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1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
a. Zhodnocení staveniště 

Staveniště se nachází v centrální oblasti Prahy 5 - Slivenec, v zástavbě vilových bytových domů.  
Vyhodnocení současného stavu konstrukce vozovky – vozovka je ve špatném technickém stavu. 
Příčinou současného stavu je stáří komunikace a nedostatečné odvodnění komunikace a 
nejbližšího okolí, a tedy pohyb vody po komunikaci. 
Ulice Višňovka je šířky 3,30 – 5,80 m, povrch komunikace je převážně se štěrkovým nebo  
asfaltovým povrchem, s nerovnostmi a různými porušeními.  
Stavebně historický průzkum – nebyl požadován. 
Stavba není kulturní památkou, je však v památkové chráněné zóně. 

 
b. Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Stavba nemění svoji urbanistickou funkci ani architektonické řešení, okolních pozemků se úprava 
nedotkne. 

 
c. Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 

řešení vnějších ploch 

Předmětem stavby je oprava ulice v dané lokalitě. 

Navrhovanou úpravou dojde ke zlepšení povrchu pojížděné části komunikace. 
Stavba není členitá. 
Stavby pozemní nepřicházejí v úvahu, stavby inženýrské rovněž ne.  
Řešení vnějších ploch (komunikace) – nepřichází v úvahu (jedná se pouze o vyrovnání či 
výškovou úpravu jedné komunikace). 

 
d.      Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

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. 

 
 
e.    Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 
svážném území 

Stavba nemá vliv na dopravu v klidu. Nenachází se na poddolovaném ani svážném území. 
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f.  Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Stavba svou kategorií nespadá do procesu vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí (podle 
zákona ENR č. 244/1992 Sb. - EIA). 

Budoucí staveniště tvoří samotný pozemek ulice Višňovka. 

Zásahy do zeleně se nepředpokládají, v lokalitě jsou v okolí komunikace nebo v sousedních  
plochách zeleně vzrostlé stromy, do kterých nebude stavební činností zasaženo. 
V oblasti jsou zemědělsky obhospodařované pozemky. 
Zásah do LPF  - nepřichází v úvahu. 
Zásah do ZPF  - nepřichází v úvahu. 
Samostatný  pedologický průzkum nebyl proveden vzhledem k tomu, že žádný pozemek s ornou 
půdou není stavbou dotčen.  
Humózní vrstvy se ve stavbě nevyskytují. 

V širším okolí stavby nejsou dokumentovány  vodní zdroje využívané jako zdroje pitné vody ani 
do území nezasahují ochranná pásma  vzdálenějších vodních zdrojů. 
 

ZÁBORY POZEMKŮ jsou uvedeny v SO 101 v příloze č. E.1.6. Majetkoprávní elaborát a jsou 
sestaveny z podkladů poskytnutých  Katastrálním úřadem Praha  - Slivenec. 
 

Dočasné zábory se v této stavbě vyskytují, jedná se o obvod stavby. Na ploše dočasného záboru 
jsou umístěny plochy zařízení staveniště. 

ZÁBOR POZEMKŮ  TRVALÝ DOČASNÝ DO  1 
ROKU 

DOČASNÝ NAD 1 
ROK 

C E L K E M  není 1450 m2 není 
Z TOHO  :    

    

ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA není není není 

LESNÍ  PŮDA není  není není 

VODNÍ PLOCHY nejsou nejsou nejsou 

 
 
CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO DOTČENÉHO ÚZEMÍ   

V zájmovém území se nenacházejí sousední plánované stavby.  

Změna dosavadního využití území se nepředpokládá, neboť oprava ulice je navržena v rozsahu 
stávající ulice Višňovka.  

Stavba nemá vliv (nepříznivý dopad) na životní prostředí. Odpad ze stavby se předpokládá, je 
popsán v SO 101 v příloze Projekt nakládání s odpady z výstavby. Ochrana ŽP po dobu výstavby 
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není řešena, předpokládá se, že hluk způsobený stavebními pracemi při rekonstrukci nepřesáhne 
přípustné hladiny hluku ve dne (v noci se stavební práce nepředpokládají). 

g. řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 

Řešení z hlediska obecně technických požadavků zabezpečujících užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace : 

Z hlediska plnění požadavků vyhl. č. 369/01 Sb. se stavba „Oprava ulice Višňovka, Praha 5 - 
Slivenec“ neposuzuje podle § 1, odst. 1c) – stavba občanského vybavení v částech určených pro 
užívání veřejností. 
Projekt tedy není zpracován podle vyhl. č. 132/98 Sb., § 18 – v návrhu jsou dodrženy obecné 
technické požadavky zabezpečující užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace.      
 
h. průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 

ÚMČ Slivenec podmínky výzvy 08/2009 
DALŠÍ  PODKLADY :   

Ing. Vratislav Straka - GK Polohopisný  a výškopisný plán 1:500 09/2009 
KÚ Praha – Slivenec snímky map katastru nemovitostí 10/2009 
KÚ Praha – Slivenec výpisy z katastru nemovitostí 

 a pozemkového katastru 
10/2009 

Podklady od jednotlivých správců inž. sítí  10/2009 
Vyjádření orgánů státní správy a dotčených organizací v průběhu zpracování PD.   
Soubor platných ČSN, TP, TKP a směrnic pro projektování   
 
i. údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém 

Vytýčení objektu SO 101 je podrobně zpracováno  v příloze č. E.1.5. SO 101. 

Vytýčení objektu je dáno hlavními body jednotlivých lomů chodníků v souřadnicích (tj. body rohů 
chodníků a body oblouků chodníků).  

Vytýčení je zpracováno v souřadném systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. 

 
j. členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory a přehled budoucích správců 
 
Členění stavby je dáno technickými a konstrukčními předpoklady řešení: 
                O B J E K T 
  

 

 OBJEKTY ŘADY 100  
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SO 101 OPRAVA ULICE VIŠŇOVKA  

SO 102 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ        

 

k. vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby.  

Negativní účinky provádění stavby na okolí stavby se nepředpokládají, proto není plánována 
ochrana okolí stavby. Možné je krátkodobé zatížení sousedních obytných domů hlukem při 
vlastních stavebních pracích. Hluková zátěž po dobu výstavby bude pokud možno minimalizována, 
nepřekročí přípustné denní limity. 

Negativní účinky stavby po jejím dokončení se rovněž nepředpokládá. 
 
l. způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Zdraví a bezpečnost pracovníků je zajištěna jejich proškolením a zkušenostmi s prací tohoto typu. 
Za toto proškolení zodpovídá dodavatel stavby. 

Tím je minimalizováno nebezpečí vzniku pracovního úrazu pracovníků. 

2.   Mechanická odolnost a stabilita  
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a po dokončení výstavby 
její užívání nebude mít za následek 

a) zřícení stavby nebo její části, 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

3.   Požární bezpečnost  
  

Stavba je navržena tak, aby se po dokončení rekonstrukce chodníků nezměnila její požární 
odolnost či bezpečnost. 
a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu - splněno, 
b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě - splněno, 
c) omezení šíření požáru na sousední stavbu - splněno, 
d) umožnění evakuace osob a zvířat  - splněno, 
e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany - splněno. 

4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Rekonstrukce chodníků nebude mít vliv na hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí. 
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5.   Bezpečnost  při užívání  
Rekonstruovaná vozovka nemá vliv na bezpečnost provozu vozidel v dané lokalitě, ale výrazně 
zvýší bezpečnost řidičů vozidel komunikaci používající. 

6.    Ochrana proti hluku 
Ochrana proti hluku po dobu výstavby není samostatně řešena. 

Po dobu výstavby hluk z výstavby nepřekročí přípustné denní limity. 

7.    Úspora energie a ochrana tepla 
Nejedná se o bytovou stavbu, proto není předmětem této stavby splnění požadavků na 
energetické úspory. 

8.   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
Stavba nespadá do staveb, kde je nutné řešit údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení 
stavby. Více viz. kapitola 1.g. 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

Radon, agresivní spodní vody, seismicita a poddolování se v oblasti stavby nevyskytují. 

10. Ochrana obyvatelstva 

Základní požadavky na stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva je splněno. 

11. Inženýrské stavby  (objekty) 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod – je součástí stavby, řeší SO 101 
b)    zásobování vodou po dobu výstavby – je součástí stavby, řeší SO 101 v části POV 
c)    zásobování energiemi po dobu výstavby – je součástí stavby, řeší SO 101 v části POV 
d)    řešení dopravy po dobu výstavby – je součástí stavby, řeší SO 102 - DIO 
e)    povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav – není součástí stavby 
f)    elektronické komunikace – nejsou součástí stavby 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

Se na stavbě nevyskytují. 
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V Praze dne 10 / 2009 
        Vypracovala : Ing. Jana Dušková 


