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T E C H N I C K Á     Z P R Á V A 
SO 102 – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 

 
 
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE                  
 

1.1.  STAVBA                                                                                                         
Název stavby:  Oprava ulice Višňovka    
Místo stavby:  Praha 5 - Slivenec 
Druh stavby:   rekonstrukce 
Stupeň PD:  DSP v podrobnostech RDS 
Název objektu : SO 102 – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 
Místo stavby :  Praha – Slivenec 
Katastrální území:  Praha – Slivenec 
 
1.2.  INVESTOR (OBJEDNATEL DOKUMENTACE) 

Majitel (SPRÁVCE)  pozemků a investor : Městská část Praha Slivenec 

                                                                    K Lochkovu 6, 154 00 Praha – Slivenec 
 

1.3.  PROJEKTANT (ZHOTOVITEL DOKUMENTACE) 
Název projektanta:  Ing. Jana Dušková  
Adresa projektanta :  Cuřínova 589/12, 142 00, Praha 4 - Kamýk  
IČO projektanta :   610 24 988  
Zpracovatelský tým:  hlavní inženýr projektu,  

zodpovědný projektant ing. Jana Dušková - autorizovaný  
inženýr v oboru dopravní stavby 

        (číslo autorizace 0008130)  

PODZHOTOVITELÉ : 
-  geodetické práce, majetkoprávní elaborát :  Ing. Vratislav Straka - GK 
 V Lískách 1780/5, 142 00 Praha 4 - Krč, mob. 604 403 811, IČO 12613436 
 

2. ÚVOD 

 Dopravně inženýrské opatření je navrženo na základě požadavku objednatele – Městské 
části Praha - Slivenec.  

Důvodem dopravních opatření je oprava části ulice Višňovka, v Praze 5 - Slivenci. 
  Předpokládaný termín akce je v letních měsících roku 2010, celková doba stavebních prací 
bude cca 3 týdny na každou etapu, celkem tedy 6 týdnů.  
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Během provádění stavebních prací bude omezen provoz a znemožněn vjezd automobilové 
dopravy v místě prací, parkování omezeno rovněž bude.  
Oprava ulice bude probíhat za úplné uzavírky části komunikace, bez omezení provozu na 
přilehlých komunikacích.  

Rozsah omezení je zakreslen v situaci DIO. 

3. Všeobecné údaje : 

Jedná se o úpravu provozu v jedné obousměrné ulici po dobu rekonstrukčních prací.  

V současné době neexistují po stranách ulice Višňovka parkovací stání. V místě plánovaných stav. 
prací se neparkuje. 

Pro průjezd vozidel i po dokončení zůstanou zachovány dva jízdní pruhy šířky min. 3,30 - 5,80 m. 

Je navržena oprava současné konstrukce vozovky. Rekonstrukce představuje změnu – tj. úpravu 
současné konstrukce vozovky na novou konstrukci, tvořenou asfaltovým betonem. 

Touto novou úpravou se zkvalitní pohyb řidičů v oblasti.  
Celková plocha opravy vozovky v ulici Višňovka činí 1450 m2. 

4. STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ SITUACE 

 Ulice Višňovka je obousměrná dvoupruhová dopravně málo významná místní komunikace,   
bez pruhů pro parkování (v místě plánované rekonstrukce se na okraji komunikace neparkuje). 
Dopravně se jedná o místní velmi  málo frekventovanou obslužnou komunikaci. Vozidla v ulici 
v podstatě neparkují. 
 

V ulici Višňovka, na níž je plánováno úplné dopravní omezení, není vedena žádná linka 
městské hromadné dopravy.  Plánovaná oprava vozovky nebude mít vliv na provoz MHD. 

 

5.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY 

Tento objekt SO 102 řeší dopravně inženýrské opatření při realizaci rekonstrukce chodníku 
v dané lokalitě. Stavební práce se předpokládají ve dvou úsecích v celkové délce cca 350 m 
(220+130 m).  Úplné omezení bude v celkové délce cca 350 m.  

Realizace bude prováděna dle projektu POV ve dvou stavebních etapách v celé šíři 
komunikace tak, aby byl termín realizace co nejkratší, práce byla provedena kvalitně a v neposlední 
řadě aby se zamezilo nebezpečí pro pracovníky zhotovitele na pracovišti. 

Průjezd vozidel IZS bude i nadále umožněn po dobu stavebních prací v ulici Višňovka, 
k obytným domům přístup vozidel a popelářů bude umožněn ulicí Višňovka jen 
v nerekonstruovaných úsecích. 
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6. NAVRHOVANÉ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Vzhledem k rozsahu prací a důležitosti komunikace je požadována objednatelem úplné 
omezení dopravy v místě prací a co nejkratší uzavírky částí komunikace v místě prací.  

Stavba bude prováděna ve dvou stavebních etapách. I pro zajištění dopravní obsluhy bude 
ulice Višňovka v úseku probíhajících stavebních prací nepřístupná (v místě stavebních prací 
nebude vjezd povolen), povolen bude vjezd vozidel IZS, do okolních ulic a nerekonstruované části 
ulice Višňovka nebude vjezd omezen. Během prací bude zajištěn pouze pěší přístup do obytných 
objektů. Bude vyloučeno rovněž parkování vozidel v úseku výstavby.  
 

ETAPY VÝSTAVBY  

Termín realizace je stanoven na letní období – měsíc červenec až srpen roku 2010.  

1. etapa výstavby 
Termín zahájení       ................................…......... ………………..         05.07.2010 
Termín dokončení    ................................…......... ………………           25.07.2010 

2. etapa výstavby 
Termín zahájení       ................................…......... ………………..         26.07.2010 
Termín dokončení    ................................…......... ………………           15.08.2010 
 

JEDOTLIVÉ ETAPY VÝSTAVBY:  
• po celou dobu stavebních prací je nutné zachovat přístup vozidlům IZS a požárním vozidlům 
• stavební práce předpokládají uzavření provozu v dotčeném úseku pro pojezd OA 
• většina prací bude prováděna za vyloučení provozu, a po celou dobu bude zajištěn pěší 

přístup k obytným budovám  

Místa prací budou označeny svislým dopravním značením Z 2. Místa prací výkopů budou 
ohrazena oplocenkami proti vstupu pěších.  

Přechodné dopravní značení po dobu výstavby – DIO –  je navrženo podrobně v příloze číslo E.2.2.  
Situace DIO - jednotlivé etapy výstavby.  

1. etapa v ulici Višňovka se nachází v severní části komunikace. Předpokládaná celková doba 
rekonstrukčních prací bude maximálně 3 týdny na tuto etapu výstavby.  

2. etapa v ulici Višňovka se nachází v jižní části komunikace. Předpokládaná celková doba 
rekonstrukčních prací bude maximálně 3 týdny na tuto etapu výstavby.  

1. den začátku prací je třeba oba směry jízdy opravovaného úseku označit dočasnou svislou dopravní 
značkou IP 22 s textem „ULICE VIŠŇOVKA NEPRŮJEZDNÁ“ a A15 (Práce na silnici) umístěné na ul. 
Višňovka a K Homolce, a je nutné na začátek a konec opravovaného úseku umístit svislé dopravní 
značky Z 2 (Ohraničení opravovaného úseku)  spolu se  zákazem  vjezdu B 1 a  dodatkovou  tabulkou  
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E 12 s textem „MIMO VOZIDEL STAVBY“.  

Přehled zapůjčených značek: 

1. ETAPA VÝSTAVBY: 

 2 ks A 15 (3 týdny)                                                

1 ks E 7b (3 týdny) 

2 ks B 1 (3 týdny) 

2 ks E 12 „MIMO VOZIDEL STAVBY“ (3 týdny)  

 3 ks E 22 „ULICE VIŠŇOVKA NEPRŮJEZDNÁ“ (3 týdny) 

1 ks C 2b (3 týdny)                                       

2 ks  Z 2 (3 týdny)  

 

2. ETAPA VÝSTAVBY: 

 2 ks A 15 (3 týdny)                                                

2 ks E 7b (3 týdny) 

2 ks B 1 (3 týdny) 

2 ks E 12 „MIMO VOZIDEL STAVBY“ (3 týdny)  

 3 ks E 22 „ULICE VIŠŇOVKA NEPRŮJEZDNÁ“ (3 týdny) 

1 ks C 2c (3 týdny)                                       

2 ks  Z 2 (3 týdny)  

 

7. MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA 
Ulicí Višňovka – dotčeným místem stavby – nejsou vedeny žádné linky městské hromadné 

dopravy.  Plánovaná oprava vozovky nebude mít vliv na provoz MHD. 

8.  SVĚTELNĚ ŘÍZENÉ KŘIŽOVATKY 

 Navržené dopravní opatření se nedotýká světelně řízených křižovatek. 

9.  SVISLÉ A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

 Návrh úprav svislého provizorního dopravního značení pro jednotlivé etapy výstavby je 
zpracován v  situaci v měřítku 1 : 833.  

Stávající dopravní značky, které by byly v rozporu s navrženým dopravním režimem, budou 
zakryty.  
 Dopravní značení musí být v reflexním provedení, v souladu s platnými technickými 
podmínkami.  

Po dokončení povrchů bude provedeno svislé a vodorovné vodorovné dopravní značení  
podle schváleného projektu (SO 101), resp. pasportu TSK.  
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10. ZÁVĚR 
 
 Projekt DIO je zpracován v souladu s platnými předpisy, zejména: 
• zákon  č. 361/2000 Sb. o bezpečnosti  a  plynulosti  provozu na pozemních komunikacích  
• vyhl. MDaS č. 30/2001 Sb. o pravidlech silničního provozu 
• technické podmínky TP 66 "Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních    

komunikacích”  
Provizorní dopravní značení bylo zpracováno podle „Zásad pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích“ druhé vydání s účinností od 1.12.2002 a „Zásad pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích“ druhé vydání s účinností od 1.1 2004, vycházející ze zákona č. 361/2000 
Sb. a změnách ve znění pozdějších předpisů z Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 
Sb. 
Dopravní značky navržené pro zabezpečení pracovních míst a objízdných tras musí být provedeny 
v retroreflexní úpravě. Rozměry značek stanovuje ČSN 01 8020. Dopravní značky budou umístěny 
na ocelových sloupcích, velké informativní značky se upevňují do podkladní desky. 
Staveništní doprava bude vjíždět na plochy ZS na chodníku z přilehlé komunikace - viz situace 
POV, a při vjezdu a výjezdu musí dopravu řídit pracovníci stavby. 

 

11. SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY : 
 
SO 101 – OPRAVA ULICE VIŠŇOVKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze 10 / 2009                  vypracovala: Ing. Jana Dušková 
 


