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Veškeré návrhy a prováděné práce budou v souladu s požadavky platných norem a TP
v době realizace díla.
Veškeré úpravy technického řešení musí být realizovány na pozemcích, na kterých je umístěna stavba v současné době. Nedojde tak k zásahu do jiných než v současnosti zasažených
pozemků. Tím je zaručeno, že pro stavbu není nutné vydávat územní souhlas, či rozhodnutí.
S ohledem na rozšíření prostoru pro pěší a cyklisty je nutné před a za mostem vlevo ve směru
staničení řešit možné úpravy trvalého záboru.
Oba mosty převádí komunikaci II/279. Oba mosty jsou v extravilánu. Na mostě bude snížená
rychlost 50 km/h.
Dopravní řešení obou mostů (279-004 a 279-005) bude projednáno s Policií ČR.
S ohledem na požadavek na převedení společné komunikace pro pěší a cyklisty vlevo ve
směru staničení (směr Příšovice) bude šířkové uspořádání na mostě následující (zleva doprava ve směru staničení):
 250 mm – prostor pro zábradlí výšky 1,3 m;
 2000 mm - prostor pro smíšený provoz pěších a cyklistů;
 500 mm – prostor pro svodidlo, úroveň zadržení H2;
 7500 mm – volná šířka průjezdního prostoru silnice II/279;
 800 mm – zábradelní svodidlo, úroveň zadržení H2
Celková šířka levé římsy – 2750 mm; celková šířka pravé římsy 800 mm.
Celková šířka mostu 11050 mm; šířka nosné konstrukce 10550 mm.
V římse vlevo ve směru staničení (pod prostorem pro pěší a cyklisty) budou provedeny chráničky – 3 ks HDPE Ø110/94.
Vybraný zhotovitel zajistí zpracování, schválení a realizaci dopravních opatření (DIO) v průběhu celé stavby, tj. objízdné trasy pro vedení automobilové dopravy a omezení v automobilové dopravě na dálnici D10 během realizace stavby. Nutné je zohlednit i fáze bouracích
prací jak z hlediska omezení dopravy na překračované dálnici D10, tak i s ohledem na bezpečnost dopravy (dálnice D10 a železniční trať). Činnosti týkající se omezení dopravy na dálnici D10 je nutné koordinovat s jinými akcemi.
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Veškeré definované požadavky Objednatele zohlednit v dokumentaci RDS. Tato dokumentace bude předložena k projednání, kontrole a odsouhlasení Objednateli.
Před uvedením obou mostů do provozu bude ze strany Zhotovitele provedena 1. hlavní prohlídka obou mostních objektů a vypracován mostní list.
Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, vodorovné
značení bude provedeno v plastu, svislé dopravní značení bude s folií v třídě I. Zádržné systémy vyjma ocelových svodnic budou opatřeny PKO v odstínu RAL 7011.
Zhotovitel je povinen předat Objednateli následující vyzískaný materiál, který nezabuduje
do Díla (včetně vypracování a předání jeho evidence Objednateli):
 dřevo;
 ocel a železo;
Zhotovitel je současně povinen zajistit odvoz výše uvedeného vyzískaného materiálu na
místo určené Objednatelem, přičemž Objednatel předpokládá, že toto místo se bude nacházet ve vzdálenosti do 20 km od Staveniště.
Pokud budou úpravy a navržená technická řešení mimo rozsah a rámec stávajícího platného
stavebního povolení, zajistí zhotovitel stavby změnu stavebního povolení, případně změnu
stavby před dokončením.
Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady, které jsou potřebné ke kolaudaci a k zahájení řádného provozu stavby a které požadují právní předpisy nebo stavební povolení.
Zejména se jedná o závěrečnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací,
stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení
stavby (i v elektronické podobě), doklady k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek díla, garanční podmínky a prohlášení o
shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady, návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých
zařízení, záruční listy, seznam náhradních dílů a prohlášení o shodě, geodetické zaměření na
podkladu katastrální mapy, geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků a provedené doplňující průzkumy či monitoringy sousedních objektů
a pasporty komunikací před a po stavbě sloužící jako objízdné trasy.
Před kolaudací stavební části Díla, avšak nejpozději do 420 dnů od předání a převzetí staveniště je Zhotovitel povinen zajistit splnění všech podmínek pro zahájení předčasného užívání
stavební části Díla, a to včetně obstarání povolení k předčasnému užívání stavby podle § 123
stavebního zákona včetně všech závazných stanovisek a dalších podkladů vyžadovaných
Právními předpisy, přičemž pro účely předčasného užívání stavby je Zhotovitel povinen uzavřít s Objednatelem dohodu o předčasném užívání stavby ve znění předloženém jako Formulář, který je přílohou Smlouvy o dílo.

Požadavky pro most ev.č. 279-004 přes silnici I/10 a III/27911 SO 201.4):
-

-

-

Upravit výškové vedení komunikace na mostě tak, aby po celé délce bylo dosaženo minimálního podélného spádu 0,5%;
Provedena bude kompletní demolice základů, spodní stavby a nosné konstrukce. Pilotové
založení pilíře P4 a krajní opěry OP5 může být ponecháno. Po demolici základů s plošným
založením – krajní opěra O1 a pilíře P2 a P3 bude provedena sanace základové spáry;
Krajní opěry a mezilehlé pilíře bude realizovány nové, jejich geometrie bude respektovat
požadavky na uspořádání komunikací pod mostem;
Na krajních opěrách bude nosná konstrukce uložena na dvojici ložisek. Mezilehlé pilíře budou s nosnou konstrukcí spojeny pomocí vrubových kloubů, případně budou do nosné konstrukce vetknuty. Způsob řešení napojení bude prokázán ve statickém výpočtu v rámci dokumentace RDS;
Nosná konstrukce bude řešena jako spojitý nosník o 4 polích. Mostovka bude konstrukčně
řešena z předem předpjatých tyčových prefabrikovaných nosníků a spřažené železobetonové desky. Spřažená deska může být řešena kombinací ztraceného prefabrikovaného bednění a monolitického betonu.

Požadavky pro most ev.č. 279-005 přes trať ČD a MK (SO 201.5):
-

-

-

Provedena bude kompletní demolice základů, spodní stavby a nosné konstrukce. Pilotové
založení bude ponecháno;
Krajní opěry a mezilehlé pilíře budou realizovány nové, jejich geometrie bude respektovat
požadavky na uspořádání komunikací pod mostem;
Konstrukce může být řešena alternativně jako plně integrovaná – na krajních opěrách nebude řešeno uložení nosné konstrukce na ložiska, nebude použit mostní závěr. Způsob řešení uložení nosné konstrukce na krajních opěrách a možnost tuhého spojení s nimi bude
prokázán ve statickém výpočtu v rámci dokumentace RDS
Mezilehlé pilíře budou s nosnou konstrukcí spojeny pomocí vrubových kloubů, případně budou do nosné konstrukce vetknuty. Způsob řešení napojení bude prokázán ve statickém výpočtu v rámci dokumentace RDS;
Nosná konstrukce bude řešena jako spojitý nosník o 3 polích. Mostovka bude konstrukčně
řešena z předem předpjatých tyčových prefabrikovaných nosníků a spřažené železobetonové desky. Spřažená deska může být řešena kombinací ztraceného prefabrikovaného bednění a monolitického betonu.

Za zpracovatele:
Doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., FEng.
Zodpovědný řešitel
Vedoucí Katedry betonových a zděných konstrukcí
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Ing. Vladimír Brejcha, FEng.
Viceprezident, Inženýrská akademie České Republiky

