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Abstrakt 

 Cílem bakalářské práce je navrhnout vyhovující přeložku silnic II/117. Je navržena 

dvoupruhová, směrově nerozdělená komunikace S 7,5/60 km/h. Současně s přeložkou bude 

vybudována komunikace pro obytnou zónu, která poskytne prostor pro 14 nových stavebních 

parcel. Délka přeložky je 529,75m a skládá se z jednoho přechodnicového oblouku, přímé a 

kružnicového oblouku. Návrh trasy splňuje požadavky ČSN pro návrh takové komunikace. 
 

Klíčová slova 

styková křižovatka, dopravní průzkum, obchvat, územní plán, silnice II/117 

  

Abstract 

The goal of bachelor´s work is designed suitable relocation of the road II/117. Is 

designed two-line, directionally undivided road S 7,5/60 km/h. At the same time will be 

constructed road for residential zone, which provides a space for 14 new building plot of land. 

Length of relocation is 529,75m and it consists of one spiral arc, direct and circular arc. The 

proposal of route meets requirements ČSN for proposal such a road.  
 

Keyword 

 cover crossing, road traffic survey, bypass, local zoning plan, road II/117 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Údaje o stavbě 

Akce:     „Zlepšení dopravní dostupnosti Města Měčína“ 

Obec:     Měčín 

Kraj:     Západočeský 

Katastrální území:   Měčín (692441) 

1.2 Zadavatel/objednatel 

    Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební 

    Veveří 331/95 

    602 00 Brno 

    Tel.: +420 541 149 912 

    E-mail: info@fce.vutbr.cz 

1.3 Zhotovitel 

 Organizace:   Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební 

    Veveří 331/95 

    602 00 Brno 

    Tel.: +420 541 149 912 

    E-mail: info@fce.vutbr.cz 

  Zhotovitel:  Jakub Votípka 

     Tel.: +420 723 605 248 

     E-mail: VotipkaJ@study.fce.vutbr.cz 

2. ZDŮVODNĚNÍ PROJEKTU 

Důvodem zadání práce byla potřeba vybudování nové příjezdové komunikace do města Měčín, které 

se nachází v Západních Čechách, přibližně 15 kilometrů severovýchodně od okresního města Klatovy. 

Stávající komunikace II/117 vedla do obce přes stísněný prostor mezi stávající zástavbou, kde šířka 

komunikace klesala až na 4,90 m, což v kombinaci se špatnými rozhledovými poměry v úzké zástavbě 

vedlo k časným kolizím aut mezi sebou nebo aut o stěny zástavby. Vlivem zvyšující se intenzity 

dopravy a jejím vysokým hmotnostem se na objektech začaly tvořit trhliny a tím začaly narušovat 

jejich statiku. Majitelé dotčených staveb si dokázali zajistit zákaz vjezdu pro automobilovou dopravu 

nad 3,5 t a tím se zhoršila dopravní dostupnost města. Na nabídku Městského úřadu Měčín o 

mailto:info@fce.vutbr.cz
mailto:info@fce.vutbr.cz
mailto:VotipkaJ@study.fce.vutbr.cz
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vykoupení domu jednoho z majitelů a následném rozšíření komunikace na úkor jeho demolice bylo 

reagováno negativně. 

S variantou nové příjezdové komunikace bylo počítáno již územním plánu v roce 2009 a s blížící se 

realizací stavby čistírny odpadních vod (ČOV) a její potřebou napojení na dopravní síť se začalo 

jednat o realizaci této stavby. 

3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

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

Stavba je navržena před obcí Měčín v její jiho-západní části. V místě napojení na stávající komunikaci 

se jedná o extravilánovou stavbu. Jde o novostavbu silnice S 7,5/60, délky 529,75m Obsahem projektu 

je také vybudování nové bytové zóny, jejíž hlavní směr je rovnoběžný s navrženou silnicí a napojuje 

se na ni ve staničení 0,198 79 km a 0,362 86 km. Před prvním napojením bude umístěna značka Z4c 

(Z4d) označující začátek (konec) obce, takže se bude jednat o intravilán. V bytové zóně jsou řešeny 

sjezdy na pozemky a potřebná parkovací stání. Parkovací stání pro invalidy jsou uvažovány na 

pozemcích. 

3.2 Předpokládaný průběh stavby 

Předpokládaný rok zahájení výstavby: 2017 

Stavba přeložky by měla proběhnout v jedné etapě, ovšem v rámci územního plánu, kde je zanesen 

obchvat celého města, a této práce řeším směrově etapu druhou, která zahájí výstavbu dle potřeby.   

Předpokládaný rok ukončení stavby: 2017 

3.3 Vazba na regulační plán, územní plán, případně územně plánovací informace a na 

územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán) 

Stupeň projektové dokumentace „DSP – Dokumentace pro stavební povolení“ je v souladu s územním 

plánem a nevyžaduje územní řízení. 

3.4 Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití. 

Území je v místě stavby momentálně využíváno pro zemědělské účely sekáním trávy jako krmivo pro 

zemědělské družstvo. 

3.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 

prostředí. 

Zábor zemědělské půdy změní ráz krajiny, ovšem negativní vliv na životní prostředí bude minimální.  
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3.6 Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

- vztahy na dosavadní využití území 

Území je zemědělsky využíváno, což po dokončení stavby nebude možné. Stavbou se ovšem nezabere 

ani třetina využívaného travního porostu v dotčené lokalitě.  

- vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území 

Zrealizování komunikace umožní výstavbu nových rodinných domů, což povede k rozvoji města. Dále 

umožní výstavbu ČOV a po dokončení druhé etapy, která zahrnuje protažení komunikace až za 

hranice města, dopomůže k rychlejšímu a méně komplikovanému průjezdu městem.  

- změny staveb dotčených navrhovanou stavbou 

Stavba se přímo dotkne pouze dvou stávajících staveb a to hasičské zbrojnice, u které se provede 

snížený chodník, aby byl zaručen bezproblémový vjezd a výjezd a jednoho rodinného domu, kterému 

nevzniknou žádné škody. 

4. PPŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace 

a) dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení 

záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby 

Nebyla použita 

b) regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace 

Územní plán města Měčín  

c) mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 

Základní mapa ČR 1:10 000 

Geodetické výškové a polohové zaměření území (Macán projekce DS s.r.o., Ing. Macán, K Letišti 

441/II, Klatovy, 339 01) 

d) dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) 

Podle celorepublikového sčítání dopravy v roce 2010 bylo na silnici II/117 sečten celkový počet všech 

motorových vozidel v počtu 774 voz/den. Z toho je 7 středních nákladních vozidel, 10 Těžkých 

nákladních vozidel a 7 těžkých nákladních vozidel s přívěsem. (Kvůli zákazu vjezdu vozidel nad 3,5t 

musí tato vozidla vykonávat objížďku své přirozené trasy)  

Bylo provedeno orientační sčítání dopravy. 

e) geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum 

Nebyl proveden 

f) diagnostický průzkum konstrukcí 

Nebyl potřeba 
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g) hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody 

v recipientech 

Stavba nevyžaduje 

h) klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní 

teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti) 

Území patří do klimatického okrsku MT4, cože je mírně teplý, vlhký region, průměrné roční teploty 

dosahují 6 až 7°C, roční úhrn srážek 650 až 750 mm. 

 

5. ČLENĚNÍ STAVBY (JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ) 

5.1 Způsob číslování a značení 

Větve komunikace jsou značeny číselně podle jejich významnosti 

Podélné profily nesou stejné číslo jako příslušná větev 

Příčné řezy značí dvoučíslí, kde první číslo je větev, které náleží a druhé je číslo značící jeho pořadí od 

začátku staničení větve 

6.PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

6.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

Před zahájením výstavby je nutné označit stavbu dle požadavků Policie ČR a v souladu se zákonem 

361/2000 Sb., 30/2001 Sb. a TP66. 

6.2 Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Není znám důvod, který by měl narušit plynulost stavby. 

Bude potřeba zkoordinovat průběh výstavby v místě napojení na stávající II/117, aby byl zajištěn 

alespoň jednopruhový průjezd přes zasažené území, intenzita dopravy není vysoká a rozhled je 

dostačující, takže nebude potřeba dočasného semaforového řízení. 

6.3 Zajištění přístupu na stavbu 

Přístup na staveniště je zajištěn z ulice Černovec 

6.4 Dopravní omezení, objížďky, a výluky dopravy 

Díky umístění stavby, které je takřka mimo dosavadní infrastrukturu nebude potřeba dlouhodobě 

omezovat provoz na komunikaci. 
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7. PŘEHLED BUDOUCÍCH SPRÁVCŮ 

7.1 Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které 

převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do 

vlastnictví nebo je budou spravovat 

Správce komunikace II/117:   Krajská SÚS Plzeňského kraje 

      Za Kasárny 324 

      339 01 Klatovy 

Správce vzniklých místních komunikací: Obec Měčín 

      Farní 43 

      340 12 Měčín 

7.2 Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

Komunikace bude sloužit jako příjezdová silnice. Užívána bude dle platných předpisů 

8. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

8.1 Možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání 

Komunikace bude vystavena jako celek a následně po dokončení předána do užívání obci Měčín. 

8.2 Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 

Stavbu nebude potřeba užívat před jejím dokončení. 

9. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

9.1 Souhrnný technický popis uvede celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, 

základní technické parametry, základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické 

řešení stavby, začlenění stavby do území, tj. zejména vztah trasy a krajiny, vliv existující 

dopravní a technické infrastruktury na stavebně technické řešení stavby a 

architektonické řešení exponovaných objektů (portály tunelů, velké mosty), řešení 

širších vztahů a technické důsledky požadavků právních a technických předpisů 

Jedná se o novostavbu silnice II/117 a o místní komunikaci funkční skupiny C 

Délka úseku silnice II/117 je 529,75m, Délka komunikace funkční skupiny C je 171,74m a 52,38m a 

64,86m 

Kategorie komunikací: S 7,5/60 v extravilánu, S 7,5/40 v intravilánu 

Místní komunikace: MO 2/7,50/5,50/30 a MO 2/11,50/5,50/30 
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Směrové poměry: trasy jsou tvořeny z přímých, kružnicových oblouků a přechodnicového oblouku 

Podélné sklony: minimální: 0,12%, maximální 6,61% 

Příčné sklony:  jízdní pruh:  přímá: 2,50% 

    oblouk: 2,50%, 3,00%, 4,00% 

  parkovací pás: 2,00% 

  chodníky: 2,00% 

9.2 Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí 

(1) Pozemní komunikace: 

Větev 1: 

Délka komunikace:   529,75m 

Kategorie komunikace:  S 7,50/60, S 7,50/40 

Příčné sklonové poměry:  Střechovitý sklon 2,50% ve staničení 0,000 00 – 0,077 76 km 

následuje vzestupnice na jednostranný sklon 4,00%  do staničení 0,104 76 km, následuje sestupnice na 

střechovitý sklon 2,50% do staničení 0,131 76 km. Až do staničení 0,386 33 je sklon střechovitý, pak 

následuje vzestupnice na jednostranný 3,00% do staničení 0,416 33 km. Jednostranný sklon je držen 

do 0,469 25 km, pak následuje sestupnice na střechovitý sklon 2,50%. Konec úseku ve staničení 0,529 

75 km je v jednostranném sklonu 0,42%. 

Šířka jízdního pruhu:    3,25m od 0,000 00 do 0,386 33, od staničení 0,386 33 

rozšíření na 3,55 do staničení 0,416 33 až do KÚ 0,529 75 km. 

Šířka chodníků:   min. 2,00m 

Směrové řešení: ZÚ  0,000 00 přímá 

    TP   0,004 76 A=164,317, L1=100,00m 

    PP  0,104 76 alfas=33,3716g 

    PT  0,278 83 A=222,326, L2=183,07m přímá 

    TK  0,416 33 R=50m, alfas=67,3828g, Oo=52,92m 

    KT  0,469 25 přímá 

    KÚ  0,529 75 

Ve staničení 0,198 79 je navrženo křížení s větví 3 z levé strany 

Ve staničení 0,362 86 je navrženo křížení s větví 2 z levé strany 

Výškové řešení: 

Úsek se napojuje na stávající komunikaci ve výšce 460,16m n.m. klesá v 0,12% do 0,093 64 (460,05m 

n.m.) kde je lom sklonu (R=2000m, Tz=19,96m, y=0,10m), dále klesá v 2,12% do 0,171 22 (458,41m 

n.m.) kde je lom sklonu (R=2000m Tz=28,63m, y=0,20m), odtud stoupá v 0,75% do 0,277 43 

(459,20m n.m.) kde je lom sklonu (R=1000m, Tz=5,26m, y=0,01m), odtud klesá v 0,30% do 0,388 99 

(458,87m n.m.)(R= 2500m, Tz=26,13m, y=0,14m), odtud stoupá v 1,79% do 0,457 25 (460,09m n.m.) 
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(R=1000m, Tz=7,27m, y= 0,03m), odtud stoupá v 3,24% do 0,510 97 (461,83m n.m.))(R=1000m, 

Tz=11,17m, y=0,06m), odtud stoupá v 1,01% do KÚ 0,529 75mm (462,02m n.m.) 

Větev 2: 

Délka komunikace:   171,74m 

Kategorie komunikace:  MO 2/7,50/5,50/30 a MO 2/11,50/5,50/30 

Příčné sklonové poměry:  Komunikace se napojuje na Větev 1 ve sklonu 0,30%, ve 

staničení 0,003 25 se začne sklon měnit na jednostranný 2,50% do staničení 0,013 00. Od 0,013 00 do 

0,055 41 je sklon jednostranný 2,50%, následuje sestupnice do 0,070 41 na střechovitý sklon 2,50%. 

Ve staničení 0,148 88 se po vzestupnici začne střechovitý sklon měnit na jednostranný 3,84% sklon ve 

staničení 0,168 88 km a drží se až do KÚ 0,171 74. 

Šířka jízdního pruhu:    2,75m od ZÚ do KÚ 

Šířka parkovacích pruhů/pásů: 2,00/5,75m 

Šířka chodníků:   min. 2,00m 

Směrové řešení: ZÚ  0,000 00 přímá 

    TK   0,013 00 R=27m, Oo=42,41m, alfas=100,0000g 

    KT  0,055 41 přímá 

    KÚ  0,171 74 

Ve staničení 0,038 50 je navrženo křížení s větví 4 z pravé strany 

Výškové řešení: 

Úsek se napojuje na Větev 1 ve výšce 459,01m, klesá ve 2,50% do 0,003 25 (458,93m n.m.) bez 

zaoblení, odtud stoupá ve 2,50% do 0,081 24 (R=1000m, Tz=15,64m, y=0,12m) do výšky 460,88m 

n.m., odtud klesá v 0,63% do KÚ 0,171 74 km. 

Větev 3 

Délka komunikace:   52,38m 

Kategorie komunikace:  MO 2/5,50/30  

Příčné sklonové poměry:  Komunikace se napojuje na Větev 1 v místě sklonu 0,75%, 

kterou má do staničení 0,003 25, odtud po vzestupnici se na 2,50% střechovitý ve staničení 0,013 25. 

Odtud až do KÚ 0,052 38 má komunikace střechovitý sklon. 

Šířka jízdního pruhu:   2,75m od ZÚ do KÚ 

Směrové řešení: ZÚ  0,000 00  přímá 

    KÚ  0,052 38 

Ve staničení 0,042 40 je navrženo křížení s větví 2 z pravé strany 

Výškové řešení: 

Úsek se napojuje na Větev 1 ve výšce 458,62m n.m., odtud klesá do 0,003 25 do výšky 458,54m n.m., 

zde je lom sklonu bez výškového oblouku, odtud stoupá ve sklonu 2,50% do staničení 0,022 56 ve 

výšce 459,02m n.m. (R=200m, Tz=4,11m, y=0,04m), pak stoupá ve sklonu 6,61% do staničení 0,042 
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40 ve výšce 460,33m n.m. (R=200m, Tz=2,77m, y=0,02m), pak stoupá ve sklonu 3,54% do KÚ 0,052 

38. 

Větev 4 

Délka komunikace:   64,86m 

Kategorie komunikace:  MO 9,50/5,50/30 

Příčné sklonové poměry:  Od ZÚ do KÚ jednostranný 2,50% sklon 

Šířka jízdního pruhu:   2,75m od ZÚ do KÚ 

Směrové poměry: ZÚ  0,000 00 přímá 

   KÚ   0,064 86 

Výškové řešení: 

Úsek se napojuje na Větev 2 ve výšce 459,81m n.m., odtud klesá ve 2,50% sklonu do 0,002 75 ve 

výšce 459,88m n.m. bez výškového oblouku. Odtud stoupá ve sklonu 2,79% do KÚ 0,064 86 ve výšce 

461,61m n.m. 

Návrh zpevněných ploch: 

- Konstrukce vozovky dle TP 170 D1-N-1 III 

Asfaltový beton obrusný   ACO 11+ (ČSN 73 6121)  40mm 

Spojovací postřik z emulze 0,2kg/m2  PSE  (ČSN 73 6129) 

Asfaltový beton ložní    ACL 16+ (ČSN 73 6121)  60mm 

Spojovací postřik z emulze 0,2kg/m2  PSE  (ČSN 73 6129) 

Asfaltový beton podkladní   ACP 16+ (ČSN 73 6121)  50mm 

Spojovací postřik z emulze 0,2kg/m2  PSE  (ČSN 73 6129) 

Infiltrační postřik 0,80 kg/m2   IP  (ČSN 73 6129) 

Mechanicky zpevněné kamenivo 0/32  MZK  (ČSN 73 2126-1) 170mm  

Štěrkodrť 0/63     ŠDA  (ČSN 73 6126-1)  min. 250mm 

CELKEM             min. 570mm 

Úprava zemní pláně Edef,2=min. 45MPa 

 

- Konstrukce vozovky dle TP 170 D1-N-1 V 

Asfaltový beton obrusný   ACO 11+ (ČSN 73 6121)  40mm 

Spojovací postřik z emulze 0,2kg/m2  PSE  (ČSN 73 6129) 

Asfaltový beton podkladní   ACP 16+ (ČSN 73 6121)  60mm 

Spojovací postřik z emulze 0,2kg/m2  PSE  (ČSN 73 6129) 

Infiltrační postřik 0,80 kg/m2   IP  (ČSN 73 6129) 

Mechanicky zpevněné kamenivo 0/32  MZK  (ČSN 73 2126-1) 150mm  

Štěrkodrť 0/63     ŠDA  (ČSN 73 6126-1)  min. 200mm 

CELKEM             min. 450mm 

Úprava zemní pláně Edef,2=min. 45MPa 

 

- Konstrikce parkovacího pásu dle TP 170 D1-D-3-V 

Zámková dlažba     DL  (ČSN 73 6131-1) 80mm 

Lože fr. 4/8     L  (ČSN 73 6124-7) 40mm 
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Stabilizace 0/32C3/4    SC  (ČSN 73 6124-1) 120mm 

Štěrkorť 0/63     ŠDA  (ČSN 73 6126-1)  min. 180mm 

CELKEM             min. 420mm 

Úprava zemní pláně Edef,2=min. 45MPa 

 

- Konstrukce chodníku dle TP 170 D2-D-2-CH-PIII 

Zámková dlažba    DL   (ČSN 736131-1)  60mm 

Lóže fr. 4-8      L   (ČSN 736124-7)  40mm 

Štěrkorť 0/63     ŠDA  (ČSN 73 6126-1)  min. 180mm 

CELKEM TL. 300mm 

Úprava zemní pláně - Edef,2=min. 30 MPa 

Úpravy dle Sb. 398/2009: 

- Přechod pro chodce 

V místě stavby se nenachází přechod pro chodce 

- Místo pro přecházení 

Místo pro přecházení se nachází na křížení Větve 2 a Větve 4, kde je chodníková hrana snížena na 

0,02m. Varovný pás má šířku 0,4m a je po celé délce snížené hrany až do výšky 0,08m, kterou mění 

skosený obrubník. V ose přechodu se nachází signální pás, která je široký 0,8m a je od varovného pásu 

odsazen o 0,4m. Na vozovce je v ose zřízen vodící pás z termoplastu. Signální i varovný pás jsou 

v kontrastním provedení od okolní dlažby a jejich povrch je ze speciální brokové dlažby. Signální pás 

navazuje na vodící linii. Místo pro přecházení na Větvi 2 km 0,038 50 se nachází v nároží křižovatky, 

je široké 3,00m a dlouhé 6,0m. 

- Umělá vodící linie 

Je navržena z dlažby odlišného povrchu od okolí (podélné pruhy) v délce 33 metrů na Větvi 1 u sjezdu 

do hasičské zbrojnice ve staničení 0,489 25 km. 

- Sjezdy 

Na zamýšlených sjezdech je v celé jejich délce do výšky obruby 0,08m proveden varovný pás o šířce 

0,4m. 

Obruby: 

- Silniční obrubník (BO 150/200/1000) 

Na Větvi 1 mimo obec navrhnutý není, je zřízen příkop, v intravilánu je pouze z levé strany (do 

staničení 0,457 25km je zřízen příkop a od tohoto staničení je zřízena opěrná zeď). 

Na Větvích 2,3,4 jsou obrubníky z obou stran v základní výšce 0,12m. Hrana se snižuje v místech 

sjezdů na 0,02m pomocí přechodových betonových obrubníků BO 150/150-250/100 
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      - Silniční obrubník (BO 150/150/1000) 

Je použit u snížených obrub na +0,02 a na chodníkových plochách, které přímo sousedí se zeleným 

pásem. 

- Zahradní obrubník (ZO 50/200/1000) 

Bude použit jako vnitřní hrana chodníku a díky vyvýšení nad povrch chodníku o 0,06m bude sloužit 

jako vodící linie.  

Rozhledové poměry: 

Rozhledové poměry jsou grafiky znázorněny ve výkrese „B09 Situace řešení rozhledů“ v souladu 

s ČSN 73 6102 na Větvi 1 pro dovolenou rychlost v obci 50 km/h a na Větvi 2 na mezní rychlost, 

která pro dané kritické místo vyšlo 30 km/h. 

 

- Křížení Větve 1 a Větve 2 

Větev 2 se napojuje na Větev 1 v klesání ve směrově i výškově přímé. Křižovatka je kvůli budoucí 

zástavbě uspořádána pro „Stůj, dej přednost v jízdě“.  

- Křížení Větve 1 a Větve 3 

Větev 3 se napojuje na Větev 1 v klesání v přechodnici ve výškově přímé. Křižovatka je kvůli budoucí 

zástavbě uspořádána pro „Stůj, dej přednost v jízdě“.  

- Křížení Větve 2 a Větve 4 + Větve 2 a Větve 3 

Křižovatky jsou uspořádány pro „Dej přednost zprava“, pro které rozhledové poměry vyhoví. 

- Sjezdy: 

Postup posouzení dle ČSN 73 6110 a zákona 13/1997Sb. jsou sjezdy posouzen na směrodatnou 

rychlost 30 km/h, pro kterou je délka strany rozhledového paprsku Dz=20m. Výhledový bod se 

uvažuje 2metry od hrany přilehlého jízdního pruhu v ose sjezdu. 

Všechny sjezdy vyhoví. 

(2) Mostní objekty a zdi 

Mostní objekty se na stavbě nenachází. 

Na Větvi 1 se od staničení 0,457 74 do 0,519 02 zřídí opětná zeď, která bude sloužit jako ochrana před 

případným pádem aut do přilehlého potoka Třebýcinka. Výška hrany zdi nad vozovku PK činí 0,15m 

a do výšky 1,1m je zřízeno záchytné svodidlo. Horní líc zdi je zřízen ve sklonu 4% do vozovky pro 

odtok vody z povrchu.  

(3) Odvodnění PK 
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Odvodnění PK je zajištěno podélným a příčným sklonem povrchu vozovky, který svádí dešťovou 

vodu do míst, ve kterých jsou umístěny uliční vpusti. Na každou uliční vpusť nepřipadá více jak 

400m2 odvodňované plochy. 

(4) Tunely, podzemní stavby a galerie 

Stavba nezahrnuje tyto objekty 

(5) Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony (osové staničení) 

Na Větvi 2 je ve staničení km 0,059 82 připojen sjezd šířky 5,00m přes chodník, zprava. 

Na Větvi 2 je ve staničení km 0,078 29 zřízeno třímístné podélné stání s šířkou 2,00m a délkou při 

hraně jízdního pruhu 19,75m (2x6,75 +5,75). 

Na Větvi 2 je ve staničení km 0,082 45 připojen sjezd šířky 5,00m přes chodník, zprava. 

Na Větvi 2 je ve staničení km 0,099 34 připojen sjezd šířky 5,00m přes chodník, oboustranně. 

Na Větvi 2 je ve staničení km 0,120 04 připojen sjezd šířky 5,00m přes chodník, oboustranně. 

Na Větvi 2 je ve staničení km 0,139 78 zřízeno třímístné podélné stání s šířkou 2,00m a délkou při 

hraně jízdního pruhu 19,25m (2x6,75 +5,75). 

Na Větvi 2 je ve staničení km 0,151 19 připojen sjezd šířky 5,00m, zleva. 

Na Větvi 2 je ve staničení km 0,159 17 připojen sjezd šířky 5,00m přes chodník, zprava. 

Na Větvi 4 je ve staničení km 0,023 42 připojen sjezd šířky 5,00m, zprava. 

Na Větvi 4 je ve staničení km 0,034 32 připojen sjezd šířky 5,00m přes chodník, zleva. 

Na Větvi 4 je ve staničení km 0,050 08 připojen sjezd šířky 5,00m, zprava. 

Na Větvi 4 je od staničení km 0,045 00 čtyřmístné kolmé stání s délkou 4,50m a celkovou šířkou stání 

10,50m. 

Na konci Větve 4 je zřízena točka pro osobní automobily. 

(6) Vybavení PK: 

Po celé délce stavby jsou navrženy dopravní značky dle TP 133 naznačené ve výkresové části. 

(7) Objekty ostatních skupin: 

Jsou zřízeny uliční vpusti UV1 až UV10. 

Větev 1 staničení km 0,209 00 UV1, v levém jízdním pruhu. 

Větev 1 staničení km 0,334 00 UV2, v levém jízdním pruhu. 

Větev 1 staničení km 0,370 00 UV3, v levém jízdním pruhu. 

Větev 1 staničení km 0,463 25 UV4, v levém jízdním pruhu. 

Větev 1 staničení km 0,520 50 UV5, v levém jízdním pruhu. 

Větev 2 staničení km 0,015 75 UV6, v levém jízdním pruhu. 

Větev 2 staničení km 0,148 00 UV7, v levém jízdním pruhu. 

Větev 2 staničení km 0,164 75 UV8, v pravém jízdním pruhu. 
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Větev 3 staničení km 0,005 00 UV9, v pravém jízdním pruhu. 

Větev 3 staničení km 0,045 00 UV10, v pravém jízdním pruhu. 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ 

ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY 

V uličním prostoru komunikace se budou nacházet tyto inženýrské sítě: 

 1. Kabel elektrického vedení NN  

 2. Vodovod 

 3. Kanalizace smíšená 

 4. Plynovod 

Vymezení ochranných pásem u silnic, dálnic a místních komunikací stanovuje prováděcí vyhláška k 

zákonu o pozemních komunikacích (silniční zákon) jako území ohraničené svislými plochami po obou 

stranách komunikace. 

Pro místní komunikace I. a II. Třídy 15 m od osy vozovky místní komunikace. 

Pro plynovody a plynárenská zařízení se ochranným pásmem uvažuje prostor ve vodorovné 

vzdálenosti od půdorysu tohoto zařízení, měřeného kolmo na obrys. 

Ochranná pásma jsou: 

-  U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce 1m. 

 -  U venkovního vedení el. Energie je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách 

vedení od krajních vodičů a mění se podle napětí:  - nad 1 kV do 35 kV 7m 

        - nad 35 kV do 110 kV 12m 

        -nad 110 kV do 220 kV 15m 

        -nad 220 kV do 440 kV 20m 

        -nad 440 kV 30m 

- Pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle průměru potrubí: 

  -do DN 500 mm – 1,5m na obě strany 

  - nad DN 500 mm – 2,5m na obě strany 

Počítá se s ochranným pásmem ČOV, které činí 20m. 

Místo stavby se nenachází ve chráněném území 

Stavba neleží v zátopovém území. 

Žádné kulturní památky ani jejich ochranná pásma nebudou stavbou dotčeny. 

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

- bourací práce 

Bude potřeba odstranění stávajícího krytu vozovky v místě napojení na II/117. 
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Bude potřeba odstranění stávajícího krytu vozovny v místě napojení na II/182, ulici Černovec, v délce 

60 metrů. Bude se muset zrušit stávající propustek na Větvi 1 ve staničení km 0,060 00. 

- kácení mimolesní zeleně a jejich případná náhrada 

V napojení Větve 1 na stávající stav v obci bude kvůli dostatečným rozhledovým poměrům odstraněna 

nízká vegetace a 6 stromů bránících ve výhledu.. Nahrazovat se nebudou. 

- Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

Bude se jednat hlavně o skrývku ornice o tloušťce 0,2m a výkopu odvodňovacích příkopů malé 

hloubky, případně vyhloubení rýhy pro trativod. Celkově budou zemní práce malé. Narušený Terén se 

po dokončení stavby opatří dorovnáním a ohumusováním tloušťky 0,1m 

-  Ozelenění nebo jiné úpravy ploch 

Zelené plochy budou osety trávou. 

- Zásah do pozemků plnící funkci lesa: 

stavbou nejsou tyto pozemky dotčeny 

- Zásahy do jiných pozemků 

tyto zásahy budou vyřešeny před zahájením stavby 

12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

Určení A zdůvodnění nároků stavby: 

- všechny druhy energií 

Zařízení staveniště bude získávat elektrický proud pomocí diesel agregátů. Stavba bude zásobena 

dováženou vodou v plastových barelech 

- druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

Užívání stavby nepředpokládá vznik odpadů 

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

- ochrana krajiny a přírody: 

Stavba nemá negativní vliv na krajinu ani životní prostředí 

Pouze v průběhu stavby lze předpokládat zvýšení hluku. 

Vozidla vyjíždějící ze stavby budou muset být řádně očištěna, aby neznečisťovala veřejné silniční sítě. 

Případné znečistění musí být odstraněno. V suchém období musí být stavěná komunikace kropena 

kropícím vozem, aby se snížila prašnost 

- hluk 

Dokončená stavba nebude vyvolávat výrazné zdroje hluku. 

- emise z dopravy 
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Dodavatel stavby zajistí, aby stavební dopravní prostředky vylučovali maximum emisí podle zákona č. 

56/2001 Sb. po dokončení stavby se předpokládá stejná hodnota emisí jako před stavbou. 

- vliv znečištění vod na vodní toky a vodní zdroje 

V průběhu stavby musí být zajištěno, aby nedošlo k znečistění vodních toků v oblasti stavebním 

odpadem a dalšími látkami nebezpečným vodám. 

Při stavbě nebude proveden zásah do režimu podzemních vod. 

Úprava koryta potoku Třebýcinka bude provedena tak, aby se není tok neznečistil a i v průběhu 

výstavby byl stále funkční- 

- ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě 

Při stavbě budou dodržovány všechny platné bezpečnostní předpisy, vztahující se na charakter prací a 

činností na stavbě. Na stavbě mohu pracovat pouze vyučení nebo alespoň zaučeni v daném provozu. 

Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a pravidelně doškolováni. 

Dodavatelé si pracovníky sami vybaví ochrannými pomůckami a prostředky. Bude dodržována 

vyhláška č. 178/2001 Sb. O ochraně zdraví při práci. 

V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnu ve formě první pomoci na staveništi. Pro tyto 

účely musí být na stavbě snadno dostupná lékárnička. Těžší úrazy budou po poskytnutí první pomoci 

ošetřeny v nejbližším zdravotnickém zařízení. 

Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, hasiči, plynárna, 

vodárna, PČR) 

K provedení elektivního zásahu hasičského sboru musí být dodrženo: 

 - zabezpečení provozuschopnosti a dostupnosti spojovacího prostředku 

 - Trvale volná průjezdní šířka 3 m k možným plochám požáru 

- náklady s odpady 

Se všemi vzniklými odpady v rámci stavby musí být nakládáno dle platných ustanovení. 

Ke kolaudaci stavby se musí předložit kompletní evidence všech odpadů nebo jejich využití. Evidence 

těchto odpadů bude také součástí hlášení původce o produkci a nakládání s odpady. 

Při bouracích pracích vznikne odpad z betonu, obalů, silniční suti, který bude převezen na skládku. 

V projektu není řešeno množství jednotlivých odpadů. 

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽIVATELNÉ 

VLASTNOSTI 

Ukazatelem toho, že stavba je navržena tak, aby splnila základní požadavky jako celek, jsou: 

 - mechanická odolnost a stabilita 

ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 

ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemní komunikaci 
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TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací 

- požární bezpečnost 

Rozměry stavebních prvků jsou navrženy tak, aby byli v souladu s normami a umožňovali průjezd 

požární a zdravotní technice. Ve všech místech je šířka zpevněné plochy minimálně 2,5m a minimální 

průjezdný profil je 3,5m. 

- ochrana proti hluku 

Vzhledem nízkým rychlostem a nízké intenzitě dopravy se předpokládá nízká hladina hluku 

- úspora energie a tepla 

Není řešena 

15. DALŠÍ POŽADAVKY 

Bez dalších požadavků 

ZÁVĚR 

Výsledkem mé bakalářské práce je projektová dokumentace přeložky silnice II/117 v obci Měčín. Při 

návrhu jsem se snažil o dodržení koridoru určeného v územním plánu a o co nejvhodnější šířkové 

uspořádání komunikace. Návrh se snaží výškově kopírovat terén, aby vznikly to nejmenší zemní 

práce. Při získávání informací o stavbě jsem navštívil městský úřad, kde mi byly sděleny základní 

důvody stavby a problémy s ní spjaté.  

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

Zákon 361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích 

Zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 

Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užíváni 

staveb 

Vyhláška 499/2006 o dokumentaci staveb 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích 

TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 

TP 114 Svodidla na pozemních komunikacích 

TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení 

TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikacích 

TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek 

TP 189 Stanovení intenzity dopravy na pozemních komunikacích 
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TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy 

VL1 Vozovky a krajnice 

Územní plán obce 

Mapové podklady 

Výškové zaměření 

 

V Brně, dne 23. května 2016     

                         …………………………. 

          Jakub Votípka 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ZÚ – začátek úseku 

KÚ – konec úseku 

TP – tečna – kružnice 

PP – přechodnice – přechodnice 

PT – přechodnice - tečna 

PČR – Policie České republiky 

R – poloměr oskulační kružnice 

Tz – délka tečny 

y – vzepětí 

ČOV – čistírna odpadních vod 

SEZNAM PŘÍLOH 

 A – Průvodní zpráva 

 B01 Situace širších vztahů 

 B02 Situace dopravního řešení a značení 

 B03 Podélný profil – Větev 1 

 B04 Podélný profil – Větev 2, 3, 4, stávající kom. 

 B05 Vzorové příčné řezy S7,5 

 B06 Vzorové příčné řezy MO 

 B07 Pracovní příčné řezy – Větev 1 

 B08 Pracovní příčné řezy – Větev 2, 3, 4 

 B09 Situace řešení rozhledů 

 B10 Situace dopravního řešení II. etapa 

 C01 Fotodokumentace 

 C02 Orientační rozpočet stavby 

 C03 Posouzení kapacity křižovatky a dopravní průzkum 

 C04 Výpočet celkového počtu stání 


