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a)

Identifikační údaje objektu

Název stavby:

Výstavba nové komunikace
v areálu bývalého JZD v Ostravě – Proskovicích

Stavební objekt:

IO 101 Asfaltová komunikace

Místo stavby:

Moravskoslezský kraj, obec Ostrava

Katastrální území:

Proskovice (733474)

Dotčené parcely objektem IO 101: 457, 439/1
Druh

Vlastník / LV

Parcela

pozemku

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí

457

1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

vodní

Ve správě: Městský obvod Proskovice,

plocha

Světlovská 82/2, Proskovice, 72400 Ostrava

Využití pozemku

Výměra
/m2/

663

koryto vodního
toku přirozené

1136

nebo upravené

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí

439/1

1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
Ve správě: Městský obvod Proskovice,

Číslo LV

663
ostatní

manipulační

plocha

plocha

14430

Světlovská 82/2, Proskovice, 72400 Ostrava

b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení
Je navržena nová obousměrná komunikace s jedním jízdním pruhem kategorie MO1k 4,75/3,75/30
o délce cca 85 m a obratiště. Komunikace je vedena v trase stávající účelové komunikace
s nestmeleným povrchem v areálu bývalého JZD. Na jižní straně je nová komunikace napojena na most
přes potok a příjezdovou komunikaci k nové hasičské zbrojnici (řešeno v samostatné projektové
dokumentaci „Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Ostrava, k.ú. Proskovice, parc. č. 650/1“),
na severní straně přes plochu obratiště na stávající účelovou komunikaci s asfaltovým povrchem
napojenou na ul. Na Pastvinách v Proskovicích.
Na severní straně je zachováno stávající obratiště, které umožní bezpečné vyhnutí vozidel na
jednopruhové komunikaci a dále otáčení zemědělských vozidel. Další výhybna je uvažována
v dlážděné ploše před stávajícími garážemi osobních automobilů. Komunikace a obratiště jsou
prověřené vlečnými obrysovými křivkami pro vozidla pro svoz odpadu a IZS délky do 10 m.
c)

Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci – dopravní údaje,
geotechnice průzkum apod.
Geodetické zaměření stávající terénu
Výsledkem je zaměření stávajícího terénu a zeleně včetně katastrálních mapy v JTSK, které slouží

jako podklad pro projekt cyklostezky.
Geologický průzkum
Posouzení vsakování srážkové vody je součástí IO 301.
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d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby
Nová komunikace je zkoordinovaná s dalšími navazujícími objekty stavby, stavba bude
budována v jedné etapě.
e)

Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů

Komunikace je navržená dle TP 170 pro návrhovou třídu zatížení V a úroveň porušení D1:
Asfaltový beton
ACO11+
40 mm
ČSN 73 6121
Spojovací postřik
PS-A
0,3 kg/m2
ČSN 73 6129
Asfaltový beton
ACP16+
70 mm
ČSN 73 6121
Infiltrační postřik
PS, I
1,0 kg/m2
ČSN 73 6129 100 MPa
Štěrkodrť
ŠDa 0-32
150 mm
ČSN 73 6126 70 MPa
Štěrkodrť
ŠDb 0-63
150 mm
ČSN 73 6126 45 MPa
Celkem
410 mm
Únosnost zemní pláně Edef,2 je požadována min. 45 MPa. Při nedostatečném modulu přetvárnosti
bude provedena výměnná vrstva ze štěrkodrti fr. 0-63 tl. 400 až 500 mm na separační geotextilii GT
300 g/m2. Tloušťka výměnné vrstvy bude ověřena na zkušebním úseku.
Komunikace je vedena v úrovni stávající nivelety účelové komunikace.
V místě stávající asfaltové plochy obratiště se zfrézuje vrchní asfaltová obrusná vrstva krytu a
provede nová vrstva asfaltového betonu ACO 11+ na infiltrační postřik. Opraví se případné trhliny
v podkladních vrstvách stávajícího asfaltu. V místě nestmeleného povrchu účelové komunikace se
uvažuje s plnou skladbou včetně výměnné vrstvy.
Na jedné straně komunikace je navržený betonový obrubník BO 15/30 do betonového lože C16/20
výšky 150 mm. V místě sjezdu se obruba sníží na 20 mm. Na straně komunikace u příkopu je
nezpevněná krajnice ze štěrkodrti šířky 500 mm.
Zemní práce
V rámci zemních prací bude vytvořena zemní pláň splňující požadovanou únosnost Edef,2 45 MPa
pod komunikací. Míra zhutnění sypanin se provede dle normy ČSN 72 1005 (Míra zhutnění zemin
v tělese silniční komunikace). Kontrola zhutnění se provede dle ČSN 72 1006 (Kontrola zhutnění zemin
a sypanin). Dále bude respektována ČSN 73 6133 (Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních
komunikací).
Sejme se veškerá humózní a nevhodná zemina v ploše nové komunikace a odveze na skládku.
Výkopy se odvezou na skládku, násypy na stavbě nejsou.
Inženýrské sítě
Poloha podzemních inženýrských sítí je zakreslena v koordinační situaci. Před zahájením prací
dodavatel zajistí kompletní vytyčení podzemních sítí. Během stavby je nutno respektovat připomínky a
podmínky správců inženýrských sítí, které jsou nedílnou součástí stavby.
Řešení nové trasy veřejného osvětlení viz složka „IO 401 - Veřejné osvětlení“.
V trase plánované přeložky NN (není součástí projektu) se položí dělená plastová kabelová
chránička DN 100 s přesahem min. 0,5 m za hranu komunikace. Chránička bude podbetonována a
obetonována. Podél chráničky se položí náhradní polyetylénová hadice DN 110.
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f)

Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Dešťové vody jsou svedeny do stávajícího příkopu na SZ straně komunikace. Zemní pláň je
odvodněna drenáží napojenou do příkopu. Odvodnění včetně příkopu a drenáže je součástí
samostatného objektu IO 301 – Odvodnění komunikace.
g)

Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní
informace a dopravní telematiku
Dopravní značení je zakresleno v samostatném výkrese dopravního značení, kde jsou zároveň

prověřeny obrysové vlečné křivky pro nákladní vozidlo, vozidlo pro svoz odpadu a IZS délky do 10 m.
h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu
Výstavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, který zajistí
návaznost a dokončení prací v požadovaném termínu za předpokladu splnění všech podmínek
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

i)

Vazba na případné technologické vybavení
V projektu nejsou navrženy technické a technologické zařízení.

j)

Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a
průřezů
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

k)

Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se
staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Nová komunikace je navržena pro společný pohyb automobilů a pěších osob. Komunikace je ve

sklonu do 2 %, bez překážek a nerovností. Další bezbariérové úpravy nejsou potřebné.
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