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A.1 Identifikační údaje
A.1.1. Údaje o stavbě

a) název stavby,

„Výstavba chodníku podél komunikace
III/37918 ul. Blanenská v úseku Mokrá Hora
- Jehnice “

b) místo stavby,

k.ú. Jehnice
p.č. 772/1, 772/3, 782/1, 786/1, 786/36,
786/46, 798/1, 827
k.ú. Mokrá Hora
p.č. 217, 218/1, 219/1

c) předmět dokumentace

Novostavba – technická infrastruktura

Nově budovaný chodník doplní stávající komunikaci III/37918 procházející v současné době
nezastavěnou časti území města Brna mezi MČ Brno Řečkovice – Mokrá Hora a MČ Brno Jehnice o bezpečnou cestu pro pohyb pěších .
A.1.2. Údaje o stavebníkovi

Statutární město Brno
Městská část Brno – Jehnice,
Nám. 3. května 5
621 00 Brno
zastoupený : starostou Václavem Šíchou
IČ
: 44992785
A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a)
b)
c)

IKA Brno s.r.o., IČ 47910453,Francouzská 916/69, 602 00 Brno
Zastoupená jednatelem Ing. arch. Tomášem Dvořákem
Hlavní projektant :
Ing. Milan Šamánek ČKAIT 1004030 ID00
Projektanti jednotlivých částí:

Dopravní část :
Vodohospodářská část:
Elektro:
Sadové úpravy:
Poţární ochrana:

Ing. Milan Šamánek ČKAIT 1004030 ID00
Ing. František Štindl ČKAIT 1001384 IV00
Ing. Ladislav Číšecký
Ing. Jana Tupá ČKA 00 089
autorizovaný architekt pro obor krajinářská tvorba
Ing. Eva Fajkusová ČKAIT 1003169 IH00, IP00
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A.2 Členění stavby na objekty
Stavba bude členěna na stavební objekty, které zároveň tvoří ucelené etapy ,podle
toho jak budou předávány jednotlivým budoucím správcům.
SO 101 - Zesílení krytu a přespádování stávající komunikace III/37918 SÚS JmK Brno
SO 102 - Chodník pro pěší podél komunikace III/37918 – Statutární město Brno
SO 301 - Dešťová kanalizace DN 300 - BKOM a.s.
SO 401 - Venkovní osvětlení - TS Brno
SO 801 - Terénní a sadové – silniční alej za chodníkem - VZ města Brna

A.3 Seznam vstupních údajů
Pro zpracování dokumentace byly pouţity následující podklady:
 Zaměření území ve výškovém systému BPV a polohopisném JTSK
 Zjištění průběhu inţenýrských sítí od jejich správců
 Poţadavky stavebníka
 Rekognoskace terénu v zájmové oblasti
 Hydrogeologické posouzení , zpracovatel fa Geotest, září 2018
 Zpráva posouzení stavu únosnosti vozovky – Diagnostika
 Inventarizace přilehlé zeleně

Ing. Milan Šamánek

Brno,prosinec 2018
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B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ
ZPRÁVA
Výstavba chodníku podél komunikace III/37918 ul.
Blanenská v úseku Mokrá Hora - Jehnice “
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B.1 Popis území stavby
a)

charakteristika území a stavebního pozemku

Jedná se prostor stávajícího silničního příkopu, podél silnice III/37918 spojující městské
části Brno Jehnice a Mokrá Hora. Pozemek silničního příkopu je svaţitý, jak příčném, tak
v podélném směru. Hodnoty podélného sklonu stoupání ve směru od Mokré Hory kopírující
niveletu komunikace se pohybují v rozmezí 1,15 - 8,33%,
Nově budovaný chodník doplní stávající komunikaci III/37918 procházející v současné
době nezastavěnou časti území města Brna mezi MČ Brno Řečkovice – Mokrá Hora a MČ
Brno - Jehnice o bezpečnou cestu pro pohyb pěších mezi jednotlivými částmi obce a pro
bezpečný pohyb dětí a jejich doprovodu do školy a MŠ v Jehnicích, která je spádová i pro
Mokrou Horu.

b)

Údaje o souladu s ÚPD a cíly a úkoly územního plánování

Stavba nemění účel vyuţívání území.

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika
Dle geomorfologického členění leţí lokalita v okrsku Soběšická vrchovina (IID-3A-k),
v podcelku Adamovská vrchovina, která je součástí celku Drahanská vrchovina, oblasti
Brněnská vrchovina, subprovincie Česko-moravská soustava a provincie Česká vysočina
(http://geoportal.gov.cz/web/guest/map).
Hydrologicky náleţí zájmového území do povodí IV. řádu Rakovec, číslo hydrologického
pořadí 4-15-01-1550 (plocha dílčího povodí 6,18 km2). Nejbliţším vodním tokem je Rakovec
(IDVT 10219538), který se jihozápadně od zájmové lokality vlévá do Ponávky.
(http://hydro.chmi.cz/hydro, http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html). Potok
Rakovec odvodňuje kvartérní sedimenty a na horním toku také eluvium hornin brněnského
masivu.
Horninové prostředí lokality je tvořeno kvartérními sedimenty, které jsou nezpevněné a jsou
reprezentovány eolickým sprašemi a deluviálními písčitohlinitými uloţeninami. V jejich
podloţí jsou granitoidní horniny brněnského masivu, které ale z hlediska infiltrace sráţkových
vod nebudou přímo dotčeny z důvodu mocnosti nadloţních sedimentů. V okolí potoka
Rakovce vystupují fluviální sedimenty.
Oblast náleţí do hydrogeologického rajónu základní vrstvy 6570 Krystalinikum brněnské
jednotky. Infiltrace sráţkových vod na lokalitě probíhá do kvartérních sedimentů s průlinovou
propustností, nesaturovaná zóna je na lokalitě tvořena písčitými polohami deluvia. Poté voda,
která není spotřebována evapotranspirací, proudí směrem k lokální erozní bázi. Při terénní
rekognoskaci dne 16. 7. 2018 23. 8. 2018 byla dotace vody do potoka Rakovce minimální
(neměřitelná). Prohlídka probíhala v bezsráţkovém období.
d)

výpočet a závěry provedených průzkumů a měření

Při vsakování sráţkových vod je nutné zohlednit rizika, která mohou nastat po infiltraci vody
do horninového prostředí :
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 kam infiltrovaná voda poteče a kam se bude vsakovat - voda poteče otevřeným
příkopem a bude se zároveň vsakovat do podloţí na rozhraní spraší a deluviálních
sedimentů. Voda, která se nevsákne do těchto sedimentů, bude převedena propustkem
pod silnicí z otevřeného příkopu do stávajícího potrubí ústícího do potoka Rakovce.
 riziko vsakování - na lokalitě tento způsob odvádění sráţkových vod ze zpevněných
ploch probíhá. Je tedy předpoklad, ţe i po výstavbě chodníku bude docházet
k vsakování sráţkových vod bez negativního vlivu.
 kvalita vody - při vsakování je z kvalitativního hlediska třeba věnovat pozornost
moţné kontaminaci vsakované vody. Na lokalitě se předpokládá vsakování
sráţkových vod z asfaltové komunikace a chodníku. Sráţková voda bude ovlivněna
zimní údrţbou (aplikace posypových solí). Stejná údrţba probíhá i v současnosti,
takţe ke zhoršení stávajícího stavu nedojde.
 ovlivnění současných hydrogeologických poměrů na lokalitě – při navrhovaném
vsakování nedojde k ovlivnění poměrů. Při vsakování sráţek nedojde k zvýšení podílu
infiltrující vody oproti současnému stavu a tím nedojde ke změně hydrogeologických
poměrů.
Vsakování sráţkových vod na lokalitě Mokrá Hora – Jehnice do otevřeného příkopu při
ulici Skrejš je reálné, zároveň nedojde na lokalitě k negativnímu ovlivnění hydrogeologických
poměrů, výraznému hydrochemickému ovlivnění podzemní vody ani k ovlivnění základových
poměrů.
e)

ochrana území podle jiných právních předpisů

Není poţadována.

f)

poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území

Stavba není součástí záplavového území a poddolovaného území.

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na
odtokové poměry
Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky
V současné době je území , včetně přiléhající komunikace odvodňováno z 90% - vsakem
do přilehlého silničního příkopu nebo volně do terénu. V km 0,050 naproti ulici Skrejš je
silniční příkop ukončen horskou vpustí s lapačem splavenin a dešťové vody z komunikace
jsou zaústěny propustkem do stávající dešťové kanalizace.
Navrţené řešení přepokládá odvod dešťových vod do nových uličních vpustí,
osazených podél obrubníku nového chodníku a přípojkami do nové dešťové kanalizace DN
300 vedené pod chodníkem.

h)

požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

V období vegetačního klidu bude na základě Dendrologického průzkumu a inventarizace
provedena asanace náletové zeleně v prostoru stávajícího silničního pozemku
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V důsledku vybudování chodníku v současné zeleni dojde k dotčení stávajících vzrostlých
stromů, které budou odstraněny včetně pařezů. Ostatní stromy budou po dobu stavby
chráněny bedněním. .
Ţádná ze stávajících dřevin nevyţaduje povolení k asanaci.

požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo pozemků
určených k plnění funkce lesa

i)

Stavbou budou dotčeny pozemky v k.ú. Jehnice p.č. 772/1 a 786/46 vedené jako orná
půda. Tyto bude nutné v celkové výměře 772,00 m2 vyjmout ze ZPF.
Řešené území se nenachází na pozemcích s ochranou PUPFL.

j) územně technické podmínky – napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu, bezbarierový přístup ke stavbě
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je zachováno stávající.
Současně budou doplněny na chodnících prvky pro imobilní občany dle Vyhl.č. 398/2009
Sb. o obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb (
varovné pásy šířky 0,40 m a signální pásy š. 0,80 m z dlaţby s výstupky odlišné barvy od
chodníku).

věcné a časové vazby stavby, související investice

k)

V době zpracování dokumentace nejsou známy ţádné podmiňující, vyvolané a související
investice.
l) Seznam pozemků podle KN, na kterých se stavba umisťuje a provádí
Řešená plocha je vymezena okolím staveb na parcelách v k.ú. Jehnice ( ) a
Mokrá Hora ( )
Přehled majetkoprávních vztahů.

-

k.ú. Jehnice

p.č. 772/1
LV 432
orná půda - ZPF
Rinchenbach Kamil MUDr., Jaselská 191/8, Veveří, 60200 Brno
Rinchenbach Oto MUDr., Lelekovická 314/1, Jehnice, 62100 Brno
p.č. 772/3 LV 432
ostatní komunikace - komunikace
Rinchenbach Kamil MUDr., Jaselská 191/8, Veveří, 60200 Brno
Rinchenbach Oto MUDr., Lelekovická 314/1, Jehnice, 62100 Brno
p.č. 782/1
LV 432
ostatní plocha - komunikace
Rinchenbach Kamil MUDr., Jaselská 191/8, Veveří, 60200 Brno
Rinchenbach Oto MUDr., Lelekovická 314/1, Jehnice, 62100 Brno
p.č.786/1

LV 10001

ostatní plocha – ostatní komunikace

p.č.786/36 LV 450
orná půda ZPF
Rinchenbach Kamil MUDr., Jaselská 191/8, Veveří, 60200 Brno
Nesoulad druhu pozemku se skutečným stavem - teď uţ je tam chodník
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p.č. 786/46 LV 432
orná půda ZPF
Rinchenbach Kamil MUDr., Jaselská 191/8, Veveří, 60200 Brno
Rinchenbach Oto MUDr., Lelekovická 314/1, Jehnice, 62100 Brno
p.č.798/1 LV 432
orná půda ZPF
Rinchenbach Kamil MUDr., Jaselská 191/8, Veveří, 60200 Brno
Rinchenbach Oto MUDr., Lelekovická 314/1, Jehnice, 62100 Brno
p.č. 827

-

(komunikace ul.Blanenská )

LV 10001

SMB

k.ú. Mokrá Hora

p.č. 219/1 – ul. Tumaňanova
p.č.218/1

ostat.komunikace

LV 10001

SMB

LV 10001

SMB

p.č.217
trvalý travnatý porost
LV 194
Malář Dušan Ing., Boţeny Němcové 2332/45, Královo Pole, 61200 Brno

m) Seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné nebo
bezpečnostní pásmo
Kromě ochranného pásma silnice III/37918 se nacházejí v prostoru stavby OP,
která bude zhotovitel respektovat při realizaci:
 Stavba se částečně (při křížení) nachází v OP vzdušného vedení 22kV .
 OP kabelového vedení NN a VN ( E.ON )
Je 1 m od osy kabelu na kaţdou stranu podle zákona 458/2000 Sb. § 46. V lesních průsecích
je ochranné pásmo rovněţ 1 m.
 OP SEK (sítě el. komunikací)
Je 1,5m od osy kabelu na kaţdou stranu podle zákona 151/2000 Sb. § 92.
 OP plynárenského zařízení RWE-JMP a.s.
Je 1m na obě strany od půdorysu plyn. potrubí (NTL, přípojky) podle zákona 458/2000 Sb. §
68.- v zastavěném území. U ostat. plynovodů a tlg.objektů 4m od půdorysu.
 OP vodovodních a kanal. řadů.
Je 1,50m na obě strany od půdorysu potrubí do DN 500, nad DN 500 je 2,50 m - podle zákona
274/2001 Sb. § 23.
n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření
Vzhledem k charakteru stavby není třeba provádět monitoring, ani sledování přetvoření.

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou a technickou infrastrukturu
Územně technické podmínky napojení zůstanou zachovány.
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B.2 Celkový popis stavby
B.2.1. Celková koncepce řešení stavby
a)

Nová stavba nebo změna dokončené stavby
Nová stavba.

b)

Účel užívání stavby

Nově budovaný chodník doplní stávající komunikaci III/37918 procházející v současné
době nezastavěnou časti území města Brna mezi MČ Brno Řečkovice – Mokrá Hora a MČ
Brno - Jehnice o bezpečnou cestu pro pohyb pěších .

c)

Trvalá nebo dočasná stavba.
Jedná se o stavbu trvalou.

d)
Informace o vydaných rozhodnutím o povolení výjimky z technických
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbarierové
užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a
norem
Nebylo vydáno rozhodnutí o povolení výjimky
Stavba nemá výjimky z technických poţadavků na stavby a technických poţadavků
zabezpečujících bezbarierové uţívání stavby ani z platných předpisů a norem.

Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou
zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
e)

Poţadavky a stanoviska DOSS a ostatních účastníků stavebního řízení budou
zapracovány v rozsahu řešení projektové přípravy stavby.

f)

Celkový popis řešení stavby

Stavba je svým charakterem součástí dopravní a technické infrastruktury. Jedná se
výstavbu chodníku pro pěší s dopadem na odvodnění přilehlé komunikace a přilehlého
terénu. Chodník bude doplněn venkovním osvětlením a doprovodnou výsadbou aleje stromů.
Nové VO bude vybudováno v rámci nového chodníku na ul. Tumaňanova – Blanenská
spojující městské části Brno Mokrá Hora a Jehnice. Nové VO bude v souladu s poţadavky
Městských standardů pro VO a platnými ČSN.
Navrţené zařízení: Uliční stoţár s manţetou, typ JB 8, provedení Brno s výškou
světelného bodu nad KÚT 8 m v počtu 20 kusů, výloţník V01-1000 mm v počtu 11 kusů,
výloţník V01-1500 mm 9 kusů,
Nové VO je plánovanou investicí Statutárním městem Brnem (SmB) a městskou částí
Brno – Jehnice v uvedené lokalitě na ul. Tumaňanova a Blanenská, k. ú. Brno – Mokrá Hora
a Jehnice.
V místě stávajícího sloupu na začátku úseku musí být zachován průchozí profil chodníku
min 1,50 m.
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Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

g)

Stavba nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů.

Základní bilance stavby

h)





Chodník ……………………….…………..1 300 m2
Kanalizace DN 300 321,4 + 200 =
521,4 mb
Venkovní osvětlení …………..………..
20 ks stoţárů JB8
Alej …………………………..………….
104 ks stromů

Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci, členění
na etapy
i)

Z hlediska navrhovaného odvodnění a provádění stavby chodníku je stavba rozdělena na
dva úseky – 2etapy, které odděluje křiţovatka komunikace k pile Jehnice.
Délka výstavby se předpokládá 4 měsíce, v letním období, podle přídělu finančních
prostředků.
 členění stavby na 2 etapy výstavby
1.etapa - km 0,405 – 0,644 90
2.etapa - km 0,000 – 0,405
 časové údaje: zahájení stavby 1. etapy
03/ 2019
lhůta výstavby dle výběru zhotovitele

zahájení stavby 2. etapy

j)

dle finančních prostředků

Základní požadavky na předčasné užívání stavby
Stavba nemá poţadavky na předčasné uţívání

k)

Orientační náklady stavby

Předpokládané náklady na realizaci stavby budou určeny v rozpočtu stavby – orientační
náklady 11,3 mil Kč

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
Stavba je v souladu s ÚP města Brna a její tvarová a prostorová kompozice je dána
stabilizovanou plochou přilehlé komunikace III/3791.

b) architektonické řešení
Směrové a výškové poměry byly přizpůsobeny směrovému a výškovému navázání na
stávající komunikaci.
Realizace propojovacího chodníku mezi Mokrou horou a Jehnicemi zasáhne zeleň na
stávajícím travnatém svahu. Tuto stávající zeleň bude nezbytné odstranit. Náhradou bude
výsadba nové stromové aleje s akcentem dvou jehličnanů mezi třemi jabloněmi v ploše
zeleně u Mokré hory.
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B.2.3 Celkové technické řešení
a) Popis celkové koncepce technického řešení
Nově budovaný chodník doplní stávající komunikaci III/37918 procházející v současné
době nezastavěnou časti území města Brna mezi MČ Brno Řečkovice – Mokrá Hora a MČ
Brno - Jehnice o bezpečnou cestu pro pohyb pěších .Odvodnění chodníku bude příčným a
podélným spádem svedeno do nově osazených uličních vpustí, zaústěných do nové dešťové
kanalizace.Nový chodník bude osvětlen novými sloupy veřejného osvětlení..

b) Celková bilance nároků n všech druhů energií, tepla a teplé
užitkové vody
Stavba nemá hygienické poţadavky
Stavba nemá nároky na tepelně technické poţadavky

c) Celková spotřeba vody
Stavba nemá nároky na spotřebu vody.

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob
nakládání s vyzískaným materiálem
Během přípravných prací i vlastní realizace dojde k produkci odpadů.

Katalogové
číslo odpadu *

Název odpadu *

17 01 01

beton

17 03 02

asfalt.směsi

Výpočet/odhad Způsob nakládání
mnoţství
s odpadem **
6,10t

Sk

220,40t

Sk

352,40t

Sk

neuvedené pod
číslem 17 03 01
17 05 04

zemina a kamení
neuvedené pod
číslem 17 05 03

*dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů.
**dle § 9a zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech dodržovat hierarchii nakládání
s odpady; uvádějte zkratky: R- recyklace; V-využití; Sp-zařízení pro energetické
využití (spalovna); Sk - skládka
Pozn:množství odpadů se týká odpadů u kterých je jejich množství možno stanovit
a hodnota není striktně závazná
S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č.185/2001 Sb., o
odpadech, a veškeré vznilké odpady budou předány osobě oprávněné k převzetí odpadů do vlastnictví
dle § 12 odst.3 o odpadech, tj. Osobě. Která je provozovatelem zařízení k vyuţití nebo odstranění nebo
ke sběru nebo výkupu odpadů.
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e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačního vedení a
elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě
Stavba nemá poţadavky na uvedené kapacity.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Navrţené řešení je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických
poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb.
Podélný sklon chodníků vychází z podélného profilu přilehlé komunikace, příčný
sklon je 2 %.

a) Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu
Povrch pochůzných ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu.
Chodníkje řešen v šířce 2,0m , podélný sklon je v souběhu s komunikací , příčný
sklon je max 2%.
V místě stávajícího přechodu pro pěší na ul.A.Havla na je chodník doplněn stavebními
úpravami s prvky pro imobilní. Chodník bude proveden s bezbariérovou úpravou. V místě
přechodu je sníţený obrubník na výškový rozdíl 20 mm oproti vozovce. Po celé délce
sníţeného obrubníku, směrem do chodníku, bude zřízen varovný pás šíře 0,40m .V místě
ukončení varovného pásu musí být výška obrubníku min.80 mm. Na varovný pás navazuje
signální pás v šířce 0,80 m v min.délce 1,0 m.
Místo pro přecházení přes ulici K pile je provedeno upraveno na šířku 7,0 m osazením
nových silničních obrubníků.
Chodníky v místě pro přecházení jsou upraveny sníţením
obrubníku s výškou maximálně 20 mm. Navazující šikmé plochy pro chodce mají podélný
sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %).
Při sníţené hraně směrem do komunikace (při rozdílu výšek menším neţ 80 mm)
budou místa pro přecházení označena varovným pásem š. 400 mm, odsazené signální pásy
nebudou zřizovány (viz. vyhl. č. 398/2009 Sb., příl. 2, 2.2.9. signální pásy lze u změn
dokončených staveb zřizovat jen při zajištění bezpečnosti osob se zrakovým postiţením;
ČSN Z1 čl. 10.1.3.1.14: pokud přechody nebo místa pro přecházení nelze ze stavebnětechnických důvodů nebo provozních podmínek povaţovat pro osoby se zrak. postiţením za
bezpečné, zřizuje se pouze varovný pás).

b) Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením
Přechody pro chodce a místa pro přecházení
Při sníţené hraně směrem do komunikace (při rozdílu výšek menším neţ 80 mm) budou
místa pro přecházení označena varovným pásem š. 400 mm, odsazené signální pásy
nebudou zřizovány (viz. vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických poţadavcích
zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb, příl. 2, 2.2.9. signální pásy lze u změn
dokončených staveb zřizovat jen při zajištění bezpečnosti osob se zrak postiţením; ČSN Z1
čl. 10.1.3.1.14: pokud přechody nebo místa pro přecházení nelze ze stavebně-technických
důvodů nebo provozních podmínek povaţovat pro osoby se zrak. postiţením za bezpečné,
zřizuje se pouze varovný pás)

Vodící linie
Vodící linie pro zrakově postiţené je řešena jednostranným zvýšeným chodníkovým
obrubníkem 80(100/250/1000), který je nad úroveň chodníku převýšen o 6-10,00 cm.
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Použití stavebních výrobků pro bezbarierová řešení

Nejdůleţitějším poţadavkem na materiály je dostatečný hmatný rozdíl mezi signálním i
varovným pásem a jejich okolím (hmatný kontrast"), uvedené pásy musejí být také vizuálně,
nejlépe barevně, kontrastní oproti okolí. Struktura povrchu signálního a varovného pásu musí
být jednoznačná a snadno vnímatelná slepeckou holí i nášlapem. Dlaţba signálního a
varovného pásu musí být také dostatečně mechanicky a fyzikálně odolná. Běţně se pouţívá
betonová skladebná speciální dlaţba v barevných odstínech – dlaţba s výstupky.

Materiálová specifikace – hmatná dlažba:
- materiál pouţitý pro varovné pásy musí splňovat podmínky NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS
12.03.04. (signální a varovné pásy). Při osazení hmatné dlaţby do mozaiky nebo ţulové
kostky musí být hmatná dlaţba lemována rovinnými deskami šířky min. 250 mm pro zajištění
dostatečného hmatného kontrastu (viz poţadavky TN TZÚS 12.03.04.)

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Stavba v dané lokalitě je novostavbou při zachování a dodrţení současných platných
předpisů a norem.
Veškeré práce musí být prováděny v souladu s příslušnými normami ČSN a ostatními
obecně závaznými předpisy včetně platných vyhlášek o bezpečnosti práce. Dále je
dodavatel povinen dodrţet podmínky orgánu vydávajícího územní a stavební povolení.
Při zpracování přípravy a provádění vlastních stavebních prací je nutné respektovat
základní poţadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, především:
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích,
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) popis současného stavu
Jedná se prostor stávajícího silničního příkopu, podél silnice III/37918 spojující městské
části Brno Jehnice a Mokrá Hora. Pozemek silničního příkopu je svaţitý, jak příčném, tak
v podélném směru. Hodnoty podélného sklonu stoupání ve směru od Mokré Hory kopírující
niveletu komunikace se pohybují v rozmezí 1,15 - 8,33%,

b) popis navrženého řešení
Komunikace III/37918 zůstane v majetku JMK- SÚS:
 nový chodník vlevo komunikace ve směru do Jehnic bude mít základní šířku 2,00 m a bude
doplněn veřejným osvětlením
 odvodnění povrchu nového chodníku bude provedeno vyspádováním příčným sklonem 2 % do
komunikace
 odvodnění komunikace bude řešeno stávajícím střechovitým sklonem do nových uličních
vpustí a novou kanalizací (umístěnou pod chodníkem – v místě stávajícího silničního příkopu)
svedenou do stávajícího propustku pod komunikací
 chodník bude fyzicky oddělen zvýšeným silničním obrubníkem, dle poţadavků SÚS Jmk
Brno
 podél chodníku ze strany zeleně bude osazena podsvahová betonová ţlabovka se zaústěním
uliční vpusti do nové kanalizace
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stávající propustek DN 400 pod komunikací bude pročištěn a jeho nátok úpraven pomocí
soutokové kanalizační šachty

Výhledové řešení předpokládá :
- v dlouhodobějším horizontu cca 10 let lze uvaţovat z moţností vybudování zvýšeného
chodníku i vpravo komunikace ve směru do Jehnic, včetně odvodnění do nových uličních
vpustí a novou kanalizací do stávající dešťové kanalizace
- v dlouhodobějším horizontu cca 5 let lze uvaţovat z moţností vedení samostatné
cyklotrasy nad pásem inţenýrských sítí (existující věcné břemeno) podél východní strany
ulice Blanenské - pod svahem (vpravo komunikace směrem do Jehnic)

1. Pozemní komunikace
SO 101 - Zesílení krytu a přespádování stávající komunikace III/37918
SO 102 - Chodník pro pěší podél komunikace III/37918
Začátek úseku úpravy v km 0,000 je konci stávajícího chodníku podél ulice Tumaňanova.
Konec úpravy je v km 644,90 a navazuje na konec stávajícího chodníku na ul.Blanenská.
Šířkové uspořádání stávající komunikace bude upraveno tak ţe obrubník nového
chodníku bude situován rovnoběţně s osou komunikace ve vzdálenosti 6,50 m od stávající
protilehlé hrany komunikace tak, aby šířka jízdních pruhů byla 2x 3,25m.
Výškově se trasa na začátku a na konci napojuje na niveletu stávajících komunikací –
ul.Tumaňanova a Blanenská.
Pro rozšíření vozovky zaříznuta hrana asfaltu stávající hrany vozovky stupňovitě po
vrstvách s přesahem 0,20 m a provedeno doplnění konstrukčních vrstev. Na silniční pláni
bude dodrţena min.únosnost E def,2 = 45 MPa. Styčné spáry budou zpětně prořezány a
zality pruţnou asfaltovou zálivkou.
Po odfrézování stávajícího ţivičného krytu v tl. 100 mm bude chybějící šířka konstrukce
komunikace podél nového chodníku bude provedena ve skladbě :
- asfaltový beton ACO 11 ............................ 40mm
- spoj.postřik z kat.asf.emulze 0,20kg/m2
- asfaltový beton ACL 16 ............................ 60mm
- spoj.postřik z kat.asf.emulze 0,40kg/m2
- asfaltový beton ACP 16 ............................ 90mm
- infiltrační postřik 0,60kg/m2
- směs stmelené cementem SC 0/32 C8/10... 200mm
- štěrkodrť ŠD................................................ 150mm
-------------------------------------------------------------------------Celkem
540 mm
Chodník bude lemován ze strany vozovky betonovým silničním obrubníkem
150/250/1000 do loţe z bet. C 25/30 XF3 s boční bet. opěrou , převýšeným o 150 mm nad
stávající zpevnění .Ze strany zeleně bude konstrukce chodníku upnuta betonovým
chodníkovým obrubníkem 100/250/1000 osazeným s převýšením o 60 mm od úrovně
povrchu chodníku, čímţ bude zároveň tvořit umělou vodící linii pro slabozraké v
souladu s vyhláškou č.369/2001 Sb.
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Chodník bude proveden v základní šířce 2,00m podél komunikace s povrchem z bet.
dlaţby šedé barvy v tloušťce konstrukce 250 mm s vrstvami :
-betonová dlaţba .............................60 mm
-loţe z drti fr. 4/8 ............................ 40 mm
-štěrkodrť fr.16/32...........................150 mm
---------------------------------------------------------------celkem
250 mm
Vzhledem k výškovým rozdílům mezi stávající komunikací a svahem na pole bude
na začátku úseku vybudována opěrná zídka délky 44,50m, výšky cca 1,20 m
z betonových štípaných tvárnic šířky 0,295x0,390x0,190 m. Bet. tvárnice spojované na
cementovou maltu budou výztuţí provázané s bet. základem. Zaloţení zídky bude bet.
základ do hloubky cca 1,10 m na podkladní beton tl.0,10 m. Zídka bude opatřena bet.
stříškou kladenou do cem. malty. Vnitřní strana zdi bude opatřena izolačním nátěrem.
Odvodnění terénu za zdí bude drenáţní trubkou s vyústěním přes zedˇ na upravený terén.
Podél zdi bude proveden odrazný pruh š.0,60 m zpevněný bet. ţlabovkou uloţenou do loţe
z bet. C 25/30 XF3. Na ţlabovku podél zdi bude navazovat ţlabovka podél stávajícího svahu
v zářezu.
Odvedení povrchových vod z vozovky bude zajištěno pomocí příčného a podélného
spádu do nově navrţených dešťových vpustí( poklopy a rámy – DIN 19583 pro tř.zatíţení D
400) s plastovými mříţemi Rovasco.
Ul. vpusti budou zaústěny do nové dešťové
kanalizace DN 300 – viz SO 301 - jádrovým vývrtem do horní třetiny kanalizace. Vpusti
budou opatřeny kalovým prostorem. Přípojky DN 150 budou z obetonované kameniny se
zápachovou uzávěrkou.
Dešťové vody z okolního přilehlého terénu budou zachycené podsvahovým
příkopem, zpevněným prefabrikovanou betonovou ţlabovkou. Tyto pak budou svedeny od
uliční vpusti UV0 umístěné na konci příkopu, se zaústěním do nové kanalizace, před
silničním propustkem.

2. Mostní objekty a zdi
-

Nejsou součástí předloţené PD

3. Odvodnění pozemní komunikace
SO 301 - Dešťová kanalizace DN 300
Předmětem tohoto stavebního objektu je návrh odvedení sráţkových vod stékajících
z plochy upravovaného úseku komunikace III/37918 ulice Blanenská v úseku Mokrá Hora –
Jehnice a z plochy přilehlého úseku nově navrhovaného chodníku.
Z hlediska navrhovaného odvodnění předmětného úseku komunikace je tento rozdělen na
dva úseky, které odděluje křiţovatka komunikace k pile Jehnice.
V současné době sráţková voda z daného úseku asfaltové komunikace stéká do
souběţně vedeného odvodňovacího příkopu, který je zaústěn do stávajícího propustku
profilu DN400mm u křiţovatky ulic Tumaňanova a Skrejš v místě vjezdu do městské části
Mokrá Hora. Za komunikací je propustek vyústěn do otevřeného příkopu.
Návrh chodníku je situován do pásu území nad stávající odvodňovací příkop s tím, ţe od
asfaltové komunikace bude oddělen obrubníkem. Výškově je chodník navrţen nad úrovní
komunikace a to tak, ţe je jeho povrch spádován ke komunikaci.
Pro odvodnění území je potom přibliţně v trase stávajícího odvodňovacího příkopu navrţeno
provedení kanalizačních dešťových stok.
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V okraji komunikace u obrubníku jsou podél chodníku pro zachycení odtékající dešťové vody
navrţeny uliční vpusti. Přípojky ze vpustí budou zaústěny do dvou nových kanalizačních
stok.
Nezpevněný terén navazující na plochu chodníku bude oddělen tak, aby z něho
sráţková voda nevtékala na chodník a následně do uličních vpustí a tím se nezvyšoval odtok
z dané plochy.
Stoka (D1) navrţená v první úseku upravované komunikace bude zaústěna do revizní
šachty, která je navrţena v prodlouţení stávajícího propustku pod upravovanou silnicí,
v těsné blízkosti stávajícího čela propustku. Dle poskytnutých podkladů je propustek
proveden z trub profilu DN 400 mm.
Stoka (D2) navrţená ve druhém úseku upravované komunikace bude zaústěna do stávající
dešťové kanalizace v nové revizní šachtě v prostoru křiţovatky komunikace vjezdu k pile.
Při zpracování dokumentace předpokládáme, ţe stávající kanalizace je provedena z trub
profilu DN 300 mm. Toto je nutné před zpracováním dalšího stupně dokumentace nebo před
realizací ověřit a návrh napojovací šachty případně upravit.
Touto navrhovanou úpravou sice nedojde ke zvětšení odvodňované plochy, ale dojde ke
změně povrchů odvodňovaných ploch a tím také ke zvětšení odtokového mnoţství při
návrhovém dešti. Údaje o mnoţství odváděných vod viz. část 3.2. hydrotechnické výpočty.
Navrhovanou stavbou nedojde k ovlivnění podzemních vod v místě stavby.
Jedná se o běţnou výstavbu kanalizačních stok a nejsou stanoveny ţádné zvláštní
poţadavky na postup stavebních prací.
Před zpracováním dalšího stupně dokumentace nebo před realizací je však nutné ověřit
předpokládané údaje míst napojení navrhovaných stok na stávající potrubí. Dle zjištěných
údajů je potom nutné případně návrh objektu SO 301 upravit.
Nepředpokládáme výskyt podzemní vody nad dnem výkopů. V případě výskytu je nutné na
dně výkopů provést drenáţ s obsypem štěrkem.
Předmětem technického řešení je návrh dvou kanalizačních stok pro odvádění dešťových
vod – Stoka D1 a D2 a o návrh celkem jedenácti kanalizačních přípojek od uličních vpustí.
Stoka D1 je navrţena ze ţelezobetonových hrdlových trub profilu DN 300 mm. Její celková
délka je navrţena 321,4 m a na stoce je navrţeno celkem osm prefabrikovaných revizních
šachet. Do stoky bude napojeno celkem sedm kanalizačních přípojek.
Stoka bude zaústěna do revizní šachty, která je navrţena v prodlouţení stávajícího
propustku pod upravovanou silnicí, v těsné blízkosti stávajícího čela propustku.
Stoka D2 je navrţena také ze ţelezobetonových hrdlových trub profilu DN 300 mm. Její
celková délka je navrţena 200 m a na stoce je navrţeno celkem pět prefabrikovaných
revizních šachet. Do stoky budou napojeny celkem čtyři kanalizační přípojky.
Stoka bude zaústěna do stávající dešťové kanalizace v nové revizní šachtě v prostoru
křiţovatky komunikace vjezdu k pile.
Revizní šachty budou provedeny z prefabrikátů profilu DN 1000 mm s tl. stěn 120 mm
s únosností D400 pro případný pojezd vozidly.
Dno revizních šachet v místech napojení je moţné variantně provést jako monolitické a to
dle poţadavků a podmínek následně stanovených budoucím provozovatelem kanalizačních
stok nebo zástupcem investora.
Zakrytí revizních šachet bude poklopy profilu DN 600 mm s únosností D400. Přesný typ a
provedení poklopů bude také stanoven budoucím provozovatelem kanalizačních stok nebo
zástupcem investora.
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V dokumentaci uvedené tabulky prefabrikátů šachet budou následně dle výše uvedeného
případně upraveny.
Kanalizační přípojky od uličních vpustí budou provedeny z kameninových kanalizačních trub
profilu DN 150. Potrubí přípojek od třech vpustí bude zaústěno do navrhovaných revizních
šachet a potrubí od ostatních osmi vpustí bude napojeno do tvarovek osazených do
vyvrtaných otvorů v dříku trub kanalizačních stok. Napojení bude provedeno do horní
poloviny profilu stok a to tak, ţe do osazené tvarovky bude zasunuto koleno s natočením do
směru potrubí přípojky.
Výškově budou přípojky vedeny ve sklonu 2% aţ 40% a v konci přípojek v místě napojení
na prefabrikované uliční vpusti budou dle sklonu potrubí případně vertikálně osazena kolena.
Uliční vpusti budou provedeny z prefabrikátů profilu DN 500 mm s únosností D 400 pro
pojezd vozidly se spodním dílcem s vysokým kalištěm a průběţným dílcem pro napojení
potrubí KT 150. Také vtoková mříţ bude s únosností D 400 .
Uloţení ţelezobetonových kanalizačních trub stok bude provedeno do zapaţeného výkopu
dle typového podkladu na betonové praţce a následně bude provedeno betonové sedlo.
Uloţení kameninových kanalizačních trub přípojek bude provedeno do zapaţeného výkopu
na betonové praţce uloţené na betonovou desku. Následně bude provedeno podbetonování
a obetonování kanalizačních trub do výšky min. 100 mm nad dřík trub.
Obsyp potrubí stok i přípojek a zásyp zbývajícího výkopu budou prováděny vhodnou
zeminou, která bude hutněna po vrstvách a to dle poţadavků dodavatele stavby chodníku a
úpravy silnice tak, aby následně nedocházelo k sedání terénu.
Navrţené uloţení trub stok i přípojek bude v dalším stupni dokumentace nebo při provádění
stavby upraveno dle doporučení vybraného výrobce trub.
Navrţená dešťová kanalizace bude provedena jako vodotěsná. Budou provedeny zkoušky
vodotěsnosti a o provedení bude vyhotoven protokol.
Z hlediska ochrany přírody nebudou pouţity ţádné materiály ani postupy, které by během
stavby ani po jejím dokončení negativně ovlivňovaly okolí stavby.
Během výstavby budou dodrţovány předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a provozu stavebních zařízení.
Dle podkladů nebude stavba prováděna v agresivním prostředí.
Hydrotechnické výpočty
Stávající stav:
Velikost takto odvodňované plochy a stávajícího odtoku při návrhovém dešti :
odvodňovaná plocha .... asfaltová silnice ... 1983 m2
zatravněná plocha příkopu a v jeho těsné blízkosti .... 2650 m2
uvaţovaný specifický odtok při návrhovém dešti pro p = 0,5 ..... qs = 161 l/s.ha
uvaţované koeficienty odtoku Ψ z jednotlivých ploch
asfalt = 0,8
zatravněné okolí příkopu a jeho svahy = 0,15

potom stávající odtok z území:
Q = (0,1983x0,8 + 0,265 x 0,15) x 161 l/s.ha = 31,94 l/s
Stav po realizaci navrhovaného chodníku a úpravy komunikace:
uvaţovaný specifický odtok při návrhovém dešti pro p = 0,5 ..... qs = 161 l/s.ha
uvaţované koeficienty odtoku Ψ z jednotlivých ploch
asfalt = 0,8 , dlaţba = 0,6
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a) úsek komunikace a chodníku, ze kterého bude zachycená voda odváděna stokou D1 do
stávajícího propustku pod komunikací :
Velikost nových odvodňovaných ploch a odtoku při návrhovém dešti :
odvodňovaná plocha .... asfaltová silnice ... 1548,1 m2
plocha navrhovaného chodníku .... dlaţba ... 758,9 m2

potom odtok stokou D1:
Q = (0,15481x0,8 + 0,07589 x 0,6 ) x 161 l/s.ha = 27,3 l/s
b) úsek komunikace a chodníku, ze kterého bude zachycená voda odváděna stokou D2 do
stávající dešťové kanalizace :
Velikost nových odvodňovaných ploch a odtoku při návrhovém dešti :
odvodňovaná plocha .... asfaltová silnice ... 595,9 m2
plocha navrhovaného chodníku .... dlaţba ... 352,6 m2

potom odtok stokou D1:
Q = (0,05959x0,8 + 0,03526 x 0,6 ) x 161 l/s.ha = 11,1 l/s
Posouzení kapacity stávajícího propustku pod silnicí II/37918 ulice Blanenská :
Propustek je proveden z betonových trub profilu DN 400 mm.
Délka propustku je 8,15 m.
Dle výškových kót dna vtoku a odtoku (270,08 _ 269,71) je spád potrubí 4,54%.
V místě vtoku do propustku bude nově provedena revizní šachta, do které bude zaústěna kanalizační
stoka s označením „D1“ - ţelezobetonové trouby profilu DN 300 mm.
Dle hydraulických tabulek stok je kapacitní průtok a rychlost v potrubí propustku následující :

Qkap = 0,415 m3 /s , vkap = 3,3 m /s
Stokou D1 bude přiváděna od uličních vpustí na upravované ploše komunikace sráţková voda v
mnoţství Q = 27,3 l/s .
Profily navrţených stok a přípojek jsou v souladu s příslušnými normami a standardy města Brna pro
kanalizační síť. Vzhledem k relativně malému odvodňovanému území je jejich kapacita při návrhovém
dešti několikanásobná neţ bude odváděné mnoţství dešťových vod.
Posouzení vsakování v prostoru silničního příkopu vedeného podél ulice Skrejš
pro posouzení velikosti vsaku v prostoru silničního příkopu a mnoţství odtékající sráţkové vody z
daného prostoru do potoka Rakovec bylo firmou GEOtest, a.s., Brno provedeno hydrogeologické
posouzení dané lokality a vsakovací zkouška a to s následujícími výsledky a závěry :
7.1 Koeficient vsaku
Primárním cílem vsakovací zkoušky je stanovení koeficientu vsaku, tj. rychlosti vsaku vody
do podloží. Jeho určení lze vypočítat podílem mezi objemem vody a plochou vsaku za daný
čas. Pro přepážku I lze stanovit koeficient vsaku následovně:
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Kv= Q/(S*t)
Q je objem nalité vody (0,4 m3)
S je plocha vsaku, dno a stěny (0,7 m2)
t je čas vsaku (2 400 sec)
Po dosazení vychází koeficient vsaku v místě přepážky I na hodnotu 2,4 × 10-4m/s.
Obdobně byl vypočten koeficient vsaku v místě přepážky II při dosazení hodnot Q (0,879m3), S (0,9
m2) a t (9 000 sec). Výsledná hodnota je 1 × 10-4m/s.
Vsakovací zkouška probíhala v suchém období, proto bude hodnota koeficientu snížena o jeden řád. Tato
hodnota 1 × 10-5m/s více odpovídá podmínkám vsaku.

7.2 Množství vody
Při zadání, jaké množství vody infiltruje otevřeným příkopem při ulici Skrejš a jaké množství
vody doteče dále do potoka Rakovce, lze postupovat následovně:
 uvažovaná délka otevřeného příkopu: 120 m
 průměrný poloměr příkopu: 0,5 m
 vsakovací plocha příkopu: 63 m2
Množství vody, které se plochou otevřeného příkopu vsákne, lze určit ze vztahu:
Q = Kv*t*S
Kv je koeficient vsaku (1 × 10-5m/s)
t je čas vsaku (sec)
S je plocha, kterou se voda vsakuje v otevřeném příkopu (63 m2)
Po dosazení času např. 10 minut, 15 minut, 30 minut a 60 minut pak vychází množství
vsáknuté vody (uvedeno v tabulce č. 3), variantně vypočteno pro dva různé koeficienty vsaku.
Pro další zpracování je doporučeno však brát v úvahu koeficient vsaku 1 × 10-5m/s.
Tabulka slouží spíše pro orientaci.

Tabulka č. 3:

Mnoţství vody, které lze vsakovat

Kv (m/s)

t (sec)

t (min)

S (m2)

Q (l/s)

Q (m3)

1 × 10-4

600

10

63

3780

3,078

1 × 10-4

900

15

63

2670

2,670

1 × 10-4

1800

30

63

11340

11,034

1 × 10-4

3600

60

63

22680

22,068

1 × 10-5

600

10

63

378

0,378

1 × 10-5

900

15

63

567

0,567

1 × 10-5

1800

30

63

1134

1,134

1 × 10-5

3600

60

63

2268

2,268

Při dosazených parametrech (Kv, S, t) se např. během 10 minut vsákne otevřeným příkopem cca
378 litrů vody do podloží. Tomu odpovídá vsak v hodnotě Q = 0,63 l/s .

…...................................................................................................................................
Z výše uvedeného je zřejmé, ţe vsakování v prostoru příkopu bude sice probíhat při jakékoliv sráţce,
ale vsáknuté mnoţství je jak v současné době tak také po realizaci navrhované úpravy komunikace je
relativně malé a zanedbatelné.
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V úvahu je také nutné vzít skutečnost, ţe jak přilehlá komunikace, tak také dno příkopu jsou vedeny v
relativně velkém spádu 5% a nelze počítat s jakoukoliv akumulací v prostoru příkopu.
Současně je nutné uvaţovat s přítokem vody z přilehlé plochy ulice Skrejš. Při návrhových sráţkách
bude také tento přítok výrazně převyšovat hodnotu vsaku.
Potom při jakékoliv návrhové sráţce s periodicitou p=0,5 (dle ČSN 756101) , p=0,2 a 0,1 dle ČSN
759010 odtéká do potoka z přilehlých zpevněných ploch převáţná část zachycených sráţkových vod.
V současné době je do propustku, který je na horním konci posuzovaného příkopu, přiváděn přítok z
celé délky upravovaného úseku komunikace a při návrhové sráţce (p=0,5, t= 15 min) se jedná o
následující mnoţství :

Q = (0,1983x0,8 + 0,265 x 0,15) x 161 l/s.ha = 31,94 l/s
Po realizaci chodníku a úpravy přilehlé poloviny komunikace bude do propustku a tím do
předmětného příkopu přiváděna voda pouze z části úseku komunikace a to v mnoţství dle velikosti
redukovaných odvodňovaných ploch :

Q = 0,169382 x 161 = 27,3 l/s
To znamená, ţe do předmětného příkopu bude ve srovnání se stávajícím stavem přiváděno menší
mnoţství vody.
Sráţkové vody ze zbývajícího úseku upravované komunikace budou stokou D2 odváděny do stávající
kanalizační stoky v provozování BVK, a.s. , která je v tomto prostoru vedena.
Jedná se o mnoţství …. Q = 11,1 l/s

Dle podkladů je také tato stávající kanalizace vyústěna do potoka Rakovec.
Z výše uvedeného potom vyplývá, ţe hodnota vsakovaného mnoţství vody vsakované v prostoru
příkopu je ve srovnání s odváděným mnoţstvím zanedbatelná a jak v současné době tak také po
realizaci navrhované stavby bude voda odváděna do potoka.
Při započítání odtoku kanalizací BVK, a.s. celkově dojde k navýšení odtoku o hodnotu :

Q = 27,3 + 11,1 – 31,94 = 6,46 l/s
Závěrem je nutné upozornit, ţe se jedná o teoretické hodnoty, které mohou být ovlivněny např.
zdrţením vody v úseku příkopu vlivem vegetace nebo vytvořením překáţek a tím zvýšení
vsakovaného objemu vody a sníţení odtokového mnoţství.
Dle závěrů hydrogeologa je také zřejmé, ţe velký vliv bude mít nasycení povrchové vrstvy zeminy a
to aţ v hodnotě jednoho řádu.
Vypracoval :
Ing. František Štindl

4. Tunely, podzemní stavby a galerie
-

Nejsou součástí předloţené PD

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové
clony
-

Nejsou součástí předloţené PD
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6. Vybavení pozemní komunikace
a) záchytná bezpečnostní zařízení
-

Nejsou součástí předloţené PD

b) dopravní značky, dopravní zařízení
Stávající svislé dopravní značení na místní komunikaci ul Blaneská zůstane
zachováno.
Nové vodorovné dopravní značení zahrnuje obnovení
podélné čáry souvislé
š.0,125 m, v provedení strukturovaným plastem, nehlučné .Vodorovné dopravní značení
bude provedeno s předznačením.
O stanovení místní úpravy provozu poţádá investor cca 30 dní před uvedením stavby do
provozu.

c) veřejné osvětlení
SO 401 - Venkovní osvětlení - TS Brno

Tento projekt řeší Nové veřejné osvětlení (Nové VO) v oblasti ul. Tumaňanova - Blanenská,
k.ú. Brno Mokrá Hora a Jehnice.
Nové VO bude vybudováno v rámci nového chodníku na ul. Tumaňanova – Blanenská spojující
městské části Brno Mokrá Hora a Jehnice. Nové VO bude v souladu s poţadavky Městských
standardů pro VO a platnými ČSN.
Navrţené zařízení: Uliční stoţár s manţetou, typ JB 8, provedení Brno s výškou světelného
bodu nad KÚT 8m v počtu 20 kusů, výloţník V01-1000 mm v počtu 11 kusů, výloţník V011500mm 9 kusů, Navrţená svítidla LED JIPOL NITEKO GUIDA S – G7H-WA9 59 W,
předřadník DALI/ socket NEMA 7pin+DL.
Vedení okruhu bude zapínáno ze zapínací skříně Z – 510, 607.
Nové VO je plánovanou investicí Statutárním městem Brnem (SmB) a městskou částí Brno –
Jehnice v uvedené lokalitě na ul. Tumaňanova a Blanenská, k. ú. Brno – Mokrá Hora a Jehnice.
Celková délka nového VO je cca 710 m.
Projekt je zpracován v úrovni pro realizaci stavby.

Podklady pro zpracování
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

plán akcí SmB a MČ Jehnice na rok 2018
výkresy nového stavu VO situace 1:500
podklady a výkresy stáv. stavu ostatních IS 1:500
příslušné ČSN
katalogy a nabídky výrobců přístrojů a zařízení
osobní prohlídka lokality
podmínky správců podzemních sítí a vyjádření dotčených osob

Projekt zahrnuje a řeší tyto části :
I.

Dodávky a montáţe

a) dodávka a montáţ nových uličních stoţárů JB 8 typ Brno s manţetou výšky 8 m v počtu 20
kusů, výloţník V01-1000 mm v počtu 11 kusů, výloţník V01-1500 mm v počtu 9 kusů;
b) montáţ nových uličních svítidel 20 kusů.
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c) výzbroje ve stoţáru o krytí IP43, 20 ks svorkovnice GURO EKM 2035 2D2.
d) výkopy a kabelová loţe v prostorech chodníku v délce cca 710 m.
e) dodávka a montáţ nového zemního kabelu, chráničky a zemního vedení, v délce cca 920 m
Hlavní charakteristika
 Jedná se o trvalou stavbu.


Kompletní Nové VO s pouţitím nových svítidel, v celkové délce cca 710m.



Stoţár JB 8.



Svítidlo – montáţ nových svítidel



Nové VO bude provedeno v této ulici:



Tumaňanova – Blanenská – viz. přehledové schéma rozvodů VO.

Technické parametry
Proudové soustavy
a) Hlavní rozvod VO:

3/PEN~50 Hz 3x 230 V / TN-C

b) Napájení vlastního svítidla:

1/PE/N~50 Hz 230 V / TN-S

Proudové údaje
Jmenovitý proud nových rozpínacích skříní je 25 A (rezerva pro přetékaní výkonu ze a nebo do
sousedních oblastí (viz Přehledové schema rozvodu).

Světelné údaje
Z technicko-ekonomického zadání provozovatele vyplývá, ţe budou pouţita nová svítidla osazena na
nové stoţáry.
Druh prostředí a krytí
Zařízení VO je umístěno ve venkovním nekrytém prostředí, jehoţ vlivy mají dle ČSN 33 2000-551 kód AB8 z hlediska teplot a vlhkosti + AD4 z hlediska výskytu vody. Z hlediska ochrany před
úrazem elektrickým proudem se dle změny Z2 ČSN 33 2000-3 jedná o prostor pouze nebezpečný,
s trvalým dotykovým napětím max 50 V. Poţaduje se vypnutí do 5 sec. Poţadované minimální
krytí rozváděčů IP43, svítidla v provedení venkovním ( min krytí IP 23 ).Svítidla jsou ve
venkovním provedení a v krytí IP 54, rozváděče pak v krytí min IP43.
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Je řešena dle ČSN 33 2000-4-41. V soustavách dle 2. 1. se jedná o ochranu:
a) ţivých částí: izolací u přístrojů a kabelů
krytem svítidla, svorkovnice a rozvaděče
b) neţivých částí: izolací u předmětu třídy II
samočinným odpojením vadné části od zdroje ( kovové předměty )
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Kaţdý stoţár jako předmět třídy I je nutno chránit připojením na vodič PEN. Tento krátký propoj
z GURA na stoţár není vodičem pro pospojování, nýbrţ ochranným vodičem, pro který platí
ČSN 332000-5-543.1.2 a to Cu16 (při kabelu CYKY 4Bx16). Je proto zapotřebí u výrobce
poţadovat korektní připojovací místo uvnitř stoţáru v blízkosti svorkovnice.
ČSN 33 2000-7-714 poţaduje navíc po otevření dvířek stoţáru krytí el.zařízení IP20, není tedy
moţno pouţít otevřených svorkovnic typu ROMO, Maxima, atd. Navrhují se svorkovnice GURO
EKM s krytím IP 54, rozpínací skříně s pouţitím pojistkových odpínačů s min IP 20.Stoţáry jsou
mezi sebou vodivě pospojovány, viz téţ 3.8.
Použité značení

Grafické značky jsou pouţity dle skupiny ČSN EN 60617, barevné označení vodičů dle
ČSN 33 0165
Související normy a předpisy

Zařízení je projektováno dle ČSN citovaných v této zprávě a dle dalších jako ČSN 33
2000-xx,
36 0400, 36 0410, 73 6005. Platnost ČSN 03/06.





Městské standarty pro VO, 1.4.2007
Předpisy a normy ČSN – platné :
- ČSN EN 13201-1 ( 36 0455 ) Osvětlení pozemních komunikací – Výběr tříd osvětlení
- ČSN EN 13201-2 ( 36 0455 ) Osvětlení pozemních komunikací – Poţadavky
- ČSN EN 13201-3 ( 36 0455 ) Osvětlení pozemních komunikací – Výpočet
- ČSN EN 13201-4 ( 36 0455 ) Osvětlení pozemních komunikací – Metody měření
Předpisy a normy ČSN – neplatné :
- ČSN 36 0400
Veřejné osvětlení
- ČSN 36 0410
Osvětlení místních komunikací
- ČSN 34 8340
Osvětlovací stoţáry

Při projednávání stavby s vlastníky dotčených nemovitostí (trasy, stoţáry a rozpínací skříně) je
moţné se opřít o zákon 13/97 Sb, který praví:
§13 Příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace jsou:

c) veřejné osvětlení, světelná a signalizační zařízení………
§35 Ochrana dálnice, silnice a místní komunikace
(2) Vlastník nemovitosti sousedící s průjezdním úsekem silnice nebo s místní
komunikací v zastavěném území obce je v nezbytně nutných případech povinen za
jednorázovou úhradu strpět zřízení věcného břemene na své nemovitosti spočívající
v umístění veřejného osvětlení, dopravních značek a tabulek s označením místních
názvů.
Ochranná pásma inženýrských sítí

V prostoru stavby se nacházejí OP, která bude zhotovitel respektovat při
realizaci:
 OP kabelového vedení NN a VN ( E.ON )
Je 1m od osy kabelu na kaţdou stranu podle zákona 458/2000 Sb. § 46. V lesních průsecích je
ochranné pásmo rovněţ 1 m.
 OP SEK ( sítě el. komunikací ) Telefónica O2 CR, a.s.
Je 1,5m od osy kabelu na kaţdou stranu podle zákona 151/2000 Sb. § 92.
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 OP plynárenského zařízení RWE-JMP a.s.
Je 1m na obě strany od půdorysu plyn. potrubí ( NTL, přípojky ) podle zákona 458/2000 Sb. §
68.- v zastavěném území. U ostat. plynovodů a tlg.objektů 4m od půdorysu.
 OP vodovodních a kanal. řadů.
Je 1,50m na obě strany od půdorysu potrubí do DN 500, nad DN 500 je 2,50m - podle zákona
274/2001 Sb. § 23.
Dotčené pozemky - k.ú. Brno –
Mokrá Hora

Parcelní číslo
219/1

Jehnice:
Parcelní číslo
827


druh pozemku

vlastník

silnice, ostatní plocha

Statutární město Brno

druh pozemku
silnice, ostatní plocha

vlastník
Statutární město Brno

Ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
Investorem ( stavebníkem ) nového VO je MČ Brno – Jehnice a Statutární město
Brno.

Technické řešení
Obecně
Jedná se o nové VO, v délce cca 710 m, v oblasti ul. Tumaňanova - Blanenská, k.ú. Brno Mokrá
Hora a Jehnice.
Nové stoţáry a vedení budou uloţeny v nové trase VO viz. situační výkres, ve veřejných
komunikačních plochách, s ohledem na hranice pozemků a trasy stávajících rozvodů IS.
Stavba bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány, správci inţ. sítí a správcem
komunikace.
Stávající stav VO
V uvedené lokalitě bude nové VO napojeno na stávající jednostrannou soustavu VO ve správě
TSB.
Rozsah nového VO a související práce ve výše uvedeném rozsahu jsou uvedeny v odst.1.2.
Hlavní zásady realizace
Základy budou kvůli rychlé a laciné výměně provedeny s pouzdrem, stoţár bude obsypán
dusaným pískem. Montáţní firma bude mýt svůj typový základ. Různí dodavatelé mívají různě
řešeny podzemní část stoţáru. V kaţdém případě je třeba před objednáním stoţáru a zhotovením
základu tento projednat s budoucím provozovatelem TsB.
Při budování VO se neuvaţuje s náhradním veřejným osvětlením, protoţe se zvolí takový
montáţní postup, který umoţní trvalé osvětlení, v určitých případech alespoň s polovičním
počtem svítidel.
Nová trasa kabelového vedení VO bude přizpůsobena ostatním provozovatelům IS dle hledisek
ochranných pásem.
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Dispozice
je uvedena ve výkresové dokumentaci, přičemţ:
a) výkopy pro kabelové trasy a základy stoţárů budou kopány ručně a před zahájením zemních
prací zaţádá dodavatel správce podzemních sítí o jejich vytýčení. Zakreslené sítě
v dokumentaci jsou pouze orientační. V kabelových trasách můţe být více kabelů. Na jejich
polohu bude brán zřetel při výkopových pracích VO.
b) Budou dodrţeny podmínky správců podzemních sítí, viz příloha na konci projektu.
c) stoţáry musí být umístěny tak, aby vzdálenost obrubníku byla min 500 mm od líce stoţáru
(povrch stoţáru od vozovkové hrany obrubníku). Podobně v zeleni, od hrany chodníku.
d) výškové poměry nutné pro zhotovení základu (výška dvířek nad KÚT) se určí dle stávajících
terénních úprav. Nové základy budou budovány dle PD, s přihlédnutím na stávající vytýčené
podzemní sítě a podmínky správců podzemních sítí. Zakreslené podzemní sítě jsou jen
informativní, skutečná poloha můţe být odlišná.
e) dvířka stoţáru orientovat po směru jízdy tak, aby obsluha byla při práci chráněna před
vozidly vlastním stoţárem. Pozor na případné jednosměrné ulice.
f) pro kolizi s kořeny stromů platí odst. 6.
Hlavní použité přístroje ( obecně )
a) Stoţár JB 8 provedení Brno, FeZn, s rozšířeným kabelovým vstupem a vnitřní svorkou pro
PEN, vč. manţety po spodní okraj stoţárových dvířek.
b) Stoţárové rozvodnice GURO EKM 2035 2D2, min. IP43
c) Výkaz materiálu byl pečlivě proveden, přesto se jedná o výměry projektované. Dodavatel si
přímo na místě stavby výměry přeměří, aby nedošlo k vrácení materiálu a nebo k jeho
doobjednávání.
Standard stavby a pouţitých materiálů je stanoven v této projektové dokumentaci většinou
formou uvedením názvu výrobku (či výrobce), který příslušný standard reprezentuje. Tyto
standardy jsou závazné. Zhotovitel můţe nabídnout jiný výrobek (výrobce), pokud bude
odpovídat alespoň standardům, uvedeným v tomto projektu. Jestliţe zhotovitel navrhuje pouţití
jiného materiálu, neţ je uvedeno, potom tento návrh (včetně ceny) musí být uveden nabídce.
V případech, kdy v projektové dokumentaci není uveden druh materiálu či výrobku nebo není
uveden výrobce, anebo kdy zhotovitel navrhuje jiný rovnocenný výrobek, musí zhotovitel
předloţit své návrhy s technickým popisem ke schválení projektantovi a cenově objednateli.
Napájení
Napájení nového VO bude ze stávající Z-510 – Tumaňanova 25, Z–607 – Pod vrškem.
Stávající úseky zůstávají v původním zapojení.
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Ochrany
Síť VO daného úseku je chráněna pojistkami v rozpínacích skříních a jističi ve skříních
zapínacích. Pojistkové vloţky si určí provoz TsB dle skutečné konfigurace sítě. Jedná se o
vloţky velikosti PN 000. Projekt ve výměrech materiálu uvaţuje s velikostí 25A. Větší ampéráţ
nelze pouţít, jelikoţ by nebyla splněna podmínka impedance vypínací smyčky.
Kabeláž
rozvodu je v nových úsecích provedena celoplastovými kabely typu CYKY 4Bx16 v soustavě
TN-C. Světlé vzdálenosti souběhu a křiţování s cizími sítěmi jsou uvedeny ve výkresové
dokumentaci a v podmínkách správců podzemních sítí.
Vzhledem k ostatním sítím a pro snadnou budoucí výměnu bude kabel po celé délce uloţen
v chráničkách zavedených aţ do stoţárů. Chráničky jsou typu Kopoflex 110/96 a navíc do ní
vtaţená Kopoflex 63/52 mm. Při budoucí výměně kabelu se můţe chránička asi po 15 m přerušit
betonovým korytem pro ulehčení protahování kabelů. Provedení je dle přiloţených vzorových
řezů.
Při nedohledání stávající průchodné chráničky bude pod vozovkou, vjezdy a vchody proveden
protlak. Při protlaku bude pouţita chránička, vtahována dodavatelem protlaku. Při pokládce
kabelu přes protlačenou chráničku protáhne i Kopoflex 110 mm. Pro křiţování s horkovody bude
pouţito ocelových chrániček (je moţno pouţít vyřazené stoţáry s vnitřním průměrem alespoň 80
mm). Na jedno křiţování se uvaţuje délka chráničky cca 3m.
Na fázi L1 bude pouţito hnědé ţíly, na L2 černé, na L3 šedé.
Ochrana proti rušení, EMC
Nové zařízení není náchylné k elektromagnetickému rušení ani není zdrojem takového rušení.
Ochrana před atmosférickým přepětím a uzemnění
Stoţáry jsou ve smyslu ČSN 34 1390 a Standardů VO uzemněny na drátový zemnič FeZn d=10
mm, vedoucí výkopem. Zemnící vedení současně plní funkci vodivého pospojování, přizemnění
PEN a přispívá ke sníţení impedance smyčky. Odbočky z tohoto vedení jsou provedeny v zemi,
pomocí 2 ks odbočných svorek. Spoje se budou vhodným způsobem chránit proti korozi. Proti
korozi se bude téţ chránit přechod země/vzduch (30/20 cm). Projekt na přechodu uvaţuje se
smrštitelnou plastovou hadicí.
Zemní vedení nesmí být vedeno s kabelem v jedné trubce a proto je pod vozovkami a v protlacích
vyloučeno (můţe být jen ve volném výkopu).
Ochrana proti korozi
Ocelové stoţáry i výloţníky jsou oboustranně ţárově zinkovány dle DIN 50976. Svítidla jsou ve
venkovním provedení. Skříně VO jsou v plastovém provedení, odolné vůči UV záření.
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Údaje o BOZ
BOZ je zajištěna projektováním dle ČSN. Jedná se zejména o:
a) Ochranu před úrazem elektrickým proudem dle 2.5.
b) Ochranu před atmosférickým přepětím dle 3.8
c) Při práci a obsluze zařízení je třeba dodrţovat obecně platné pracovní a provozní
elektrotechnické předpisy, skupina ČSN 34 31xx
d) Dodrţovat vyhlášku ČÚBP 324/90 „O bezpečnosti práce a technickém zařízení při stavebních
pracích“
e) Při připojování svítidel dodrţovat předpisy pro práci ve výškách
f) Zajištění pracoviště před veřejností ( chodci kontra výkop )
g) Zajištění nepřetrţitosti funkce VO
h) Pro provoz a pouţívání technických zařízení platí nařízení vlády 378/2001Sb. Citace §4:
(1) Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna dle
průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní
dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním
provozním bezpečnostním předpisem.

(2) Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být
v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li
zvláštní právní předpis nebo normové hodnoty jinak.

Protipožární ochrana
Spočívá v pouţití elektromateriálu v provedení nehořlavém a nebo těţko hořlavém.

Ochrana životního prostředí
Pouţité přístroje neobsahují ropné produkty, ani jiné znečišťující látky. Téţ nejsou
zdrojem nadměrného hluku.
Nezávadný odpad můţe být odvezen na skládku. Doklad o likvidaci (o vytěţení)
materiálu vč.váţních lístků bude předán po skončení stavby stavebníkovi.
Případné světelné rušení noční pohody sadovými svítidly v přilehlých budovách lze
dodatečně potlačit stínícími clonami montovaných do svítidel.
Tam, kde je nebezpečí poškození stromů, je třeba postupovat dle vyhlášky 10/1994 o
zeleni města Brna. Obecně nesmí být kabel poloţen k obrysu kmene stromu blíţe jak
1,5m. Nezbytný průchod přes kořenový systém (pokud tento nelze obejít) bude
následovný:
a) Kořeny do průměru 3 cm lze překopnout bez dalšího ošetření
b) Kořeny nad 3 cm zásadně pro(pod)hrabávat ručně sázecí lopatkou a poté prostupem
protáhnout chráničku.
c) Při výjimečném poškození kořenů nad 3 cm přizvat správce zeleně, protoţe po

uschnutí stromu hrozí jeho peněţitá náhrada a téţ můţe dojít k narušení stability
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stromu („kotvící kořeny“)
d) Kořeny mohou být odhaleny max. 14 dní a poté je třeba kořeny zasypat původní
zeminou a důkladně prolít vodou (odstranění vzduchových dutin a náhrada hutnění).

Stavební a zemní práce
Obecné zásady
Při výkopových pracích budou dodrţeny platné vyhlášky Města Brna – a to především :
- Zákon č.13/ 1997 Sb. o pozemních komunikacích
- Vyhl. č. 8/2009
o koordinaci výkopových prací ve městě Brně
- Vyhl. č. 2/ 1999 o záborech veřejných prostranství ve městě Brně
- Vyhl. č. 10/ 1994 o zeleni v Městě v Brně , ve znění vyhl.č. 9/1996 a
vyhl.č.15/2002



Stavba na silničním pozemku ( vozovka, chodník, silniční zeleň, zářezové nebo
násypové svahy, odvodňovací příkopy, opěrné zdi atd.) bude prováděna na základě
stavebního povolení nebo ohlášení, na protokolárně převzatém staveništi a na základě
rozhodnutí o zvláštním uţívání komunikace.



Rozhodnutí o zvláštním uţívání komunikace -ZUK- bude vydáno věcně příslušným
silničním správním orgánem MmB nebo UMČ – dle ustanovení § 40 zák. č. 13/ 1997
Sb., o pozemních komunikacích.
Před zahájením prací poţádá investor správce komunikace o fyzické předání
komunikace a jejich součástí v obvodu staveniště. Po ukončení bude dotčená plocha
uvedena do původního stavu a opět protokolárně předána. Protokol bude předloţen
příslušnému silničnímu správnímu úřadu, nejpozději do konce platnosti rozhodnutí o
ZUK.
Výkopové práce ve veřejných komunikačních plochách budou prováděny dle tlg.
podmínek BKOM a.s.
Definitivní úpravy povrchu ve veřejných komunikačních plochách budou provedeny
v souladu s technologickými podmínkami správce komunikace. Záruční lhůta je 48
měsíců od data zpětného předání silničního pozemku. Platí i pro vozovky v místě nad
přechodem IS prováděným protlakem.
Výkopové práce v ostatních komunikačních plochách budou prováděny dle tlg.
podmínek vlastníka n. správce.
Před zahájením stavebních prací musí být staveniště protokolárně převzato od
BKOM, a.s. s příslušnými doklady ( SP n. ohlášení, ZUK )
Po ukončení stavebních prací bude stavba protokolárně převzata BKOM
s příslušnými doklady (viz tlg. podmínky BKOM)
Po celou dobu realizace budou provizorně zabezpečeny vstupy a vjezdy do
dotčených objektů a do garáţí. Při výkopových pracích bude ponechán průchod pro
pěší v šířce min. 1,5m , kde nebude moţno dosáhnout šířky průchodu, bude pěší
provoz převeden na opačnou stranu ulice. Prováděcí firma bude výkopové práce
provádět po řádném oznámení rozsahu prací všem majitelům dotčených nemovitostí.
Výkopy budou mechanicky zabezpečeny zábranami, označeny výstraţnou fólií a
řádně osvětleny a označeny dopravním značením dle poţadavků Policie ČR.
Přechody komunikací budou přednostně prováděny bezvýkopovou technologií
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Předpokládaná doba realizace (při otevřeném výkopu): cca 25-30 pracovních dnů

Hlavní zásady realizace

V úvahu přicházejí následující práce:
a) Výkop jam pro základy a zhotovení pouzdrových základů pro JB 8.
b) Jámy pro pilíře rozepínacích skříní (bez mokrého procesu)
c) Výkopy tras v přidruţeném prostoru o profilu 350x600 + fólie. Horní plášť trubky 500 mm
pod KÚT. Hloubka výkopu je dána konstrukcí chodníku 250 mm.
d) poţadavek ČSN a nebo správců sítí na betonovou chráničku při nedostatečném odstupu od
sdělovacích kabelů nebo vodovodu bude vyřešen obetonováním chráničky. Potřeba tohoto
opatření se zjistí aţ na stavbě dle hloubky ostatních sítí.
e) Za přidruţený prostor se povaţuje i zeleň, nacházející se v zájmovém pásmu VO u silničních
či chodníkových obrubníků. Mimo to není vhodné narušovat výkopem kořenový prostor
v hloubkách od–60 cm do–100 cm, kde probíhá vodní reţim převáţné většiny stromů.

f) Event. protlaky pod vozovkami (kdyţ není moţný překop komunikace), horní plášť trubky
1000 pod KÚT. Hloubka uloţení je dána normou ČSN 73 6005. Součástí protlaku je i vtaţení
trubky o d= cca 110 mm. Skutečné výměry s dopadem na cenu díla se upřesní po skončení
stavby.
Bod d) modifikují přiloţené vzorové řezy výkopy. Navrţené hloubky výkopů se ověří při
realizaci, jelikoţ je třeba brát zřetel na konstrukční výšku povrchů (fólie min 20 cm nad
chráničkou, avšak pod konstrukcí povrchů) a kaţdá ulice můţe být rozdílná.
Dle skutečné skladby podloţních vrstev (odhalí se aţ na stavbě) se téţ provedou odstupňované
výkopy a obnova povrchů chodníků.

Základní montážní pokyny
Elektromontáţní práce nevyţadují ţádné specielní postupy, odlišné od běţné praxe
elektromontáţních firem. Postup montáţe po rozhodnutí o časové etapě 1. nebo 2. můţe být na
příklad následující:
a) vytýčení podzemních sítí
b) v jednotlivých úsecích vykopat kabelové trasy, poloţit chráničky, FeZn a kabely, proměřit
izolační odpor kabelů, kabel zaslepit proti vlhkosti, zaměřit pro GIS,
c) zásyp tras kvůli „sběračům mědi“, v místech nových stoţárů a rozepínáků ponechat odhalené
kvůli vtaţení chrániček, téţ ponechat délkovou rezervu ve smyčce
d) usazení nových pilířových, rozepínacích skříní
e) event. sondy pro budoucí základy stoţárů
f) jámy a zhotovení nových základů stoţárů
g) po vyzrání základů usazení stoţárů, montáţ elektrovýzbroje
h) zaměřit stoţáry a skříňky pro GIS
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i)

připojit nové stoţáry na nový zemní kabel

j)

postupně namontovat svítidla a dané úseky připojovat na nový rozvod

(DUR/DSP)

k) revize nových úseků
l)

definitivní zásyp výkopů, zásypové vrstvy hutnit, obnova povrchů

m) Provádějící firma můţe nabídnout i jiný alikvótní postup. Tento postup však musí být
předem projednán se střediskem provozu TsB. Dodavatel musí spolupracovat (postup prací)
se správcem VO TsB.

Kontrolní body dle ISO 9001
Při stanovení plánu jakosti je třeba aplikovat technologické postupy, které po montáţi
jednotlivých operací předepisují i způsob a záznam kontroly. Způsob záznamů bude dohodnut
s odběratelem. Kurzívou jsou označeny specielní kontrolní body, o kterých musí být kontrolní
záznam, protoţe jsou po ukončení stavby skryté nebo těţce proveditelné:
a) před výkopy zkontrolovat vyjádření a podmínky správců podzemních sítí
b) při dodávce stoţárů zkontrolovat zemnící svorky, upevňovací místa pro svorkovnici GURO,
prohnutí (resp.neprohnutí) stoţárů a přeměřit spodní část stoţáru kvůli kontrole základu
c) při dodávce rozepínacích skříní kontrola jejich zapojení s projektem
d) před montáží zkontrolovat antikorozní úpravu součástek a komponentů
e)

před položením FeZn proměřit hloubku výkopu (min 50 cm)

f)

před zásypem FeZn zkontrolovat protikorozní opatření u odbočných svorek, zkontrolovat
počty

g) před položením chrániček namátkou zkontrolovat výšku pískového lože, zkontrolovat materiál
( nesmí být kameny)
h) po uloţení kabelu před zasypáním zkontrolovat izolační stavy, kontrola vzdáleností od jiných
kabelů a sítí
i)

po zásypu pískem zkontrolovat krycí vrstvu a její materiál

j)

před zhotovením chodníků nebo přidruženého prostoru zkontrolovat uložení výstražné fólie a
stav .obnaženého kořenového systému stromů

k) kontrola prvních základů jako standardu pro další (PVC pouzdro, hutněný beton, odkapní
otvor)
l) úplnost bezpečnostních nápisů a symbolů
m) kontrola uzemnění stoţárů

n) kontrola předávané dokumentace: návody na obsluhu a údržbu přístrojů v české řeči, kopie
záručních listů (originály u dodavatele pro případnou reklamaci), prohlášení o shodách,
revizní zprávy, záznamy o jakosti, 1x dokumentaci skutečného provedení s červeně
zakreslenými změnami , 2x podklady o zaměření pro GIS TSB na CD, předávací protokol,
doklad o vytěženém materiálu, atd).
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Příprava stavby
Předpokládá se, ţe zhotovitelem bude odborně způsobilá firma, která má technické zázemí
(příprava práce nebo technická kancelář apod.) a přesně si stanoví rozsah prací prostřednictvím
prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. Ţádné nároky na
základě chybějící znalosti nebudou uznány. Před zahájením stavby je třeba, aby technická
kancelář nebo příprava práce dodavatelské firmy navštívila stavbu a detailně se seznámila se
stávajícím zařízením.
Závazkem zhotovitele bude vybudovat dílo kompletní i kdyby projektová dokumentace cokoliv
opomenula.

Základní provozní pokyny
Po převzetí díla provozovatel dá souhlas k provozování a seznámí dotčené pracovníky s novým
zařízením. Zařízení zanese do své databáze, pro sledování termínu periodické výměny zdrojů,
čištění svítidel (dodrţovat faktor 0,8), nátěrů, event. pro reklamační účely. Ve výchozí revizní
zprávě bude uveden interval mezi pravidelnými revizemi. Lhůty pravidelných revizí lze
prodlouţit, pokud má firma řád preventivní údrţby.
Článek 5.2 bývalé ČSN 33 2000/83 i platná ČSN 33 2000-1 v čl.13N7.2 uvádí: "..ke kaţdému
elektrickému zařízení musí být dodána ...dokumentace umoţňující ...provoz, údrţbu a revize,
jakoţ i výměnu zařízení a další rozšiřování. Do výkresů musí být zaznamenávány všechny
změny elektrických zařízení ...vzniklých....v době provozu."
Skartační kód na výkresech se týká originálů, uloţených u projektanta. Montáţní firma si své
sady archivuje dle svých potřeb ( minimálně po dobu záruky na dílo ). Provozovatel si své
provozní sady přeznačí kódem A, pro trvalou archivaci. Ostatní výtisky jsou multiplikáty a lze je
po skončení stavby skartovat ihned.

Vypracoval: Ing. Ladislav Číšecký
SO 801 - Terénní a sadové – silniční alej za chodníkem - VZ města Brna
Realizace propojovacího chodníku mezi Mokrou Horou a Jehnicemi zasáhne zeleň na
stávajícím travnatém svahu. Tuto stávající zeleň bude nezbytné odstranit. Náhradou bude
výsadba jednostranné aleje s akcentem dvou jehličnanů a jednoho letního dubu mezi třemi
jabloněmi v ploše zeleně u Mokré hory.
Stávající stav
Doporučujeme zachovat tři stávající jabloně v ploše zeleně u Mokré Hory viz. situace. Na
svahu rostou:
3ks jabloní z původního stromořadí s obvodem kmene 45 - 50 cm
1ks keřovitého ořešáku výšky 3,5m
skupinky náletů - především šípkové růţe
Ţádná ze stávajících dřevin na svahu nevyţaduje pro asanaci povolení.

31

Stavba

: Výstavba chodníku podél komunikace III/37918 ul.Blanenská
v úseku Mokrá Hora - Jehnice

Stupeň dokumentace : Dokumentace pro vydání společného povolení stavby
Zpracováno dle vyhl.405/2017 Sb. Příloha č.11

(DUR/DSP)

Návrh
- v úseku mezi ulicí Skrejš a odbočkou k pile Jehnice budou vysazeny třešně ptačí Plena
(Prunus avium Plena) ve sponu 10 m – celkem 34 ks
- v úseku mezi odbočkou k pile po ulici Aloise Havla bude vysazena třešeň Umineko
(Prunus Unimeko) ve sponu 6m – celkem 30 ks
- do plochy zeleně u Mokré Hory budou mezi ponechané jabloně dosazeny dva štíhlé,
rychle rostoucí jehličnany (Cupressocyparus leylandii) a jeden dub letní (Quercus
robur).
Obě navrţené třešně bohatě bíle kvetou a nevytváří plody. Třešeň ptačí je středně vysoký
strom výšky 8 – 12 m a šířky 4 – 6 m s široce pyramidální korunou. Třešeň Unimeko je malá
strom výšky do 8 m. Má trychtýřovitou korunu šířky do 3 m. Obě třešně mají krásné
podzimní zbarvení ţlutých, oranţových a červených odstínů.
Cupressocyparis leylandii 2ks
Středně velký jehličnan dosahující výšky aţ 20m. Roste velice rychle, přičemţ si udrţuje
špičatou korunu šířka 3 – 6 m. Je velice hustý, tmavě zelený.
Quercus robur – dub letní 1ks
Jedna z nejvýznamnějších dlouhověkých domácích dřevin, která dorůstá impozantních
rozměrů - výšky aţ 40 m a šířky aţ 30 m.
Technologie výsadby
Stromy budou sázeny jako alejové s balem do jam 60 x 60 x 60 cm s 50% výměnou půdy
s přidáním tabletového hnojiva 10ks/strom a půdního konditionéru 1,5 kg/strom. Obvod
kmene ve výšce 1 m bude 14 – 16 cm, výška nasazení koruny 2,2m – stačí podchodná výška,
protoţe stromy budou zasahovat pouze nad chodník. Podchodnou výšku je nezbytné mít u
všech stromů shodnou, proto doporučujeme vlastní výběr ve školce. Koruna musí být dobře
zapěstovaná na terminální výhon. Jehličnany a dub budou vysazeny jako pyramidy zavětvené
od země výšky 1,5-2 m. Listnáče budou kotveny 3ks kůlů s příčkami nahoře a dole a úvazky.
Kmen bude chráněn rákosovou rohoţí. Pyramidy budou kotveny 1 ks kůlu našikmo. Kolem
stromů bude vytvořena závlahová miska o poloměru 50 cm mulčovaná jemně drcenou kůrou
v tl.10cm. Po výsadbě budou stromy řádně zality 80l/strom. Stromy budou vysazeny na patu
svahu 90 cm od obruby.
Realizace výsadeb bude provedena odbornou firmou. Při kolaudaci stavby budou dřeviny
geodeticky zaměřeny. Geodetické zaměření bude předáno MMB OMI, VZMB a ÚMČ.
Záruční doba
Pro dobrý růst a vývoj dřevin je rozhodující závlaha. V záruční době 3 roky po výsadbě je
nezbytné stromy pravidelně zalévat v min. dávce 80 l vody/strom. U alejových stromů je třeba
výchovným řezem dotvarovat korunu, případně odstraňovat suché větve či výmladky.
Zároveň kontrolovat úvazky, ochrany kmene a stav mulčované misky. Kůly a ochrana kmene
budou odstraněny 3 roky po výsadbě.
Péči o dřeviny v záruční době zajistí investor a musí být prováděna odbornou firmou.
Po skončení záruční doby bude stromořadí na základě předávacího převedeno do správy
VZMB. Jehličnany a dub budou předány příslušné městské části.
Duben 2018

Zpracovala: Ing. Jana Tupá
Autorizovaný architekt pro obor krajinářská tvorba ČKA 00 089
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d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace
PD neřeší tento poţadavek. Stavba nemá negativní vliv.

e) clony a sítě proti oslnění
PD neřeší tento poţadavek. Stavba nemá negativní vliv.

7. Objekty ostatních skupin objektů
-

Nejsou součástí předloţené PD

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických řešení
PD neřeší technologická zařízení.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
Posouzení technických podmínek poţární ochrany:
a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení poţárně nebezpečných
prostorů,
Požární charakteristiky
Navrhované řešení komunikací bude posuzováno dle ČSN 73 0802 a dalších
souvisejících norem a předpisů, zejména pak dle vyhl. MV č. 23/2008 Sb., příloha 3.
Požární úseky
Jedná se pouze o venkovní zpevněné plochy bez obvodových stěn resp. komunikační
propojení, nevyplývá poţadavek na členění na poţární úseky.
Únikové cesty
a) Vzhledem k tomu, ţe se jedná o plochy bez ohraničení obvodovými stěnami, je moţný
únik všemi směry, není třeba hodnotit.
b) zajištění potřebného mnoţství poţární vody, popřípadě jiného hasiva,
- ze stávajících hydrantů na ulici Fryčajova
c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými poţárně bezpečnostními zařízeními včetně
stanovení poţadavků pro provedení stavby,
d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro poţární techniku včetně
moţnosti provedení zásahu jednotek poţární ochrany.
Přístupové komunikace
Posouzení přístupových komunikací pro poţární účely bude provedeno dle poţadavků ČSN
73 0802, příloha 3, vyhl. 23/2008 Sb.
Za přístupovou komunikaci se povaţuje nejméně jednopruhová silniční komunikace (dle
ČSN 73 6100) se šířkou vozovky nejméně 3,00 m. Dle čl. 12.3, ČSN 73 0802 musí být
zajištěny vjezdy a průjezdy o světlých rozměrech alespoň 3500 mm široké a 4100 mm
vysoké.
Ke stavebním objektům musí vést přístupová komunikace umoţňující příjezd
poţárních vozidel. Obsluţná místní komunikace musí mít šířku vozovky alespoň 3,5 m a
musí být navrţena na tlak nejméně 80 kN nejvíce zatíţenou nápravou poţárního vozidla.
Ve smyslu čl. 3, příloha 3, vyhl. 23/2008 Sb. se na konci neprůjezdných
jednopruhových komunikací, jejichţ délka přesahuje 50 m poţaduje výstavby obratiště –
smyčkový objezd nebo plocha pro otáčení vozidla.
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Skutečnost :
Součástí dopravních ploch je dvoupruhová silniční komunikace.
Obratiště nejsou poţadována, navrhovanými úpravami nevznikne neprůjezdná
komunikace.
ZÁVĚR
Řešení technické infrastruktury této lokality je v souladu s poţadavky poţární
bezpečnosti.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
Stavba nemá nároky na tepelně technické poţadavky

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí
Místní komunikace – ul.TumaŇanova a Blanenská - budou pojíţděny vozidly, jejichţ
celková hmotnost nepřesahuje mez povolenou místním dopravním značením. Staveništní
doprava bude po komunikacích vedena pouze v denních hodinách od 6.00 do 21.00 tak, aby
nebyla nadměrným hlukem obtěţována okolní zástavba. Komunikace nesmí být
znečišťovány vozidly stavby, resp. případné znečištění musí být neprodleně odstraněno.
V průběhu stavby nesmí být ohroţena bezpečnost silničního provozu.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a)ochrana proti pronikání radonu z podloží
Stavba se nenachází v území s výskytem radonu.
b)ochrana před bludnými proudy
V okolí stavby se nenachází zařízení, ketré tyto jevy vyvolává.
c)ochrana před technickou seismicitou
Jako zdroj technické seismicity je moţné vyhodnotit automobilový provoz na přilehlých
komunikacích,kde se nepředpokládá ţádný dopad na danou stavbu.
d)ochrana před hlukem
Staveništní doprava bude po komunikacích vedena pouze v denních hodinách od 6.00 do
21.00 tak, aby nebyla nadměrným hlukem obtěţována okolní zástavba.
e)protipovodňová opatření
Stavba se nenachází v záplavovém území.
f)ostatní účinky – vliv poddlování, výskyt metanu
Stavba se nenachází v poddolovaném území.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury

CHODNÍK
chodník je navrţen v délce 644,90 m a v šířce 2,00 m.

KANALIZACE
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Napojení 1. úsek od ul. Aloise Havla do stávající dešťové kanalizace – příjezd K pile
Jehnice – dl. 200,00 m
2. úsek od příjezdu k pile Jehnice do stávajícího propustku DN 400 naproti
ulice Skrejš – dl. 321,40 m

VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
Napájení nového VO bude ze stávající Z-510 – Tumaňanova 25, Z–607 – Pod vrškem.
Stávající úseky zůstávají v původním zapojení.
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

KANALIZACE
Kanalizace DN 300
Počet šachet
Počet vpustí

521,4 mb
13 ks
11 ks

VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
Navrţené zařízení: Uliční stoţár s manţetou, typ JB 8, provedení Brno s výškou světelného
bodu nad KÚT 8 m v počtu 20 kusů, výloţník V01-1000 mm v počtu 11 kusů, výloţník V011500 mm 9 kusů, Navrţená svítidla LED JIPOL NITEKO GUIDA S – G7H-WA9 59 W,
předřadník DALI/ socket NEMA 7pin+DL.
Celková délka nového VO je cca 710 m.

B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení
Šířkové uspořádání stávající komunikace bude upraveno tak ţe obrubník nového
chodníku bude situován rovnoběţně s osou komunikace ve vzdálenosti 6,50 m od stávající
protilehlé hrany komunikace tak, aby šířka jízdních pruhů byla 2x 3,25m.
Výškově se trasa na začátku a na konci napojuje na niveletu stávajících komunikací – ul.
Tumaňanova a Blanenská.
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu zůstane zachováno
c) doprava v klidu.
Stavba neřeší dopravu v klidu.
d)pěší a cyklistické stezky
Cyklistické stezky nejsou součástí předloţené PD

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Po dobudování komunikace bude provedena úprava zelených ploch ohumusováním a
osetím travním semenem, současně bude provedena výsadba nových stromů – silniční alej.
Výsadba stromořadí z okrasných jabloní je limitována nadzemním elektrickým
vedením. Z tohoto důvodu jsou navrţeny malokorunné okrasné jabloně, které zároveň
nahradí původní alej. Stromořadí jabloní je charakteristickým prvkem naší krajiny. Navrţené
jehličnany pak kompozičně dotvoří prostor, protoţe v zahradách obou městských částí jsou
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jehličnany dominující. Naopak opravdu vzrůstných stromů je v zahradách výrazně méně,
proto je v ploše zeleně u Mokré hory navrţeno vysadit dub.
Linie navrţených stromů je shodná s umístěním stoţárů VO na patě svahu. Vedení
VO stejně jako dešťové kanalizace je v chodníku s tím, ţe stoţáry VO jsou zasmyčkovány.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
Vlastním prováděním stavebních prací dojde krátkodobě ke zhoršení ţivotního
prostředí, ale dodavatelské firmy musí zhoršení eliminovat na co nejmenší míru. Hlučná
výstavba nesmí probíhat v nočních hodinách. Při provádění stavby, zejména zemních prací,
budou dopravní prostředky dodavatele před výjezdem z obvodu staveniště na veřejnou
komunikaci očištěny. Pracovní prostory musí být po ukončení výstavby uvedeny do
původního stavu, průběţně po skončení výkopových prací zbaveny nečistot a zbytků zeminy.
Doprava musí být obnovena v plném rozsahu.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v
krajině,
Stavba nemá negativní vliv.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
Stavba nemá negativní vliv.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu
záměru na životní prostředí, je-li podkladem
Stavba nevyţaduje zjišťovací řízení ani EIA.
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno
Stavba nevyţaduje zjišťovací řízení ani EIA.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky
ochrany podle jiných právních předpisů.
Stavba nepodléhá poţadavkům ochrany obyvatelstva

B.7 Ochrana obyvatelstva
Stavba není určena pro ochranu obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby
B.8.1. Technická zpráva
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Staveniště bude výrazně označeno přechodným dopravním značením a přenosnými
zábranami.
Stavba bude probíhat v celé jedné polovině stávající vozovky (silnice III/37918) za
provozu. Provoz po dobu stavby ve volném jízdním pruhu bude řízen pomocí SSZ.
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Průjezd poţárních vozidel a zdravotní sluţby při ohroţení ţivota bude umoţněn
v pracovně - manipulačních pruzích tak, ţe stavební činnost v případě potřeby průjezdu bude
zastavena. Případné nutné zúţení průjezdného pruhu na šířku menší neţ 3,5 m, je nutno
před vlastní stavbou projednat s Hasičským záchranným sborem.
Při provádění jsou nutné dodrţet podmínky správců sítí inţenýrských sítí.

b) odvodnění staveniště
Reţim odvodnění zůstane zachován .

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu zůstane zachováno, beze
změny.Po celou dobu výstavby je nutno zachovat bezpečný provoz na stávající komunikaci
a je nutno zachovat prostor a přístup vozidlům záchranné sluţby a hasičských vozů.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Před zahájením zemních prací v blízkosti podzemních vedení musí mít prováděcí
firma předem vytyčen jejich průběh v terénu. Pokud nezajistil vytyčení průběhu podzemních
vedení sám investor, musí to zajistit prováděcí firma. Dodavatel nesmí přikročit k provádění
zemních prací, aniţ by byl vytyčen průběh podzemních vedení a uzemnění
Na staveništi se v současné době nachází ornice o mocnosti cca 200 mm.
Po sejmutí ornice s jejím odvozem do 10 km a částečně ponechané na místě stavby pro
pozţdější ohumusování budou provedeny výkopy pro přípojky UV a do úrovně pláně
budoucích komunikačních ploch. Výkop se odveze na oficiální skladku zeminy do 10 km
Odfrézovaná ţivice bude odvezena na skládku do 10 km. Vybourané hmoty a suť budou
odvezeny na skládku do 10 km.
Způsob hutnění včetně kontrol hutnění a ověřování stupně zhutnění musí být
prováděno dle TKP staveb pozemních komunikací (TKP3 a TKP4). Konstrukční poţadavky
na zemní těleso stanovuje ČSN 73 3050, ČSN 73 6133 a ČSN 72 1006. Poţadavky na
zemní pláň a její řádné odvodnění jsou specifikovány v TP 77 (Min. dopravy ČR a Ředitelství
silnic a dálnic). Při kontrole hutnění zemní pláně se postupuje podle ČSN 72 1006. Modul
přetvárnosti zemní pláně se kontroluje např. zatěţovacími zkouškami.
Minimální poţadovaná hodnota modulu přetvárnosti podloţní zeminy Edef2 je
45 MPa (pro jemnozrnné zeminy), resp. 120 Mpa pro a míru zhutnění 100 % PS. (Ve
zpevněných plochách je poţadovaný stupeň hutnění D - 95% PS. V aktivní zóně ve
zpevněných plochách, t.j. 1,00 m pod plání, je poţadovaný stupeň hutnění D - 100 % PS.
V nezpevněných plochách je poţadovaný stupeň hutnění D - 92% PS celého zásypu (D =
koeficient kvality hutnění dle ČSN 73 1005).
Po provedených zatěţovacích zkouškách únosnosti pláně, která by měla dosáhnout
deformačního modulu minimálně Edef = 45 MPa, bude provedeno její vyhodnocení.
Pro vylepšení únosnosti pláně vozovek nově navrhovaných komunikačních ploch je
moţno navrhnout doplnění zpevňující geotextílie (např. Mokrutex DS – UV) minimální
gramáţe 400 g/m2, případně navrţena výměna podloţí a zpevnění betonovým recyklátem
v tl. 300 mm.
Pláň chodníku se zhutní tak, aby únosnost zemní pláně dosahovala minimálně Edef
= 25 Mpa. Zásypy se zhutní na 100 % PS po vrstvách max. 200 mm dle pouţitelných
mechanismů.
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Maximální předpokládaná tonáţ, pro přepravu nákladů po ulici Fryčajova je
stanovena do max. tonáţe 26,00 t. Jinak je moţné uvaţovat s obvyklou dopravou nákladními
auty.
Při stavebních pracích bude zajištěno ohrazení staveniště zábranami s pevnými
zaráţkami ve výši 100-250 mm a 1100 mm, dle potřeby bude vytýčena náhradní
bezbariérová trasa s mobilními sjezdy z chodníků a s bezbariérovými lávkami přes výkopy
(š. min. 900 mm, zábradlí se zaráţkami viz výše), označená symbolem přístupnosti
Při nedodrţení průchozího prostoru nebo při celé uzavírce se navrhne bezpečná a
vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa a to včetně přechodů pro chodce. Tato
trasa musí být označena mezinárodním symbolem přístupnosti
Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20
mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč
zábradlí ve výšce 100 aţ 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100
mm. Pro pochozí rošt platí obdobně
Pro označení výkopů, okrajů lávek na nich a stavenišť platí ţe, pochozí plochy musí
být řešeny tak, aby byla důsledně dodrţena vodicí linie pro osoby se zrakovým
postiţením. Do průchozího prostoru podél vodicí linie se neumisťují ţádné překáţky.
Předměty, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení, letní zahrádky a jiné
konstrukce na ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výši 100 aţ 250 mm
nad pochozí plochou pevnou zaráţku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo
podstavec a ve výši 1100 mm pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl
oplocení, sledující půdorysný průmět překáţky, popřípadě lze odsunout zaráţku za obrys
překáţky nejvýše o 200 mm. Takto musí být zabezpečeny také předměty a konstrukce s
bočními stěnami nesahajícími aţ k zemi nebo podlaze a výkopy a staveniště.

B.8.2. Výkresy - budou doplněny v rámci RDS
B.8.3. Harmonogram výstavby


časové údaje: zahájení stavby 1. etapy
03/ 2019
lhůta výstavby dle výběru zhotovitele

B.8.4. Schéma stavebních postupů
1. Stavba bude prováděna při zachování stávajícího provozu na pozemních
komunikacích , pouze s jeho částečným omezením ( tzv. po půlkách) v levé polovině
vozovky s řízením SSZ.
2. Stavbu bude provádět odpovědná firma na základě výběrového řízení s oprávněním
pro realizaci Dopravních staveb.
Pracovní místa budou řádně vyznačena přechodným dopravním značením dle Zásad pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích (TP 66).
Víkendová dopravní uzavírka bude povolena na základě přechodného dopravního značení
– odsouhlaseného Policií ČR.
3. Stavba nebude mít ţádné samostatné stabilní zařízení staveniště, skládkové plochy na
odfrézovanou ţivici a okopávky ze stávajících krajnic budou probíhat v prostoru
silničního tělesa .
4. Vlastní provádění staveb spočívá v těchto činnostech:
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a.)Zařezání v místě napojení opravované trasy na stávající stav se zalitím spar asfaltovou
zálivkou
b.)Stávající silniční obrubník podél komunikace vlevo v km 0,060 –0,150 bude vybourán
a nový osazen tak, aby byla dosaţeno jeho zvýšení nad stávajícím povrchem
vozovky o 0,10 m.K tomuto byla navrţena úprava stávající komunikace. Úpravou
příčného sklonu komunikace (v km 0,060 –0,150 ) z oboustranného na jednosměrný
dojde k zásahu do nivelety komunikace a jejímu sníţení o cca 15 cm.Vzhledem k tomu je
navrţena částečná rekonstrukce a to s odstraněním stávajících vrstev v celkové tl. 350 mm
(hutněných asfaltových vrstev frézováním v tl.90 mm a odstraněním části podkladních
vrstev v tl. 260 mm ), úpravou podkladu a pokládkou nové vrstvy ŠD a nových
asfaltových vrstev dle nové nivelety .
c.)Odfrézování stávajícího ţivičného povrchu v tl. 90 mm , v šířce komunikace 7,00 m
d.)Osazením nových uličních vpustí s přípojkami do stávající kanalizace
e.) V rámci ochrany a zkrácení stávajícího přechodu pro pěší v km 0,075 dojde k úpravě
komunikace osazením nových obrubníků silničních 150/250/1000 uloţených do bet.loţe
s boční bet.opěrou pro vysazené zpevněné plochy. Tato úprava bude provedena i v km
0,185 ale stávající přechod pro pěší v tomto místě bude zrušen a nahrazen novým
přechodem pro pěší s ochranným ostrůvkem a nasvětlením.
f.)Vybudování nových přechodů pro pěší s ochranným ostrůvkem a nasvětlením přechodu
a chodníku podél parkoviště zahrnuje osazení nových obrubníků silničních a
nájezdových.
g.)Očištění povrchu vozovky
h.)Úprava podélných a příčných spár zalitím asfaltovou zálivkou
i)V návaznosti na nově upravenou komunikaci v km 0,650 – 0,780 vpravo podél nových
průlehů pro odvodnění komunikace bude provedena krajnice šířky 0,50m v příčném
sklonu 8% , se zpevněním odfrézovanou ţivicí tl. 100 mm .
j.)Nové vodorovné dopravní značení zahrnuje vyznačení středové čáry š. 0,125 m,
vodicích prouţků š.0,250m, přechodů pro pěší a dopravních stínů strukturovaným
plastem, s předznačením.
B.8.5. Bilance zemních hmot
Poţadavky na výkopové práce :
- výkop
- svahování

1 500 m3 odvoz na skládku
345 m3 odvoz na skládku

Ohumusování : zúrodnitelná zemina

150 m3

dovoz z mezideponie

Výkopy pro silnice v hor.tř.I s odvozem do 10 km
Frézování tl. 100 mm s odvozem na skládku do 10 km
V Brně,

Vypracoval: Ing. Milan Šamánek
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