,10m -1,00%               

 

Tabulka 15: Podélný profil - VĚTEV D 

Č. 

Staničení 

vrcholu 

polygonu 

Výška 

PVI 

Sklon 

vstupní 

tečny 

Spád 

výstupní 

tečny 

A 

(změna 

spádu) 

Typ 

výškového 

oblouku 

Hodnota 

K 

Typ dílčí 

entity 

Délka 

oblouku 

profilu 

Poloměr 

oblouku 

                      

1 0,00m 395,70m   0,50%             

2 61,62m 396,01m 0,50% -0,50% 1,00% Vrcholový 20,00 
Symetrická 

parab. 
20,00m 2000,00m 

3 123,23m 395,70m -0,50%               
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Tabulka 16: Podélný profil - VĚTEV E 

Č. 

Staničení 

vrcholu 

polygonu 

Výška PVI 

Sklon 

vstupní 

tečny 

Spád 

výstupní 

tečny 

A 

(změna 

spádu) 

Typ 

výškového 

oblouku 

Hodnota 

K 

Typ dílčí 

entity 

Délka 

oblouku 

profilu 

Poloměr 

oblouku 

                      

1 0,00m 396,79m   -2,50%             

2 5,25m 396,66m -2,50% 8,30% 10,80%           

3 7,25m 396,82m 8,30% 1,20% 7,10%           

4 76,10m 397,65m 1,20%               

 

Tabulka 17: Podélný profil - VĚTEV F 

Č. 

Staničení 

vrcholu 

polygonu 

Výška PVI 

Sklon 

vstupní 

tečny 

Spád 

výstupní 

tečny 

A 

(změna 

spádu) 

Typ 

výškového 

oblouku 

Hodnota 

K 

Typ dílčí 

entity 

Délka 

oblouku 

profilu 

Poloměr 

oblouku 

                      

1 0,00m 398,71m   -2,50%             

2 6,23m 398,55m -2,50% 1,25% 3,75%           

3 164,51m 400,53m 1,25%               

 

Tabulka 18: Podélný profil - VĚTEV G 

Č. 

Staničení 

vrcholu 

polygonu 

Výška 

PVI 

Sklon 

vstupní 

tečny 

Spád 

výstupní 

tečny 

A 

(změna 

spádu) 

Typ 

výškového 

oblouku 

Hodnota 

K 

Typ dílčí 

entity 

Délka 

oblouku 

profilu 

Poloměr 

oblouku 

                      

1 0,00m 396,94m   5,70%             

2 51,92m 399,90m 5,70% -0,50% 6,20% Vrcholový 3,00 
Symetrická 

parab. 
18,59m 300,00m 

3 91,18m 399,70m -0,50% 0,50% 1,00% Údolnicový 3,00 
Symetrická 

parab. 
3,00m 300,00m 

4 132,01m 399,90m 0,50% 0,50% 0,00%           

5 144,21m 399,96m 0,50%               
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Tabulka 19: Podélný profil - CYKLOSTEZKA 

Č. 

Staničení 

vrcholu 

polygonu 

Výška 

PVI 

Sklon 

vstupní 

tečny 

Spád 

výstupní 

tečny 

A 

(změna 

spádu) 

Typ 

výškového 

oblouku 

Hodnota 

K 

Typ dílčí 

entity 

Délka 

oblouku 

profilu 

Poloměr 

oblouku 

                      

1 0,00m 395,72m   -2,50%             

2 2,75m 395,65m -2,50% 2,00% 4,50%           

3 10,70m 395,81m 2,00% -0,50% 2,50%           

4 140,00m 395,16m -0,50% 0,80% 1,30% Údolnicový 20,00 
Symetrická 

parab. 
25,94m 2000,00m 

5 274,66m 396,23m 0,80% 7,80% 7,00% Údolnicový 2,00 
Symetrická 

parab. 
14,01m 200,00m 

6 297,43m 398,01m 7,80% -2,00% 9,80%           

7 305,43m 397,85m -2,00% 2,50% 4,50%           

8 309,00m 397,94m 2,50%               

 

B.2.3.1.3 Odvodnění 

Odvodnění dešťových vod je navrženo plošně na stávající terén nebo do uličních 

vpustí, které budou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci zbudovanou v řešeném 

území. 

K odvodnění napomáhá také návrh tzv. BIOSWALE, jehož konstrukci ozřejmuje 

výkres detailu (výkres č.24). 

Předpokládá se, že zemní pláň tvoří nepropustné zeminy. Zemní pláň je navržena 

o příčném sklonu 3% směrem k okraji komunikace.  

Drenáž je tvořena flexibilní PVC trubkou DN125 uloženou ve štěrkovém loži. Lože 

ze štěrku frakce 8/16 je obaleno propustnou, netkanou PP geotextilie. Na horním okraji 

lože je geotextilie přeložena přes sebe ve dvou vrstvách tak, aby nedocházelo k vplavování 

kalu skrz překlad do štěrkového lože.  
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Tabulky uličních vpustí: 

Tabulka 20: Uliční vpusti - VĚTEV A, B, C 

Označení 
Staničení 

[km]  
Označení 

Staničení 

[km]  
Označení 

Staničení 

[km] 

              

A-01 0,00000  B-01 0,05085  C-1 0,05484 

A-02 0,00000  B-02 0,05085  C-2 0,05484 

A-03 0,03950  B-03 0,09094  C-3 0,09000 

A-04 0,03950  B-04 0,09094  C-4 0,09499 

A-05 0,09450  B-05 0,13108  C-5 0,09499 

A-06 0,09600  B-06 0,13108  C-6 0,12911 

A-07 0,14616  B-07 0,17098  C-7 0,12911 

A-08 0,14616  B-08 0,17098  C-8 0,16661 

A-09 0,17200  B-09 0,21079  C-9 0,16661 

A-10 0,19588  B-10 0,21079  C-10 0,20050 

A-11 0,19588  B-11 0,25069  C-11 0,20936 

A-12 0,23578  B-12 0,25069  C-12 0,20936 

A-13 0,23300  B-13 0,27300  C-13 0,23064 

A-14 0,27093  B-14 0,27300  C-14 0,23501 

A-15 0,29165  
  

 C-15 0,23644 

A-16 0,28545  
  

 C-16 0,27092 

A-17 0,30051  
  

 C-17 0,27092 

A-18 0,32240  
  

 C-18 0,31347 

A-19 0,33450  
  

 C-19 0,31347 

A-20 0,37273  
  

 C-20 0,35361 

A-21 0,37100  
  

 C-21 0,35361 

A-22 0,39927  
  

 C-22 0,38291 

A-23 0,40050     C-23 0,30250 

A-24 0,41802       

A-25 0,42203       

A-26 0,46259       

A-27 0,46000       

A-28 0,52111       

A-29 0,52111       
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Tabulka 21: Uliční vpusti - VĚTEV D, E, F, G 

Označení 
Staničení 

[km]  
Označení 

Staničení 

[km] 
 Označení 

Staničení 

[km]  
Označení 

Staničení 

[km] 

                   

D-01 0,03174  E-01 0,04644  F-01 0,05537  G-01 0,00689 

D-02 0,03174  E-02 0,04644  F-02 0,05537  G-02 0,00487 

D-03 0,09149  E-03 0,00740  F-03 0,10544  G-03 0,09129 

D-04 0,09149  E-04 0,02321  F-04 0,10544  G-04 0,09129 

D-05 0,12298  
   F-05 0,15679  G-05 0,09129 

D-06 0,12298  
   F-06 0,15679  G-06 0,09129 

D-07 0,01117        G-07 0,14421 
  

       G-08 0,14421 

           

B.2.3.1.4 Konstrukce vozovky a prefabrikované betonové prvky 

Návrh konstrukce zpevněné plochy ozřejmují přiložené vzorové příčný řezy. Návrh 

konstrukce vozovky nutno v dalším stupni dokumentace (dokumentace pro provedení 

stavby DPS) posoudit (a případně upravit) na základě výsledků geologického průzkumu 

(rešerše) s ohledem na únosnost a namrzavost podkladních vrstev vozovky v podloží. Je 

doporučeno pořídit geologický průzkum, případně po odtěžení zeminy na úroveň 

upravené pláně konzultovat kvalitu podloží s odborníkem – geologem, který na místě 

doporučí další postup. Pokud se v podloží vyskytnou namrzavé zeminy, případně zeminy 

neumožňující dosáhnout hodnot hutnění pláně uvedené ve vzorových příčných řezech, 

doporučuje se nevhodné zeminy v podloží odtěžit do potřebné hloubky (cca 0,30 – 0,50 m 

pod úrovní upravené pláně) a nahradit štěrkodrtí tloušťky hutněné po vrstvách 

maximálně 0,30 m, případně provést jejich zlepšení (vápněním). 
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1. VOZOVKA ASFALTOVÁ – VĚTEV A, B, C 

Konstrukce vozovky 1 byla navržena dle katalogového listu TP170 ze dne 12.8.2010 

dodatkem TP 170 s účinností od 1. září 2010. Katalogové číslo D1-N-1-III-PIII. 

Asfaltový beton    ACO 11+  40mm 

 Spojovací postřik   SP EP    (0,25kg/m2) 

Asfaltový beton    ACL 16+  60mm 

 Spojovací postřik   SP EP    (0,25kg/m2) 

Asfaltový beton    ACP 16+  50mm 

 Spojovací postřik   SP EP    (0,40kg/m2) 

MZK min. Edef,2=140MPa 

Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK   170mm 

ŠDa min. Edef,2=90MPa 

Štěrkodrť třídy A    ŠDA  min.  250mm 

(Sanace zemní pláně      500mm) 

Zemní pláň min Edef,2=45MPa 

Celkem       min 570mm 

 

2. VOZOVKA ASFALTOVÁ – VĚTEV C, D, E, F, G 

Konstrukce vozovky 2 byla navržena dle katalogového listu TP170 ze dne 12.8.2010 

dodatkem TP 170 s účinností od 1. září 2010. Katalogové číslo D1-N-1-V-PIII. 

Asfaltový beton    ACO 11  40mm 

 Spojovací postřik   SP EP    (0,25kg/m2) 

Asfaltový beton    ACP 16+  60mm 

 Infiltrační postřik   IP EP    (0,40kg/m2) 

MZK min. Edef,2=130MPa 

Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK   150mm 

ŠDb min. Edef,2=80MPa 

Štěrkodrť třídy B, fr. 0/63   ŠDB  min.  200mm 

(Sanace zemní pláně       500mm) 

Zemní pláň min Edef,2=45MPa 

Celkem       min 450mm 
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3. CHODNÍK/CYKLOSTEZKA ASFALT – VĚTEV B, C, F 

Konstrukce chodníku a cyklostezky byla navržena dle katalogového listu TP170 ze dne 

12.8.2010 dodatkem TP 170 s účinností od 1. září 2010. Katalogové číslo D2-N-3-VI-PIII. 

Asfaltový beton    ACO 11  50mm 

Asfaltový recyklát    R-mat   50mm 

ŠDb min. Edef,2=60MPa 

Štěrkodrť třídy B, fr. 0/63   ŠDB  min.  200mm 

(Sanace zemní pláně       300mm) 

Zemní pláň min Edef,2=30MPa 

Celkem       min 300mm 

 

4. DLÁŽDĚNÁ VOZOVKA – VĚTEV B, C, D, E, F, G 

Konstrukce dlážděné vozovky byla navržena dle katalogového listu TP170 ze dne 

12.8.2010 dodatkem TP 170 s účinností od 1. září 2010. Katalogové číslo D2-D-1-V-PIII. 

Zámková dlažba    D   80mm 

Ložná vrstva     L   40mm 

ŠDa min. Edef,2=90MPa 

Štěrkodrť třídy A, fr. 0/63   ŠDB   150mm 

ŠDb min. Edef,2=60MPa  

Štěrkodrť třídy B, fr. 0/63   ŠDB  min.  200mm 

(Sanace zemní pláně       300mm) 

Zemní pláň min Edef,2=30MPa 

Celkem       min 470mm 
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5. DLÁŽDĚNÉ POCHOZÍ PLOCHY S OBČASNÝM POJEZDEM – VĚTEV B, C, D, E, F, G 

Konstrukce dlážděné pochozí plochy s občasným pojezdem byla navržena dle 

katalogového listu TP170 ze dne 12.8.2010 dodatkem TP 170 s účinností od 1. září 2010. 

Katalogové číslo D2-D-2-CH-PIII. 

Betonová dlažba    D   60mm 

Ložná vrstva     L   30mm 

ŠDa min. Edef,2=50MPa 

Štěrkodrť třídy A, fr. 0/63   ŠDA   200mm 

(Sanace zemní pláně       300mm) 

Zemní pláň min Edef,2=30MPa 

Celkem       min 290mm 

 

 

6. ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA – VĚTEV D, F, G 

Konstrukce zatravňovací dlažba byla navržena dle katalogového listu TP170 ze dne 

12.8.2010 dodatkem TP 170 s účinností od 1. září 2010. Katalogové číslo D2-D-1-CH-PIII. 

Dlažba zatravňovací    D   60mm 

Ložná vrstva- štěrkopísek   L   30mm 

ŠDb min. Edef,2=50MPa 

Štěrkodrť třídy B, fr. 0/63   ŠDB   400mm 

 (Sanace zemní pláně      300mm) 

Zemní pláň min Edef,2=30MPa 

Celkem       min 490mm 

 

7. BIOSWALE – VĚTEV B, C, D, E, F, G 

Konstrukce BIOSWALE 

Mulč   100mm 

Hlína  cca  300mm 

(Geotextílie) 

Písek/štěrk cca 500mm 

Geotextílie 

Celkem min 900mm 
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8. VOZOVKA ASFALTOVÁ – VĚTEV C 

Konstrukce asfaltové vozovky byla navržena dle katalogového listu TP170 ze dne 

12.8.2010 dodatkem TP 170 s účinností od 1. září 2010. Katalogové číslo D1-N-2-VI-PIII 

Asfaltový beton    ACO 11  40mm 

Spojovací postřik   SP EP    (0,25kg/m2) 

Asfaltový beton    ACP 16+  50mm 

 Infiltrační postřik   IP EP    (0,40kg/m2) 

ŠDa min. Edef,2=80MPa 

Štěrkodrť třídy A    ŠDA   150mm 

ŠDb min. Edef,2=50MPa  

Štěrkodrť třídy B, fr. 0/63   ŠDB  min.  150mm 

 (Sanace zemní pláně      500mm) 

Zemní pláň min Edef,2=30MPa 

Celkem       min 390mm 

 

V místě středového ostrůvku budou všechny příčné a podélné spáry zality asfaltovou 

zálivkou. Hutnění podkladní vrstvy bude probíhat vibrační deskou nebo hutnícím pěchem 

dle výběru zhotovitele. 

• Rozhraní vozovky a zeleně tvoří silniční obrubník nastojato uložený do betonového 

lože s nášlapem 120mm. 

• Rozhraní vozovky a chodníku tvoří silniční obrubník nastojato uložený do 

betonového lože s nášlapem 120mm. 

• Rozhraní vozovky a kolmých parkovacích stání tvoří silniční obrubník nastojato 

uložený do betonového lože s nášlapem 0mm. 

• Rozhraní vozovky a podélných parkovacích stání tvoří silniční obrubník nastojato 

uložený do betonového lože s nášlapem 0mm. 

• Rozhraní vozovky a ploch ze zatravňovací dlažby tvoří silniční obrubník nastojato 

uložený do betonového lože s nášlapem 80mm. 

• Rozhraní chodníku a parkovacích míst tvoří silniční obrubník nastojato uložený do 

betonového lože s nášlapem 100mm. 

• Rozhraní chodníku a zeleně tvoří záhonový obrubník nastojato uložený do 

betonového lože s nášlapem 0mm nebo 60mm (umělá vodící linie). 

• Rozhraní vozovky a sjezdu tvoří nájezdový obrubník se zaoblenou hranou do 

betonového lože o nášlapu 40mm. 
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• Rozhraní vozovky a chodníku v místech přechodu, v místech pro přecházení a 

přejezdu pro cyklisty tvoří nájezdový obrubník se zaoblenou hranou do 

betonového lože o nášlapu 20mm.  

• Rozhraní vozovky dělícího ostrůvku (v místě přecházení chodců) tvoří nájezdový 

obrubník se zaoblenou hranou do betonového lože o nášlapu 20mm.  

• Rozhraní vozovky čel dělícího ostrůvku tvoří silniční obrubník nastojato uložený do 

betonového lože s nášlapem 180mm. Čela ostrůvků budou také osazena 

obrubníkovými skleněnými čočkami. 

• Rozhraní vozovky a nástupištní hrany tvoří kasselský uložený do betonového lože 

s nášlapem 160mm.  

Obrubníky nutno uložit do betonového lože tl. minimálně 10 cm s betonovou boční 

opěrou. Výška obrubníku je navržena tak, že musí umožnit pohyb osob s omezenou 

schopností pohybu dle vyhlášky MMR ČR č. 398/2009 Sb. 

Z hlediska užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu je stavba řešena 

bezbariérově v souladu s vyhláškou č. 398/2009Sb.  

PD je v souladu s Metodickými poznámkami k vytváření podmínek pro samostatný 

a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí vydaných v roce 2000.  

Výše zmíněné úpravy jsou patrné z grafické přílohy, která je součástí této PD. 
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B.2.3.1.5 Dopravní značení a DIO 

Svislé dopravní značení 

Návrh svislého dopravního značení zakreslen v situačním výkresu. Přehledně uvádí 

jejich výčet následující tabulka č.22. 

Tabulka 22: Svislé dopravní značení 

Počet 
Dopravní 

značka 
text/symbol Poznámka 

        

3 IZ8a ZÓNA 30 Nové DZ 

3 IZ8b ZÓNA 30 Nové DZ 

4 P4   Nové DZ 

10 IP12   Nové DZ 

10 Ca4   Nové DZ 

3 IP10a   Nové DZ 

4 P2   Nové DZ 

6 IP19   Nové DZ 

2 IJ4c   Nové DZ 

11 IP6   Nové DZ 

4 IP7   Nové DZ 

7 C7a   Nové DZ 

4 C8a  Nové DZ 

2 C8b   Nové DZ 

6 C9a   Nové DZ 

1 IP11a   Nové DZ 

4 IP11c   Nové DZ 

1 A6b   Nové DZ 

4 C10a   Nové DZ 

1 B28 +E13 „MIMO BUS“ Nové DZ 

 

Svislé dopravní značky navrženy v provedení FeZn, lisované s dvojitým ohybem, 

sloupek FeZn výšky 2,50 m s osazením do patek. Svislé dopravní značky musí být umístěny 

tak, aby okraj desky dopravní značky byl situován nejméně 0,5 m od okraje vozovky, ale 

ne více než 2,0 m. V místě chodníku musí být dopravní značka umístěna tak, aby spodní 

okraj desky byl umístěn nejméně 2,0 m nad niveletou chodníku. Dopravní značky 

umístěné v chodníku nutno osadit tak, aby v chodníku zůstal volný průchozí pás šířky 

nejméně 1,25 m. Tam, kde by výše uvedené podmínky byly ve vzájemném rozporu, nutno 

použít konzolového sloupku. 

Dopravní značení C4a na vysazených plochách ochranných ostrůvku bude 

zhotoveno ve zmenšené velikosti. 
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Vodorovné dopravní značení 

Návrh vodorovného dopravního značení zakreslen v situačním výkresu. Přehledně 

uvádí jejich výčet následující tabulka č.23. 

Tabulka 23: Vodorovné dopravní značení 

Počet 
Dopravní 

značka 
text/symbol Poznámka 

        

- V1a - Nové DZ 

- V2a - Nové DZ 

- V2b - Nové DZ 

5 V7a - Nové DZ 

5 V7b - Nové DZ 

10 V10f - Nové DZ 

2 V11a - Nové DZ 

41 V9a - Nové DZ 

189 V10b - Nové DZ 

2 V6a - Nové DZ 

28 V10a - Nové DZ 

5 V12a - Nové DZ 

1 V8a - Nové DZ 

2 V8b - Nové DZ 

15 V13 - Nové DZ 

28 V14 - Nové DZ 

 

Dopravně inženýrské opatření 

Návrh dopravně – inženýrských opatření pro dobu jejich omezení včetně návrhu 

dopravního značení bude řešen v dalším stupni projektové dokumentace (dokumentace 

pro provedení stavby DPS) nebo v průběhu výstavby. Dopravní omezení na ostatních 

komunikacích se nepředpokládají.    

B.2.3.1.6 Odstavné a parkovací stání 

V rámci výstavby komunikací je pro potřeby území navrženo celkem 227 

parkovacích stání, z toho 10 pro osoby s omezenou pohyblivostí. Tyto parkovací stání 

budou sloužit jako okrsková parkovací stání. V rámci projektu není řešen návrh 

odstavných stání, jelikož budou navržena uvnitř příslušných bytových jednotek a na tento 

návrh bude vypracovaná samostatná projektová dokumentace. 

B.2.3.1.7 Veřejné osvětlení 

Návrh veřejného osvětlení bude řešit samostatná dokumentace. V rámci návrhu 

VO však musí být dostatečně osvětlena všechna místa pro přecházení (průběžným VO) a 

přechody pro chodce které budou osvětleny VO s kontrastní barvou světla.  

V situačních výkresech je zakreslena pouze poloha stávajících VO. 
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B.2.3.1.8 Bezpečnostní vzdálenost 

Bezpečnostní vzdálenost nejméně 0,50m (při rychlosti do 30km/h lze 0,25m dle 

tab. 4 v ČSN 73 6110 z ledna 2006) od hrany vozovky nutno dodržet vůči všem pevným 

překážkám (zejména přípojné skříňky inženýrských sítí, oplocení apod.). 

 

B.2.3.2 Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, 

podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení 

technického maxima 

Stavba nevyvolává nároky na spotřebu energií.  

B.2.3.3 Celková spotřeba vody 

Stavba nevyvolává nároky na spotřebu vody.  

B.2.3.4 Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 

s vyzískaným materiálem 

Odpad při výstavbě bude likvidován dle předpisů, zvláště § 10-16 zákona č.185/2001 

Sb. o odpadech. Při provádění stavby budou vznikat odpady.  Jejich specifikace a způsob 

zneškodnění či uložení budou řešeny v prováděcí dokumentaci. Při provádění stavby si 

dodavatelská firma bude uchovávat doklady o předání odpadů od oprávněné firmy, které 

doloží při kolaudaci stavby. Nakládání s veškerými odpady musí odpovídat ustanovení 

vyhlášky č. 383/2001Sb. Shromažďování a skladování nebezpečných odpadů musí být 

v souladu s touto vyhláškou. 

Samotný provoz na navržených komunikacích nebude zdrojem žádných odpadů. 

B.2.3.5 Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a 

elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Nejsou. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Z hlediska užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu je stavba řešena 

bezbariérově v souladu s vyhláškou č. 398/2009Sb. PD je v souladu s Metodickými 

poznámkami k vytváření podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a 

slabozrakých lidí vydaných v roce 2000. Při návrhu byl brán zřetel na užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.  

Stavba je navržena v souladu s ustanoveními platných vyhlášek zejména: 

• Veškeré komunikace pro pěší jsou navrženy jako bezbariérové. Šířka chodníků je 

min. 1,50m (minimální šířka průchodu 0,90m). Max. výškový rozdíl obrubníku 

přechodů je 2cm. Max. podélný sklon chodníku nepřesahuje hodnotu 8,33% a max. 

příčný sklon nepřesahuje hodnotu 2%. Šikmé rampy ve sklonu 1:12 s odpočívadly 

v normových intervalech. Použité povrchy pochozích ploch jsou navrženy tak, aby 

byl umožněn pohyb osob se sníženou schopností orientace. 



    NÁVRH ZÓNY 30 V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH V BLÍZKOSTI DUBIČNÉHO POTOKA 

  DIPLOMOVÁ PRÁCE, BRNO 2020 

[34] 

 

• V rámci realizace stavby bude dodržen vizuální kontrast sloupů veřejného 

osvětlení, svislého dopravního značení, nástupního a výstupního stupně každého 

schodišťového ramene. Dále musí být stupnice nástupního a výstupního 

schodišťového stupně každého schodišťového ramene nebo vyrovnávacích 

schodů výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí. 

• Schodišťová ramena a vyrovnávací stupně musí být po obou stranách opatřeny 

madly ve výši 900 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm první a poslední 

stupeň s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí být odsazeno od 

svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla musí umožnit 

uchopení rukou shora a jeho pevné sevření. 

• Jsou navrženy úpravy pro zrakově postižené. Přirozené vodící linie tvoří stěny 

domů, umělé vodící linie jsou tvořeny obrubou s nášlapem 6cm. V úrovni přechodů 

pro chodce a míst pro přecházení navazují na vodící linie signální pásy. Dále jsou 

přechody pro chodce a místa pro přecházení opatřena varovnými pásy v celé délce 

snížené obruby. Nástupištní hrana autobusových zálivů je opatřena kontrastním 

pásem. Parametry signálních, varovných a vodících pásů jsou navrženy dle 

vyhlášky č. 398/2009. Povrch signálních a varovných pásů musí mít 

nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí: musí být 

vnímatelný bílou holí a nášlapem. Povrch chodníku v šířce min. 0,25m od 

varovného nebo signálního pásu musí být vůči těmto vizuálně kontrastní. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Všechny veřejnosti přístupné prostory stavby byly řešeny podle požadavků 

stavebního zákona, prováděcích vyhlášek a norem. Pochozí plochy budou opatřeny 

povrchem, který bude odpovídat způsobu využívání a všechny použité stavební materiály 

budou odpovídat hygienickým předpisům. 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

Není řešeno, jelikož stavba není dělena na objekty. 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Není, stavba neobsahuje technická a technologická zařízení.  

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Stavba navržených komunikací nebude představovat zvýšené riziko z hlediska 

požární bezpečnosti, naopak je nedílnou součástí požárně – bezpečnostních opatření 

obytných objektů navrhovaných v řešeném území. Stavba navržených komunikací bude 

sloužit pro bytové domy a občanskou vybavenost 
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Komunikace jsou z hlediska požární bezpečnosti posouzeny dle ČSN 730802 a 

norem souvisejících (ČSN 730873) a dle ČSN 730834. V návrhu jsou zohledněny požadavky 

vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění 

změny provedené vyhláškou č. 268/2011 Sb. Návrh je v souladu s technickými požadavky 

na přístupové komunikace vyjmenované v příloze č.3 uvedené vyhlášky.  

Každá neprůjezdná jednopruhová přístupová komunikace delší než 50 m je na 

neprůjezdném konci navržena se smyčkovým objezdem nebo plochou umožňující otáčení 

vozidla. Na konci slepé větve D je navržena plocha o rozměrech 20x20m ze zatravňovací 

dlažby, na konci větve F je navrženo obratiště tvaru T s délkou ramen 10m, obratiště bude 

zhotoveno částečně s asfaltovým povrchem a částečně s povrchem ze zatravňovací 

dlažby. Na konci slepé větve G je navržen přejezd ze zatravňovací dlažby do prostoru 

hlavní komunikace v ul. Vrbenská, tento přejezd bude sloužit pouze v případě ohrožení 

pro vozidla IZS. 

Komunikace splňují požadavky na přístupové komunikace požární techniky. Šířka 

průjezdného prostoru komunikace je min. 3,5m a šířka zpevněné plochy komunikace je 

min 3,0m. Konstrukce vozovky je navržena pro pojezd vozidla HZS s maximálním 

zatížením 80kN/nápravu.  

Křížení nebo souběh komunikací s trasami inženýrských sítí jsou řešeny v souladu 

s normou ČSN 73 6005 a jsou opatřeny technickými prostředky (např. chráničkami) tak, aby 

nedošlo k jejich poškození. 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Není řešeno. 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Při provádění veškerých stavebních prací je bezpodmínečně nutno dodržovat 

předpisy o bezpečnosti práce. Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti 

nadzemních vedení, zejména při použití mechanizmů ve výškách vyšších 3 m. Při 

stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu 

vzdušného vedení je nutné respektovat veškerá příslušná ustanovení, zejména pokud se 

jedná o způsob provádění zemních prací a zákaz použití mechanizace, povšechně pak 

zabezpečení vedení a zařízení před poškozením. 

Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci 

musí být prokazatelně seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít 

vzájemné dohody. Je potřeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy 

chránit zábradlím a v noci výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat 

ustanovení zákona o pozemních komunikacích (zejména nutno zabránit znečišťování 

vozovky přilehlých komunikací).  
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Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy 

a zákonnými ustanoveními. Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a 

zabránit jejímu zvodnění. Je třeba zajistit potřebnou únosnost a první stmelenou vrstvu 

položit co nejdříve. Ponechávaná stávající vzrostlá zeleň bude chráněna po celou dobu 

výstavby viz ČSN DIN 18920. Živičné směsi musí mít požadované vlastnosti.  

Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a 

technologickým předpisům. 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

B.2.11.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Ohrožení radonem je vyloučeno, jelikož se jedná o otevřenou stavbu ve volném 

prostranství.  

B.2.11.2 Ochrana před bludnými proudy 

Není, jelikož stavba neobsahuje žádné podzemní kovové části, které by mohly být 

ohroženy případnými bludnými proudy. 

B.2.11.3 Ochrana před technickou seizmicitou 

Zařízení, která produkují technickou seizmicitu nesmí být trvale umisťována ve 

vzdálenosti do 5m od okraje komunikace.  

B.2.11.4 Ochrana před hlukem 

Stavební činnost bude mít v určitém časovém úseku negativní vliv na okolí. Po dobu 

výstavby musí být dodržovány všechny normy ochrany životního prostředí se zvláštní 

pozorností na hluk. Samotnou stavbu a provoz na komunikaci není potřeba protihlukově 

chránit, jelikož stavba komunikace není chráněným prostorem ve smyslu nařízení vlády č. 

272/2011 o hluku a vibracích. 

B.2.11.5 Protipovodňová opatření 

Není navrženo, jelikož stavba se nenachází v záplavovém území.  

B.2.11.6 Ochrana před sesuvy půdy 

V rámci stavby nejsou navrženy výkopové a násypové svahy. Pásy zeleně jsou osety 

trávou, popřípadě osazeny keři.  

B.2.11.7 Ochrana před vlivy poddolování 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

B.2.11.8 Ostatní negativní vlivy 

Jiné negativní vlivy nejsou známy.  

 



    NÁVRH ZÓNY 30 V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH V BLÍZKOSTI DUBIČNÉHO POTOKA 

  DIPLOMOVÁ PRÁCE, BRNO 2020 

[37] 

 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

V rámci dokumentace není řešena. Bude na to zpracována samostatná projektová 

dokumentace. 

B.4. Dopravní řešení 

B.4.1. Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Viz kapitola B.2.3.1 a B.2.4. 

B.4.2. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Viz. B.1.11. 

B.4.3. Doprava v klidu 

V rámci výstavby komunikací je pro potřeby území navrženo celkem 227 

parkovacích stání, z toho 10 pro osoby s omezenou pohyblivostí. Tyto parkovací stání 

budou sloužit jako okrsková parkovací stání. V rámci projektu není řešen návrh 

odstavných stání, jelikož budou navržena uvnitř příslušných bytových jednotek a na tento 

návrh bude vypracovaná samostatná projektová dokumentace. 

B.4.4. Pěší a cyklistické stezky 

V rámci projektu je navržena cyklostezka se smíšeným provozem (pro chodce a 

cyklisty), dále jsou navrženy zpevněné pochozí plochy pro pěší dopravu, a to se snahou 

zvýšení ochrany chodců i cyklistů a vylepšení pobytové funkce. Stavba je navržena 

s ohledem na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, jsou tedy respektovány 

požadavky na bezbariérové užívání stavby. Více viz. B.2.3.1. 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.5.1. Terénní úpravy 

V rámci postupu výstavby dojde k odstranění vegetace a zpevněných ploch, poté 

se odstranění ornice a provede se úprava zemní pláně s případnou sanací pláně. V rámci 

stavby nejsou navrženy výkopové a násypové svahy. Pásy zeleně budou osety trávou, 

popřípadě osazeny keři.  

B.5.2. Použité vegetační prvky 

Vzniklé pásy zeleně budou osety trávou, popřípadě osazeny keři. Dojde 

k opětovnému zatravnění zeleně, která bude při výstavbě dotčena pohybem stavební 

mechanizace. V rámci projektu není řešena náhradní výsadba za pokácené stromy, jelikož 

na to bude zpracována samostatná dokumentace. Stromy, které jsou zakresleny 

v situačním výkrese jsou pouze zakresleny orientačně.  
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B.5.3. Biotechnická, protierozní opatření 

Práce prováděné v blízkosti dřevin, které nebudou pokáceny, musejí být prováděny 

tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny (např. zhmožděním kůry kmene, větví a kořenů) a 

nedošlo ke zhutnění půdy v kořenových zónách stromů.  

 Během kácení dřevin bude regulován pohyb automobilů tak, aby pojížděly jen v 

určitém pracovním pruhu (nikoli v okolní volné krajině) a po příjezdových komunikacích 

na lokalitu.  

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 

B.6.1. Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nemá negativní vliv na zdraví osob, krajinu nebo na životní prostředí. 

Stavební činnost bude mít v určitém časovém úseku negativní vliv na okolí.  Stavba se 

nachází v současnosti v zastavěném území.  

Po dobu výstavby musí být dodržovány všechny normy ochrany životního prostředí 

se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze stavby. Musí být prováděna důsledná 

očista veřejných komunikací po dobu výstavby a minimalizována prašnost důsledným 

čistěním. 

Navrhované zpevněné plochy nebudou mít dopad na dotčené území. Plochy jsou 

navrženy tak, aby voda z povrchu komunikací nezatékala na přilehlé pozemky a byla 

odváděna odvodňovacím systémem, tím se zabrání jejímu hromadění. 

 

B.6.2. Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Stavbou nedojde k zásadnímu negativnímu vlivu na významné krajinné prvky, ani 

na územní systém ekologické stability. 

B.6.3. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Území Natura 2000 není stavbou dotčeno. 

B.6.4. Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 

na životní prostředí, je-li podkladem 

Během realizace budou uplatněna tato opatření:  

• Práce prováděné v blízkosti dřevin, které nebudou pokáceny, musejí být 

prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny (např. zhmožděním 

kůry kmene, větví a kořenů) a nedošlo ke zhutnění půdy v kořenových 

zónách stromů.  
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• Během kácení dřevin bude regulován pohyb automobilů tak, aby 

pojížděly jen v určitém pracovním pruhu (nikoli v okolní volné krajině) a 

po příjezdových komunikacích na lokalitu.  

B.6.5. V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Není řešeno. 

B.6.6. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Stavbou nedochází ke změně stávajících ani ke vzniku nových bezpečnostních a 

ochranných pásem.  

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Není řešeno, jelikož stavba nepředstavuje riziko pro bezpečnost obyvatelstva. 

B.8. Zásady organizace výstavby 

B.8.1. Technická zpráva 

B.8.1.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Výpočet nebyl proveden. 

B.8.1.2 Odvodnění staveniště 

Navrhované zpevněné plochy nebudou mít dopad na dotčené území. Plochy jsou 

navrženy tak, aby voda z povrchu komunikací nezatékala na přilehlé pozemky a byla 

odváděna odvodňovacím systémem, tím se zabrání jejímu hromadění. 

B.8.1.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Viz. B.1.11. 

B.8.1.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba se nachází v současnosti v zastavěném území. Stavební činnost bude mít 

v určitém časovém úseku negativní vliv na okolí.  Příjezdovou trasou pro veškerou 

dopravu materiálů, stavebních hmot a stavebních mechanizmů bude stávající místní 

komunikace na ulici Vrbenská. Vozidla stavby (včetně přepravy materiálů, stavebních 

hmot apod.) budou provozována pouze v denním období (6.00 – 22.00 hod.). 

Po dobu výstavby musí být dodržovány všechny normy ochrany životního prostředí 

se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze stavby. Musí být prováděna důsledná 

očista veřejných komunikací po dobu výstavby a minimalizována prašnost důsledným 

čistěním.  
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Vzhledem k napojení stavby na místní komunikaci na ulici Vrbenská dojde 

k dočasnému omezení provozu na těchto komunikací. Dodavatel učiní taková opatření, 

aby omezení bylo co nejmenší a časový úsek co nejkratší. 

B.8.1.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

Viz kapitoly B.5 a B.6 

B.8.1.6 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Pozemky dotčené staveništěm jsou totožné s pozemky dotčenými stavbou viz 

B.1.13. 

B.8.1.7 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou. Během stavby bude zachován bezbariérový přístup ke vchodům 

jednotlivých domů. Výkopy budou přemostěny lávkami použitelnými pro invalidní vozík. 

Výška stupňů max. 2cm. 

B.8.1.8 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

Viz B.2.3.4. 

B.8.1.9 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V prostoru staveniště nebudou zřizovány trvalé deponie, ale budou zřizovány 

deponie dočasné. Bude prováděna skrývka ornice.  

B.8.1.10 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Viz kapitoly B.5. a B.6. 

B.8.1.11 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Viz B.2.10. a B.8.1.4. 

B.8.1.12 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není řešeno. 

B.8.1.13 Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Návrh dopravně – inženýrských opatření pro dobu jejich omezení včetně návrhu 

dopravního značení bude řešen v dalším stupni projektové dokumentace (dokumentace 

pro provedení stavby DPS) nebo v průběhu výstavby. Dopravní omezení na ostatních 

komunikacích se nepředpokládají.    



    NÁVRH ZÓNY 30 V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH V BLÍZKOSTI DUBIČNÉHO POTOKA 

  DIPLOMOVÁ PRÁCE, BRNO 2020 

[41] 

 

B.8.1.14 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy 

během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní 

komunikace, uzavírky, objížďky, výluky) opatření proti účinkům vnějšího 

prostředí při výstavbě apod. 

Předpokládá se částečné dopravní omezení na ulici Vrbenská obce České 

Budějovice. Návrh dopravně – inženýrských opatření pro dobu uzavírky včetně návrhu 

dopravního značení bude řešen v prováděcí projektové dokumentace nebo v průběhu 

výstavby. 

B.8.1.15 Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace (dokumentace pro 

provedení stavby DPS), kdy bude vyhotoven výkres DIO. Staveniště bude vybaveno 

zařízením dle požadavků stavitele.  

B.8.1.16 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Během realizace bude dodrženo následující pořadí prací: 

• Odstranění vegetace a zpevněných ploch. 

• Odstranění ornice. 

• Úprava zemní pláně případná sanace pláně. 

• Osazení obrubníků do betonového lože. 

• Pokládka vrstev komunikací. 

• Zásyp pásů zeleně.  

B.8.2. Výkresy 

Pro zásady organizace výstavby není vypracován samostatný výkres. 

B.8.3.  Harmonogram výstavby 

Předpokládané zahájení výstavby je v 2.Q 2020. Předpokládá se, že stavba bude 

dokončena do 6ti měsíců od okamžiku zahájení výstavby. 

B.8.4. Schéma stavebních postupů 

Není řešeno. 

B.8.5. Bilance zemních hmot 

Není vypracována. 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

Byl proveden výpočet množství dešťových vod.  
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BILANCE MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH VOD 

Tabulka 24: Množství dešťových vod z dotčených ploch Q [l/s]  

Název Plocha Koeficient Redukovaná plocha Intenzita Odtok 

plochy F [m2] odtoku Fr [m2] [l/s/ha] Q [l/s] 

            

Chodníky dlážděné (průsak do 

drenáže, částečný vsak do přilehlé 

zeleně) 

5690 0,6 3414 144 49,16 

Asfaltový chodník 2270 0,8 1816 144 26,15 

Asfaltová vozovka 13425 0,8 10740 144 154,66 

Sjezdy, odstavné plochy, přejízdné 

prahy, parkovací stání 
3810 0,6 2286 144 32,92 

Zeleň (cca) 4420 0,1 442 144 6,36 

CELKEM 29615   18698   269,25 

intenzita uvažovaného deště pro oblast České Budějovice (l/s*ha)   i =   144 

dlouhodobý průměrný roční úhrn srážek v oblasti [mm] 623 

CELKEM (všechny navržené plochy)       269,25 l/s 

CELKEM (Roční množství odváděných srážkových vod)   11648,9 m3/rok 

C. Výkresy 

Součástí výkresové části jsou tyto výkresy: 

• 01  Přehledná situace 

• 02  Situace A1     M 1:250 

• 03  Situace A2     M 1:250 

• 04  Situace B     M 1:250 

• 05  Situace C1     M 1:250 

• 06  Situace C2     M 1:250 

• 07  Situace D     M 1:250 

• 08  Situace F     M 1:250 

• 09  Situace – cyklostezka   M 1:250 

• 10  Situace – rozhledové poměry  M 1:500 

• 11  Situace – rozhledové poměry chodci M 1:500 

• 12  Vzorové řezy – větev A   M 1:50 

• 13  Vzorové řezy      M 1:50 

• 14  Vlečné křivky - O1 vozidla   M 1:500 

• 15  Vlečné křivky – K-BUS vozidla  M 1:500 
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• 16  Vlečné křivky – N2 vozidla   M 1:500 

• 17  Vlečné křivky – KO3N vozidla  M 1:500 

• 18  Vlečné křivky – NS vozidla   M 1:500 

• 19  Podélný profil-větev A   M 1:1000/100 

• 20  Podélný profil-větev B   M 1:1000/100 

• 21  Podélný profil-větev C   M 1:1000/100 

• 22  Podélný profil-větev D, E, F, G  M 1:1000/100 

• 23  Podélný profil-cyklostezka   M 1:1000/100 

• 24  Detail – BIOSWALE    M 1:50 

• 25  Detail – bezbariérové úpravy  M 1:50 

 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

Stavba není dělena na objekty. Součástí projektu nejsou žádné provozní soubory. 

Část D není zpracovávána. 

E. Dokladová část 

V průběhu zpracovávání projektové dokumentace budou do části E zařazeny 

stanoviska, posudky, podklady a výsledky konzultací a projednání. 
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Náplní diplomové práce byl návrh nové místní komunikace, návrh zón 30 a návrh 

rekonstrukce komunikace na části ulice Vrbenská v Českých Budějovicích. Cílem 

rekonstrukce na ulici Vrbenská bylo dosáhnout modernizace dané oblasti, zvýšení 

jízdního komfortu uživatelů komunikace, zvýšení bezpečnosti chodců a zajistit 

bezbariérové užívání stavby. Návrh nové místní komunikace „větev B“ byl v rámci projektu 

řešen tak, aby výhledově mohlo dojít k jejímu napojení na ulici Rudolfovská třída (silnici 

II/634), čímž se zajistí přímé propojení s komunikací na ulici Vrbenská. Dále byl řešen 

návrh zón 30, kterým se zajistí zklidnění dopravy, zvýšení bezpečností chodců, snížení 

hluku, čímž dochází ke zvýšení atraktivnosti bydlení v dané oblasti. V rámci projektu byl 

také řešen návrh cyklostezky, která je navržena jako společný prostor pro chodce a cyklisty 

a propojuje větev „D“ s větví „B“ resp. „C“.  

Tento projekt byl vypracován na úrovni projektové dokumentace pro stavební 

povolení a měl by posloužit k zvýšení atraktivity a funkčnosti dané oblasti. 
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F.3. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

č.   číslo 

ČSN   české technické normy 

d   průměrné zpomalení 

DIO   dopravní inženýrské opatření 

DN   jmenovitý vnitřní průměr potrubí (světlost potrubí) 

DPS   dokumentace pro provedení stavby 

F   plocha 

FeZn   pozinkování 

Fr   redukovaná plocha 

HZS   hasičský záchranný sbor 

IZS   integrovaný záchranný systém 

K-BUS   kloubový autobus 

KN   katastr nemovitostí 

KO3N   vozidla pro svoz odpadu 

Lc   délka čekacího úseku 

Lr   délka rozšiřovacího klínu 

MHD   městská hromadná doprava 

MMR ČR  Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

N2   vozidla hasičského záchranného sboru 

NS   nákladní automobily 

O1   osobní automobily 

p.č.   parcelní číslo 

PD  projektová dokumentace 

PK   pozemní komunikace 

pn   podíl počtu nákladních vozidel 

Pv   počet čekajících vozidel na odbočení 

PVC   polyvinylchlorid 

Q   odtok 
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s   sklon zpomalovacího úseku v procentech 

SDZ  svislé dopravní značení 

TKP   technické kvalitativní podmínky 

TKP-D   technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb 

tl.   tloušťka 

TP   technické podmínky 

Vc   rychlost na konci zpomalovacího úseku 

Vdovol.   dovolená rychlost 

Vn  návrhová rychlost průběžné pozemní komunikace/dovolená 

rychlost, pokud je nižší než návrhová 

VO   veřejné osvětlení 

Voz   vozidla 

Xb   odvěsna rozhledového trojúhelníku vpravo 

Xc   odvěsna rozhledového trojúhelníku vlevo 

ZPF   zemědělský půdní fond 
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