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Abstrakt 
Cílem bakalářské práce je rekonstrukce ulice Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě. 

Návrh má vyřešit usměrnění komunikací včetně napojení na vedlejší komunikace. Podél 

komunikace má být navrženo parkovací stání, zřízeny přechody a místa pro přecházení 

včetně bezbariérových úprav. Má být zachováno oddělení jízdního pásu od chodníku 

zeleným pásem. 

Abstract 
The aim of my thesis is reconstruction of Prokop Veliký street in Vysoké Mýto. Desing 

should solve streamlining of roads including the connection to the side roads. Along the 

road there should be designed parking spaces, pedestrian crossings and places for 

crossing including barrier-free modifications. The separation of sidewalk from the 

traffic lane by the green belt will be preserved. 
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zelený pás  
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1. Identifikační údaje 

1.1 Označení stavby 

Název stavby: Rekonstrukce Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě 

Kraj: Pardubický 

Místo stavby: Vysoké Mýto 

Katastrální území: Vysoké Mýto 

1.2 Zadavatel 

Název: Vysoké učení technické v Brně 

 Fakulta stavební 

 Veveří 331/95 

1.3 Zhotovitel 

Projektant: Tomáš Andrle 

 Polská 1325, Choceň 

 565 01 

 

2.Základní údaje o stavbě 

2.1 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Předmětem řešení je rekonstrukce místní obslužné komunikace Prokopa Velikého 

ve Vysokém Mýtě. Komunikace začíná v oblasti křižovatky s ulicí Odbojářská a končí 

v místě křížení s ulicí Jiráskova. Délka rekonstruovaného úseku hlavní ulice je 

341,58 m. Důvodem rekonstrukce je špatný stav vozovky a absence parkovacích stání 

pro místní obyvatele. Projekt respektuje požadavek na zachování oddělení jízdního pásu 

od chodníku. 

Dále dojde k úpravě křižovatky ulice Prokopa Velikého s ulicí Odbojářská, rekonstrukci 

ulice Masarykovo náměstí, a ulice U staré zastávky. 

Bude zachována návrhová rychlost 50 km/h, ale z důvodu navrhnutých parkovacích 

stání dojde k optickému zúžení, což bude mít za následek snížení rychlosti vozidel. 

Budou navrženy dva přechody pro chodce, tři nově navržená místa pro přecházení a dva 

přechody budou změněny na místa pro přecházení. 
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Nezpevněné plochy budou ohumusovány. Na pravé straně bude ohumusování 

provedeno až ke stávajícímu odvodňovacímu proužku, který je pod chodníkem a který 

nebude rekonstruován. 

2.2 Předpokládaný průběh stavby 

Předpokládaný rok zahájení stavby: 2016. 

Předpokládaný rok ukončení stavby: 2016. 

2.3 Vazba na územně plánovací dokumentaci 

Stavba je v souladu s územním plánem, jež schválila obec Vysoké Mýto. 

2.4 Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Navrhovaná stavba se nachází v zastavěném území obce. Stavba spojuje centrum města 

s obytnou částí. Stávající stav a problémy v tomto území je možné vidět v příloze 

Fotodokumentace. 

Tab. 1: Dotčená území. 

Parcela Druh pozemku 

4934 ostatní plocha 

4644/50 zastavěná plocha a nádvoří 

4644/250 ostatní plocha 

4643/4 ostatní plocha 

4943/3 ostatní plocha 

1687 ostatní plocha 

1685 zastavěná plocha a nádvoří 

1683 zastavěná plocha a nádvoří 

1681 zastavěná plocha a nádvoří 

1679 zastavěná plocha a nádvoří 

1677 zastavěná plocha a nádvoří 

1675 zastavěná plocha a nádvoří 

1673 zastavěná plocha a nádvoří 

1671 zastavěná plocha a nádvoří 

1669 zastavěná plocha a nádvoří 

1690/1 zastavěná plocha a nádvoří 

1690/7 zastavěná plocha a nádvoří 

1690/20 zastavěná plocha a nádvoří 

1667 zastavěná plocha a nádvoří 

1665 zastavěná plocha a nádvoří 

1663/1 zastavěná plocha a nádvoří 

1661 zastavěná plocha a nádvoří 

1690/22 zastavěná plocha a nádvoří 

4942/3 ostatní plocha 

1659 zastavěná plocha a nádvoří 

1657 zastavěná plocha a nádvoří 
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1655 zastavěná plocha a nádvoří 

1653 zastavěná plocha a nádvoří 

1651 zastavěná plocha a nádvoří 

1649 zastavěná plocha a nádvoří 

1690/4 zastavěná plocha a nádvoří 

1647 zastavěná plocha a nádvoří 

1645 zastavěná plocha a nádvoří 

1643 zastavěná plocha a nádvoří 

1641 zastavěná plocha a nádvoří 

1639 zastavěná plocha a nádvoří 

1637 zastavěná plocha a nádvoří 

1690/28 ostatní plocha 

1635 zastavěná plocha a nádvoří 

1634/2 zahrada 

1634/1 zahrada 

1633/1 zastavěná plocha a nádvoří 

4920/1 ostatní plocha 

2.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví 

a životní prostředí 

Jedná se o rekonstrukci ulice, a tedy nedojde k výraznějším změnám. Z důvodu 

prostorového uspořádání a z důvodu nutnosti zajistit rozhledové poměry bude pokáceno 

několik stromů. 

2.6 Celkový dopad stavby na dotčené území a návrhová opatření 

Zřízení parkovacích stání, přechodů, míst pro přecházení bude mít příznivý vliv 

na bezpečnost provozu. 

 

3. Přehled výchozích podkladů 

- Výškopis a polohopis stávajícího stavu 

- Fotodokumentace 

- Inženýrské sítě 

- Dopravní průzkum 

- Katastrální mapa 

- Územní plán obce Vysoké Mýto 

 



Rekonstrukce Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě 

Bakalářská práce 4 

 

4.Členění stavby 

4.1 způsob číslování a značení 

Způsob číslování a značení udává směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací. Odděleně se uvažují stavebně technické části a technologické vybavení. 

4.2 Určení jednotlivých částí stavby 

Stavba bude budována jako celek, ale pro přehlednost bude rozdělena na objekty 

jednotlivých komunikací a inženýrské sítě. 

4.3 Členění stavby na části, na stavební objekty a provozní soubory 

SO 101 ulice Prokopa Velikého 

SO 102 ulice Masarykovo náměstí 

SO 103 ulice U staré zastávky 

SO 401 přeložka veřejného osvětlení 

SO 402 přeložka sdělovacího vedení 

 

5.Podmínky realizace stavby 

5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných vlastníku 

Před zahájením stavby je nutno vyznačit objízdné trasy a zabezpečit staveniště. 

5.2 Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a 

koordinovanosti 

Odstranění stávajícího stavu, zřízení přeložek a stavba navrhované komunikace, jež 

bude stavěna jako celek. 

5.3 Zajištění přístupu na stavbu 

Přístup na stavbu bude umožněn ze dvou stran na ulici Prokopa Velikého a to ze směru 

od centra a ze směru Peklovce, popř. výjimečně z vedlejších komunikací. 

5.4 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

V době rekonstrukce bude ulice Prokopa Velikého uzavřena provozu mimo staveništní 

dopravy. Objížďka povede přes ulici Gen. Svatoně. Odstavování vozidel bude možné 

na přilehlých komunikacích. Provoz chodců nebude výrazně omezen, jelikož 

se chodníky rekonstruují pouze na nárožích.  
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6.Přehled budoucích vlastníků (správců) 

6.1 Seznam známých nebo předpokládaných právnických osob, které 

převezmou jednotlivé objekty a provozní soubory po jejich 

ukončení do vlastnictví a osob, které je budou spravovat 

SO 101 ulice Prokopa Velikého 

SO 102 ulice Masarykovo náměstí 

SO 103 ulice U staré zastávky 

SO 401 přeložka veřejného osvětlení 

SO 402 přeložka sdělovacího vedení 

Vlastníkem  SO 101, SO 102,SO 103 bude obec Vysoké Mýto 

Správcem SO 101, SO 102, SO 103 bude obec Vysoké Mýto 

Vlastníkem a správcem SO 401 bude obec Vysoké Mýto 

Vlastníkem a správcem SO 402 bude Telefónica O2 

6.2 Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

Objekty budou využívaný podle jejich charakteru. 

 

7.Předávání části stavby do užívání 

7.1 Možnosti posupného předávání části stavby do užívání 

Stavba bude předána do užívání ve dvou částech a to první část po stavbě inženýrských 

sítí a druha část po dokončení komunikace. 

7.2 Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 

Předání stavby umožní její dřívější užívání. 
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8.Souhrnný technický popis stavby 

8.1 Souhrnný technický popis 

Tab. 2: Návrhové prvky. 

Délka rekonstruovaných úseku: 

Větev A: 341,58 m 

Větev B: 27,87 m 

Větev C: 11,00 m 

Návrhová rychlost: 

Větev A: 50 km/h 

Větev B: 50 (20) km/h 

Větev C: 50 km/h 

Směrově poměry 

Větev A: přímá, prosté kružnicové 

oblouky R = 300m 

Větev B: přímá 

Větev C: přímá 

Podélné sklonové poměry: 

Větev A: 1,32%,-0,50%; R=1000 m 

Větev B: 2,5%,6,07%,0,72%; R=450 m 

Větev C: -2,5%,-1,5% 

Příčné sklonové poměry: 

jízdní pruh = 2,50% 

parkovací pruh = 2% 

chodníky = 2% 
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Konstrukce vrstev: 

Tab. 3: Skladba vozovky KVI. 

Navrženo dle TP 170-D1-N-V-PIII 

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO11 40 mm ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik z emulze PSE 0,30 kg/m
2  

ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP16+ 60 mm ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik z emulze PSE 0,30 kg/m
2  

ČSN 73 6129
 

Infiltrační postřik PI 0,8 kg/m
2  

ČSN 73 6129 

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150 mm ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť ŠD 0/63 200 mm ČSN 73 6126-1 

Celkem 450 mm 

Upravená zemní pláň Edef> 45 MPa 

 

Tab. 4: Skladba parkovacího pruhu KVII. 

Navrženo dle TP 

Zámková dlažba DL 80 mm ČSN 73 6131 

Lože fr. 4/8 L 40 mm ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť 16/32 ŠD 160 mm ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť 0/63 ŠD 160 mm ČSN 73 6126-1 

Celkem  440 mm 

Upravená zemní pláň Edef> 30 MPa 

 

Tab. 5: Skladba chodníku KVIII. 

Navrženo dle TP 170 D2-D-1-CH-PIII 

Zámková dlažba DL 60 mm ČSN 73 6131 

Lože fr. 4/8 L 30 mm ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť  ŠD 150 mm ČSN 73 6126-1 

Celkem  240 mm 

Upravená zemní pláň  Edef> 30 MPa 

  



Rekonstrukce Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě 

Bakalářská práce 8 

 

Bezbariérové úpravy 

Úpravy jsou provedeny podle vyhlášky 398/2009 O obecných technických požadavcích 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb. U obruby kde je výška obruby nad vozovkou 

nižší než 0,08 m, je zřízen varovný pás v šířce 0,4 m z kontrastní, reliéfní dlažby. 

U navržených přechodů a míst pro přecházení je obruba snížena na 0,02 m. U přechodu 

je zřízen signální pás z kontrastní, reliéfní dlažby v šířce 0,8 m, který vede od 

varovného pásu až k vodící linii a udává směr přechodu. U místa pro přecházení je 

zřízen signální pás z kontrastní, reliéfní dlažby o šířce 0,8 m, který je odsazen od 

varovného pásu o 0,5 m až k vodící linii a udává směr přecházení. Zábradlí na Větvi A, 

které vede k přechodu ve staničení km 0,175 22, bude opatřeno spodní tyčí ve výšce 

0,2 m, jež bude sloužit jako vodící prvek pro slepeckou hůl. 

 

Rozhledové poměry 

Křižovatky 

Jsou vykresleny na výkrese 6_Rozhledové poměry. Rozhledy jsou vykresleny pro 

rychlost 50km/h, vozidla skupiny 2. Všechny rozhledy na křižovatkách jsou vykresleny 

pro Stůj,dej přednost v jízdě. Rozhledy z vedlejších ulic: Odbojářská, Masarykovo 

Náměstí a ulice Jiráskova vyhoví na potřebné rozhledy. Z ulice U staré zastávky vadí v 

rozhledu sloup el. vedení proto je zde umístěno zrcadlo. 

Přechody a místa pro přecházení na hlavní komunikaci 

Jsou vykresleny na výkrese 6_Rozhledové poměry. Délka rozhledu 50 m a osoba 

vyčkávající u přechodu 1 m  od jízdního pásu a u místa pro přecházení 0,5 m  od j.p.. 

Místa pro přecházení na vedlejších komunikacích 

Nejsou vykresleny. Nachází se v nároží křižovatky, kde vozidlo musí při odbočení 

zpomalit, což vede ke snížení potřebné délky rozhledu a z druhé strany umístěna značka 

Stop, která vede též ke zmenšení potřebné délky, proto rozhledy vyhoví. 

 

8.2 Technický popis jednotlivých objektů 

8.2.1 Pozemní komunikace 

8.2.1.1 Výčet a označení jednotlivých PK stavby: 

ulice Prokopa Velikého - Větev A - SO 101 

ulice Masarykovo náměstí - Větev B - SO 102 

ulice U staré zastávky - Větev C - SO 103 
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8.2.1.2 Základní charakteristiky příslušných PK 

Větev A: 

Šířka jízdního pruhu = 3,0 m 

Šířka chodníku = 2,0 m 

Parkovací pruh = 2,0 m  

Směrové řešení 

Začátek úseku je veden v přímé délky 40,88 m. Následuje levostranný prostý 

kružnicový oblouk o poloměru R = 300 m a inflexní prostý kružnicový oblouk 

o poloměru R = 300 m z důvodu prostorového uspořádání pro parkovací pruh 

a zachování zeleného pásu šířky alespoň 1 m. Následuje přímá délky 51,89 m 

a pravostranný oblouk o poloměru R = 300 m, přímá délky 4,85 m, levostranný oblouk 

o poloměru R= 300 m, přímá délky 6,45 m a pravostranný oblouk o poloměru 

R = 300 m. To vše z důvodu zajištění potřebného prostoru pro parkování osob 

s omezenou schopností pohybu tak, aby parkovaní nevadilo v rozhledech přechodu. 

Následuje přímá délky 40,02 m a pravostranný oblouk o poloměru R = 300 m, na něhož 

navazuje inflexní levostranný oblouk R = 300 m, následuje přímá délky 19, 55 m. 

Poloměry 300 m nevyhovují na požadavek dostředného sklonu, ale z důvodu malé 

změny směru jízdy (do 10 gradů) bylo po domluvě možno tento poloměr navrhnout. 

 

Tab. 6: Směrové řešení větve A 

Staničení Poznámka 

0,000 00 
ZÚ 

Přímá dl. 40,88 m 

0,040 88 
TK 

R = 300 m, O = 20,04 m, α = 3,8267 
g
 

0,060 92 
KK 

R = 300 m, O = 20,56 m, α = 3,9272 
g
 

0,081 48 
KT 

Přímá dl. 51,89 m 

0,133 37 
TK 

R = 300 m, O = 22,81 m. α = 4,3558 
g
 

0,156 18 
KT 

Přímá dl. 4,85 m 

0,161 03 TK 



Rekonstrukce Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě 

Bakalářská práce 10 

 

R = 300 m, L = 46,18 m, α = 8,8201 
g
 

0,207 21 
KT 

Přímá dl. 6,45 m 

0,213 65 
TK 

R = 300 m, O = 23,38 m, α = 4,4643 
g
 

0,237 03 
KT 

Přímá dl. 40,02 m 

0,284 05 
TK 

R = 300 m, O = 18,99 m, α = 3,6270 
g
 

0,303 04 
KK 

R = 300 m, O = 18,99 m, α = 3,6270 
g
 

0,322 04 
KT 

Přímá dl. 19,55 m 

0,341 58 KÚ 

Výškové řešení 

Je navrženo tak, aby se komunikace na začátku i na konci úseku napojovala plynule 

na stávající stav. Trasa je tvořena dvěma úseky jednotného sklonu a jedním výškovým 

obloukem o poloměru R = 1000 m. Vstupní tečna je ve sklonu 1,32 %, výstupní tečna je 

ve sklonu -0,50 %. 

Tab. 7: Výškové řešení větve A 

ZÚ:  

km: 0,000 00 

výška: 290,54 m.n.m. 

sklon 1,32 % dl. 46,40 m 

Lom 1 

km: 0,046 40 

výška: 29,15 m.n.m. 

R = 1000 m 

T = 9,10 m 

y = 0,04 m 

sklon -0,50 % dl. 295,18 m 

KÚ 
km: 0,341 58 

výška: 289,68 m.n.m. 
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Příčné sklonové poměry 

Větev A začíná v jednostranném sklonu 2,5 % z důvodu lepšího napojení na stávající 

stav. Tento sklon je výhodný i pro odvodnění. Ve staničení km 0,284 05 - km 0,303 04 

probíhá klopení na střechovitý sklon 2,5 %, který pokračuje až do konce úseku. 

Větev B: 

Šířka jízdního pruhu = 3,0 m 

Směrové řešení 

Komunikace je v celé trase tvořena přímou délky 27,87 m. 

Tab. 8: Směrové řešení větve B 

Staničení Poznámka 

0,000 00 
ZÚ 

Přímá dl. 27.87 m 

0,027 87 KÚ 

Výškové řešení 

Podélný sklon navazuje na příčný sklon hlavní komunikace (Větev A) v  délce  3  m 

ve sklonu 2,5 %, dále pokračuje niveleta ve sklonu 6,07% a poté 0,72%, lom nivelety 

je zaoblen vypuklým výškovým obloukem o poloměru R = 450 m a od staničení 

km 0,027 08 pokračuje ve sklonu 0,72 % až do konce úseku. 

Tab. 9: Výškové řešení větve B 

ZÚ 

km: 0,000 00 

výška: 291,09 m.n.m. 

sklon 2,50 %, dl. 3,00 m 

Lom 1 

km: 0,003 00 

výška: 291,17 m.n.m. 

sklon 6,07% dl. 12,04 m 

Lom 2 

km: 0,015 04 

výška: 291,89 m.n.m 

R = 450 m 

T = 12,04 m 

y = 0,16 m 

sklon 0,72% dl. 12,83 m 
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KÚ 
km: 0,027 87 

výška: 291,99 m.n.m. 

 

Příčné sklonové poměry 

Příčný sklon na začátku úseku je 0,5 % tak aby navazoval na podélný sklon hlavní 

komunikace. Ve staničení km 0,003 00 - 0,015 00 probíha klopení na jednostranný 

sklon 2,5 %, který pokračuje až do konce úseku. 

Větev C: 

Šířka jízdního pruhu = 2,75 m 

 

Směrové řešení 

Komunikace je v celé délce trasy tvořena přímou délky 11,00 m. 

Tab. 10: Směrové řešení větve C 

Staničení Poznámka 

0,000 00 
ZÚ 

Přímá dl. 11.00 m 

0,011 00 KÚ 

Výškové řešení 

Podélný sklon je do km 0,003 00 shodný s příčným sklonem hlavní komunikace, jež 

je -2,50 %, komunikace dále pokračuje v podélném sklonu -1,50 % až do konce úseku 

km 0,011 00, kde se plynule napojuje na stávající stav. Lom nivelety není zaoblen. 

Tab. 11: Výškové řešení větve C 

ZÚ 

km: 0,000 00 

výška: 290,55 m.n.m. 

sklon -2,50 %, dl. 3,00 m 

Lom 1 

km: 0,003 00 

výška 290,48 m.n.m. 

sklon -1,50 %, dl. 8,00 m 

KÚ 
km:0,011 00 

výšky: 290,36 m.n.m 
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Příčné sklonové poměry 

Příčný sklon na začátku úseku je 0,5%, tak aby navazoval na podélný sklon hlavní 

komunikace. Ve staničení km 0,003 00 začíná klopení až do staničení km 0,011 00 na 

střechovitý sklon 2,5% pro lepší napojení na stávající stav. 

8.2.2 Mostní objekty a zdi 

Stavba neobsahuje tyto objekty. 

8.2.3 Odvodnění PK 

Povrchová voda je odvedena podélným sklonem min. 0,5%  a příčným sklonem 

do uličních vpustí, které jsou osově vzdáleny max. 60 m nebo odvodňují plochu 

max. 400m
2
. V místě klopení vozovky je vždy dodržen výsledný sklon min 0,50 %.  

8.2.4 Tunely, podzemní stavby a galerie 

Stavba neobsahuje tyto objekty. 

8.2.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Stavba na Větvi A obsahuje podélná parkovací místa pro osobní automobily včetně 

parkovacích stání pro osoby s omezenou schopností pohybu, jejich umístění a rozměry 

jsou uvedeny ve výkrese 2_Situaci dopravního řešení a značení. Na větev A je z pravé 

strany připojen sjezd š. 3,00 m v km 0,319 38. Na větev B je z pravé strany připojen 

nevyužívaný sjezd š 5,00m v km 0,010 68. 

8.2.6 Vybavení PK 

a) Dopravní značení: 

Na rekonstruovaném úseku budou osazeny nové značky a některé stávající značky 

budou přesunuty. Přechody budou označeny VDZ V7. 

b) Veřejné osvětlení 

v daném úseku budou umístěna nová veřejná osvětlení pro nasvícení přechodů a 

osvětlení komunikace. 

8.2.7 Objekty ostatních skupin objektů 

Uliční vpusti a jejich napojení je naznačeno v situaci dopravního řešení a značení. 

Uliční vpusti o rozměrech 0,5x0,5m budou připojeny na stávající kanalizaci přípojkou 

DN 150 mm. Stávající poklopy se upraví podle nového stavu. 
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9.Výsledky a závěry z podkladů, 

průzkumů a měření 

Na základě vlastního průzkumu sčítání dopravy bylo zjištěno, že se jedná o málo 

vytíženou komunikaci.(viz příloha dopravní průzkum)  

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná 

území, zátopová území, kulturní 

památky 

10.1 Ochranné pásmo komunikace 

Vymezení ochranných pásem u silnic, dálnic a místních komunikací stanovuje 

prováděcí vyhláška k zákonu o pozemních komunikacích (silniční zákon) jako území 

ohraničené svislými plochami vedenými po obou stranách komunikace ve vzdálenosti 

15 m od osy vozovky místní komunikace I. a II. třídy 

10.2 Ochranné pásmo dráhy 

Větev A zasahuje do ochranného pásma dráhy. Ochranné pásmo dráhy je 60 m od krajní 

koleje jelikož se jedná o regionální trať. Ochranné pásmo začíná ve staničení 

km 0,294 44 a je naznačeno ve výkrese 2_Situace dopravního řešení a značení. Větev A 

končí před železničním přejezdem, takže nebude mít žádný vliv na provoz na dráze. 

10.3 Inženýrské sítě 

Kanalizace jednotná - správce VAK Vysoké Mýto 

Elektrické vedení - správce ČEZ 

Veřejné osvětlení - správce obec 

Vodovod - správce VAK Vysoké Mýto 

Plynovod - správce RWE 

Sdělovací vedení - správce Telefónica O2 

Pro návrh vedení sítí se využívá ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení. Sdělovací vedení a veřejné osvětlení budou pod komunikací nebo parkovacím 

stáním uloženy v chráničkách. Stávající chráničky budou zkontrolovány a v případě 

nevyhovujícího stavu vyměněny. 
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10.3.1 Vodovod a kanalizace 

do DN 500 mm: 1,5 m 

nad DN 500 mm: 2,5 m 

10.3.2 Elektrické vedení 

Je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení od krajních vodičů. 

1 - 35kV:7 m 

35 - 110kV: 12 m 

110 - 220kV: 15 m 

220 - 440kV: 20 m 

nad 440kV: 30 m 

V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno zřizovat stavby, umisťovat 

konstrukce, uskladňovat hořlavé a výbušné látky, vysazovat chmelnice a nechávat růst 

porosty nad 3 m. 

U podzemních elektrických vedení je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou 

po obou stranách krajního kabelu 

do 110kV: 1 m 

nad 110 kV: 3 m 

V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno provádět bez souhlasu zemní 

práce, zřizovat stavby a umísťovat konstrukce, které by znemožňovaly přístup k vedení, 

vysazovat trvalé porosty a přejíždět mechanismy nad 3 tuny. 

10.3.3 Plynovod 

U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce je 

ochranné pásmo 1 m 

10.3.4 Sdělovací vedení 

Pro dálkové podzemní kabely je ochranné pásmo široké 2 m a probíhá po celé délce 

kabelové trasy. V některé trase se může toto pásmo v určitých bodech rozšiřovat až 

na 3 m. Hloubka ochranného pásma činí 3 m a výška též 3 m (měřeno od úrovně 

terénu). Stejné hodnoty platí i pro zařízení, které jsou součástí těchto vedení. 

V ochranném pásmu je zakázáno zřizovat stavby, umisťovat jiná podobná zařízení nebo 

skládky materiálu a provádět jiné činnosti, které by znemožňovaly nebo znesnadňovaly 

přístup ke kabelům a ostatním zařízením. Dále se v ochranném pásmu nesmějí zřizovat 
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elektrická vedení, železné konstrukce, plynojemy, jeřáby, věže, vysazovat porosty a ani 

měnit tvar půdy, pokud by výsledek těchto činností mohl rušit provoz rádiového 

zařízení. 

11. Zásah stavby do území 

Jelikož se jedná o zastavěnou oblast, stavba nijak výrazně nezmění tvar území. 

Z důvodu prostorového uspořádání a z důvodu nutnosti zajistit rozhledové poměry bude 

pokáceno několik stromů. Nově vytvořené nezpevněné plochy budou ohumusovány. 

Stavba si vyžádá přeložku sdělovacího vedení a veřejného osvětlení, umístěný přeložek 

je naznačeno ve výkrese  C2_Situace dopravního řešení a značení. 

12. Nároky stavby na zdroje a její 

potřeby 

Stavba nebude mít výrazné nároky na zdroje. Potřebné zdroje budou dováženy, popř. 

bude zřízena přípojka na současné sítě. 

13. Vliv stavby a provozu na PK na 

zdraví a životní prostředí 

Zhotovitel stavby musí zajistit, aby nebyly překročeny limity povolených hodnot a aby 

negativní dopad na okolí byl co nejmenší. 

13.1 Ochrana krajiny a přírody 

Současná vegetace bude chráněna proti poškození. 

13.2 Hluk 

V době stavby dojde ke zvýšení hluku od staveništní dopravy. Během stavby musí být 

dodržena povolená hladina hluku, což vyžaduje, aby byly používány stroje v dobrém 

technickém stavu, které splňují požadované limity. Po dokončení stavby dojde naopak 

ke snížení hluku oproti stávajícímu stavu z důvodu lepšího krytu vozovky.  

13.3 Emise z dopravy 

V průběhu stavby dojde ke zvýšení emisí, které musí splnit maximální přípustnou 

hodnotu. 
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13.4 Vliv znečištěných vod 

V blízkosti stavby se nenachází žádné vodní toky. Na stavbu mohou být použita pouze 

vozidla v dobrém technickém stavu a při nakládání se škodlivými látkami se musí 

zabránit kontaminaci podloží. 

13.5 Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků při výstavbě 

Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni o bezpečnosti práce. Musí se používat 

ochranné pomůcky dle příslušného předpisu. Na stavbě musí být viditelně umístěna 

cedule s čísly na bezpečnostní složky. Stavba není ve stísněných nebo nebezpečných 

podmínkách proto nebude výrazné zvýšení nebezpečí při práci. 

13.6 Nakládání s odpady 

Zhotovitel stavby musí zajistit, aby se s odpady zacházelo podle zákona č. 185/2001 Sb. 

Musí se třídit podle vyhlášky 381/2001 a nakládat s nimi podle vyhlášky 382/2001 Sb. 

14. Obecné požadavky na bezpečnost a 

užitné vlastnosti 
14.1 Mechanická odolnost a stabilita 

Materiál pro stavbu bude kvalitní a bude splňovat příslušné normové hodnoty. Návrh 

konstrukčních vrstev byl proveden pomocí TP170.  

Návrh stavby byl proveden pomocí platných předpisů a technických podmínek 

(viz. seznam použitých zdrojů). 

14.2 Požární bezpečnost 

Na celé komunikaci je zajištěn průjezdní profil (3,5x4,2 m) pro požární vozidla, který 

musí být zajištěn i během stavby. 

14.3 Bezpečnost při užívání 

Je zajištěna bezpečnost chodců oddělením chodníku od jízdního pruhu zeleným pásem, 

zřízena místa pro přecházení a přechody, dále jsou navrženy nasvětlení přechodu, prvky 

pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, zajištěny rozhledy pro 

automobily i chodce.  

15. Další požadavky 
Bez dalších požadavků. 

V Brně dne 26.5.2015       Tomáš Andrle 

          .......................  
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Závěr 

Výsledkem bakalářské práce je dokumentace rekonstrukce ulice Prokopa Velikého 

ve Vysokém Mýtě. Návrh upravuje směrové a výškové vedení tak, aby bylo možné 

zřídit parkovací stání, včetně parkovacích stání pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace a zároveň zůstalo zachováno oddělení jízdního pásu od chodníku. 

Budou nově vybudovány přechody a místa pro přecházení včetně bezbariérových úprav. 
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