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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
1

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

1.1. Stavba:

Název stavby:

„Zvýšení bezpečnosti úseku silnice III/2834 u rybníka
Nohavice, v úseku km 1,640 – 1,770 v Mírové pod
Kozákovem“

Místo stavby:

Mírová pod Kozákovem

Kraj:

Liberecký

Katastrální území:

Sekerovy Loučky (695670)

Druh stavby:

Souvislá údržba povrchu vozovky

Stupeň dokumentace:

TP

1.2. Investor:
Název:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o.

Adresa:

České mládeže 632/32, Liberec 6

1.3. Zhotovitel:
Název:

M – PROJEKCE s.r.o.

Adresa:

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČ:

Pracoviště: Liberec
Lípová 665/1, 460 01 Liberec IV-Perštýn
050 61 415

Vedoucí pracoviště:

Ing. Jiří Ehrenberger

Autorský kolektiv:

David Senohrábek DiS. (ČKAIT 0501332)
Karel Láska

Silnice III/2834

3/8

TECHNICKÁ ZPRÁVA
2

3

POUŽITÉ PODKLADY


mapové podklady – katastrální mapa, základní mapa ČR



fotodokumentace



související platné ČSN, TP, TKP, ZTKP



podrobná pochůzka a průzkum v terénu



požadavky investora



geodetické zaměření stávajícího stavu

ÚDAJE O ÚZEMÍ

Jedná se o úsek silnice III/2834 v provozním staničení km 1,640 - km 1,780 přes hráz rybníka Nohavice.
Celková délky úpravy je 140 m.
Předmětný úsek komunikace je veden v intravilánu obce Mírová pod Kozákovem. Průměrná šířka
komunikace je 4,00 m s rozšířením ve směrovém oblouku.
V tomto úseku bylo investorem zadáno zvýšení bezpečnosti provozu, zejména doplnění zádržného
systému na koruně hráze.

3.1. Údaje o ochraně území dle jiných právních předpisů

Stavba se nenachází v památkové rezervaci ani památkové zóně.

3.2.

Údaje o odtokových poměrech

Jedná se o komunikaci, která je odvodněna přirozeným odtokem dešťových vod do okolního terénu
pomocí příčných a podélných sklonů. Stávající odtokové poměry budou zachovány.

3.3. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Jedná se o souvislou údržbu stávající silnice III/2834 nedojde k zásahu do územních plánů, není třeba
její koordinace s územně plánovací dokumentací obce.

3.4. Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Související ani podmiňující investice nejsou v současnosti známi.

3.5. Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby

Stavba se nachází na následujících pozemcích v katastrálním území Sekerovy Loučky (695670):
920/1 Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s., Boženy Němcové 711, Chlumec nad Cidlinou IV, 50351
Chlumec nad Cidlinou

920/2 Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s., Boženy Němcové 711, Chlumec nad Cidlinou IV, 50351
Chlumec nad Cidlinou
922
Krejčová Oldřiška, Chloumek 3, 51101 Mírová pod Kozákovem
923/6 Obec Mírová pod Kozákovem, Chutnovka 36, 51101 Mírová pod Kozákovem
923/7 Obec Mírová pod Kozákovem, Chutnovka 36, 51101 Mírová pod Kozákovem
923/9 Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec
923/10 Drahoňovský Josef, Vrchlického 1204, 51101 Turnov1/8
Drahoňovský Václav, Chloumek 20, 51101 Mírová pod Kozákovem1/4
Havlíčková Hana, Veverkova 1411/6, Holešovice, 17000 Praha 71/8
Pecoldová Jiřina, U Rybníka 65, Sekerkovy Loučky, 51101 Mírová pod Kozákovem1/8
Řehořová Jiřina Mgr., V Pastvinách 5315/13, Proseč nad Nisou, 46804 Jablonec nad Nisou1/32
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Vild Libor Ing., Zborovská 2135, 51101 Turnov1/32
Vildová Jiřina, U Rybníka 52, Sekerkovy Loučky, 51101 Mírová pod Kozákovem1/16
Vrabcová Věra, Bělá 25, 51101 Mírová pod Kozákovem1/4

923/11 Drahoňovský Václav, Chloumek 20, 51101 Mírová pod Kozákovem
923/12 Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s., Boženy Němcové 711, Chlumec nad Cidlinou IV, 50351
Chlumec nad Cidlinou
923/13 Krejčová Oldřiška, Chloumek 3, 51101 Mírová pod Kozákovem
1010 Obec Mírová pod Kozákovem, Chutnovka 36, 51101 Mírová pod Kozákovem
Výše jmenované pozemky jsou dotčeny historickou zátěží stavby komunikace.

4

ÚDAJE O STAVBĚ

4.1. Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o souvislou údržbu stávající komunikace – silnice III. třídy.
Stavbou dojde ke zvýšení bezpečnosti opravovaného úseku komunikace.

4.2. Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Jedná se o stavbu stávající komunikace spadající do silniční sítě Libereckého kraje. Opravou nedojde k
vyvolání nových požadavků na bezbariérové užívání.

4.3. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Stavba bude realizována s ohledem na požadavky třetích stran: správci inženýrských sítí, majitelé
sousedních pozemků.

4.4. Navrhované kapacity stavby + základní bilance stavby

Stavební údržba bude prováděna z prostoru stávajícího pozemku komunikace, v případě potřeby zde
bude umístěno i zařízení staveniště.
Potřeby a spotřeby médií a hmot, včetně vzniklých odpadů je určeno výkazem výměr.
Potřeby stavby budou upřesněny dodavatelskou firmou na základě použité mechanizace a termínu
stavby.

4.5. Základní předpoklady výstavby

Stavba bude provedena jako celek, bez členění na etapy. Předpokládané provedení stavby v roce
2021.

5

ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba není členěna na stavební objekty.

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
1

POPIS ÚZEMÍ STAVBY
Charakteristika stavebního pozemku.

Jedná se o stávající silnici III. třídy v majetku Libereckého kraje a ve správě KSS LK vedené po hrázi
rybníka Nohavice.
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Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů.
Za účasti správce komunikace a zástupce vlastníka hráze a rybníka byla provedena podrobné pochůzka
na stavbě. Na základě této pochůzky byl stanoven způsob a rozsah opravy.

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma.
Stavba respektuje stávající ochranná pásma a zásah do nich, včetně jejich bezpečnostních pásem.

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové
poměry území.
Provedením údržby komunikace dojde ke zlepšení stavebně technického stavu krytu vozovky a ke
zlepšení odtokových poměrů. Na vozovce bude provedeno nové vodorovné dopravní značení a osazen
zádržný systém, tím dojde ke zvýšení bezpečnosti v řešeném úseku. Součástí oprav bude i přezdění
části stávající kamenné zdi.

Požadavky na sanace, demolice a kácení dřevin.
Je uvažováno kácení náletových dřevin v bezprostřední vzdálenosti od komunikace.

Požadavky na zábory ZPF a LPF.
Stavba nevyvolává požadavky na nové zábory ZPF a LPF.

Územně technické podmínky – napojení na stávající dopravní infrastrukturu.
Nové požadavky na napojení nejsou známy. Po dokončení stavby budou obnovena veškerá původní
napojení.

Věcné a časové vazby, podmiňující, související investice.
Stavba bude probíhat v době plánovaného vypuštění rybníka Nohavice. Přesný termín sdělí Rybářství
Chlumec nad Cidlinou, a.s.. Související ani podmiňující investice nejsou v současnosti známi.

2

CELKOVÝ POPIS STAVBY
Bezbariérové užívání stavby

Oprava komunikace nevyžaduje řešení bezbariérového užívání.

Bezpečnost při užívání stavby
Po dokončení údržbových prací dojde ke zvýšení bezpečnosti komunikace při jejím užívání. Dojde
k obnově a doplnění vodorovného dopravního značení, doplnění směrových sloupků a zádržného
systému.

Základní technický popis stavby
Směrové řešení
Směrové řešení ctí stávající vedení trasy.
Výškové řešení
Výškové řešení ctí stávající vedení trasy.
Příčné sklony
Základní příčný sklon je navržen v přímé střechovitý 2,50 % ve směrovém oblouku jednostranný min.
2,50 %. Stávající příčné sklony budou upraveny tak, aby bylo zajištěno bezproblémové odvodnění
vozovky.
Silnice III/2834

6/8

TECHNICKÁ ZPRÁVA
Konstrukce vozovky
Návrh opravy vozovky byl stanoven na základě prohlídky stávající vozovky a odsouhlasen zástupcem
investora.
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy
Spojovací postřik katioaktivní asf. emulzí
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy
Infiltrační postřik katioaktivní asd. emulzí
Štěrkodrť
Min. tloušťka nových vrstev celkem

ACO 11
PS-E
ACP 16+
PI-E
ŠDa

40 mm
0,30 kg/m2
70 mm
0,80 kg/m2
200 mm
310 mm

ČSN EN 13108-1
ČSN 736129
ČSN EN 13108-1
ČSN 736129
ČSN EN 13285

Zemní práce, aktivní zóna
Zemní práce spočívají v provedení obnovy a čištění stávajících nezpevněných krajnic a příkopů. Tyto
práce nebudou zasahovat do zemního tělesa pod vozovkou.
V místě propadu vozovky bude provedeno odtěžení stávajících konstrukčních vrstev a bude zde
doplněno zemní těleso, obnovena aktivní zóna a výkop pro opravu opěrné zdi. Dále bude proveden
výkop a opětovné zasypání propustku.
Odvodnění
Odvodnění je zajištěno podélným a příčným sklonem vozovky do okolního terénu.
Dopravní značení
Po provedení asfaltových vrstev bude provedeno vodorovné dopravní značení. V 4/0,125. V 1. fázi
pouze barvou v reflexní úpravě. Ve 2. fázi po stabilizaci vozovky bude provedeno vodorovné značení
strukturálním plastem zvučícím v reflexní úpravě.
Budou doplněny směrové sloupky bíle barvy ve vzdálenostech dle ČSN 73 6101.
Bude doplněno dopravní značení upravující přednost v jízdě.

Připojení na technickou infrastrukturu
V rámci opravy vozovky nedojde k novému napojení na stávající technickou infrastrukturu. Údržba
vozovky nevyvolává přeložky inženýrských sítí

Dopravní řešení
V době realizace bude umožněn přístup pouze rezidentům k nemovitostem. Po dokončení stavby bude
komunikace opět užívána bez omezení. Oprava vozovky neřeší dopravu v klidu.

Popis vlivu na životní prostředí a jeho ochranu
Během provádění prací na údržbě komunikace může dojít ke zvýšení zatížení okolí staveniště a to
zejména prachem, vibracemi a hlukem. Zhotovitel je povinen dodržovat stanovené limity dle nařízení
vlády č. 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Za účelem minimalizace
dopadu zvýšené prašnosti je zhotovitel povinen provádět pravidelné čištění veřejné komunikace
zasažené stavbou.
Pojezdem stavební techniky a i samotnou stavební činností dochází ke znečišťování ovzduší. Emisní
limity, podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řešení kvality ovzduší je dáno nařízením
vlády č. 35/2002 ve znění nařízení vlády č. 429/2005 Sb.
Déle je nutné dbát na minimalizaci znečištění povrchových vod a ohrožování kvality podzemní vody.
Ustanovení, která je nutno dodržovat jsou dána vyhláškou MLVH č. 254/2001 Sb. O vodách. Nařízením
vlády ČR č. 82/1999 Sb., se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod. Při
provádění stavebních prací musí dodavatel zajistit plynulý odtok/průtok případné vodoteče.
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Zásady organizace výstavby
Komunikace bude prováděna za kompletní uzavírky. Přístup rezidentům a IZS bude umožněn. Tranzitní
doprava bude odkloněna na silnici I/35 a II/283.
Přístup na staveniště bude zajištěn po stávajících komunikacích.
Likvidace odpadů
Odpady vzniklé během provádění prací mají charakter běžného stavebního odpadu a dodavatel zajistí
jejich likvidaci (vč. dokladové části). Vlastní stavba nebude produkovat odpad.
Během stavby bude odstraněna asfaltová vrstva ze stávající komunikace. Tato vrstva je zatříděna dle
vyhl. 93/2016 do kapitoly 17 03 02 a bude provedena její recyklace, nebo naložení dle zákona 185/2001
a uložení na místě dle určení investora. Ostatní odpady budou sutě neorganického původu a jejich
roztřídění bude provedeno dle uvedené vyhlášky.
Provizorní dopravní značení
Provádění stavby je za úplné uzavírky s osazením provizorního dopravního značení. V případě potřeby
změny (dle použití techniky dodavatele) bude rozsah upřesněn a odsouhlasen před zahájením prací.
Postup provádění prací
- osazení DIO
- vyčištění krajnic a příkopů
- přezdění stávající zdi
- oprava bezpečnostního přelivu
- sanace propadu vozovky
- provedení konstrukce vozovky
- provedení VDZ barvou
- zrušení DIO
- po stabilizaci obrusné vrstvy bude provedena 2. fáze VDZ plastem, na tyto práce bude samostatné
DIO, tyto práce zle provádět za plného provozu
Seznam příloh:


Technická zpráva



Přehledná situace - M 1:10 000



Koordinační situace Km 1,640 - 1,780 - M 1:500



Vzorové příčné řezy - M 1:50



Charakteristické příčné řezy – M 1:100



Návrh objízdných tras – M 1:10 000



Bezpečnostní přeliv – M 1:50

V Liberci
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