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1. Úvod 
 
Předmětem dokumentace je Projekt pro provedení stavby regenerace centra MČ 
Slivenec v Praze 5, který je zpracován na základě předchozích stupňů dokumentace, 
zejména studie a dokumentace dle přílohy č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb.. (Projektil 
architekti s.r.o.). 
 
 

2. Rozsah úprav 
 
Regenerace centra zahrnuje tyto práce: 
- úpravu rozsahu stávajících průjezdných komunikací Ke Smíchovu a K Lochkovu  
- vymezení příčného profilu vozovek komunikací obrubníky, prostorová úprava 
stávající křižovatky (s předpokládaným vyvýšením její plochy do úrovně okolních 
ploch pro pěší při jejích budoucích úpravách v souvislosti s budováním kanalizace) 
- vyřešení stavebních úprav stávajících zastávek autobusů MHD  
- zvětšení rozsahu okolních pěších ploch na veřejných prostranstvích před školou, 
místním úřadem, dvorem křížovníků a kostelem Všech svatých 
- úpravu prostoru za stávající pizzerií v okolí bývalé hasičské zbrojnice, úpravu jeho 
propojení s plochou před kostelem 
- minimalizaci ploch existujících vjezdů do nemovitostí kolem komunikací   
- úpravu sítě cest kolem rybníčka a v parku 
 
 

3. Stávající stav 
 
Vozovky stávajících průjezdních komunikací K Lochkovu a Ke Smíchovu mají povrch 
živičný. Vozovky těchto komunikací jsou dvoupruhové obousměrně pojížděné 
s nepravidelnou šířkou 5,8 až 7,0 m. Vozovka je částečně lemována obrubníky různé 
velikosti a kvality, které jsou značně poškozeny. Na povrchu vozovek jsou dopravním 
vodorovným značením vyznačeny přechody pro chodce, značení přechodů je 
doplněno svislými značkami IP6. 

U školy jsou rovnoběžně s hranami stávajícího přechodu pro chodce  osazeny  
mobilní zpomalovacími prahy. Na vozovce  z obou směrů k přechodu jsou nastříkány 
nápis „Pozor děti!“ barevné trojúhelníky dopravní značky Pozor děti!. V obou 
směrech jsou v těsné blízkosti tohoto přechodu situovány stávající zastávky 
autobusů MHD umístěné na jízdních pruzích komunikace Ke Smíchovu, bez 
samostatných zálivů. Přístřešek pro cestující je umístěn pouze v jednom směru a je 
v bídném stavu. 

Povrchy stávajících chodníků kolem komunikací Ke Smíchovu a K Lochkovu 
jsou většinou živičné, vjezdy k nemovitostem mají povrchy betonové nebo dlážděné. 
Ostatní místní komunikace pro obsluhu okolních domů jsou v oblasti centra slepé se 
stávajícími povrchy zpevněnými i nezpevněnými. 

Současný režim dopravy v klidu je v oblasti centra poněkud chaotický, 
jednotlivá parkovací místa nejsou jednoznačně vyznačena. Parkuje se na místech na 
ploše z vegetačních tvárnic před křížovnickým dvorem, dále na pruhu před místním 
úřadem, v oblasti u  rybníka - na ploše za pizzerií a na komunikaci v okolí vjezdu do 
autocampu (využíváno místním autoservisem). Další neurčitá plocha využívaná pro 
parkování je v předprostoru školy. 
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 4. Návrh úprav povrchů 
 
Prostor nynější křižovatky je výrazně rozdělen vozovkami komunikací. Cílem úpravy 
je vytvoření celistvého prostoru významné části centra, zejména před kostelem, 
v parku a okolí a provázání s protější, západní částí centra.  

V této dokumentaci řešíme úpravu rozsahu vozovky průjezdní komunikace 
s jejím novým vymezením pomocí osazených obrubníků a vymezujících sloupků. 
Úprava vlastního povrchu vozovky průjezdních komunikací Ke Smíchovu a 
K Lochkovu (včetně zvýšení nivelety v oblasti před kostelem a dvorem) v oblasti 
centra Slivence bude náplní samostatné projektové dokumentace. 
 
Zásady úprav zpevněných ploch 
 
4.1 Dlážděné chodníky 
Podél nově osazených obrubníků průjezdních komunikací navrhujeme oboustranné 
zvýšené dlážděné chodníky v minimální šířce 2,0m. Z důvodů nepříznivých 
stávajících situačních poměrů (rohy stávajících objektů) budou chodníky lokálně 
zúženy na min. 1,5m. Občasné stávající zelené proužky mezi vozovkou a chodníkem 
budou zrušeny, respektive přesunuty k domům. 
 
4.2  Samostatné vjezdy do nemovitostí  
Vjezdy jsou napojené přímo na průjezdní komunikace. Jsou řešeny chodníkovými 
přejezdy dlážděnými kostkami střední velikosti 100/100mm. Nájezdní hrana vjezdů 
bude snížena na výšku šlápnutí 2cm a bude zhotovena obruba ze 2 řad velkých 
kamenných kostek 160/160mm uložených do betonu. V hranách každého přejezdu 
podél snížené obruby jsou navrženy hmatové úpravy. 
 
4.3 Mlatová úprava ploch a pěších cest 
Smyslem mlatové úpravy ploch je jejich přizpůsobení přírodním podmínkám a 
někdejším úpravám vyšlapaných povrchů stezek. Vznikaly po delší dobu pravidelným 
používáním a hutněním pěším provozem. Jejich umělá náhražka se dá realizovat 
konstrukcí z těženého kameniva a povrchovou zpevněnou úpravou na bázi 
stabilizované zeminy. Obruby budou provedeny z žulových kostek. Plochy ve svahu 
musí být členěny příčnými řadami žulových kostek omezující rychlost stékající vody a 
následnou erozi. 
 
4.4 V prostorech před školou a před křížovnickým dvorem usměrňujeme dělení ploch 
podle jednotlivých dopravních funkcí. Pro oddělení ploch bude použito místo 
zvýšených obrubníků prvků uličního mobiliáře – sloupky, lavičky, kontejnery na zeleň.  
Pěší plochy budou dlážděny kamennou mozaikou 60/60mm, plochy s možností 
pojezdu automobilů (převážně osobních) budou dlážděny štípanou kamennou 
kostkou 100/100mm (kroužková vazba). Plochy určené pro parkování osobních 
automobilů navrhujeme dlážděné štípanou žulovou kostkou 100/100mm (řádková 
vazba – je nutné použít I. jakostní třídu kamene s pravidelnou velikostí) nebo 
160/160mm (řádková vazba) se širší spárou cca 3cm, posléze prorostlou trávou 
nebo zasypanou štěrkem, který umožní vsáknutí srážkové vody do podloží. 

Vjezdy ke škole a na plochu před křížovnickým dvorem jsou oproti stávajícímu 
stavu mírně situačně upraveny, zúženy a napojení na průjezdní komunikace je 
řešeno chodníkovými přejezdy. Chodníkové přejezdy budou dlážděny stejně jako 
vjezdy štípanou kamennou kostkou 100/100mm (kroužková dlažba). 
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Nájezdní hrana bude snížena na výšku šlápnutí 2cm a bude zhotovena obruba ze 2 
řad velkých žulových kostek 160/160mm uložených do betonu. V hranách každého 
přejezdu podél snížené obruby jsou navrženy hmatové úpravy. 

Prostor před dvorem křížovníků navazuje na budoucí zvýšenou plochu 
rekonstruované křižovatky hlavních průjezdních komunikací. Souběžně s hranou 
křižovatky navrhujeme chodník pro pěší v šíři 3,0m lemovaný vodící linií  hmatových 
úprav  navazující na hmatové úpravy u přilehlých přechodů pro chodce. 

Na ploše u dvora křížovníků navrhujeme 10 kolmých parkovacích stání pro 
OA, z toho 1 stání bude upraveno pro osoby tělesně postižené. 

V místě stávajících vzrostlých stromů navrhujeme v souladu s návrhem 
v grafické příloze plochu s nezpevněným povrchem – v mlatové úpravě. 
 
4.5 Prostor přes školou 
Kolem výjezdové a vjezdové hrany nově zřízeného zálivu MHD bude osazeno 
zábradlí. Podél úzkého chodníku naproti pizzerii bude osazeno zábradlí s plnou 
skleněnou výplní (blátolap). 

Komunikace zpřístupňující stávající vjezdy do nemovitostí v prostoru před 
školou je navržena s ohledem na stávající vzrostlé stromy. V okolí stromů, které jsou 
ve zpevněných pochozích plochách, jsou v rámci objektu vegetačních úprav 
ponechány volné vegetační prostory. 

Před školou navrhujeme parkovací plochu pro 5 stání OA, z toho 1 pro osoby 
tělesně postižené. 
 
4.6 Park a okolí kostela 
Po úpravách křižovatky ulic Ke Smíchovu a K Lochkovu a také části travnatých ploch 
parku v okolí kostela se zvětší rozsah komunikací pro pěší. To přispěje ke změně 
charakteru prostředí a vznikne náměstí. Kolem stromů budou ponechány volné 
vegetační plochy umožňující ochranu kmenů a zasakování vody ke kořenovému 
systému. Bordura bude provedena z velkých žulových kostek 100/100mm osazených 
do betonového lože. 

V rámci změny sítě pěších komunikací dochází k přesunutí stávajícího 
chodníku vedeného v parku v souběhu s ulicí Ke Smíchovu k hraně vozovky. 
Chodník navrhujeme v šířce 2,0m s dlážděným povrchem. V prostoru parku budou 
založeny nové úseky vycházkových cest, jejichž povrch navrhujeme mlatový. Šířka 
chodníků uvnitř parku bude 1,5m. 

Hlavní parková cesta, která spojuje plochu před kostelem s komunikační větví 
v oblasti obytné zóny pod objektem pizzerie, bude v celkové šíři 3,0m a bude 
rozdělena na dvě poloviny – polovina s mlatovým povrchem a polovina s povrchem 
dlážděným. Mlatová část chodníku navazuje na mlatové cesty navržené a vedené  
po okrajích a hrázi stávajícího rekonstruovaného rybníčku. 

Řešení úpravy terénu v okolí rybníčku, jeho rekonstrukce a opěrná zídka se 
zábradlím lemující hráz rybníka z východní a jižní strany rybníčku, jsou předmětem 
objektu Drobná architektura. 
 
4.7 Prostor před úřadem a okolí 
V okolí vstupního schodiště do úřadu navrhujeme pochozí mozaikou dlážděnou 
plochu navazující na přechod pro chodce zahrnutý do budoucí zvýšené plochy 
křižovatky. Kolem stávajícího zachovávaného stromu je v objektu vegetačních úprav 
navržena úprava a ochrana okolí kmene. 
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Napojení pruhu přístupové komunikace ve tvaru oblouku se čtyřmi stávajícími 
vjezdy do dvorů nemovitostí jižně od budovy úřadu je nově upraveno chodníkovými 
přejezdy kolmo na komunikaci K Lochkovu. Funkčně je tento dlážděný prostor 
klasifikován jako místo ležící mimo veřejnou komunikaci. Chodníkové přejezdy  
budou dlážděny stejně jako komunikace štípanou kamennou kostkou 100/100mm 
v kroužkové vazbě. Nájezdní hrana přejezdů bude snížena na výšku šlápnutí 2cm  a 
bude zhotovena obrubou ze 2 řad velkých žulových kostek 160/160mm uložených do 
betonu. V hranách každého přejezdu a podél snížené obruby jsou navrženy hmatové 
úpravy. Zachováváme stávající jednosměrnou úpravu komunikace mezi prvním a 
posledním vjezdem a její vyznačení svislými dopravními značkami. 

Podél dlážděné plochy navrhujeme parkovací pruh se 6 šikmými stáními pro 
OA. Parkovací plocha bude vydlážděna  štípanými kamennými kostkami 160/160 se 
širší zatravněnou spárou. 

Osazení stávajících velkých kamenů zamezujících dnes najíždění vozidel na 
zelené plochy doporučujeme zachovat. 
 
4.8 Okolí pizzerie 
Dnešní místní obslužnou komunikaci odbočující kolmo z ulice Ke Smíchovu vedle 
objektu stávající pizzerie a celou navazující oblast v okolí rybníčku pojímáme nově 
jako dopravně zklidněnou komunikaci - obytnou zónu. 

Vjezd do obytné zóny je řešen chodníkovým přejezdem. Chodníkový  přejezd  
bude vydlážděn stejně jako navazující komunikace štípanou kamennou kostkou  
100/100mm v kroužkové vazbě. Nájezdní hrana přejezdu bude snížena na výšku 
šlápnutí 2cm a bude v rámci rekonstrukce průjezdních komunikací zhotovena obruba 
ze 2 řad velkých žulových kostek 160/160mm uložených do betonu. V hranách 
přejezdu a podél snížené obruby jsou navrženy hmatové úpravy. 

Podél stávající zdi navrhujeme pruh s povrchem z dlažby 160/160mm 
v řádkové vazbě se širšími  zatravněnými spárami. 

Komunikace obytné zóny se pod objektem bourané hasičské zbrojnice (na 
jejím místě bude vysazen strom) dělí na dvě slepé větve – východní a západní 
obsluhující stávající vjezdy do okolních nemovitostí. Obě větve budou vydlážděny 
štípanou kamennou kostkou 100/100mm v kroužkové vazbě. 

Na větvi západní zachováváme stávající propojení komunikace s ulicí 
K Lochkovu (v místě pod kostelem) pouze pro pěší. Komunikace bude ukončená za 
posledním vjezdem sloupkem. 

Východní větev dopravně zpřístupňuje řadu nynějších vjezdů na pozemky. 
Plochu jednotlivých vjezdů situačně vymezujeme grafickou přílohou a vytyčením 
bodů. Plocha vjezdů bude vydlážděna štípanými kamennými kostkami 16/16 se 
širokou zatravněnou spárou. Mezi jednotlivými vjezdy jsou nově vsazeny zelené 
plochy, které budou upraveny v rámci sadových úprav. 

Přístupové chodníky a plocha v konci východní větve budou vydlážděny 
štípanou kamennou kostkou 100/100mm. 

Mezi dvěma stávajícími uličními vpusťmi situovanými v komunikaci pod 
hasičskou zbrojnicí navrhujeme mělký dlážděný rigol, který kromě odvodňovací 
funkce svou stopou připomíná někdejší původní trasu zatrubněného potoka. Přibližně 
pod tímto rigolem bude též položena drenážní trubka pro odvodnění spodní úrovně 
pláně. 

Z jižní strany pizzerie dělíme plochu stávajícího náměstíčka použitím 
odlišného druhu dlažby na plochu pro restaurační stolky – řezaná kamenná dlažba 
100/100mm v řádkovém uspořádání na vazbu a na plochu parkoviště s 15 kolmými 
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stáními pro osobní auta – štípaná kamenná dlažba 100/100mm taktéž v řádkové 
vazbě. Vjezd na parkoviště je navržen od jihu. Jedno krajové parkovací stání 
s dostatkem bočního prostoru je vyhrazeno pro osoby tělesně postižené. Plocha je 
řešena v jedné výškové úrovni bez zvýšených obrub. 

Podél západního líce objektu pizzerie zachováváme propojení se zastávkou 
autobusů MHD. Rušíme stávající schodiště a navrhujeme chodník s povrchem 
z poloviny dlážděným a z poloviny s povrchem v mlatové úpravě navazující 
materiálově na chodník přilehlého parku. 
 
Návrh skladby ploch - spárořez 
Spárořez je popsán v samostatném výkrese. Návrh se týká zejména plochy pro pěší 
navržené z mosaiky – skladba S6. Skladbu navrhl MgA. Jan Šerých a je jeho 
autorským dílem. Skladba je uvedena v několika variantách. V rámci dodávky je 
nutné tyto varianty, a případně i další jim podobné, vyzkoušet na zkušebních 
plochách rozměru 2x2m a teprve poté zvolit vybranou variantu k dodávce. Varianty 
se budou lišit v barvě a použitém materiálu (žula, vápenec). 
 
 
5.   Konstrukce ploch 
Členění ploch a jejich povrchové úpravy byly popsány výše. Vlastní skladby jsou 
navrženy v intencích technického předpisu TP 170 Navrhování vozovek pozemních 
komunikací. 

 
S1 
Vozovka komunikací a pojížděných ploch – kroužková vazba 
D2-D-1 tř. zat. V 
- žulová dlažba drobná 100/100mm štípaná  DL I      80 mm   
- lože HDK 4/8mm      HDK    40 mm   
- štěrkodrť       ŠD 200 mm 
- štěrkodrť       ŠD 200 mm 
  celkem         520 mm 

 
    S2 

Vozovka plochy za pizzerií a před dvorem křížovníků – řádková vazba 
- žulová dlažba drobná 100/100mm štípaná  DL I      80 mm   
- lože HDK 4/8mm      HDK    40 mm   
- štěrkodrť       ŠD 200 mm 
- štěrkodrť       ŠD 200 mm 
  celkem         520 mm 
Zaspárování drtí HDK 4/8mm 
 
S3 
Předzahrádka u pizzerie – řezaná řádková dlažba 
- žulová dlažba drobná 100/100mm řezaná   DL I      80 mm   
- lože HDK 4/8mm      HDK    40 mm   
- štěrkodrť       ŠD 150 mm 
- štěrkodrť       ŠD 200 mm 
  celkem         470 mm 
Zaspárování křemičitým pískem, zametení 
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S4 
Zrušeno 
 
S5 
 Vozovka  zatravněných pojížděných ploch se širší spárou - parkoviště  
- žulová dlažba velká 160/160mm štípaná   DL I  120 mm   
- lože HDK 4/8mm      HDK    50 mm   
- štěrkodrť       ŠD 150 mm 
- štěrkodrť       ŠD 200 mm 
  celkem         520 mm 
Dlažba kladená se spárou 3cm vysypaná směsí zeminy a štěrkopísku v poměru 
1:1, cca 1cm pod horní okraj kostky. Poté budou spáry osety travním osivem 
v kvalitě parkového trávníku. 
 
S6 
Chodníky, pěší plochy  
- vápencová mozaika řezaná a žulová štípaná 60/60mm DL I   60 mm 
- lože štěrkopísek s vápnem     ŠP   40 mm 
- hrubé drcené kamenivo     HDK 250 mm 
  celkem         350 mm 
Zaspárování křemičitým pískem, zametení 

 
S7 
Parkové chodníky a plochy s mlatovým povrchem  

- hlinitý písek – zaválcovat do nosné vrstvy     10 mm 
   lze použít též drobné drcené kamenivo  DDK 0/4 
 - štěrk vibrovaný (nebo MKZ)   ŠV  140 mm 
 - štěrkodrť      ŠD  200 mm 
   celkem        350 mm 
 

S8 
Vyspravení živičného povrchu vozovky 
- asfaltový beton střednězrnný    ABS I    50 mm 
- asfaltový beton hrubý     ABH I    70 mm 
- obalované kamenivo     OKS I    80 mm 
- kamenivo zpevněné cementem   KSC  120 mm 
- štěrkodrť      ŠD  180 mm 
  celkem         500 mm 

 
Kostru vibrovaného štěrku tvoří hrubé drcené kamenivo HDK 32/63mm a výplň je ze 
štěrkodrti ŠD 0/16mm nebo drobného kameniva DK 2/11mm, která je do kostry 
zavibrovaná a uválcovaná. Povrch bude upraven hlinitým pískem s přírodním 
zabarvením nebo drobným drceným kamenivem frakce 0/4mm. Stavební materiály, 
kvalitativní parametry a provádění viz ČSN 73 6126 a normy související. 
 
       
Obrubníky 
Vozovka bude nově lemována obrubníky OP3 250/200, v místě zastávky MHD pak 
OP2. 
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Dlážděné plochy z kostky 100/100 a mlatové cesty budou lemovány řadou 
drobné kostky 100-120mm, které budou uloženy do betonového lože. Je vhodné, aby 
plochy dlažeb přecházely do travnatých ploch plynule a umožňovaly odtok srážkové 
vody do trávy. Stejná kostka bude použita jako odvodňovací práh na mlatových 
cestách o větším sklonu. 

Chodníky podél vozovek místních komunikací K Lochkovu a Ke Smíchovu 
budou na vnější hraně na styku s trávou lemovány štípaným obrubníkem 80/200, 
který svým osazením 60mm nad povrchem chodníku vytváří vodící linii pro osoby se 
sníženou schopností zraku a orientace. Obrubník bude kladený vždy po cca 2m 
s mezerou umožňující odtok vody z chodníku do trávy. 

Plochy dlážděné kostkou 160/160 s širokou zatravňovací spárou, budou mít 
krajní kostky směrem do trávy uložené do betonového lože. Tím bude vytvořen skrytý 
obrubník. Tyto krajní kostky budou zároveň vyčnívat o 60mm, což jednak usnadní 
pohyb slabozrakých a dále bude snižovat riziko najetí vozidla. 
 
 
6. Vybavení stavby z hlediska užívání osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
Dokumentace je navržena v souladu s Vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 
369/2001 Sb.  O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a doporučeným standardem 
technickým od autorů Viktora Dudra a Petra Lněničky - Navrhování staveb pro 
samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých osob. 
 Na každé parkovací ploše navrhujeme pro parkování tělesně postižených 
jedno vyhrazené parkovací  místo šíře 3,5m vyznačené svislou dopravní značkou 
IP12 s logem vozíčkáře O1. 
 
Hmatové úpravy    
Šířky jednotlivých pásů hmatových úprav budou provedeny v souladu s požadavky 
výše uvedených předpisů. V místech přechodů pro chodce budou varovné pásy 
podél snížené hrany chodníků  provedeny v šíři 40cm a signální pásy v šíři 80cm. 
Hmatové úpravy jsou navrženy dle Situace u zastávkových sloupků obou zastávek 
autobusů MHD. 

Varovné pásy v šíři 40cm budou provedeny dále v hranách chodníkových 
přejezdů určených pro vjezdy k nemovitostem nebo pro navrhované obslužné  
komunikace a podél snížených obrub na styku s vozovkou hlavní komunikace 
s výškovým rozdílem 80mm a menším. 

Hmatové úpravy ve formě varovných pásů šíře 40cm a signálních pásů šíře 
80cm navrhujeme ze specielní dlažby se strukturovaným  povrchem pro nevidomé (k 
mozaice např. typ COMCON v odlišném barevném odstínu). Pásy z  hmatné dlažby 
budou v dlážděných plochách z obou stran lemovány pásy šířky 250mm 
z kamenných dlaždic s broušeným povrchem.   
 
 
7. Odvodnění 
Povrch vozovek průjezdních komunikací je v současné době odvodněn do 
stávajících uličních vpustí situovaných  při okrajích vozovek průjezdních komunikací. 
Okolní stávající zpevněné plochy jsou odvodněny příčným sklonem povrchu vozovek 
a do vpustí. Tento způsob odvodnění okolních stávajících zpevněných ploch zůstane 
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ve většině případů zachován. Rozsah zpevněných ploch se oproti dnešnímu stavu 
ovšem zvětšuje. 

Ve vhodných místech využíváme dle Situace vsaku srážkových vod do 
sousedních  zelených ploch. 

Plochy části parkovišť navrhujeme pro zvýšení vsaku dešťových vod 
vydlážděné dlažbou s rozšířenou zatravněnou spárou. 
V oblasti pod pizzerií v okolí hasičské zbrojnice využíváme pro odvodnění 3 stávající 
uliční vpusti. Mezi dvěma dolními stávajícími vpustmi navrhujeme mělký dlážděný 
rigol. V hraně zanořených stávající vjezdů v konci východní větve obytné zóny 
navrhujeme nově litinovými rošty kryté polymerbetonové odvodňovací žlaby 
odvodněné přes žlabové  vpusti  přípojkami do stávajících odvodňovacích zařízení. 
 Před budovou pizzerie navrhujeme v chodníku odvodňovací žlab, pokud 
nebude možné jinak zvýšit vstup do pizzerie (např. vysunutím jednoho vnitřního 
schodu a úpravou dveří). Důvodem je, že terén u líce budovy po realizaci 20cm 
vysoké nástupní hrany autobusového nástupiště bude níže než tato hrana a 
srážková voda bude stékat k fasádě. Při realizaci úprav podél pizzerie směrem 
k rybníku je též nutné nahradit stávající venkovní žlab pro svedení dešťových srážek 
z okapního svodu pizzerie podpovrchovou přípojkou k níž se připojí též svod 
z odvodňovacího žlabu před pizzerií. Tato přípojka se napojí do stávajícího vyústění 
drenážního potrubí do rybníka. 
 Pláň vozovky komunikace obytné zóny u pizzerie a u vjezdu do autocampu 
bude odvodněna příčným sklonem 3% k podélně drenáži z PVC děrovaných trub. 
Drenáž bude zaústěna do stávajících uličních vpustí nebo kanalizačních šachet. 
 
 
8. Zemní práce 
V rozsahu nově navržených úprav bude v rámci této části dokumentace provedeno 
především vybourání všech stávajících zpevněných povrchů ploch a chodníků včetně 
stávajících obrubníků. Vybouraný materiál bude roztříděn a odvezen na skládky. 
Dlažby a obrubníky budou očištěny a uloženy pro případné následné použití. 

Taktéž proběhne v rámci přípravy území demolice stávajících zídek v prostoru 
kolem rybníčku, demolice stávajícího přístřešku u zastávek BUS MHD, a všech 
ostatních nadzemních objektů včetně vybourání základů. Součástí objektu Sadové 
úpravy je posouzení kvality dřevin a jejich odstraňování. 

Po provedení demolic stávajících zpevněných povrchů předpokládáme   
výkopové práce na tloušťku konstrukcí nově navržených zpevněných ploch a drobné 
terénní úpravy kolem nich. Ty budou předmětem drobných odkopávek. Zeminy 
budou odváženy na skládky do vzdálenosti cca 15 km a ukládány. 

Zemní pláň pojížděných ploch, parkovišť, vjezdů a chodníků bude zhutněna na 
hodnoty dle ČSN 72 1005 Miera zhutnenia cestných komunikácií  a bude vyhovovat 
ustanovením z ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních 
komunikací. 
 Pláň vozovek těchto ploch bude dohutněna do hloubky 50cm na 100-
102%PCS. Pláň   chodníků pro pěší v parku bude dohutněna na 95%PCS. Pláň 
komunikací, vjezdů a chodníků musí vykazovat minimální hodnotu modulu 
přetvárnosti Edef,2 = 45 MPa. Nebude li těchto hodnot možno při hutnění dosáhnout,  
bude nutno provést mechanickou či chemickou stabilizaci pláně. Předpokládáme, 
vzhledem k existenci stávajících zpevněným ploch, že tyto úpravy nebudou nutné. 
Pláň bude otevřena postupně, těsně před pokládáním konstrukčních vrstev vozovek, 
aby nedošlo k rozmáčení a rozbřednutí. 
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Při provádění výkopových prací v blízkosti vedení inženýrských sítí je třeba 
postupovat dle platných předpisů tak, aby nedošlo k jejich narušení. Práce v blízkosti 
kabelů budou prováděny ručně, po vytyčení správcem podzemního vedení. 
 
9. Bezpečnost práce na staveništi 
Při provádění stavebních prací je nutné se řídit vyhláškou č. 324 Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu z 31.7.1990 o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích ve znění následných předpisů a norem.
 Při provádění zemních prací bude dodržována zejména ČSN 733050. 
 
 
10. Inženýrské sítě 
 
Je uvažováno se zachováním současných inženýrských sítí a pouze doplněním 
několika připojení dešťových svodů. Obojí je orientačně vyznačeno v Koordinační 
situaci dle podkladů předaných správci sítí. 

Před zahájením zemních prací je nutné vytýčit a ověřit trasy veškerých 
stávajících inženýrských sítí za přítomnosti jejich správců.  

Při provádění výkopových prací v blízkosti vedení inženýrských sítí je třeba 
postupovat dle platných předpisů tak, aby nedošlo k jejich narušení. V okolí kabelů 
do vzdálenosti 1m na každou stranu předpokládáme ruční výkop. 

V trasách všech stávajících kabelů sdělovacích a elektrických vedení 
vedoucích pod navrhovanými vozovkami komunikací, parkovacími pruhy, vjezdy a  
dalšími plochami, kde je možný pojezd vozidel, budou provedeny kabelové  
chráničky z betonových TKII žlabů se zákrytovými deskami. Budou uloženy na 
betonovou 10cm silnou desku a obetonované v tloušťce 15cm betonem. Chráničky 
budou  provedeny dle skutečné polohy a dle skutečného počtu  zjištěných kabelů. 
Výšky poklopů stávajících kanalizačních šachet a stávajících uličních vpustí v nově 
řešených plochách  budou výškově upraveny. Výšky vodovodních a plynových 
uzávěrů budou upraveny do úrovně okolních zpevněných ploch nebo upravovaného 
terénu. 
 Součástí dokumentace jsou kryté odvodňovací žlaby. Jeden žlab je napojený 
nově navrženou přípojkou do stávajícího zařízení. Druhý žlab navrhujeme v chodníku  
před budovou pizzerie.     
 
 
11.  Dopravní značení a zařízení 
 
Dopravní značení průjezdních komunikací včetně označení přechodů pro chodce 
bude součástí samostatné projektové dokumentace úpravy průjezdních komunikací a 
v našem projektu je uvedeno pouze rámcově. Jedinou změnou je úprava polohy 
přechodu v místě mezi křižovatkou-náměstím a školou, kde se starý přechod posune 
blíže k náměstí včetně svislého dopravního značení a plastových prahů. 
 

V naší dokumentaci vyznačujeme nově svislými dopravními značkami začátek 
a konec nově navrhované obytné zóny u pizzerie svislými značkami IP26a  a IP26b + 
slepá komunikace IP10a. Vyhrazená parkovací místa pro invalidy budou vyznačena 
svislou dopravní značkou IP12 doplněnou logem vozíčkáře O1. Pro svislé dopravní 
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značení budou použity svislé dopravní značky střední velikosti v reflexní úpravě 
umístěné na kovovém sloupku v betonovém základu. 

Pro vyznačení jednotlivých parkovacích stání navrhujeme vzhledem k tomu, 
že parkovací plochy budou s povrchem z kamenných kostek se širokou spárou pro 
zatravnění, použití kovových atypických označníků umístěných v rozích jednotlivých 
stání.  

Kolem hrany budoucí zvýšené křižovatky navrhujeme v rozsahu dle Situace 
osazení kovových sloupků ve vzájemných vzdálenostech 2m. Sloupky budou typové 
osazené do betonového vrtaného základu. 
 
 


