
 

 







 

Cílem bakaláUské práce je úprava místní komunikace v obci Kvasiny a její napojení na 
pUilehlé komunikace. V rámci úpravy jsou navržena parkovací stání pro návštEvníky 
pUilehlého sportovního areálu. Návrh je Uešen na parcelách ve vlastnictví obce bez 
záboru okolních pozemk]. Součástí práce je také pasportizace parkovacích stání v celé 
obci. 

místní komunikace, parkovací stání, rekonstrukce, Kvasiny, pasportizace parkovacích 
stání 

The aim of my thesis is to modify a local road in village Kvasiny and to connect it to 
current adjacent roads. The thesis also focuses on designing of parking places for 
visitors of the local sports centre. Proposed building adjustments will be situated on 
plots owned by local municipality only, without any land take of contiguous estates. 
Last but not least the thesis aims on passportisation of parking places within the whole 
village. 

local road, parking spaces, reconstruction, Kvasiny, pasportization parking places, 
village catastre 
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Obsahem práce je úprava místní komunikace v obci Kvasiny a její napojení na pUilehlé 
komunikace. Upravená komunikace bude sloužit zároveO jako cyklotrasa. Součástí 
návrhu jsou parkovací stání pro pUilehlý sportovní areál. Návrh komunikace je 
prostorovE omezen. PUi Uešení jsou využity primárnE pozemky obce.  
Součástí práce je pasportizace parkovacích stání v celé obci. Výpočet parkovacích 
a odstavných stání, porovnání výsledk] s reálným stavem a návrh opatUení pUi nesplnEní 
vypočtených hodnot.  
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1 Identifikační údaje  

1.1 Údaje o stavbE 

Název stavby: Úprava místní komunikace a parkovacích stání v obci Kvasiny 

Kraj:  Královéhradecký kraj 

Místo stavby:  Kvasiny 

Katastrální území: k.ú. Kvasiny [678 198] 

 

Seznam dotčených parcel KN trvalým záborem:  

 

Tab. 1: Seznam dotčených parcel KN trvalým záborem 

Parcelní 

číslo 

Celková 
výmEra 

pozemku 

[m2] 

Využití 

pozemku 

Druh 

pozemku 

Vlastník 

pozemku 
LV 

VýmEra 
zasažená 

stavbou 

[m2] 

432 270  

trvalý 

travní 

porost 

obec 

Kvasiny 
10001 34 

1343/1 3957 
ostatní 

komunikace 

ostatní 

plocha 

obec 

Kvasiny 
10001 2180 

435/24 527 jiná plocha 
ostatní 

plocha 

obec 

Kvasiny 
10001 128 

435/16 401 jiná plocha 
ostatní 

plocha 

obec 

Kvasiny 
10001 63 

1402/2 225 
ostatní 

plocha 

ostatní 

plocha 

České 

dráhy, a.s. 
225 45 

1402/7 1073 dráha 
ostatní 

plocha 

Sedlatý 

ZdenEk 
949 83 

246 535  

zastavEná 

plocha a 

nádvoUí 

Horák JiUí a 

Horáková 

Alena 

473 28 
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435/6 346  zahrada 

Horák JiUí 

a 

Horáková 

Alena 

473 6 

435/1 3643  

trvalý 

travný 

porost 

Klímová 

SoOa Mgr. 
555 20 

435/22 158 

sportovištE a 

rekreační 

plocha 

ostatní 

plocha 

Obec 

Kvasiny 
10001 2 

435/27 3659 

sportovištE a 

rekreační 

plocha 

ostatní 

plocha 

Obec 

Kvasiny 
10001 5 

435/26 4197 

sportovištE a 

rekreační 

plocha 

ostatní 

plocha 

Obec 

Kvasiny 
10001 8 

 

 

Tab. 2: Seznam sousedních parcel 

Parcelní 
číslo 

Celková 

výmEra 
pozemku 

[m2] 

Druh 

pozemku 
Vlastník pozemku LV 

500 171 

zastavEná 

plocha a 

nádvoUí 

Van Alphen Olga 463 

405/8 536 zahrada Van Alphen Olga 463 

430 28144 
orná 

p]da 
Koch Michal 298 

436 6553 
orná 

p]da 
Koch Michal 298 

440/1 1705 zahrada SJM Sedlatý ZdenEk a Sedlatá Olga 42 
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1302/1 23088 
ostatní 

plocha 
Královéhradecký kraj 245 

1402/8 567 
ostatní 

plocha 
Horák JiUí 950 

St. 246 535 

zastavEná 

plocha a 

nádvoUí 

SJM Horák JiUí a Horáková Alena 473 

1.2 Údaje o žadateli 

Obec Kvasiny 

Kvasiny 81 

517 02 Kvasiny 

 

IČ žadatele:  00275026 

DIČ žadatele:  CZ 00275026 

Zastoupená:  Ing. Alice Nováková – starostka obce 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Bára Ešpandrová 

Vysoké učení technické v BrnE, Fakulta stavební 

VeveUí 331/95, 602 00, Brno 

2 Základní údaje o stavbE 

2.1 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam, umístEní 

PUedmEtem Uešení je úprava místní komunikace, která bude využívána automobilovou a 

cyklistickou dopravou. Komunikace začíná sjezdem z ulice Zámecká a končí napojením 

na slepou komunikaci u vlakového nádraží. Na komunikaci je v součastné dobE možný 

vjezd automobil] s povolením obce. Hlavním d]vodem úpravy místní komunikace je 

absence parkovacích stání pro pUilehlý sportovní areál. Délka Uešeného úseku je 

444,29 m. Základním požadavkem je využití obecních pozemk] bez záboru okolních 

soukromých parcel. 
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V rámci úpravy dojde k zmEnE. Z obousmErné jednopruhové komunikace bude 

komunikace jednosmErná. Hlavním d]vodem této úpravy je nesplnEní rozhledových 

pomEr] kv]li vzrostlé zeleni, kterou je nutno zachovat. StísnEné podmínky pro návrh 

požadovaného počtu výhyben a bezpečnEjší provoz na ulici Zámecká. 

 

Orientační náklady na celou stavbu jsou 2 200 000Kč. 

 

2.2 PUedpokládaný pr]bEh stavby 

Stavba bude realizována v jedné etapE. 

PUedpokládaný rok zahájení stavby: 2017. 

PUedpokládaný rok ukončení stavby: 2017. 

 

2.3 Vazby na regulační plány, územní plán, plánovací informace na 
územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetnE plnEní jeho 
dosavadního využití 

Stavba je v souladu s územním plánem. 

2.4 Stručná charakteristika území a jeho dosavadního využití 

Stavba se nachází v západní části obce Kvasiny. Jedná se tedy o okraj zastavEné části 

obce v intravilánu. Dosud je území využito jako nezpevnEná místní komunikace. Na 

komunikaci je omezen vjezd motorovým vozidl]m s výjimkou vozidel s povolením 

obce. Stávající stav je možné vidEt v pUíloze Fotodokumentace. 

 

Na začátku úseku se nachází lapač splavenin, který zachytává nečistoty pUed napojením 

na deš[ovou kanalizaci. Deš[ová kanalizace pokračuje pUes zámecký park k Uece, do 

které ústí. Pr]mEr deš[ové kanalizace je nedostačující. Je nutný návrh vsakování 

deš[ové vody na místE. 

 

Seznam pozemk] dotčených stavbou Ětrvalým záborem) je uveden v kapitole 1.1 b). 
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2.5 Vliv technického Uešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví 
a životní prostUedí 

Jedná se o úpravu místní komunikace a nedojde k výraznEjším zmEnám. Z d]vodu 

prostorového uspoUádání bude pokáceno nEkolik strom], dále budou odstranEny paUezy, 

které budou nahrazeny novými stromy.   

2.6 Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhované opatUení 

Stavbou dojde ke zpevnEní stávající místní komunikace, pUibude 30 parkovacích stání 

pro osobní automobily a zlepší se odtokové pomEry. 

3 PUehled výchozích podklad] a pr]zkum] 

Dokumentace zámEru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístEní stavby 
nebo oznámení zámEru získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o 
zmEnE stavby 

Ke zpracování této dokumentace byly použity tyto podklady: 

 

- zamEUení lokality autorizovaným geodetem panem Ing. Milanem Krskem 

- poloha inženýrských sítí od jednotlivých správc] 

- informace o okolních vrtech od České geologické služby 

- územní plán obce Kvasiny 

- fotodokumentace 

- www.mapy.cz 

- informace o pozemcích z ČÚZK 

4 ČlenEní stavby na objekty a technická a 
technologická zaUízení 

Stavba je členEna na stavební objekty v souladu se smErnicí pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací. Stavba bude realizována jako celek. Pro pUehlednost je však 

rozdElena na jednotlivé objekty. 

 

http://www.mapy.cz/
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SO 101 – úprava místní komunikace 

SO 102 – sjezdy k nemovitostem 

SO 103 – parkovací stání 

SO 301 – úprava odvodnEní 

SO 701 – pUeložka plynovodu 

 

5 Podmínky realizace stavby 

5.1 VEcné a časové vazby souvisejících staveb jiných vlastník] 

PUed zahájením stavby je nutné zabezpečit staveništE. ZajištEní objízdných tras není 

nutné. 

5.2 Uvažovaný pr]bEh výstavby a zajištEní její plynulosti a 
koordinovanosti 

OdstranEní strom] a paUez], zabezpečení ostatní zelenE, osazení vsakovacích box], 

zpevnEní stávajícího podkladu a stavba navrhované komunikace, jež bude stavEna jako 

celek. 

5.3 ZajištEní pUístupu na stavbu 

PUístup na stavbu bude umožnEn ze dvoustran a to z ulice Zámecká nebo ze silnice 

č. 31818 u nádraží. 

5.4 Dopravní omezení, objíž@ky a výluky dopravy 

Na komunikaci je povolen pUístup pouze vozidl]m se zvláštním povolením obecního 

úUadu. Komunikaci využívají zejména majitelé rodinných dom], které jsou na konci 

Uešeného úseku. PUístup k rodinným dom]m bude po dobu stavby omezen. Náhradní 

možnost stání bude zajištEno na parkovišti u nádraží. Jedná se o dva rodinné domy.  

Návrh objízdné trasy není nutný. 
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6 PUehled budoucích vlastník] a správc] 

6.1 Seznam známých nebo pUedpokládaných právnických osob, které 
pUevezmou jednotlivé objekty a provozní soubory po jejich 

ukončení do vlastnictví a osob, které je budou spravovat 

Vlastníkem i správcem všech Uešených objekt] bude obec Kvasiny. 

6.2 Zp]sob užívání jednotlivých objekt] stavby 

Objekty budou využívány dle jejich charakteru. 

7 PUedání části stavby do užívání 

7.1 Možnosti postupného pUedávání částí stavby do užívání 

Postupné pUedávání částí stavby se nepUedpokládá. 

7.2 Zd]vodnEní potUeb užívání stavby pUed dokončením celé stavby 

PUedání stavby pUed dokončením umožní její dUívEjší užívání. 

8 Souhrnný technický popis stavby 

8.1 Souhrnný technický popis 

Délka úseku:  444,29 m 

Návrhová rychlost: 30km/h 

SmErové pomEry:  snaha zachování p]vodního pr]bEhu komunikace ĚR = 9m - 200m) 

Podélné sklonové pomEry: snaha pUiblížit se p]vodnímu terénu, bez zakružovacích 

oblouk] Ě2,50%; 1,00%; 0,65%, 2,50%) 

PUíčné sklonové pomEry: jízdní pruh = 2,50% 

    parkovací pruh = 2,50% 



10

8.2 Technický popis jednotlivých stavebních objekt] a jejich 
provozních soubor] 

8.2.1 Pozemní komunikace 

VEtev A 

ŠíUka jízdního pruhu: 3,5m 

ŠíUka parkovacího pruhu: 2,0m 

Délka Uešeného úseku: 444,29m 

 

 

SmErové Uešení 
SmErové Uešení je navrženo tak, aby co nejvíce korespondovalo s aktuálním stavem 

a na obecních pozemcích. Komunikace je navržena jako jednosmErná šíUky 3,5m. 

V úsecích s podélným parkovacím stáním je rozšíUena o parkovací pruh šíUky 2,0m 

na celkovou šíUku 5,5m. Začátek úseku je veden v pUímé délky 5,7m. Je určen 

k napojení komunikace na ulici Zámeckou. Následuje prostý kružnicový oblouk 

o polomEru R = 125m. Dále navazuje pUímá délky 136,81m.  Na pUímou navazují dva 

protismErné pUechodnicové oblouky o polomEru R = 50m s inflexním bodem mezi 

pUechodnicemi. Úsek pokračuje pUímou délky 58,63m na kterou navazuje oblouk 

R = 37m. Do konce úseku následuje stUídání pUímých a prostých oblouk] 

a následujícími parametry: L = 25,44m; R = 50m, L = 37,97m; L = 31,86m; R = 200m, 

L= 20,9m; L = 12,8m; R = 42m , L = 12,36m; L = 1,87m; R = 9m, L = 13,13m; 

L = 19,6m. 

 

Konec komunikace vede pUes soukromý pozemek. Toto Uešení vzniklo z absence bod] 

na obecních pozemcích a nutnosti napojení komunikace. 

 

Parkovací stání 
Parkovací stání jsou navržena jako podélná po pravé stranE komunikace ve smEru 

staničení a to v úsecích 0,021 11km – 0,178 33km, 0,219 82km – 0,248 79km 

a  0,269 50km –0,291 81km jsou navržena podélná parkovací stání. Úseky vždy začínají 

rozšíUením v délce 1m a končí zúžením o stejnou hodnotu. První a poslední podélné 
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stání je délky 7,75m. Ostatní stání jsou délky 6,75m. UmístEní stání bylo navrženo tak, 

aby byly co nejlépe využity pozemky obce. Celkem je navrženo 30 odstavných stání 

pro osobní automobily. Výpočtem bylo zjištEno 36 parkovacích stání. Vzhledem 

k požadavku využití pouze obecních pozemk] není možné realizovat vypočítaný počet 

parkovacích stání. PUedpokládá se však, že navržená kapacita nebude plnE využita. 

Sportovní areál využívají pUevážnE místní, kteUí dojíždEjí na kole nebo dochází pEšky. 

Parkovací stání pro tElesnE hendikepované budou zabezpečeny v areálu. 

 

Tab. 3: SmErové Uešení vEtev A 

  SMDROVÝ PRVEK STANIČENÍ DÉLKA ÚSEKU POPIS 

ZÚ pUímá 0 
- 

Napojení na 

ulici Zámecká 

5,7 
  

TK oblouk 0,0057 
  

27,5 
  

KT pUímá 0,0332 
  

136,81 
  

TP pUechodnice 0,17001 
  

5,06 
  

PK oblouk 0,17507 
  

3,03 
  

KP pUechodnice 0,1781 
  

5,25 Inflexní bod 

PP pUechodnice 0,18335 

3 
  

PK oblouk 0,18635 
  

1,72 
  

KP pUechodnice 0,18807 
  

4 
  

PT pUímá 0,19207 
  

58,63 
  

TK oblouk 0,2507 
  

17,66   
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KT pUímá 0,26836 
  

25,44 
  

TK oblouk 0,2938 
  

37,97 
  

KT pUímá 0,33177 
  

31,86 
  

TK oblouk 0,36363 
  

20,9 
  

KT pUímá 0,38453 
  

12,8 
  

TK oblouk 0,39733 
  

12,36 
  

KT pUímá 0,40969 
  

1,87 
  

TK oblouk 0,41156 
  

13,13 
  

KT pUímá 0,42469 
  

19,6 
  

KÚ   0,44429 

  

- 
Napojení na 

ulici u nádraží 

 

Výškové Uešení 
Výškové Uešení je navrženo tak, aby se komunikace na začátku i konci úseku plynule 

napojila na stávající stav. Trasa je navržena bez zakružovacích oblouk] z d]vodu 

malých rozdíl] sklon] a návrhové rychlosti 30km/h.  

Tab. 4: Výškové Uešení vEtev A 

  VÝŠKOVÝ PRVEK STANIČENÍ DÉLKA ÚSEKU SKLON 

ZÚ pUímá 0,000 00 - 0,012 18 12,18 -2,50% 

  pUímá 0,012 18 - 0,366 62 354,44 1,00% 

  pUímá 0,366 62 - 0,440 42 73,8 0,65% 

KÚ pUímá 0,440 42 - 0,444 29 3,98 2,50% 
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PUíčné sklonové pomEry 

Začátek úseku je navržen v jednostranném sklonu 2,5%. Na podélných parkovacích 

stáních je sklon stejný. Začátek úseku je napojen v místE vnEjší hrany chodník] 

na stávající sjez postupným napojením. V úseku 0,384 53km – 0,397 33km dochází 

ke klopení komunikace podél její osy. Hlavním d]vodem klopení je nadcházející 

pravostranný oblouk o malém polomEru. Konec úseku je napojen na stávající 

komunikaci postupným napojením a snižováním pUíčného sklonu na 0,5%.VEtev B 

ŠíUka jízdního pruhu: 3,5m 

Délka Uešeného úseku: 12,47m 

 

SmErové Uešení 
VEtev B začíná pUímou délky 0,57m. Následuje oblouk polomEru R = 9m, délky 

L = 8,53m. Konečný úsek je pUímý délky L = 3,37m. VEtev B je napojena na vEtev A 

ve staničení 0,418 13km. 

 

Konstrukční vrstvy 

 

Vozovka: 

Asfaltový beton obrusný ACO 11 40 mm   ČSN EN 13108-1,ČSN 73 6121 

Spojovací postUik PS-E, 0,30kg/m2  ČSN 73 6129 

Asfaltový beton podkladní ACP 16+ 50 mm ČSN EN 13108-1,ČSN 73 6121 

Infiltrační postUik PI-E, 1,00kg/m2   ČSN 73 6129 

Stabilizace cementem SC C8/10        120 mm ČSN EN14227-1,ČSN 73 6124-1 

Mechanicky zpevnEná zemina  MZ       min. 150 mm ČSN 73 6126-1 

Celkem                   min. 360 mm      

 

Navrženo dle TP 170 D1-N-5,  TDZ-VI, PIII 

Pr]mErná hodnota odhumusování je 100mm. 
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Parkovací pruh: 

Zámková dlažba  DL80  80 mm  ČSN EN 73 6131-1 

Lože frakce 4/8  L  40 mm  ČSN EN 73 6126-1 

Stabilizace cementem  SC C8/10        120 mm ČSN 73 6124-1 

Mechanicky zpevnEná zemina MZ  150 mm ČSN 73 6126-1 

Celkem      min. 390 mm 

 

Navrženo dle TP 170 D1-D-1,  TDZ-VI, PIII 

 

Rozhledové pomEry 

Jsou vykresleny ve výkrese 5_Rozhledové pomEry. Rozhledy jsou vykresleny 

pro rychlost 50km/h, vozidla skupiny 2, pro „St]j, dej pUednost v jízdE.“ v kUižovatkách. 

Rozhledové pomEry samostatných sjezd] jsou navrženy pro rychlost 30km/h. 

8.2.2 Mostní objekty a zdi 

Objekty most] a zdí nejsou součástí stavby. 

8.2.3 OdvodnEní pozemní komunikace 

Povrchová voda je odvedena podélným sklonem min.0,65% a pUíčným sklonem 2,5% 

do vsakovacích box] podél komunikace. Počet potUebných box] byl vypočten podle 

ČSN 75 9010.  

Jelikož je komunikace spádována pravostrannE, pUedpokládá se odvodnEní právE 

na tuto stranu. Po pravé stranE komunikace je navrženo odvodnEní pomocí vsakovacích 

box]. Toto Uešení bylo zvoleno z d]vodu špatné geologie podloží a pomErnE vysoké 

hladiny podzemní vody. Byly navrženy boxy firmy Wavin o rozmErech 

400x500x1000mm a to hlavnE kv]li podmínce vzdálenosti od hladiny podzemní vody 

min. 1 000mm. Pás podél komunikace bude z štErkodrtE frakce 4/16, která bude sloužit 

k plynulému napojení na stávající terén a zároveO jako filtrační vrstva. Vsakovací boxy 

jsou uloženy do štErkodrtE frakce 16/32 o tlouš[ce 200mm. Celá konstrukce je uložena 

na nepropustné geotextílii. PUíkop a lapač splavenin, na začátku úseku, budou 

zachovány. 
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Po levé stranE komunikace je navrženo vsakování pomocí podélné drenáže 

DN 160 a štErkodrtE frakce 16/32. ŠtErkodr[ je zabalená do nepropustné geotextílie, 

která zabraOuje pronikání jemnozrnných částic. Tento systém byl navržen z d]vod] 

malé odvodOovací plochy. 

  Poslouží k zachycení vody pUi pUívalových deštích, kterou nezachytí vsakovací 

boxy. Výpočet dimenzování odvodnEní je v pUíloze Dimenzování vsakovacího zaUízení 

společnE s propozičním letákem vsakovacích box] společnosti Wavin.  

8.2.4 Tunel, podzemní stavby a galerie 

V rámci projektu nejsou navrženy. 

8.2.5 Obslužná zaUízení, veUejná parkovištE, únikové zóny 

a protihlukové stEny 

Stavba sama Ueší úpravu obslužné komunikace. Podél komunikace je navrženo 

30 podélných parkovacích stání. Únikové zóny ani další obslužná zaUízení nejsou 

navrženy. 

8.2.6 Vybavení pozemní komunikace 

Dopravní značení: 

Na úseku budou osazeny nové značky. Stávající značky budou odstranEny. 

9 Výsledky a závEry z podklad], pr]zkum] a mEUení 
Geodetické zamEUení stávajícího stavu a pr]zkum vedení sítí technické infrastruktury 

byl brán jako podklad pro zpracování dokumentace. Vedení sítí technické infrastruktury 

je vyznačeno v grafické části dokumentace. Zhotovitel je pUed započetím stavebních 

prací povinen sítE vytyčit. PUi práci v ochranných pásmech sítí je povinen dodržovat 

podmínky jednotlivých správc] a zajistit taková opatUení, aby nedošlo k narušení 

vedení. 

 

Sčítání dopravy nebylo v terénu zjiš[ováno. Jelikož se jedná o komunikaci s pUístupem 

pouze se souhlasem obce, bylo od obce zjištEno, že 30 osobních automobil] má 

povolení tuto komunikaci využívat. 
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Na návrh vozovky byly pUevzaty výsledky sčítání dopravy od firmy Valbek, spol. s.r.o., 

která provedla sčítání na pUilehlé ulici Zámecká. 

10 Dotčená ochranná pásma, chránEná území, 
zátopová území, kulturní památky, památkové 
rezervace, památkové zóny 

10.1 Dotčené inženýrské sítE 

Elektrické vedení – správce ČEZ 

Plynovod – správce RWE 

SdElovací vedení – správce Telefónica O2 

 

Elektrické vedeni 
Stavba bude provádEna v ochranném pásmu stávajícího nadzemního vedení vysokého 

napEtí 35kV a stávající stožárové transformační stanice 35/0,5 kV – RK_0832. Bylo 

získáno souhlasné stanovisko s výstavbou komunikace. VyjádUení je v pUíloze VyjádUení 

k projektové dokumentaci. 

PUed zahájením stavebních prací budou všechny sítE UádnE vytyčeny a označeny správci 

sítí.  

Plynovod 

Z d]vod] zUízení podélné drenáže je nutné udElat pUeložku sítE plynovodu. Dále budou  

posunuty HUP. 

10.2 Dotčená ostatní ochranná pásma 

Ochranné pásmo dráhy 

Ochranné pásmo dráhy je 60m od krajní koleje - jedná o regionální tra[. Ochranné 

pásmo je vyznačeno v situaci. Jelikož se jedná o úpravu stávající komunikace nebude 

mít žádný vliv na provoz na dráze. 

Ochranné pásmo komunikace 

Vymezení ochranných pásem u silnic, dálnic a místních komunikací stanovuje 

provádEcí vyhláška k zákonu o pozemních komunikacích jako území ohraničené 
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svislými plochami vedenými po obou stranách komunikace ve vzdálenosti 15m od osy 

vozovky místní komunikace. 

10.3 Dotčená chránEná území 

V blízkosti stavby se nenachází žádné chránEné území. 

10.4 Dotčené zátopové oblasti 

Zátopové oblasti nebudou dotčeny. 

10.5 Dotčené kulturní památky 

V blízkosti stavby se nenacházejí žádné kulturní památky. 

11 Zásah stavby do území 
Bourací práce budou provedeny v nutném rozsahu pro stavbu. Vybourány budou 

betonová čela vpustí a odvodOovací potrubí. Dojde k odstranEní nEkolika strom], 

5 paUez] a redukci okolních keU]. Mezi komunikací a areálem budou osazeny jehličnaté 

stromy.  

12 Nároky stavby na zdroje a její potUeby 

Stavba nebude mít výrazné nároky na zdroje.  

13 Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci 

na zdraví a životní prostUedí 
Zhotovitel musí zajistit, aby nebyly pUekročené limity povolených hodnot. 

a) Ochrana krajiny a pUírody 

Stavba bude provádEna takovým zp]sobem, aby nedocházelo k ohrožování 

a nadmErnému nebo zbytečnému obtEžování okolí stavby. Součastná vegetace bude 

chránEna proti poškození. 
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b) Hluk 

Stavba Ueší úpravu účelové komunikace. Místo stavby se nachází na kraji zastavEné 

části obce. V dobE stavby dojde ke zvýšení hluku od staveništní dopravy. BEhem stavby 

musí být dodržena povolená hladina hluku. Vlivem stavby nedojde k nár]stu dopravy 

v území a tím ani ke zvýšení hluku. 

c) Emise z dopravy 

V pr]bEhu stavby dojde ke zvýšení emisí, které musí splnit maximální pUístupnou 

hodnotu. Stavbou se nezmEní počet cest v území. Není ani pUedpoklad, že stavba bude 

významným zdrojem zápachu. Klima nebude stavbou ovlivnEno. 

d) Vliv znečištEných vod na vodní toky a vodní zdroje 

V blízkosti stavby se nevyskytují žádné vodní toky, ani vodní zdroje. Na stavbu mohou 

být použita pouze vozidla v dobrém technickém stavu a pUi nakládání se škodlivými 

látkami musí zabránit kontaminaci podloží. Samotná stavbE neprodukuje splaškové 

vody. 

e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovník] pUi výstavbE a pUi 
užívání stavby 

Stavební činnost musí být organizována tak, aby nedošlo k úrazu provádEjících 

pracovník], ani ostatních osob. PUi činnosti musí být dodrženy všechny bezpečnostní 

a technologické pUedpisy týkající se bezpečnosti práce. PracovištE budou UádnE 

zajištEna. Na staveništi budou zajištEny pUedepsané pom]cky první zdravotní pomoci 

a telefonické spojení se záchrannou zdravotní službou, hasiči a policií. ZamEstnanci 

stavby budou proškoleni o podmínkách bezpečnosti práce, odborné práce budou 

provádEt zamEstnanci s pUíslušnou kvalifikací. Zemní i ostatní práce provádEné 

stavebními stroji v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je nutno Uídit dle pUedpis] 

o tEchto činnostech, tak aby nedošlo k ohrožení osob ani tEchto vedení. 

f) Nakládání s odpady 

Dodavatel stavby je povinen vést evidenci o všech druzích odpad], které v rámci stavby 

vzniknou, zp]sobu jejich ukládání a zneškodOování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. 
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o odpadech v platném znEní. Likvidace tohoto odpadu bude provedena zhotovitelem 

uložením na skládky provozovatel] oprávnEných k likvidaci odpadu dle jeho kategorie 

a druhu. 

14 Obecné požadavky na bezpečnost a užitné 
vlastnosti 

a) Mechanická odolnost a stabilita 

Veškeré práce musí být provádEny v souladu s pUedepsanými technologickými postupy 

a z odpovídajících materiál], které mají potUebné atesty a zkoušky. Návrh konstrukčních 

vrstev byl proveden podle TP170. 

b) Požární bezpečnost 

Na celé komunikaci je zajištEn pr]jezdní profil pro požární vozidla, který musí být 

zajištEn i bEhem stavby. 

c) Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního 
prostUedí 

Stavba svým charakterem neohrozí zdraví osob ani zvíUat. 

d) Ochrana proti hluku 

Stavba není tUeba chránit proti hluku. 

e) Bezpečnost pUi užívání 

Je tUeba dodržovat obecná pravidla pro provoz na pozemních komunikacích, zvláštní 

požadavky na zajištEní bezpečnosti nejsou kladeny. 

15 Další požadavky 

a) Užitných vlastností stavby 

Na stavbu nejsou kladeny zvláštní požadavky. 
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b) ZajištEní pUístupu a podmínek pro užívání stavby-veUejnE 
pUístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 

Veškeré navržené stavební úpravy jsou v souladu a odpovídají požadavk]m 

vyhl. č 398/2009 Sb. Vyhrazená místa budo zUízena v areálu a následnE vyznačena 

svislou dopravní značkou IP12. 

c) Ochrana stavby pUed škodlivými účinky vnEjšího prostUedí 

Stavba se nenachází v záplavové oblasti. Ochrana stavby proti škodlivým účink]m 

okolí není navržena. 

d) SplnEní požadavk] dotčených orgán] 

K nesplnEným požadavk]m dotčených orgán] byla získána souhlasná stanoviska. 

 

 

 

 

     V BrnE dne 25.5.2017 

Vypracovala: Bára Ešpandrová 



 

 
Výsledkem bakaláUské práce je dokumentace úpravy místní komunikace v obci 
Kvasiny. SmErové Uešení je navrženo tak, aby co nejvíc respektovalo p]vodní stav. 
ZároveO splOuje požadavek na vedení trasy po obecních pozemcích. Výškové Uešení co 
nejvíce kopíruje stávající komunikaci. OdvodnEní komunikace je Uešeno na místE 
pomocí vsakovacích box] a podélné vsakovací drenáže. Komunikace je navržena s co 
nejmenším zásahem do stávajícího terénu s ohledem na kubatury zemin a ekonomičnost 
Uešení. 
Vyhodnocením pasportizace parkovacích stání v obci byl zjištEn nedostatek 
parkovacích stání pro sportovní areál, návrh parkovacích stání je Uešen v rámci 
bakaláUské práce. Druhý nedostatek byl shledán u základní a mateUské školy. Tento 
nedostatek je Uešen v projektu Rekonstrukce základní a mateUské školy.  
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 3_PODÉLNÝ PROFIL VDTEV ů 
 4_ PODÉLNÝ PROFIL VDTEV B 
 5_VZOROVÝ PTÍČNÝ TEZ 
 6_PRůCOVNÍ PTÍČNÉ TEZY 
  
 
PTÍLOHY: 
 NÁVRH KONSTRUKCE VOZOVKY 
 FOTODOKUMENTACE 
 VYJÁDTENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTůCI 
 VÝPOČET PůRKOVůCÍCH STÁNÍ 
 DIMENZOVÁNÍ VSůKOVůCÍHO ZůTÍZENÍ 
 ORIENTůČNÍ ROZPOČET NůVRŽENÉ STůVBY 
 PůSPORTIZůCE PůRKOVůCÍCH STÁNÍ VOBCI 
 
 


