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A.1
A.1.1

Identifikační údaje
Údaje o stavbě

a) Název stavby

Rekonstrukce vozovky Mořina

b) Místo stavby

obec Mořina, okres Beroun, Středočeský kraj
k.ú. Mořina
parcelní čísla: 943/3; 949/1; 157/4; 136/1;
121/20; 121/15; 950/1; 136/12; 136/5

c) Stupeň dokumentace

DÚR + DSP/PDPS

d) Předmět dokumentace

Rekonstrukce vozovky

A.1.2

Obec Mořina

Údaje o stavebníkovi

Mořina 81
267 17 Mořina
A.1.3

Údaje o zpracovateli dokumentace

Sinpps, s.r.o.

Dobrušská 1805/5
147 00 Praha 4
IČ 62584332
Hlavní projektant: Ing. Pavel Jeřábek
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
Číslo autorizačního osvědčení: 0701435
Datum vypracování:
07/2019
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A.2

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavbu tvoří jediný objekt – komunikace ve správě obce Mořina.

A.3

Seznam vstupních podkladů

Mapové a geodetické podklady
Zájmové území bylo geodeticky zaměřeno. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv.
Na katastrálním úřadu byly pomocí dálkového přístupu zjištěny vlastnické vztahy k pozemkům přímo
dotčeným navrženými stavebními úpravami.
Byl proveden průzkum předmětné lokality, byly zjištěny druhy a typy materiálů v místech dotčených
budoucími stavebními úpravami a pořízena fotodokumentace.
Podklady související se stavbou


zadání akce předané objednatelem

Průzkum inženýrských sítí
Vzhledem k předpokládané technologii a hloubce zásahu pod terén byl proveden průzkum výskytu
podzemních a nadzemních sítí v dotčené ploše.
V místě stavby se vyskytují stávající inženýrské sítě, práce budou probíhat v jejich ochranných
pásmech. Tímto průzkumem bylo zjištěno, že v dotčené ploše nebo v její bezprostřední blízkosti leží
tyto sítě:
SPRÁVCE INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

INŽENÝRSKÁ SÍŤ

Vodovod

Vodovod

Plyn

Plynovod STL

ČEZ

Podzemní vedení VN do 35kV

CETIN a.s.

kabely metalické

Zjištěné sítě jsou zakresleny v koordinační situaci stavby. Zákres je nutno považovat za orientační.
Před zahájením zemních prací je nutné všechny IS vytýčit (případně polohu ověřit ručně kopanými
sondami) a v jejich blízkosti provést taková opatření, aby nedošlo k jejich narušení. Obdobně se
musí postupovat i u nově položených inženýrských sítí.
Ochranná pásma podzemních sítí stanoví obecně platné předpisy a vyjádření jejich správců.

2

Dobrušská 1805/5 147 00 Praha 4
www.sinpps.cz
Průvodní zpráva

Ostatní podklady
ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení vč. změn
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (Změna 1 vč. dodatků)
ČSN 73 6131 Stavba vozovek - Kryty z dlažebních dílců
ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa PK
ČSN EN 206 Beton
ČSN EN 13108-1 Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy
ČSN EN 14227 Stavba vozovek – Vrstvy ze směsi stmelených hydraulickými pojivy
ČSN EN 13285 Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy
TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK
TP 65 Zásady pro dopravní značení na PK
TP 170 Navrhování vozovek PK
TP 192 Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací
Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb
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B.1

Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území
Zájmové území se nachází v zástavbě obce Mořina ve Středočeském kraji. Jedná se o úsek od č.p. 128
po č.p. 164.
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací obce.
c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a
podzemních vod,
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebylo v rámci projektu řešeno.
d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický
průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně
historický průzkum apod.,
Geodetické podklady
Zájmové území bylo geodeticky zaměřeno. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv.
Na katastrálním úřadu pomocí dálkového přístupu byly zjištěny vlastnické vztahy k pozemkům přímo
dotčeným navrženými stavebními úpravami.
Průzkum na místě
Byl proveden průzkum předmětné lokality, byly zjištěny druhy a typy materiálů v místech dotčených
budoucími stavebními úpravami a pořízena fotodokumentace.
Průzkum inženýrských sítí
Vzhledem k předpokládané technologii a hloubce zásahu pod terén byl proveden průzkum výskytu
podzemních a nadzemních sítí v dotčené ploše.
V místě stavby se vyskytují stávající inženýrské sítě, práce budou probíhat v jejich ochranných pásmech.
Tímto průzkumem bylo zjištěno, že v dotčené ploše nebo v její bezprostřední blízkosti leží tyto sítě:
Zjištěné sítě jsou zakresleny v koordinační situaci stavby. Zákres je nutno považovat za orientační.
Před zahájením zemních prací je nutné všechny IS vytýčit (případně polohu ověřit ručně kopanými
sondami) a v jejich blízkosti provést taková opatření, aby nedošlo k jejich narušení. Obdobně se musí
postupovat i u nově položených inženýrských sítí.
Ochranná pásma podzemních sítí stanoví obecně platné předpisy a vyjádření jejich správců.
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SPRÁVCE INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

INŽENÝRSKÁ SÍŤ

Vodovod

Vodovod

Plyn

Plynovod STL

ČEZ

Podzemní vedení VN do 35kV

CETIN a.s.

kabely metalické

e) ochrana území podle jiných právních předpisů,
Území není chráněno podle jiných právních předpisů.
f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.
g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
Okolní stavby a pozemky nebudou negativně ovlivněny stejně jako odtokové poměry v území.
h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
Stavba nevyvolá potřebu asanace, demolice ani kácení dřevin. V rámci stavebních úprav dojde
k odbourání části stávajících vozovek a chodníků, které však budou nahrazeny novými. Dále dojde
k výsadbě nové zeleně.
i)

požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků
určených k plnění funkce lesa,

Pozemky ZPF jsou dotčeny stavbou.
j)

územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Napojení na dopravní infrastrukturu se nemění. Stavba je navržena pro bezbariérově dle platných
předpisů, především dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.
k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,
V okolí stavby neprobíhají žádné koordinované akce.

2

Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4
www.sinpps.cz
Souhrnná technická zpráva
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l)

seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,
Obec Mořina
okres Beroun, Středočeský Kraj
Katastrální území

Číslo parcely

Mořina (699306)

949/3, 949/1, 157/4, 136/1,121/20, 121/15,
950/1

Nejepsa Tomáš
Na Průhoně 29, 25226 Roblín
Katastrální území

Číslo parcely

Mořina (699306)

136/12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800, Praha 2
Katastrální území

Číslo parcely

Mořina (699306)

136/5

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní
pásmo,
Není.
n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,
Nejsou.
o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
Stavební úpravy se týkají veřejné komunikace napojené na veřejnou dopravní infrastrukturu. Toto
napojení se nemění.
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B.2

Celkový popis stavby

B.2.1

Celková koncepce řešení stavby

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu,
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického
posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,
Jedná se o stavební úpravy stávající vozovky za účelem zlepšení přístupu na přilehlé pozemky.
Vzhledem k rozsahu stavby nebyl proveden stavebně technický ani historický průzkum a nebylo
potřeba statické posouzení. Stávající komunikace je v předmětném úseku převážně štěrková se šířkou
jízdního pruhu cca 3,25 – 5,0 m.
b) účel užívání stavby,
Jedná se o veřejnou komunikaci.
c) trvalá nebo dočasná stavba,
Jedná se o trvalou stavbu.
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným
řešením z platných předpisů a norem,
Stavba nevyžaduje výjimky z technických požadavků na stavby ani z technických požadavků
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. Stavba nevyžaduje odchylné řešení.
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných
stanovisek dotčených orgánů,
Závazné požadavky jsou doplněny.
f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost,
provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná
pásma a chráněná území apod.,
Jedná se o úpravu komunikace délky cca 258 m v ploše cca 1200 m2.
g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,
Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů.
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h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou,
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov
apod.,
Po dokončení stavebních úprav nevzniknou nové potřeby na spotřebu médií a hmot. Dešťová voda
bude likvidována stávajícím způsobem. Podélným a příčným sklonem se odvede do přilehlých příkopů,
kde se bude částečně vsakovat.
Z jižní větve je dešťová voda odváděna stávajícím rigolem km 0,000 – 0,100, který je vyústěn do
stávajícího příkopu na území lesa. V rámci stavby dojde k vyčištění příkopu.
Ze západní větve km 0,220 – 0,100 je odváděna voda stávajícím rigolem a trativodem do stávajícího
vtokového objektu, který bude obnoven včetně ŽB roury pod vozovkou. Z něj bude dešťová voda
odváděna pomocí železobetonové trouby (DN600) pod komunikací do lesa, kde se nachází stávající
příkop. V rámci stavby dojde k vyčištění příkopu.
Ze staničení km 0,258 – 0,220 je voda odváděna jednostranným příčným sklonem k obrubě a následně
v úseku, kde je nášlap +0 odtéká do zeleně.
Stavba nebude produkovat odpady a emise.
i)

základní předpoklady stavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Termín realizace je přímo závislý na získání společného povolení. Realizace se předpokládá v roce 2020.
Vzhledem k rozsahu stavby nebude navržena etapizace výstavby.
j)

základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu
provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném
předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu),

Vzhledem k rozsahu stavby se nepředpokládá potřeba předčasného užívání, zkušební provoz ani
postupné předávání části stavby do užívání.
k) orientační náklady stavby,
Hrubý odhad investičních nákladů je součástí samostatné přílohy.
B.2.2

Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,
Navržené stavební úpravy respektují stávající urbanistické řešení lokality.
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.
Navržené stavební úpravy respektují stávající architektonické řešení lokality.
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B.2.3

Celkové technické řešení

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech
včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové
zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné
přetvoření,
Celková koncepce technického řešení odpovídá zadání objednatele, které spočívá zejména ve zlepšení
dostupnosti v oblasti. Jedná se o stavební úpravy stávající komunikace.
b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného
odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima),
Není.
c) celková spotřeba vody,
Kromě vody pro vlastní realizaci stavebních úprav nebude mít stavba po svém dokončení nároky na
spotřebu vody.
d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným
materiálem,
Při odstraňování odpadů v souvislosti se stavební činností budou dodržena ustanovení zákona č.
185/2001 Sb.
Na stavbě budou vytěženy tyto odpady:
Zemina, betonové a asfaltové kry, betonové a kamenné obruby - likvidace na řízenou skládku.
Roztříděný vytěžený materiál zhotovitel odveze na řízenou skládku odpadu. Při stavebních pracích
nevznikne žádný odpad, klasifikovaný jako nebezpečný.
e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního
zařízení veřejné komunikační sítě.
Nejsou.
B.2.4

Bezbariérové užívání stavby

Stavební úpravy jsou bezbariérové v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
B.2.5

Bezpečnost při užívání stavby

Jedná se o stavební úpravy veřejné komunikace za účelem zvýšení bezpečnosti provozu.
B.2.6

Základní charakteristika objektů

Stavbu tvoří jediný objekt komunikace ve správě obce Mořina.

6

Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4
www.sinpps.cz
Souhrnná technická zpráva
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) popis současného stavu,
V současné době je komunikace nezpevněná ze štěrkodrti.
b) popis navrženého řešení.
1. Komunikace (včetně odvodnění a komunikační zeleně)
Technický popis
Rozsah stavebních prací je definován investorem akce a je dobře patrný ze samostatných příloh
situací tohoto projektu. Předmětná stavba se nachází v obci Mořina ve Středočeském kraji.
Výstavba se týká komunikace, kde se do nově navržených linií osadí betonový obrubník do lože z
betonu C16/20n-XF1 s boční opěrou s nášlapem dle PD. Stávající povrch ze štěrkodrtě se nahradí
stmelenými asfaltovými vrstvami.
Směrové, výškové i šířkové uspřádání komunikace se částečně mění a je dobře patrné ze situačních
výkresů. Jsou navrženy zemní práce v minimálním rozsahu s vyrovnanou bilancí.
Do úrovně nově navržených povrchů budou rektifikovány všechny dotčené povrchové znaky IS.
Navržené stavební úpravy výškově a polohově navazují na stávající plochy a linie.
Návrh zpevněných ploch:


Konstrukce komunikace – hutněná asfaltová směs

2. Mostní objekty a zdi – neobsazeno
3. Odvodnění pozemní komunikace
Stávající systém odvodnění příčným a podélným sklonem se částečně mění a je patrný z přiložených
výkresů.
4. Tunely, podzemní stavby a galerie - neobsazeno
5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony - neobsazeno
6. Vybavení pozemní komunikace
Záchytná bezpečnostní zařízení,
Nenavrženo.
Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,
Svislé dopravní značení se nemění.
Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,
Nenavržena.
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Clony a sítě proti oslnění.
Nenavrženy.
7. Objekty ostatních skupin objektů - neobsazeno
B.2.7

Základní charakteristika technických a technologických objektů

Nejsou navrženy.
a) technické řešení,
Netýká se.
b) výčet technických a technologických zařízení.
Netýká se.
B.2.8

Zásady požárně bezpečnostního řešení

Stavba je navržena v souladu s ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic a ČSN 73 6110 Projektování
místních komunikací.
Přístup vozidel IZS k přilehlým budovám se navrženými úpravami nemění.
V souladu s § 24 odst. (3) zákona č. 133/1985 Sb. Zákon České národní rady o požární ochraně nejsou
pro dopravní stavby stanovené prováděcím právním předpisem - vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických
podmínkách požární ochrany staveb, technické podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu
nebo užívání těchto staveb. Z tohoto důvodu není zpracováno požárně bezpečnostní řešení stavby.
Z výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětná stavba splňuje požadavky ČSN 73 0802
Požární bezpečnost staveb, Nevýrobní objekty.
B.2.9

Úspora energie a tepelná ochrana

Netýká se.
B.2.10

Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

Nejsou zvláštní požadavky.
B.2.11

Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,
Není navržena.
b) ochrana před bludnými proudy,
Není navržena.
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c) ochrana před technickou seizmicitou,
Není navržena.
d) ochrana před hlukem,
Není navržena.
e) protipovodňová opatření,
Nejsou navržena.
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
Nejsou předpokládány.

B.3

Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,
Nejsou.
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
Nejsou.

B.4

Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,
Dopravní řešení se nemění.
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
Veřejná komunikace – napojení se nemění.
c) doprava v klidu,
V rámci stavby jsou navrženy úpravy stávajících a návrh nových ploch pro dopravu v klidu.
d) pěší a cyklistické stezky.
Navržené úpravy respektují stávající pěší trasy. Nové chodníky ani cyklostezky nejsou navrženy.

B.5

Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,
Stavební úpravy vyvolají minimální terénní úpravy.
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b) použité vegetační prvky,
Zelené plochy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu (ohumusování + osetí).
c) biotechnická opatření, protierozní.
Nejsou navržena.

B.6

Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
Stavba nebude mít negativní vliv na ochranu přírody a krajiny, nebude produkovat hluk, emise z
dopravy, znečištění vody a půdy.
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,
V prostoru stavby se nachází stávající dřeviny, které budou během stavby ochráněny proti poškození
ve smyslu ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Budou
obedněny do výše minimálně 2 m, bednění se připevní bez poškození stromu, vypolštářuje a nebude
nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. V kořenovém prostoru dřevin budou práce prováděny
ručně, nebudou poškozeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění budou odborně
ošetřena.
c) vliv na soustavu chráněných území natura 2000,
Není dotčena.
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí,
je-li podkladem,
Nebylo podkladem.
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, byloli vydáno,
Nebylo vydáno.
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných
právních předpisů.
Nejsou navrhována.

B.7

Ochrana obyvatelstva

Netýká se.

B.8

Zásady organizace výstavby
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B.8.1

Technická zpráva

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
Pro potřeby výstavby lze předpokládat potřebu vody a elektrické energie. Obojí lze zajistit po dohodě
se správci z místní sítě, popřípadě zdroji mobilními. Zdroje si zajistí zhotovitel stavby.
b) odvodnění staveniště,
Pro odvodnění staveniště se předpokládá využití stávajícího způsobu odvodnění. V případě potřeby
bude přebytečná voda odčerpána.
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
Přístup na stavbu je zajištěn z veřejné komunikační sítě, případné připojení na technickou
infrastrukturu si projedná a zajistí zhotovitel stavby.
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,
Během výstavby bude částečně omezen provoz na komunikaci, přístupnost okolních budov bude
v případě potřeby zajištěna mobilními lávkami.
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
Budou osazeny mobilní zábrany. Stavba nevyvolá požadavky na asanace nebo kácení dřevin.
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
Trvalý zábor staveniště je vymezen stávajícím již dotčeným pozemkem. Dočasné zábory budou v co
nejmenším rozsahu po dobu nezbytně nutnou, budou předem domluveny s příslušným vlastníkem
pozemku.
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
Přilehlá komunikační síť umožňuje zajištění bezbariérové obchozí trasy.
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
Při odstraňování odpadů v souvislosti se stavební činností budou dodržena ustanovení zákona č.
185/2001 Sb.
Na stavbě budou vytěženy tyto odpady:
Zemina, betonové a asfaltové kry, betonové a kamenné obruby - likvidace na řízenou skládku.
Roztříděný vytěžený materiál zhotovitel odveze na řízenou skládku odpadu. Při stavebních pracích
nevznikne žádný odpad, klasifikovaný jako nebezpečný.
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i)

bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Stavba je navržena s vyrovnanou bilancí respektive lze předpokládat mírný přebytek zeminy, který
bude odvezen na skládku.
j)

ochrana životního prostředí při výstavbě,

Při provádění bude mít stavba částečně nepříznivý vliv na okolí. Po dobu výstavby lze předpokládat
zvýšenou hlučnost. Při realizaci stavby je nutno dodržet, aby hladina hluku ze stavební činnosti byla v
souladu s § 10 a 11 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
Stavba není řešena z hlediska ochrany ovzduší. Po dobu výstavby lze předpokládat zvýšení prachových
emisí a určité nevýznamné znečištění oxidy dusíku při zemních pracích, při dopravě materiálu a
provozu stavebních strojů.
Po svém dokončení by měla mít stavba a její provoz v maximální míře omezeny negativní dopady na
životní prostředí.
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná dodavatelská
organizace. Dodavatel stavebních a montážních prací je povinen dbát na bezpečnost práce a provozu
staveniště i v době své nepřítomnosti a používat doporučené pracovní postupy výrobců a dodavatelů
materiálů a technologií. Na staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby dodavatele a investora a
to pouze se souhlasem odpovědné osoby (stavbyvedoucí). Investor bude poučen generálním
dodavatelem o způsobu pohybu po staveništi. Zejména je třeba zabezpečit volné výkopy a místa na
stavbě s možností pádu z výšky. Za bezpečnost provozu technických zařízení na staveništi zodpovídá
jejich obsluha. Na staveništi bude na vhodném místě přístupný instruktážní návod pro řešení
případných havarijních situací.
K 1.1.2007 vstoupil v platnost zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci. Podrobné podmínky jednotlivých paragrafů zákona stanovuje Vládní nařízení
č.591/2006 Sb. a 592/2006 Sb., kterými jsou určeny minimální požadavky na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích v přílohách 591/2006 Sb.:
Č.1 Další požadavky na staveniště
Č.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí
na staveništi
Č.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy
Č.4 Náležitosti oznámení o zahájení prací
Č.5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při
jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění zemních a
bouracích prací, při zdvihání břemen, svařování a řezání plamenem a při pracích s elektrickými stroji a
zařízeními ev. při práci pod vysokým napětím.
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Na jednotlivé práce je možno nasazovat pouze pracovníky, kteří jsou řádně vyškoleni a jsou poučeni o
příslušných bezpečnostních předpisech. Při práci na strojích a práci se zařízeními musí mít pracovníci
příslušná oprávnění k jejich obsluze.
Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, sítě vytýčit
a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí. Polohu inženýrských sítí je nutno
ověřit kopanými sondami. Vytýčení průběhu inženýrských sítí zajišťuje přímý zhotovitel stavebních
prací. Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za jehož
dozoru budou prováděny i následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí.
V případě, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
V případech, kdy při realizaci stavby
a)
celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých
budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po
dobu delší než 1 pracovní den, nebo
b)
celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v
přepočtu na jednu fyzickou osobu,
je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí
právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů
před předáním staveniště zhotoviteli.
Zároveň v těchto případech zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
Stavba musí být označena informační tabulí s uvedením potřebných údajů.
l)

úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Nejsou navrženy.
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,
Podrobné DIO bude zpracováno v rámci prováděcí dokumentace stavby.
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,
Stavbu lze provádět za provozu. Podmínky budou stanoveny v rámci projednání dokumentace.
o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu
Umístění zařízení staveniště si zajistí vybraný zhotovitel na základě výpůjční smlouvy s vlastníkem
pozemku. Předpokládá se mobilní buňka a mobilní WC.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.
Stavební práce budou postupovat v následujícím sledu: odtěžení původní konstrukce, zásyp se
zhutněním, osazení obrub, provedení nových konstrukčních vrstev a následné provedení finálních
povrchů. Dílčí termíny nejsou stanoveny.
B.8.2

Výkresy

Viz přílohy v části „C. Situační výkresy“ a „D. Dokumentace objektů“.
B.8.3

Harmonogram výstavby

Vzhledem k rozsahu prací zpracuje harmonogram výstavby zhotovitel stavby.
B.8.4

Schéma stavebních postupů

Vzhledem k rozsahu prací zpracuje schémata stavebních postupů zhotovitel stavby.
B.8.5

Bilance zemních hmot

Zemní práce jsou navrženy v minimálním rozsahu. Při stavbě bude získaná zemina v maximální možné
míře znovu využita. Případné přebytky budou odvezeny na skládku.

B.9

Celkové vodohospodářské řešení

Vodohospodářské řešení zůstává neměnné, dešťová voda se vsakuje do přilehlé zeleně.
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VYSVĚTLIVKY:
0,10

1,30

0,10

5,00m

1,40

0,10

šířka
vjezdu

Základ plotu

*

vozovka

** a) Na vrstvě SC musí být provedena opatření proti vývoji reflexních trhlin do asfaltových vrstev (dle
TP 170) omezením jejich smršťování úpravou pojiva (pomalu tuhnoucí pojivo), nebo uvolněním
smršťovacích napětí přehutněním vrstvy vibračním válcem v době tvrdnutí a nebo vytvořením
smršťovacích trhlin ve vzdálenostech do 5m (vložkami, vibračním diskem, proříznutím, apod.).

Zásyp ze štěrkodrti 0/63
Betonový obrubník stojatý (100/250 mm)
do lože z betonu C16/20nXF1 s boční opěrou
Nášlap +40

TPZ

TPZ

2,5%

2,5%

Nopová fólie

Základ plotu

0,10
Nášlap +40
2,0%

2,0%

0,15

TPZ

0,30

Hodnota udává množství zbytkového pojiva.

vozovka
Příkopová tvárnice do lože z betonu C16/20nXF1

Nopová fólie

Základ plotu

Podélná drenáž (poloperforovaná
roura DN200 + zásyp z HDK 8/16 a
textilie 300g/m2

Geodrén dle TP170***

Vozovka (TDZ VI., D1-N-6-PIII, Upraveno)
ACO 11+ 50/70
postřik spojovací z mod. kationaktivní asf. emulze 0,3 kg/m2* (PS-CP)
ACP 16+ 50/70
postřik infiltrační z mod. kationaktivní asf. emulze 0,5 kg/m2* (PI-CP)
SC 8/10**
ŠD 0/32
KONSTRUKCE CELKEM
Edef,2 = min. 30 MPa na pláni
PŘÍPADNÁ SANACE V AKTIVNÍ ZÓNĚ (AZ)****
Betonový recyklát
Betonový recyklát
separační geotextilie
Konstrukce celkem

40 mm

ČSN 73 6121
ČSN 73 6129
ČSN 73 6121
ČSN 73 6129
ČSN 73 6124-1
ČSN 73 6126-1

60 mm
100 mm
150 mm
350 mm
300 mm
150 mm
150 mm

TP 208
TP 208

Konstrukce vjezd - betonová dlažba (TDZ VI, D2-D-1-PIII upraveno):

0,70

Edef,2=min.30MPa

0,40

BD betonová dlažba šedá

80 mm ČSN 73 6131

Lože z HDK fr.4/8; hrubě drcené kamenivo

40 mm ČSN 73 6131

SC C8/10**

min.100 mm ČSN 73 6124-1

ŠDb fr. 0/32

min.100 mm ČSN 73 6126-1

Konstrukce celkem
Na pláni Edef,2=min.45 MPa

min.320 mm

Nopová fólie

3,0%
Konstrukce vjezd - betonová dlažba (TDZ VI, D2-D-1-PIII upraveno):

Geodrén dle TP170***

BD betonová dlažba šedá

Betonová palisáda (160/160/600)
do lože z betonu C16/20nXF1

Betonový obrubník stojatý (100/250mm)
do lože z betonu C16/20nXF1 s boční opěrou
TPZ
2,5%

80 mm ČSN 73 6131

Lože z HDK fr.4/8; hrubě drcené kamenivo

40 mm ČSN 73 6131

SC C8/10**

min.100 mm ČSN 73 6124-1

ŠDb fr. 0/32

min.100 mm ČSN 73 6126-1

Konstrukce celkem
Na pláni Edef,2=min.45 MPa

min.320 mm

Ohumusování a osetí v tl. 150mm

1
.1:

,5

x
ma

3,0%

Edef,2=min.30MPa

Podélná drenáž (poloperforovaná
roura DN200 + zásyp z HDK 8/16 a
textilie 300g/m2

Případně zpevnit svah georohoží

Vozovka (TDZ VI., D1-N-6-PIII, Upraveno)
ACO 11+ 50/70
postřik spojovací z mod. kationaktivní asf. emulze 0,3 kg/m2* (PS-CP)
ACP 16+ 50/70
postřik infiltrační z mod. kationaktivní asf. emulze 0,5 kg/m2* (PI-CP)
SC 8/10**
ŠD 0/32
KONSTRUKCE CELKEM
Edef,2 = min. 30 MPa na pláni

0,10

3,0%

3,0%

Dosypávka krajnice

300 mm

PŘÍPADNÁ SANACE V AKTIVNÍ ZÓNĚ (AZ)****
Betonový recyklát
Betonový recyklát
separační geotextilie
Konstrukce celkem

0,10
min.0,25

1,95

0,10

šířka
vjezdu

min. 3,25m

40 mm

ČSN 73 6121
ČSN 73 6129
ČSN 73 6121
ČSN 73 6129
ČSN 73 6124-1
ČSN 73 6126-1

60 mm
100 mm
150 mm
350 mm
300 mm
150 mm
150 mm

TP 208
TP 208

b) Ložní vrstva na stmeleném podkladě (SC, CP, apod.) musí být řádně a dostatečně odvodněna,
např. dle TP 170 (Dodatek TP 170 ze dne 08/2010, obr. číslo 4-6) nebo jiným vhodným způsobem.
Provede se drenáž, např. geokompozit, geodrén tloušťky 5-15 mm. Dle druhu krytu a odvodňované
plochy se drenáž provede průběžně nebo á 3 m. Nebo trubka z PVC 70-100 mm se zapustí cca 50 mm
pod spodní povrch stmelené podkladní vrstvy a obvykle se vyplní štěrkopískem fr. 0/8 nebo drceným
kamenivem fr. 4/8, překryje se filtrační geotextilií, trubka se umístí v místech s nejnižší niveletou a dále
á 3 m.
***
Drenáž, např. geokompozit, geodrén tloušťky 5-15 mm. Dle druhu krytu a odvodňované plochy se
drenáž provede průběžně nebo á 3 m. Nebo trubka z PVC 70-100 mm se zapustí cca 50 mm pod spodní
povrch stmelené podkladní vrstvy a obvykle se vyplní štěrkopískem fr. 0/8 nebo drceným kamenivem fr.
4/8, překryje se filtrační geotextilií, trubka se umístí v místech s nejnižší niveletou a dále á 3 m, viz
Dodatek TP 170.

300 mm

vozovka

Zásyp z HDK fr. 8/16
Betonový obrubník stojatý (100/250mm)
do lože z betonu C16/20nXF1 s boční opěrou
8%

Nopová fólie

x.1
:

1,5

Základ plotu

TPZ

2,5%

,5
1:1

ma

x.

Edef,2=min.30MPa

3,0%

Nášlap +40
2,0%

Případně zpevnit svah
příkopu georohoží

PŘÍPADNÁ SANACE V AKTIVNÍ ZÓNĚ (AZ)****
Betonový recyklát
Betonový recyklát
separační geotextilie
Konstrukce celkem

Geodrén dle TP170***

40 mm
60 mm
100 mm
150 mm
350 mm
300 mm
150 mm
150 mm

ČSN 73 6121
ČSN 73 6129
ČSN 73 6121
ČSN 73 6129
ČSN 73 6124-1
ČSN 73 6126-1

3,0%
Konstrukce vjezd - betonová dlažba (TDZ VI, D2-D-1-PIII upraveno):

0,85

Vozovka (TDZ VI., D1-N-6-PIII, Upraveno)
ACO 11+ 50/70
postřik spojovací z mod. kationaktivní asf. emulze 0,3 kg/m2* (PS-CP)
ACP 16+ 50/70
postřik infiltrační z mod. kationaktivní asf. emulze 0,5 kg/m2* (PI-CP)
SC 8/10**
ŠD 0/32
KONSTRUKCE CELKEM
Edef,2 = min. 30 MPa na pláni

Investor:

0,40

40 mm ČSN 73 6131

SC C8/10**

min.100 mm ČSN 73 6124-1

ŠDb fr. 0/32

min.100 mm ČSN 73 6126-1

Konstrukce celkem
Na pláni Edef,2=min.45 MPa

min.320 mm
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300 mm

Poznámky
0,10

Odvodňovací žlab s litinovou mříží
zaústěný do příkopu

vozovka

Nášlap +20

3,0%
3,0%

ŽB propustek DN 300
podklad z betonu tl. 100mm C12/15
podklad ze sypaniny tl. 100mm

Ing. Pavel Jeřábek

Ing. Pavel Jeřábek

Projektant:

Vypracoval:

Kontroloval:

Ing. Pavel Jeřábek

Tomáš Fial

Ing. Jan Božovský

Akce:

0,10

Rekonstrukce vozovky Mořina

TPZ
2,5%

TPZ

BD betonová dlažba šedá

D. Dokumentace objektů
Název přílohy:

Lože z HDK fr.4/8; hrubě drcené kamenivo

80 mm ČSN 73 6131
40 mm ČSN 73 6131

Číslo kopie:

26-2019
Datum:

Stupeň dokumentace:
2,0%

3,0%

Konstrukce vjezd - betonová dlažba (TDZ VI, D2-D-1-PIII upraveno):

Podpis:

07/2019

Objekt:

Betonový obrubník stojatý (100/250 mm)
do lože z betonu C16/20nXF1 s boční opěrou

Datum:

Číslo zakázky:

1,40

Základ plotu

Geodrén dle TP170***

Zodpovědný projektant:

Základ plotu

2,0%

Obetonování porpustku beton C12/15

Hlavní inženýr projektu:

vozovka

šířka vjezdu

Projektant stavebního objektu:

80 mm ČSN 73 6131

BD betonová dlažba šedá
Lože z HDK fr.4/8; hrubě drcené kamenivo

Podélná drenáž (poloperforovaná
roura DN200 + zásyp z HDK 8/16 a
textilie 300g/m2

Obec Mořina

Hlavní projektant:

TP 208
TP 208

Podloží tělesa, aktivní zóna (AZ)
- Budou provedeny dle ČSN 73 6133 "Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací,
", a z 02/2010
materiálů dle této normy.
- Průkazní a kontrolní zkoušky při provádění a po dokončení zemního tělesa budou odpovídat požadavkům podle ČSN 73 6133;
02/2010.
- Případná úprava podloží bude splňovat požadavky dle ČSN 73 6133; 02/2010, kapitola 9, tabulka 5, resp. 6.
Aktivní zóna (AZ)
- Objemová hmotnost použité nenamrzavé zeminy do AZ stanovená zkouškou Proctor standart (PS) dle ČSN EN 13 286-2 bude
min. 1600 kg/m3.
- Zlepšená či vyměněná zemina musí splňovat 100% PS a dále následující:
a. pro podloží PI - min. 50% CBR (dle ČSN EN 13286-47)
b. pro podloží PII - min. 30% CBR
c. pro podloží PIII - min. 15% CBR
Recyklované materiály
- Budou splňovat kvalitativní požadavky kameniva dle ČSN 73 6126-1 a ČSN EN 13242+A1

Objednatel:

Obec Mořina
3,0%

Ohumusování a osetí v tl. 150mm

TPZ

Odvodňovací žlab s litinovou mříží
zaústěný do podélné drenáže

0,30

Základ plotu

ma

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

Základ plotu

Geodrén dle TP170***
Nopová fólie

Měřítko:

Konstrukce vjezd - betonová dlažba (TDZ VI, D2-D-1-PIII upraveno):
BD betonová dlažba šedá
Lože z HDK fr.4/8; hrubě drcené kamenivo

80 mm ČSN 73 6131
40 mm ČSN 73 6131

SC C8/10**

min.100 mm ČSN 73 6124-1

SC C8/10

min.100 mm ČSN 73 6124-1

ŠDb fr. 0/32

min.100 mm ČSN 73 6126-1

ŠDb fr. 0/32

min.100 mm ČSN 73 6126-1

Konstrukce celkem
Na pláni Edef,2=min.45 MPa

min.320 mm

Konstrukce celkem
Na pláni Edef,2=min.45 MPa**

min.320 mm

DÚR+DSP/PDPS

Vzorové příčné řezy

1:50
Počet A4:

4

Číslo přílohy:

D.4

TENTO NÁVRH JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA A JE CHRÁNĚN VE SMYSLU "AUTORSKÉHO ZÁKONA" (č.121/2000 Sb.)

km 0,030 00
1,62

km 0,120 00

1,63

2,50

km 0,210 00

2,50

1,50%

343,28

342,90

1,50%

335,98

335,81

335,91

7,68

337,79

343,22

335,99

2,50%

2,50

5,95

3,27

6,02

2,50%

343,23

3,19

2,50

4,43%

4,43%

7,90
338,24

337,80
337,49

339,00

332,00

334,00

km 0,150 00

339,77

1,50%

335,99

335,84

335,62

2,50

336,33

1,50%

5,75

335,79

9,62

5,83

2,50

2,50%

339,56

km 0,240 00

2,50

6,27

2,50%

2,50

1,98

339,57

9,52

1,98

2,50%
336,30

339,58

336,32

6,40

km 0,060 00

2,50%

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv

336,49

Investor:

Objednatel:

Obec Mořina

Obec Mořina

Hlavní projektant:

336,00

333,00

332,00

km 0,090 00
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km 0,180 00

2,35

335,98

336,69

6,63

2,50%

2,50

Zodpovědný projektant:

Ing. Pavel Jeřábek

Projektant:

Vypracoval:

Kontroloval:

Ing. Pavel Jeřábek

Tomáš Fial

Ing. Jan Božovský

Akce:

6,14

6,01

336,08

2,50

Hlavní inženýr projektu:

Ing. Pavel Jeřábek

2,50%

2,50%

336,31
336,63

336,74

2,50%

Datum:

Číslo zakázky:

6,75

2,65

Projektant stavebního objektu:

Rekonstrukce vozovky Mořina

337,07

Podpis:

Číslo kopie:

26-2019
Datum:

07/2019

Objekt:

Stupeň dokumentace:

D. Dokumentace objektů
Název přílohy:

332,00

333,00

DÚR+DSP/PDPS
Měřítko:

Charakteristické příčné řezy

1:100
Počet A4:

6

Číslo přílohy:
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Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Bpv
Investor:

Objednatel:

Obec Mořina

Obec Mořina

Hlavní projektant:

Projektant stavebního objektu:
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Hlavní inženýr projektu:

Zodpovědný projektant:

Ing. Pavel Jeřábek

Ing. Pavel Jeřábek

Projektant:

Vypracoval:

Kontroloval:

Ing. Pavel Jeřábek

Tomáš Fial

Ing. Jan Božovský

Akce:

Datum:

Číslo zakázky:

Rekonstrukce vozovky Mořina

Podpis:

Číslo kopie:

26-2019
Datum:

07/2019

Objekt:

Stupeň dokumentace:

E. Dokladová část
Název přílohy:

DÚR+DSP/PDPS
Měřítko:

Majetkoprávní elaborát

Počet A4:

Číslo přílohy:

E

TENTO NÁVRH JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA A JE CHRÁNĚN VE SMYSLU "AUTORSKÉHO ZÁKONA" (č.121/2000 Sb.)

Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4
www.sinpps.cz

MAJETKOPRÁVNÍ ELABORÁT
Na Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj v Berouně byly vyšetřeny majetkoprávní
vztahy k pozemkům dotčených stavebními pracemi akce:

Rekonstrukce vozovky Mořina
Byla pořízena kopie katastrální mapy dotčeného území a výpisy z katastru
nemovitostí dotčených pozemků. Všechny dotčené pozemky leží v k. ú. Mořina.
Vlastníci dotčených pozemků:
Obec Mořina
okres Beroun, Středočeský Kraj
Katastrální území

Číslo parcely

Mořina (699306)

949/1, 121/15, 950/1

Nejepsa Tomáš
Na Průhoně 29, 25226 Roblín
Katastrální území

Číslo parcely

Mořina (699306)

136/12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800, Praha 2
Katastrální území

Číslo parcely

Mořina (699306)

136/5

1

Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4
www.sinpps.cz

Seznam dotčených pozemků:
Č. PARCELY

DRUH POZEMKU

ZPŮSOB VYUŽITÍ

ZPŮSOB OCHRANY

949/1

Ostatní plocha

Ostatní komunikace

Chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna

136/5

Ostatní plocha

Ostatní komunikace

Chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna

136/12

Zahrada

-

ZPF, Chráněná krajinná oblast - II.IV.zóna

121/15

Ostatní plocha

Ostatní komunikace

Chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna

950/1

Ostatní plocha

Silnice

Chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna

Způsob a rozsah dotčení pozemků navrženými stavebními úpravami:
Při stavebních pracích nedojde k záborům dalších ploch. Stavební práce jsou
trvalého charakteru.
Způsob ochrany dotčených pozemků:
Dotčené pozemky neleží v památkové zóně.
Dotčené pozemky leží v CHKO Český kras.
Způsob ochrany:
Jeden z pozemků je chráněn jako ZPF.
Žádný z pozemků neleží v ochranném pásmu dráhy a vodních zdrojů.
Vlastnická práva jsou omezena pouze věcnými břemeny (uložení podzemních a
nadzemních sítí).
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