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ÚVOD 

 Cílem bakaláUské práce je pUedElání pr]sečné kUižovatky Pražská x 

Okružní x Zahradní v Humpolci na okružní kUižovatku. V současné dobE 

dochází ve špičkových hodinách ke značnému zdržení na vedlejších vEtví. 

 Téma bylo zvoleno na základE komplexního dopravního pr]zkum ve 

mEstE Humpolec, který byl uskutečnEn na základE poptávky radních mEsta 

Humpolce. 

 Návrh byl zpracován s ohledem na zjištEné dopravní intenzity na 

zmínEné kUižovatce. ZámErem je vytvoUit kvalitní návrh podle současných 

norem a technických pUedpis]. 
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PR¥VODNÍ ZPRÁVů 

1 Identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbE 

Název stavby: Studie okružní kUižovatky Pražská x Okružní x 

Zahradní 

Druh stavby:  Rekonstrukce 

Obec:   Humpolec 

Kraj:    Vysočina 

Katastrální území:  Humpolec (547999) 

1.2 Údaje o žadateli 
Název:  MEsto Humpolec: 

 IČ:   00248266 

 Sídlo:   Horní námEstí 300, 3ř6 22, Humpolec 

1.3.  Zhotovitel dokumentace 

Zhotovitel: Jakub Zítka 

Vedoucí práce: Ing. Martin SmElý 

 

2 Základní údaje o stavbE 

  2.1 Stručný popis stavby, jejího umístEní a významu 

  Jedná se o okružní kUižovatku s jedním jízdním pásem, na který se 

napojují 4 paprsky. Součástí je i rekonstrukce pUilehlých chodník], tak aby byly 

splnEny všechny požadavky, zejména na bezbariérové užívání. Stavba se 

nachází v zastavEném území. Cílem je zlepšení kvality dopravy v dané lokalitE. 

 2.2 PUedpokládaný pr]bEh stavby 

 Stavba začne po vydání stavebního povolení pUíslušným úUadem. 

Projektant odhaduje dokončení stavby 4 mEsíc] po jejím zahájení, ale záleží na 

výkonnosti dodavatele, dodržení normových lh]t pro stavební objekty a dalších 

faktorech. 

 2.3 Vazby na regulační plány, územní plány 

 Jedná se o stavební úpravy současné kUižovatky. Z tohoto d]vodu není 

vazba na regulační plán Uešena. 
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2.4 Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití  
Stavba se nachází na katastrálním území mEsta Humpolec. Jedná se o 

zastavEné území. Okolní zástavbou jsou rodinné domy a občanská vybavenost. 

Stavba se nachází ve sklonitém území, nadmoUské výšky se pohybují okolo 525 

m n. m. 

2.5. Vliv technického Uešení stavby a jejího provozu na 

krajinu, zdraví a životní prostUedí 
 Stavba má zanedbatelný vliv na krajinu, zdraví a životní prostUedí. Stavba 

bude provádEna technologií šetrnou k životnímu prostUedí  

2.6 Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná 
opatUení 
Vztahy na dosavadní využití stavby z]stávají nezmEnEny. Vztahy na 

ostatní plánované stavby zájmového území, projektant nezjistil pUípravu žádné 

stavby v zájmovém území. 

 

3 PTEHLED VÝCHOZÍCH PODKLůD¥ ů PR¥ZKUM¥ 

aě digitální technická mapa poskytnutá žadatelem 

b) zamEUení inženýrských sítí poskytnuté žadatelem 

cě mapové podklady – katastrální mapy 

d) ortofotomapa 

eě dopravní pr]zkum – zhotovený projektantem 

 

4 ČLENDNÍ STůVBY ĚJEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STůVBYě 
4.1 Zp]sob číslování a značení 

 Stavba je číslována a značena dle SmErnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací. 

4.2 Určení jednotlivých částí stavby 

 Stavba se skládá z tEchto částí, komunikace, chodníky, veUejné 

osvEtlení, deš[ová kanalizace. 
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4.3 ČlenEní stavby na části stavby, na stavební objekty a 
provozní soubory 

„Studie okružní kUižovatky Pražská x Okružní x Záhradní“ obsahuje tyto 

stavební objekty: 

 TADA 100 – OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKůCÍ 

  SO  01 – Komunikace a zpevnEné plochy 

 TůDů 300 – VODOHOSPODÁTSKÉ OBJEKTY 

  SO  01 – Deš[ová kanalizace 

 TůDů 400 – ELEKTRO ů SDDLOVůCÍ OBJEKTY 

  SO  01 – VeUejné osvEtlení 

 

5 PODMÍNKY REůLIZůCE STůVBY 

5.1 VEcné a časové vazby souvisejících staveb jiných 
stavebník] 

Stavba se neváže na jiné stavby. 

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

Stavba nevyžaduje žádné specifické požadavky na postup stavebních 

prací. BEhem stavby budou jednotlivé stavební a montážní práce koordinovány 

tak, aby vlivem výstavby nedošlo k omezení pohybu nebo pobytu osob v 

blízkém okolí. Výstavba komunikace popsané výše bude probíhat podle 

standardních stavebních postup] pUi provádEní staveb tohoto typu. Z hlediska 

požadavk] na ostatní stavební práce je nutné, aby pUed zahájením stavebních 

prací komunikace Ěvyjma provedení skrývky a hrubých terénních úpravě byly již 

dokončeny veškeré podzemní inženýrské sítE. 

5.3 ZajištEní pUístupu na stavbu 

 K pUístupu na stavbu lze využít stávajících komunikací. 

5.4 Dopravní omezení, objíž@ky a výluky dopravy 

 Realizace stavby si vyžádá dopravní omezení. Bude nutné zUídit 

objíž@ky. 
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SmEr Okružní  ĚvEtev ů x vEtev C) a ul. Okružní – Želiv ĚvEtev ů x VEtev Dě-  

objíž@ka bude vedena ulicemi LnáUská Ěodbočení vlevo) a Nádražní, smEr 

HnEvkovice. V HnEvkovicích odbočkou na silnici II12ř Ěnávaznost z Pražské 

II129) 

Ul. Okružní – Pražská ĚVEtev ů x vEtev Bě 

 – objíž@ka bude vedena ulicemi LnáUská Ěodbočení vpravoě, pUes Havlíčkovo 

námEstí na ul. Husovu dále pak ul. Nerudova, napojení na ul. Na Kasárnách 

Ěnávaznost z Pražské II347ě 

 – alternativnE lze místo LnáUské využít paralelní ulice Masarykova a Školní  

 

6 PTEHLED BUDOUCÍCH VLůSTNÍK¥ ĚSPRÁVC¥ě 
6.1 Seznam známých nebo pUedpokládaných právnických 
a fyzických osob, které pUevezmou jednotlivé stavební 
objekty a provozní soubory po jejich ukončení do 
vlastnictví nebo je budou spravovat  

 MEsto Humpolec 

 Horní námEstí 300 

 396 22 Humpolec 

Po dokončení stavby budou dočasné zábory, pozemky použité pro pUístup na 

stavbu a staveništE uvedeny do p]vodního stavu. 

6.2 Zp]sob užívání jednotlivých objekt] stavby 

 Všechny objekty budou sloužit veUejnosti 

 

7 PTEDÁVÁNÍ ČÁSTI STůVBY DO UŽÍVÁNÍ 
7.1 Možnost Ěnávrhě postupného pUedávání části stavby 
Ěúsek, objektě do užívání. 

 Stavba bude pUedána do užívání po dokončení celé stavby, nenavrhuje 

se dílčí pUedávání do užívání. 

7.2 Zd]vodnEní potUeb užívání stavby pUed dokončením 
celé stavby 

 Vzhledem k charakteru stavby není navrženo užívání stavby pUed jejím 

dokončením. 
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8 SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STůVBY 

8.1 Souhrnný technický popis 

Součástí SO101  – vEtev OK 

– vEtev ů 

– vEtev B 

– vEtev C 

– vEtev D 

– chodníky 

  SO 301  – kanalizace 

SO 401  – veUejné osvEtlení 

 8.2 Technický popis jednotlivých objekt] a jejich součástí 

 SO 101– Komunikace a zpevnEné plochy 

VEtev OK 

SmErové Uešení 
Okružní kUižovatka kruhového tvaru s jedním jízdním pásem o vnEjším 

pr]mEru 27 m. Jednopruhové vjezdy i výjezdy. Napojují se na ní 4 vEtve. Na 

vEtvi D je zUízen pUechod pro chodce. Staničení začíná a končí na vEtvi ů. Délka 

osy je 64,40 m. 

Výškové Uešení 
Okružní kUižovatka je v naklonEné rovinE smErem z vEtve C do vEtve ů. 

Sklon okružní kUižovatky je 3 %. 

Výškové Uešení 

km 0, 000 00 – Rv  = 420 m, tz= 12,6 m, yv= 0,189 m 

s1 (km 0,000 00 – km 0,032 20)= + 3% 

km 0, 032 00 – Rv  = 420 m, tz= 12,6 m, yv= 0,189 m 

s2 (km 0,032 20 – km 0,064 40)= - 3% 

km 0, 064 40 – Rv  = 420 m, tz= 12,6 m, yv= 0,189 m 
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ŠíUkové Uešení  
Jízdní pás je šíUky 6,5 m s promEnným pUíčným sklonem. Prstenec je široký 

2,65 m, v pUíčném sklonu 6%, zhotoven ze žulových kostek 10/10. StUedový 

ostr]vek nepr]jezdný, travnatý povrch. 

Návrh byl pUizp]soben na vlečné kUivky Ěpr]jezdné vozidlo NS délky 16,5 mě. 

SKLADBA VOZOVKY 

D0-N-5 II  PII 

SMA 11S        40 mm 

ACL 16S        70 mm 

ACP 22S        80 mm 

SC C3/4       180 mm 

ŠDA        250 mm  

celkem       520 mm 

 

SKLADBA PRSTENCE 

Žulová kostka 10/10 do bet. lože    100 mm 

SC C3/4       180 mm 

ŠDA        150 mm 

celkem       430 mm    

PUi návrhu skladeb se uvažuje s modulem pUetvárnosti podloží  Edef;2 stanovený 

na povrchu podkladní vrstvy min. 45 MPa. 

 

VEtev ů 

SmErové Uešení 
Celá vEtev se nachází v pUímé. Délka úseku 46,56 m, na konci napojení na OK.  

 Napojení: 0,003 7Ř parkovištE PENNY 

Výškové Uešení  
       s1 (km 0,000 00 – km 0,018 23)= -2,8% 

km 0, 018 23 – Rv  = 400 m, tz= 4,98 m, yv= 0,031 m 

      s2 (km 0,018 23 – km 0,041 15)= -5,3% 

km 0, 041 15 – Rv  = 120 m, tz= 4,96 m, yv= 0,102 m 

s2 (0,041 15 – 0,046 56)= +3,0% 
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ŠíUkové Uešení  
Jízní pás na začátku úseku navazuje na stávající stav, cca v km 0,030 00 je 

jízdní pás rozdElen ostr]vkem šíUe 2,5 m. ŠíUka jízdního pruhu na vjezdu na OK 

je 3,25 m. ŠíUka na výjezdu 6 m. PUíčný sklon je stUechovitý 2,5% , který pak 

následnE pUechází do 0% pUíčného sklonu v místE napojení na OK. Po levé 

stranE je zUízena zpevnEná krajnice šíUky 0,5 m a nezpevnEná krajnice šíUky 0,5 

m. Spád nezpevnEné krajnice Ř%. 

Návrh byl pUizp]soben na vlečné kUivky Ěpr]jezdné vozidlo NS délky 16,5 mě. 

Skladba vozovky 

D0-N-1 II PII 

SMA 11S        40 mm 

ACL 16S        60 mm 

ACP 22S        60 mm 

MZK        200 mm 

ŠDA        150 mm    

celkem        510 mm 

PUi návrhu skladeb se uvažuje s modulem pUetvárnosti podloží  Edef;2 stanovený 

na povrchu podkladní vrstvy min. 45 MPa. 

 

VEtev B 

SmErové Uešení 
 VEtev je tvoUena jedním smErovým obloukem o polomEru 40 m. Délka 

úseku Ř2,46 m na konci napojení na OK. 

Výškové Uešení  
s1 (km 0,000 00 – km 0,056 12)= - 1,0% 

km 0, 056 12 – Rv  = 500 m, tz= 6,08 m, yv= 0,091 m 

s2 (km 0,056 12 – km 0,082 46)= + 1,4% 

ŠíUkové Uešení  

Jízdní pás na začátku úseku navazuje na stávající stav, cca v  

km 0,027 00 je jízdní pás rozdElen ostr]vkem šíUe 1,5 m. ŠíUka jízdního pruhu 

na vjezdu na OK je 3,25 m. ŠíUka na výjezdu 5,57 m. PUíčný sklon je stUechovitý 
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2,5% , který pak následnE pUechází do jednostranného sklonu 2,ř%  místE 

napojení na OK.  

Návrh byl pUizp]soben na vlečné kUivky Ěpr]jezdné vozidlo NS délky 16,5 mě. 

Skladba vozovky 

D0-N-1 II PII 

SMA 11S        40 mm 

ACL 16S        60 mm 

ACP 22S        60 mm 

MZK        200 mm 

ŠDA        150 mm    

celkem       510 mm    

PUi návrhu skladeb uvažuje s modulem pUetvárnosti podloží  Edef;2 stanovený na 

povrchu podkladní vrstvy min. 45 MPa. 

 

VEtev C 

SmErové Uešení 
 Celá vEtev je v pUímé. Délka úseku 1ř,31 m, na konci úseku napojení na 

OK. 

Výškové Uešení  
       s1(km 0,000 00 – km 0,014 56)= - 8,0% 

s2 (km 0,014 56 – km 0,019 31)= - 3,0% 

ŠíUkové Uešení  
Jízdní pás na začátku úseku navazuje na stávající stav, šíUka jízdního 

pruhu 3,0 m. ŠíUka jízdního pruhu na vjezdu na OK je 4,27 m. ŠíUka na výjezdu 

4,53 m. PUíčný sklon je stUechovitý 2,5% , který pak následnE pUechází do 0% 

pUíčného sklonu v místE napojení na OK. 

 

Skladba vozovky 

D0-N-1 II PII 

SMA 11S        40 mm 

ACL 16S        60 mm 
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ACP 22S        60 mm 

MZK        200 mm 

ŠDA        150 mm    

celkem       510 mm 

PUi návrhu skladeb se uvažuje s modulem pUetvárnosti podloží  Edef;2 stanovený 

na povrchu podkladní vrstvy min. 45 MPa. 

 

VEtev D 

SmErové Uešení 
 VEtev je tvoUena jedním smErovým obloukem o polomEru 4Ř m. Délka 

úseku 31,57 m na konci napojení na OK. 

Výškové Uešení  
s1 (km 0,000 00 – km 0,013 42)= - 0,5% 

km 0, 013 42 – Rv  = 1500 m, tz= 5,63 m, yv= 0,011 m 

s2 (km 0,013 42 – km 0,031 57)= - 1,3% 

ŠíUkové Uešení  
Jízní pás na začátku úseku navazuje na stávající stav, , cca v km 0,021 00  je 

jízdní pás rozdElen ostr]vkem šíUe 2,0 m. ŠíUka jízdního pruhu na vjezdu na OK 

je 3,25 m. ŠíUka na výjezdu 4,96 m. PUíčný sklon je pravostraný 2,5% , který 

pak následnE pUechází  2,9%  v  místE napojení na OK.  

Skladba vozovky 

D0-N-1 II  PII 

SMA 11S        40  mm 

ACL 16S        60  mm 

ACP 22S        60  mm 

MZK       200 mm 

ŠDA       150 mm     

celkem       510 mm 

PUi návrhu skladeb se uvažuje s modulem pUetvárnosti podloží  Edef;2 stanovený 

na povrchu podkladní vrstvy min. 45 MPa. 
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Chodníky 

Základní šíUka 2,0 m, pUíčný sklon 2,0 % maximální podélný sklon Ř % 

 

Skladba 

Zámková dlažba       40 mm 

Lože frakce 4/Ř       60 mm 

ŠDA        150 mm    

celkem       250 mm 

  

 SO 301– VodohospodáUské objekty 

Horská vpus[ 

Revizní šachty 

Uliční vpusti 
 

 SO 401 – ELEKTRO ů SDDLOVůCÍ OBJEKTY 

PUeložka kabelu VO 

Nové lampy VO 

 

9 VÝSLEDKY ů ZÁVDRY Z PODKLůD¥, 
PR¥ZKUM¥ ů MDTENÍ 
Konstrukce pozemních komunikací a zpevnEných ploch vychází ze 

vzorových skladeb definovaných technickými pUedpisy schválenými 

Ministerstvem dopravy, nejsou tak provedeny žádné dodatečné statické 

posudky. 

 

10 DOTČENÁ OCHRůNNÁ PÁSMů, CHRÁNDNÁ 
ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PůMÁTKY 

Podmínky pro zásah 

PUi provádEní všech prací je nutno zachovat platné bezpečnostní pUedpisy a 

opatUení a je tUeba dbát všech zásad BOZP. 
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 Ochranná pásma podél cizích zaUízení, pUi kterých nesmí být používáno 

mechanizačních prostUedk] na zemní práce ani jiného nevhodného náUadí a 

kde je tUeba dbát nejvyšší opatrnosti. 

Ochranné pásmo venkovního elektrického vedení je vymezeno svislými 

rovinami vedenými po obou stranách vedení od krajních vodič] a mEní se 

podle napEtí: 

nad 1 kV do 35 kV……………………………  7m 

nad 35 kV do 110 kV………………………... 12 m 

nad 110 kV do 220 kV………………………. 15 m 

nad 220 kV do 440 kV ……………………… 20 m 

nad 440 kV …………………………………..   30 m 

Pro svrchní vedení NN není ochranné pásmo stanoveno, je však d]slednE 

tUeba dodržovat minimální vzdálenosti od živých částí Ěpod proudemě, jak 

pUedepisuje ČSN EN 50110-1. 2 – Obsluha a práce na elektrických zaUízeních, 

hlavnE pUi hloubení. 

Dle ČSN EN 50110-1. 2 se osoby bez elektrické kvalifikace, které se pohybují 

v blízkosti elektrického zaUízení, nesmEjí žádnou částí tEla, pUedmEtem nebo 

mechanizmem pUiblížit k nekrytým živým částem elektrického zaUízení pod 

napEtím blíže než: 

 elektrické zaUízení do 1 kV ………………………....ne blíže než 1 m 

 elektrické zaUízení nad 110 kV – 220 kV ………….ne blíže než 4 m 

 elektrické zaUízení nad 220 kV – 400 kV…………..ne blíže než 5 m 

Ochranné pásmo podzemního vedení je vymezeno svislou rovinou po obou 

stranách krajního kabelu ve vzdálenosti: 

do 110 kV včetnE a vedení Uídící, mEUící a zabezpečovací techniky..1 m  

nad 110 kV ….. ………………………………………………...…………3 m 

Elektrické stanice mají ochranné pásmo ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo 

na oplocení či obezdEní objektu. 

 

Ochranné pásmo plynárenského zaUízení se rozumí prostor vymezený 

vodorovnou vzdáleností od p]dorysu plynárenského zaUízení mEUeno kolmo na 

jeho obrys, určený k zajištEní jeho spolehlivého provozu.  

u plynovod] a pUípojek 

nad pr]mEr 500 mm…………………12 m 
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od pr]mEru 200 mm do 500 mm…….Ř m 

do pr]mEru 200 mm včetnE………….4 m 

u nízkotlakých a stUedotlakých plynovod] a pUípojek v zastavEném území 

obce……………………………………....….1m 

u technologických objekt]……………….…...4 m 

u vysokotlakých a velmi vysokotlakých plynovod] v lesních pr]secích musí být 

udržován volný pruh pozemk] o šíUce 2 m na obE strany od osy plynovodu  

Pro plynová zaUízení jsou vymezována kromE ochranných pásem také 

bezpečnostní pásma, která energetický zákon v pUíloze odstupOovává podle 

povahy a velkosti zaUízení v rozmezí 10 až 300 m. 

 

Ochranné pásmo pro výrobu a rozvod tepla a jeho šíUka je vymezena svislými 

rovinami vedenými po obou stranách tEchto zaUízení ve vodorovné vzdálenosti 

mEUené kolmo k obrysu zaUízení a činí 2,5 m.  

 

Ochranná pásma pro vedení vodovod] a kanalizací jsou vymezena dle 

pr]mEru potrubí: 

do DN 500 mm……………………………..1,5 m na obE strany  

nad DN 500 mm……………………………2,5 m na obE strany 

Pro vedení rozvod] vody a kanalizace v zastavEných územích a pod 

komunikacemi platí hodnoty stanovené v ČSN 73 6005 – Prostorové 

uspoUádání sítí technického vybavení. 

 

Ochranná pásma podél tras telekomunikačních sítí stanovuje zákon o 

telekomunikacích a pUíslušné provádEcí vyhlášky. V zastavEných územích, 

podobnE jako v pUípadE rozvod] vody a kanalizace platí vzdálenosti, hloubky a 

odstupy od ostatních vedení stanovené v ČSN 73 6005 – Prostorové 

uspoUádání sítí technického vybavení. 

 

 11  ZÁSůHY STůVEB DO ÚZEMÍ 
Stavbou nebude dlouhodobE poškozeno okolí stavby, jakékoliv zásahy do 

okolního prostUedí budou pUed dokončením stavby uvedeny do p]vodního stavu. 

Stavba současnE nezp]sobí znečištEní vodních tok], kanalizace nebo vodovodu. 
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BEhem stavby budou dodrženy platné bezpečnostní pUedpisy pro provádEní 

dopravních a pozemních staveb. 

 

 12 NÁROKY STůVBY Nů ZDROJE ů JEJÍ POTTEBY 
Stavba neobsahuje žádná zaUízení. Zásobování energiemi bEhem stavby bude 

Uešeno stavební firmou. Materiály budou po dohodE s investorem skladovány na 

pUedem určených místech zaUízení staveništE. 

 PUi stavbE bude produkován hlavnE odpad charakteru pUebytečné vytEžení 

zeminy, paUez] a stavební sutE. PUebytečnou zeminu a stavební su[ lze uložit napU. na 

skládku nebo ponechat na vymezeném místE na staveništi se souhlasem investora. 

Druhy odpad], které jsou uvedeny v tabulce a označeny  číselným kódem podle vyhl.č. 

3Ř1/2001Sb. Dále je v tabulce uveden zp]sob likvidace a nakládání s odpady. 

Likvidace odpadu bude dle Zákona č. 1Ř5/2001 Sb. provedena zhotovitelem stavby 

uložením na skládky určené pro skladování odpadu dle jeho kategorie a druhu.  

Nakládání s odpady vznikajícími bEhem výstavby a jejich bezpečné zneškodnEní je dle 

Zákona č. 1Ř5/2001 Sb. povinností p]vodce,t.j. fyzické nebo právnické osoby 

oprávnEné k podnikání, pUí jejíž činnosti odpad vzniká. Zhotovitel stavby bude odpady 

vzniklé na stavbE oddElenE dle druh] ukládat a zajistí jejich odvoz a zneškodnEní v 

souladu se zákonnými ustanoveními. Dle vyhlášky č. 3Ř1/2001 Sb. je p]vodce odpad] 

povinen vést evidenci odpad] s podrobnostmi o nakládání s odpady. 

Kód 

druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu 
Kód 

OdstraOování odpad] 

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv 
D10 

spalování 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

D1 

Skládkování popU. 

recyklace 

17 05 
Zemina a kamení neobsahující 

nebezpečné látky 

D1 

skládkování 

17 09 04 
SmEsné stavební a demoliční odpady  

bez obsahu nebezpečných látek 

D1 

skládkování 
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13 VLIV STůVBY ů PROVOZU Nů PK Nů ZDRůVÍ ů 
ŽIVOTNÍ PROSTTEDÍ  
Stavba bude provádEna pouze v pracovních dnech v denních hodinách 

mezi 6:00 a 20:00. Stavbou nebude dlouhodobE poškozeno okolí stavby, 

jakékoliv zásahy do okolního prostUedí budou pUed dokončením stavby uvedeny 

do p]vodního stavu. Stavba současnE nezp]sobí znečištEní vodních tok], 

kanalizace nebo vodovodu. 

BEhem stavby budou dodrženy platné bezpečnostní pUedpisy pro provádEní 

dopravních a pozemních staveb.  

 Charakter stavby vytváUí podmínky, které neovlivní stávající životní 

prostUedí. Stavba se nedotkne kulturních památek ani jiných významnEjších 

výtvor] lidské činnosti. Vlastní výstavba má na životní prostUedí nepUíznivý vliv, 

a[ již jde o provádEní zemních prací, omezení dopravy, zvýšení hluku a 

prašnosti. Povinností investora a dodavatele stavby bude bEhem stavby tyto 

všechny problémy vhodným zp]sobem minimalizovat. 

V rámci stavebních prací bude zajištEna dodavatelem ochrana proti úniku 

ropných látek a hydraulických pojiv na terén, povrchových a podzemních vod.  

PUedpokládá se, že výroba bet. smEsí bude provádEna v centrálních 

výrobnách. Skládky kameniva a kusového materiálu je nutno omezit na 

nejnutnEjší míru. Skládka pUebytečné nevhodné zeminy a skládka materiálu 

obsahující živičné hmoty budou mimo prostor staveništE. Vybourané stavební 

hmoty s obsahem živice musí být uloženy v souladu s platnými pUedpisy a 

skládkového kontaminovaného odpadu. 
 

14 OBECNÉ POŽůDůVKY Nů BEZPEČNOST ů 
UŽITNÉ VLůSTNOSTI 

 Navržené materiály i konstrukční Uešení stavebních objekt] odpovídá 

platným technickým normám a technicko-kvalitativních, i proto nebyly 

zhotovovány další dodatečné posudky. 

PUi všech stavebních pracích musí být dodrženy pUedpisy o bezpečnosti práce, 

zejména dle zákona č.262/2006 sb., č.30ř/2006 Sb. a naUízení vlády č.5ř1 a 

592/2006 Sb. 
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 Veškeré práce musí být provádEny v souladu s pUedepsanými 

technologickými postupy a z odpovídajících materiálu, které mají potUebné 

atesty a zkoušky. ůtesty a zkoušky zabudovaných materiálu pUedá dodavatel 

stavby pUi kolaudaci investorovi. 

 

 15 DůLŠÍ POŽůDůVKY 

Stavba zajistí požadavky investora na dopravní obslužnost. Výsledné 

Uešení stavebních úprav není nutné zajistit proti povodním, agresivním spodním 

vodám, bludným proud]m, poddolování nebo povEtrnostním vliv]m.   

Stavba bude bEhem své realizace označena pomocí dopravního značení, 

fyzických zábran mobilního oplocení. 
 

 16 BEZBůRIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ 
 Stavba bude užívána z hlediska požadavk] vyhlášky č. 3řŘ/200ř Sb.  

 

Použitý materiál musí vyhovovat naUízení vlády č.163/2002 Sb. a 

pUíslušným tech. návod]m TZÚS.  
 

 

 

 

Dne 26. 5. 2017          

      …........................................... 

   Jakub Zítka 
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ZávEr 
 Výsledkem bakaláUské práce je zhodnocení provedeného dopravního 

pr]zkumu a zpracování projektové dokumentace na okružní kUižovatku Pražská 

x Okružní x Zahradní. 

 Na základE zjištEného zatížení dopravou jsem navrhnul adekvátní 

skladbu konstrukce komunikace. 

Návrh okružní kUižovatky ovlivnili pUedevším vlečné kUivky od nákladní soupravy.  

NicménE výsledný návrh je koncipován tak, že se touto soupravou dá projet 

všemi smEry. 
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SEZNůM POUŽITÝCH ZDROJ¥ 

 

Zákon 361/2001 Sb. v plném znEní 

Zákon 13/1řř7 Sb. v plném znEní 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (leden 2006) 

ČSN 73 6102 Projektování kUižovatek na silničních komunikacích Ělis. 2007) 

TP 65   Zásady pro dopravní značení na PK Ě2002ě 

TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK 

TP 51   OdvodnEní silnic vsakovací drenáže 

TP 83   OdvodnEní pozemních komunikací 

TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 

TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích 

TP 135 Projektování okružních kUižovatek na silnicích a místních komunikací 

TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK 

TP 234 Posuzování kapacity okružních kUižovatek 

 

Internetové zdroje: 

www.mapy.cz 

www.pjpk.cz 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRůTEK 

 

OK  Okružní kUižovatka 

ČSN   česká technická norma  

TP   technické podmínky 

R   polomEr oblouku ve smErovém Uešení 

t   délka tečny oblouku ve smErovém Uešení 

O   délka oblouku 

g   stUedový úhel oblouku 

 tv   délka tečny výškového zakružovacího oblouku 

yv   vzepEtí výškového oblouku 

Rv   polomEr výškového zakružovacího oblouku 

ZÚ   začátek úseku 

TK   tečna – kružnice 

KK   kružnice – kružnice 

KT   kružnice – tečna 

KÚ   konec úseku 

Edef   modul pUetvárnosti 

SO   stavební objekt 

VO   veUejné osvEtlení 

B.p.v.   Balt po vyrovnánÍ 

TNV  TEžká nákladní doprava 

SMA  ůsfaltový koberec mastixový 

ACL  ůsfaltový beton ložný 

ACP  ůsfaltový beton podkladní 

SC  Kamenivo stmelené cementem 

MZK   Mechanicky zpevnEné kamenivo 

ŠD  ŠtErkodr[ 
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