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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby: ÚDRŽBA STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE 
Ulice Na Korálově a Za Křížkem pozemek p. č. 169/76, k. ú. Slivenec [750590] 

Investor: 

 MČ PRAHA - SLIVENEC 
 K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha 5 
 IČO: 00231312 

Generální projektant: 

 PK FLORA s.r.o. 
 Bořivojova 2420/19, 130 00 Praha 3 
 IČ: 29156556, DIČ: CZ29156556 
 ID DS: guckpux 

Zodpovědný projektant: 

 Dominik Plhoň  
 Radlík 820e 
 254 01 Jílové u Prahy 

Č. autorizace: AT DS 38844, ČKAIT č. 0013720 

Projektant: Dominik Plhoň 

Stupeň PD: projektová dokumentace pro provedení ÚDRŽBY 

Datum: 07/2020 
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2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

Předmětem řešení této části projektové dokumentace je návrh provedení údržby stávající částečně 

zpevněné místní komunikace ulice Na Korálově a Za Křížkem. Řešené území se nachází na pozemku 169/76 

v katastrálním území Slivenec. 

Začátek úpravy je ve styku hrany ulice Za Křížkem a ulice K Cikánce, konec úpravy je navržen v hraně styku 

ulice Na Korálově a ulice K Cikánce. Stavba se nachází pouze na pozemcích investora. 

3. POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

Řešené území se nachází v zastavěném území MČ Praha – Slivenec a to v jihozápadní části souvislé 

zástavby. Jedná se o stávající místní komunikaci III. třídy. Řešené území ulice Na Korálově a Za Křížkem je 

ve tvaru „U“. Stávající částečně zpevněný povrch vykazuje značné poruchy a propady po pokládce 

inženýrských sítí a vlivem působení eroze vody, která zejména do ulice Na Korálově stéká z ulice K Cikánce. 

Tok vody splavuje nečistoty níže ve směru sklonu území a zaplavuje stávající sousední pozemky. Prostor 

MK je vyhrazen hranou stávajících oplocení sousedních nemovitostí. Šířka prostoru MK je proměnlivá 

v rozmezí 5,25 m (ul. Za Křížkem) až cca 14,0 m (ústí ul. Na Korálově). 

4. POUŽITÉ PODKLADY, PŘEDPISY 

- digitální katastrální mapa (zdroj http://services.cuzk.cz/dgn/ku/), 

- ortofotomapy (zdroj mapy.cz), geoportal hl. m. prahy 

- geodetické polohopisné a výškopisné zaměření (subdodávka Geopohotovost s.r.o.) 

- průběhy stávajících IS (zdroj -výdej geografických dat IPR Praha) 

- ČSN 01 3466; výkresy inženýrských staveb, výkresy pozemních komunikací 

- ČSN 73 6110; projektování místních komunikací; změna Z1 

- ČSN 73 6102; projektování křižovatek na pozemních komunikacích Z2 

- ČSN 73 6005; uspořádání sítí technického vybavení 

- ČSN 73 6056; odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

- ČSN 73 6114; vozovky pozemních komunikací, základní ustanovení pro navrhování 

- ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení, Část 1: Stálé dopravní značky, včetně platné národní 

přílohy NA, 

- TP 170; navrhování vozovek pozemních komunikací 

- TP 171; vlečné křivky pro ověření průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací 

- TP 65; zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 

- TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, 

- TP 83; odvodnění pozemních komunikací 

- TP 100; Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích, 

- TP 133; zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 

- TP 169; zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích. 

- TP 218; navrhování zón 30 

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

- vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 

- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, 

- vyhláška MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a 

úprava řízení provozu na pozemních komunikacích, 

http://services.cuzk.cz/dgn/ku/
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- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb 

- Stavební zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 

předpisů 

- Vzorové listy staveb pozemních komunikací: VL 6 – Vybavení pozemních komunikací, část 6.1 

Svislé dopravní značení, 6.2 Vodorovné dopravní značení, 

- Vzorové listy VL 1; vozovky a krajnice 

- Vzorové listy VL 2.2; odvodnění  

- majetkové materiály získané na katastrálním úřadě 

- vyhodnocení pochozích průzkumů 

- fotodokumentace stávajícího stavu 

5. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Obecně 

Z pohledu technického řešení se jedná návrh souvislé údržby stávající místní komunikace. Cílem 

předložené projektové dokumentace je návrh jednoduše proveditelné údržby v takové míře, která zaručí 

životnost provedených úprav v rozmezí cca 10 – 15 let, kdy se počítá s provedením kompletní 

rekonstrukce dotčených i navazujících uličních prostorů místních komunikací. Dále je cílem navrhnout 

provedení údržby tak, aby bylo zajištěno v maximální možné míře odvodnění zpevněné plochy do zbývající 

plochy zeleně v uličním prostoru. 

Navržená komunikace je provedena v šířce 3,0 m – 3,50 m s ohledem na stávající příčné uspořádání 

prostoru místních komunikací. Vozovka je navržena s asfaltovým povrchem a nezpevněnou krajnicí ze ŠD. 

Vstupy a vjezdy na sousední parcely jsou navrženy ve stejné konstrukci a se shodným povrchem. 

Ulice Na Korálově a Za Křížkem 

Úprava je navržena v celkové délce 227,47 m, šířka 3,50 m ulice Na Korálově, 3,0 m ulice Za Křížkem podél 

navržené hrany bude provedena nezpevněná krajnice ve shodné šířce 0,50 m. Nezpevněná krajnice bude 

oproti niveletě komunikace min. o 0,03 m níže z důvodu zajištění odtoku vody mimo asfaltový povrch. 

Vozovka je navržena s jednotným příčným sklonem 2,50 % dle potřeby směru likvidace dešťových vod. 

Podélný sklon bude proveden dle přílohy č. 4 – podélný profil. V začátku a konci úpravy bude ve styku 

s komunikací ulice K Cikánce osazen přejezdový obrubník s maximální výškou šlápnutí +0,05 m dále bude 

na šířku stávajícího chodníku proveden sklon 2,50 % ve směru do ulice K Cikánce – toto řešení je 

bezpodmínečně nutné dodržet z důvodu zajištění správné likvidace směru odtoku vod z ulice K Cikánce. 

Vjezdy na sousední parcely budou provedeny se sklonem, který bude v daném místě vycházet. Vjezdy 

s úrovní nižší než bude niveleta vozovky je nutné doplnit u vytvarovanou prohlubeň vždy před parcelní 

hranicí tak, aby nedocházelo k odtoku vody na sousední parcely. Navržené plochy zeleně budou doplněny 

vhodně provedenou terénní prohlubní do hloubky cca 0,50 m. Takto provedená prohlubeň bude sloužit 

pro zadržení a však dešťových vod. Plochy zeleně musí být upraveny tak, aby nedocházelo k přelivu vody 

do sousedních parcel. 

Vozovka, vjezdy a vstupy: 

Povrch - asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 50 mm 

Příčný sklon -  jednostranný 2,50 % 

Podélný sklon dle přílohy číslo 4 



20021 
ÚDRŽBA STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE 

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ ÚDRŽBY 
Technická zpráva 

 

Stránka 5 z 6 

6. NÁVRH KONSTRUKCÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

Návrh jednotlivých skladeb byl proveden dle katalogu TP 170 – navrhování vozovek pozemních 

komunikací. Všechny použité skladby jsou patrné z tabulek v příloze 05 – vzorové příčné řezy. 

Návrh nivelety vozovky je proveden s ohledem na stávající stav; niveleta vozovky je mírně nadvýšena nad 

stávající průběh povrchu. Koncepce údržby je nastavena tak, aby pokud únosnost podloží dovolí, nebylo 

provedeno odtěžení stávajících vrstev do plné mocnosti dle vzorových řezů. Projektant předpokládá 

možnost zarovnání stávajícího povrchu odtěžením cca 50 mm a vyrovnání a vyspádování do 

požadovaného příčného sklonu zemní pláně 3,0 %, následně provést zhutnění na požadovanou hodnotu 

modulu přetvárnosti pláně druhého zatěžovacího cyklu Edef,2 = min 45 - 30 Mpa, který se stanovuje ze 

statické zatěžovací zkoušky deskou dle ČSN 72 1006 (míra zhutnění 102 % u zeminy F5 a F6 a 100% 

zhutnění pro ostatní zeminy). Dodavatel doloží průkaznými zkouškami. 

Pokud bude po odtěžení cca 50 mm horní vrstvy nalezena nesourodá pláň, bude nutné provést 

konstrukční vrstvu vozovky dle navržených vzorových řezů v plné mocnosti. 

Obrubníky navržené v hraně chodníkového přejezdu v začátku a konci úpravy budou uloženy do 

betonového lože s betonovou boční opěrou z C20/25n XF3. 

Sklon nezpevněné krajnice bude proveden 8% ve směru od hrany vozovky. 

Při provádění jednotlivých konstrukčních vrstev dodržovat zásady předpisu vzorové listy staveb 

pozemních komunikací; zejména VL 1; vozovky a krajnice. 

Min. únosnost zemní pláně je Edef,2 = 30 MPa, doporučená hodnota je však 45 MPa. 

V případě, kdy bude zjištěna nedostatečná únosnost zemní pláně, bude provedeno její vylepšení. 

Vylepšení zemní pláně je uvažováno následujícím způsobem: 

- Náhrada aktivní zóny – bude provedeno další hloubení a odtěžení nevhodného materiálu a 

následně bude uložena vrstva štěrku frakce 0/63 (0/32). Předpokládá se náhrada v tl. max 0,3 m. 

Finální tl. bude prověřena pomocí zkušebního pole na celou šířku navržené úpravy v délce min. 

5,0 m. 

7. ZÁSADY ODVODNĚNÍ 

Odvodnění je provedeno pomocí příčného a podélného sklonu do navazující zeleně dle příčného sklony 

vozovky. V prostoru zeleně provést dle možností v místě terénní prohlubně do úrovně cca -0,50 m pod 

úroveň nezpevněné krajnice. Nezbytné dodržet spádování ploch zeleně ve směru od sousedních parcel a 

dle potřeby vytvořit úžlabí pro odtok vody požadovaným směrem. 

Odvodnění zemní pláně je uvažováno podélným a příčným sklonem do zeleně. 

8. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY 

Způsob realizace stavby nevyžaduje žádné zvláštní postupy. 

9. VYTÝČENÍ OBJEKTU 

Pro vytýčení zpevněné plochy bude zhotoviteli poskytnut digitální podklad pro možnost získání polohy 

v souřadnicích S-JTSK a výškovém systému Bpv. Výškové osazení je však již v tuto chvíli patrné z podélného 

profilu a vzorových příčných řezů. Základní polohopisné umístění je patrné z přílohy situace – návrh. 
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10. OCHRANNÁ PÁSMA 

Stavba se dotýká ochranných pásem stávajících inženýrských sítí. Před zahájením stavebních prací 

doporučujeme zhotoviteli prověření existence všech IS a jejich následné vytýčení. Po domluvě 

s investorem stavby nebylo toto provedeno v rámci Technické pomoci. 

V rámci získání podkladů z portálu geografických dat IPR Praha jsou v situaci vyznačeny a navrženy 

ochrany stávajících IS silového vedení. Toto řešení se nemusí shodovat se skutečností, jedná se však o 

řešení, které doporučujeme provést v potřebném zjištěném rozsahu. 

11. ZÁVĚR 

Veškeré práce spojené s navrhovanými stavebními pracemi a montáží musí provádět příslušně odborně 

způsobilá firma podle montážních návodů výrobců jednotlivých komponentů (TKP, ZTKP, TEP, TPP). 

Veškeré práce nutno provádět dle platných předpisů a ČSN, při dodržení zásad bezpečnosti práce. Obecně 

platí, že za bezpečnost a ochranu zdraví odpovídá, podle současných platných předpisů zhotovitel stavby.  

Projektant žádá, aby při nejasnostech vyplývajících z projektu, případně při zjištění nových skutečností, 

které nejsou patrné z předaných podkladů / např. sítě, podzemní objekty, nesourodá pláň apod. / stavba 

přerušila práci a vyzvala projektanta ke konzultaci. 

Vzhledem k tomu, že se v lokalitě nacházejí inž. Sítě, je bezpodmínečně nutné, aby veškeré výkopové 

práce v oblasti sítí byly prováděny ručně. Investor ani projektant neručí za přesnost zákresu uložených sítí. 

V rámci projektové přípravy NEbyly prověřovány průběhy sítí u všech známých správců, BYLY zapracovány 

pouze podklady získané na portálu geografických dat IPR Praha. Předané průběhy jsou orientační, nejsou 

z nich zřejmé počet, hloubky uložení a přesná poloha sítě ani přesný správce jednotlivé IS. Před započetím 

provádění stavby budou vyjádření správců a vlastníků zařízení aktualizována zhotovitelem. 

Dodavatel musí před zahájením prací vyzvat dotčené správce sítí k přesnému vytýčení na místě. Pokud 

bude zjištěno, že je některá síť uložena mimo normové krytí, a nalézá se v aktivní zóně, pak je nutné 

provést její ochranu např TK žlaby nebo půlenými chráničkami, případně vyzve dodavatel správce 

k provedení přeložky nebo určení jiného způsobu ochrany, zvolený postup ochrany musí být zapsán do 

stavebního deníku. 

Vypracoval Dominik Plhoň v. r., 

Červenec 2020 

 


