
„Oprava ulice Višňovka, Praha 5 – Slivenec“  
DSP                                                           10/2009 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA       
 

 Strana 1 
 

 
 
 
 
 

A.   PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 
Obsah :  
 

a. Identifikační údaje stavby a objednatele                                         ................. 2 
b. Údaje o dosavadním využití                                                       ................. 3 
c. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu 

 
................. 

 
3 

d. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů ................. 3 
e.   Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu ................. 4 
f. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního 
rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb 
podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

 
 
................. 

 
 
4 

g. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující 
stavby  a jiná opatření v dotčeném území 

 
................. 

 
4 

h.  Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu způsobu 
osazení (tj. postupu výstavby) 

 
................. 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praha  10 / 2009                                                     Sestavila :     Ing. Jana Dušková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Oprava ulice Višňovka, Praha 5 – Slivenec“  
DSP                                                           10/2009 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA       
 

 Strana 2 
 

 
 

a. Identifikační údaje stavby a objednatele 
 
 
1.1.  STAVBA 
Název stavby:  Oprava ulice Višňovka 
Místo stavby:  Praha 5 - Slivenec 
Druh stavby:   rekonstrukce 
Stupeň PD:  DSP v podrobnostech RDS 
 
 
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 
 Trnková 1769, 142 00 Praha 4, mob. 604 403 811, IČO 12613536, DIČ CZ460423169 
 
 
CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ ÚČEL :  

Oprava povrchu ulice Višňovka, která lemuje zástavbu obytných domů od hřbitova k ul. K 
Homolce. 
Rekonstrukce povrchu komunikace v části ulice bude navržena tak, aby byl nově opraven povrch 
silnice a zajištěno tak funkční odvodnění povrchu silnice. 
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b.  Údaje o dosavadním využití 
Předmětem stavebních úprav je oprava povrchu ulice Višňovka, lemující po jihovýchodní straně 
obytnou část ulice Višňovka, od hřbitova k ul. K Homolce. 

Komunikace je v současné době využívána pro obsluhu obytných budov a k bydlení a jako 
přístupová komunikace ke hřbitovu. Je ve špatném technickém stavu. Příčinou současného stavu 
je stáří komunikace a nedostatečné odvodnění komunikace a nejbližšího okolí, a tedy pohyb vody 
po komunikaci. 

Rekonstrukce spočívá ve výměně povrchu vozovky – stávající asfaltový povrch bude nahrazen 
novým povrchem z asfaltového betonu v pojížděné části komunikace a v doplnění odvodňovacích 
žlabů a jedné uliční vpusti. 
Území je zastavěno přiměřeně, spíše ojediněle, v nejbližším okolí se nachází zástavba vilových 
obytných domů. 

Stavební pozemek tvoří parcely č. :  1210/1, 1367/1, 1699 a 1702, 1974/1 
Okres :     3100 Hlavní město Praha 
Obec :     554782 Praha 
Katastr :    750590 Slivenec 
Druh pozemku :   ostatní plocha 
Využití pozemku :   ostatní komunikace 
Vlastnické právo :   Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, č.p.2 

Staré Město, Praha, 110 01 
popř. Městská část Praha – Slivenec 
K Lochkovu 5/6, Slivenec, 154 00 Praha 514 

   
 
c.  Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu 
Nebyly provedeny žádné průzkumy. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je z ulice 
Višňovka na ulici Granátovou a Nefritovou a následně na ul. Ke Smíchovu, nebo na ul. K Homolce. 

Napojení na vodovod, kanalizaci, rozvod plynu – v ulici Višňovka je možné toto napojení (toto 
napojení bude potřeba pro vlastní stavební práce).                 
 
 
 
d.    Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
Dotčené orgány nevznesly žádné požadavky. 
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e.   Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Obecné požadavky na výstavbu budou dodrženy. Záruku přebírá odborná dodavatelská firma, 
která bude vybrána na základě výběrového řízení. 

 

 
f.   Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 
popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 
stavebního zákona 
Regulační plán není stavbou změněn, stavební úpravy na chodnících nepodléhají územnímu 
rozhodnutí ani územně plánovací informaci. 
 
 
 
g. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby  a 
jiná opatření v dotčeném území 
Jiné plánované stavby se v blízkém okolí nevyskytují a nepředpokládají. 
 
 
 
h.  Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu způsobu osazení (tj. 
postupu výstavby) 

Předpokládaní lhůta výstavby je plánována na letní měsíce roku 2010. 

- zahájení stavby :     07 / 2010   

- etapizace a uvádění do provozu :   po polovinách 

- dokončení stavby :     08 / 2010 

 
 
 
 
 
V Praze dne 10 / 2009 
 
 
 
 
 
         
 
                       Vypracovala : Ing. Jana Dušková 


