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B.1   POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku

Dokumentace eší  díl í  stavbu technické vybavenosti  (TV)  Slivence.  Stavba je situována v
centrální  oblasti  m stské  ásti.  P edm tem  TV  je  rekonstrukce  uli ního  profilu,  krom
zkvalitn ní povrchových úprav je cílem výstavby rovn ž zklidn ní uli ního prostoru.

Provádí  se  nová  deš ová  kanalizace  v etn  reten ní  nádrže.  Stavba  nárokuje  p eložky
stávajících  inženýrských  sítí  kabelových  (sd lovací  kabely  CETIN  a  T-Mobile,  silnoproudé
rozvody  PREdi,  ve ejné  osv tlení)  i  trubních  (plynovod,  vodovod).  V  záv ru  stavby  budou
provedeny vegeta ní úpravy. 

b) údaje o souladu stavby s územn  plánovací dokumentací

Stavba je v souladu s vydaným územním rozhodnutím (r.  2018) a stavebním povolením (r.
2019) – viz . p edchozí stupn  PD.

c)  geologická,  geomorfologická  a  hydrogeologická  charakteristika,  v etn  zdroj  nerost  a
podzemních vod 

Horninový  podklad  je  tvo en  sedimenty  eské  k ídové  pánve,  které  jsou  p ekryty  vrstvou
kvarterních sediment . Kvarterní sedimenty tvo í eolické, deluviální a v okolí Vrutice fluviální
sedimenty, které mají minimální mocnosti a rozsah. Geologický sled je ukon en málo mocnou
vrstvou navážek. Horninový podklad tvo í na lokalit  k ídové prachovce, které obsahují tenké
polohy pískovc . Deluviální sedimenty jsou tvo eny jemnozrnnými zeminami charakteru jílu se
st ední plasticitou (F6CI). Jíly obsahují pís itou a št rkovitou p ím s. Eolické sedimenty jsou ve
svrchní  ásti  sledu  kvarterních  sediment .  Tvo í  je  vrstva  slab  vápnitých  jíl  se  st ední
plasticitou (F6CI).  Eolické sedimenty ozna ujeme obecn  jako spraš anebo sprašová hlína.
Podle inženýrskogeologické mapy M 1: 5000, list Praha 9-5 by m la být hladina podzemní vody
v hloubce 6 – 8 m pod terénem.

Zdroje nerost  a podzemních vod se na stavb  nevyskytují.
d) vý et a záv ry provedených pr zkum  a m ení

Pro návrh stavby v p edchozích stupních PD byly provedeny tyto pr zkumy:

-   Pr zkum stávajících inženýrských sítí u správc
-   Pr zkum majetkových pom r
-   Geodetický pr zkum
-   Dendrologický pr zkum
-   Povšechný pr zkum místních pom r
-   Pr zkum stavebního stavu komunikací, povrchových znak  apod.
-   Pr zkum stávajícího dopravního zna ení a objízdných tras
-   Koordinace s projektem na Revitalizaci centra Slivence od Ing. arch Leška

Návrh stavby byl proveden do t chto mapových podklad :
-   Geodetické zam ení - Geoservis Praha s.r.o.
-   Digitální mapa Prahy (UMPS, zdroj: URM hl. m. Prahy)
-   Katastrální mapa ( UZK - Ruian)
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Zákresy stávajících stav  inženýrských sítí byly p evzaty z archivní dokumentace jednotlivých
správc  s p enesením do digitální podoby mapových podklad .
Pro návrh stavby pro PDPS byly provedeny tyto pr zkumy:

o Pr zkum stávajících inženýrských sítí u správc
o Geodetický pr zkum a geodetické zam ení
o Katastrální mapa
o Pr zkum asfaltové sm si a geotechnický pr zkum

o Pr zkum asfaltové sm si a geotechnický pr zkum

Pr zkum  byl  proveden  pro  ov ení  stávající  skladby  konstrukcí  vozovky,  pro  ov ení
podloží vozovky a pro zjišt ní obsahu dehtu v konstruk ních vrstvách. Skladba konstrukce
vozovky byla zohledn na ve stanovení rozsahu a obsahu demoli ních pracích. Mocnost
asfaltových vrstev se pohybuje mezi 15-20 cm, pod asfaltem nestmelené vrstvy povahy
št rkodrt  15-60 cm nebo vápnem stabilizovaná sprašová hlína  15-20 cm,  p íp.  beton
nízké kvality. Pr zkum podloží vozovky ur il návrh úpravy podloží vozovky. Návrh po ítá s
úpravou celé mocnosti  aktivní zony – tj.  50 cm pod zemní plání.   Laboratorní zkoušky
ov ily  množství  polycyklických  aromatických  uhlovodík .  Z  výsledk  vyplývá  možnost
nakládat s vyfrézovaným materiálem  jako s vedlejším produktem nikoliv odpadem. 

e) ochrana území podle jiných právních p edpis

Není sou ástí území.
f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod.

 Stavební pozemek není umíst n v záplavovém, poddolovaném území.

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ry v území

Zhotovitel je povinen provést veškerá opat ení, pot ebná pro p edcházení vzniku škod na
sousedících nemovitostech, na p ístupových komunikacích, na podzemních a nadzemních
sítích a jiných za ízeních nalézajících se v prostoru staveništ , na ve ejné i soukromé
zeleni,p d  atd.

Pokud je nutné provád t stavební práce v t sné blízkosti cizích za ízení nebo staveb nebo
tyto  podcházet,  odpovídá  zhotovitel  stavby  za  ádné  zapažení,  podep ení  i  vyv šení
cizích za ízení a za co nejopatrn jší provád ní prací tak, aby nedošlo k jejich poškození.
Dojde-li  p es u in ná opat ení ke škodám, u iní  zhotovitel  neprodlen  opat ení k jejich
minimalizaci a vyrozumí TDI a vlastníka poškozené v ci, stavby i za ízení a je-li podle
povahy škody pot ebné, i p íslušné orgány státní správy. Následn  pak zhotovitel projedná
s vlastníkem v ci  a  TDI  zp sob  nápravy  zp sobené škody  (oprava,  finan ní  náhrada
apod.). V p ípad  nález  archeologických artefakt  (p edm t , zbytk  budov, poh ebiš
atd.),  je  nutné  stavební  práce  (s  výjimkou  inností  bezprost edn  nezbytných  k
zabezpe ení  osob a majetku)  v  míst  nálezu a jeho okolí  okamžit  zastavit  a  p ivolat
pracovníka  územn  p íslušného  pracovišt  památkové  pé e  ke  zdokumentování  a
vyhodnocení  nálezu  a  rozhodnutí  o  dalším  postupu  prací,  pop ípad  provedení
záchranného výzkumu.

Odtokové  pom ry  se  zlepší  vlivem rekonstrukce  odvod ovacího  za ízení  komunikace.
Rekonstrukce p isp je k ádnému odtoku deš ové vody z povrchu komunikace.
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h) požadavky na asanace, demolice, kácení d evin

Z bouracích prací se provádí odstran ní konstrukcí stávajících vozovek a chodník  v etn  
obrubník . Dále se demontují:

o rigoly, propusty, vpusti
o nahrazovaný mobiliá
o stávající DZ
o zábradlí
o sou ásti IS ur ené k p ekládce (v etn  stožár  VO)

Dochází  ke  kácení  strom  v po tu 27 strom , náletových d evin a ke . Stromy  na
staveništi  a  v jeho  blízkosti  budou  po  dobu  stavby chrán ny bedn ním. Stavební práce
v  blízkosti  ko enového  systému  strom  budou  provád ny  ru n .  Zasažený  ko enový
systém  bude ošet en.

Zemní  práce  v tšího  rozsahu  se  provád jí  pouze  v rámci  výstavby  reten ní  nádrže a
vým ny podloží vozovky, v ostatních  p ípadech  v rozsahu  malém.  Jedná  se  o  výkop  v
p ípad   rozši ování   vozovky,  výkop  rýh  pro  pokládku  inženýrských sítí  a  výkop  pro
základy sloup  ve ejného osv tlení.  V  rámci  objekt   Komunikace  a  Vegeta ní  úpravy
bude  v  záv ru  stavby  proveden  návoz  a  rozprost ení  ornice  a  následn  osetí  travou.
Rovn ž budou vysázeny stromy a ke e. 

i) požadavky na maximální do asné a trvalé zábory ZPF nebo PUPFL

Zem d lský p dní fond bude dot en pouze do asným záborem. 
Stavba nevyžaduje zábor lesní (PUPFL) p dy. 

j) územn  technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu 

 P edm tem stavby je úprava stávající dopravní a technické infrastruktury.

k) v cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související investice
Vyvolané investice jsou sou ástí stavby (p eložky IS).
Realizace souvisejících staveb je t eba koordinovat s M U Prahy Slivenec (nap . výstavbu
polyfunk ního domu, aj.).
Podmi ující stavby nejsou projektantovi známy.

l) seznam pozemk  podle KN, na kterých se stavba umis uje

viz. záborový elaborát DUR-DSP

m) seznam pozemk  podle KN, na kterých vznikne ochranné nebo bezpe nostní pásmo
(POUZE VÝ ET POZEMK  OBJEKTU PRO ÚZEMNÍ POVOLENÍ)

viz. záborový elaborát DUR-DSP

n) požadavky na monitoring a sledování p etvo ení

Nepožaduje se.
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o) možnosti napojení stavby na ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu

 P edm tem stavby je úprava stávající dopravní a technické infrastruktury.
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B.2   CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ

a) nová stavba nebo zm na dokon ené stavby

Rekonstrukce stávající dopravní infrastruktury.

b) ú el užívání stavby

Stavba  bude  užívána  jako  doposud,  rekonstrukce  p isp je  ke  zvýšení  bezpe nosti
dopravy.

c) trvalá nebo do asná stavba

Trvalá stavba

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavk  na stavby a
technických požadavk  na zabezpe ující bezbariérové užívání stavby nebo souhlas s odchylným
ešením z platných p edpis  a norem

Nebylo vydáno.

e) informace o tom,  zda a v jakých ástech jsou zohledn ny podmínky závazných stanovisek
dot ených orgán

V rámci p ípravy PDPS  (DVZ) prob hlo 5 KD projektu. Záznam z t chto KD je p ílohou
dokladové  ásti.  Technické  ešení  stavby  bylo  p evzato  z projednané  a  schválené
dokumentace pro stavební povolení.  Op tovné projednání technického ešení se týkalo
pouze návrhu DIO, které bylo konzultováno s p íslušným odborem dopravy a DPHMP.

f) celkový popis koncepce ešení stavby v etn  základních parametr  stavby

Dokumentace eší  díl í  stavbu technické  vybavenosti  (TV)  Slivence.  Stavba je  situována v
centrální  oblasti  m stské  ásti.  P edm tem  TV  je  rekonstrukce  uli ního  profilu,  krom
zkvalitn ní povrchových úprav je cílem výstavby rovn ž zklidn ní uli ního prostoru.

Provádí  se  nová  deš ová  kanalizace  v etn  reten ní  nádrže.  Stavba  nárokuje  p eložky
stávajících  inženýrských  sítí  kabelových  (sd lovací  kabely  CETIN  a  T-Mobile,  silnoproudé
rozvody  PREdi,  ve ejné  osv tlení)  i  trubních  (plynovod,  vodovod).  V  záv ru  stavby  budou
provedeny vegeta ní úpravy. 

g) ochrana  stavby podle jiných právních p edpis

Není sou ástí stavby

h) základní bilance stavby

Stavba  neklade  nároky  na  zajišt ní  elektrické  energie.  Z  d vodu  realizace  stavby  je
p edpoklad  nárok  stavby  na  zajišt ní  do asného  p ívodu  elektrické  energie.  Stavba
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neklade  nároky  na  zajišt ní  telekomunika ního  p ipojení  a  služeb.  Po  dobu  realizace
stavby je p edpoklad nárok  stavby na zajišt ní p ívodu vody z do asného  napojovacího
místa nebo využití pojízdných zdroj .

i) základní p edpoklady stavby

etapizace výstavby: Výstavba prob hne v 6 etapách
zahájení stavby: 7/2020
dokon ení stavby: do 3  let  od zahájení stavby

j) základní požadavky na p ed asné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve
vztahu k dokon ení a užívání stavby

P edpokládá se postupné uvád ní do provozu b hem stavby z d vodu zajišt ní dopravní a
technické infrastruktury v  území. asové lh ty budou up esn ny dodavatelem stavby a
podmínkami stavebníka i dot enými orgány státní správy.

k) orienta ní náklady stavby

Náklady stavby jsou sou ástí p ílohy G.

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ EŠENÍ

Projekt  DSP  vycházel  ze  studie architektonického  zpracování  centra  obce.  Projekt
„Revitalizace centra“ je respektován v návrhu materiálového ešení. 

B.2.3 CELKOVÉ STAVEBN  TECHNICKÉ EŠENÍ

a) popis celkové koncepce stavebn  technického ešení po skupinách objekt  nebo jednotlivých
objektech

SO 110 – KOMUNIKACE 
 
Situace, sm rové pom ry, ší kové   uspo ádání 

 
Ke Smíchovu - západ 
V prvním úseku dlouhém cca 200 m je vozovka navržena s konstantní ší kou 7,0 m, pouze
v oblouku je provedeno rozší ení dle SN. V druhém úseku jsou velmi stísn né pom ry a 
vozovka musela být zúžena na 6,5 m. Mezi ulicemi K Váze a Za Farou se z izuje po pravé 
stran  vozovky nový chodník ší ky 1,5 m. Za ulicí Za Farou je nahrazena stávající zastávka
BUS MHD situovaná v jízdním pruhu zastávkovým zálivem. K zastávce se nov  z izuje
p echod pro chodce a prodlužuje chodník až k vjezdu do statku, kde je nov  z ízen další
p echod pro chodce.V prostoru autobusové zastávky se spole ný chodník s nástupišt m
rozši uje na 2,5 m. 

 
K ižovatka ulic Ke Smíchovu a K Lochkovu 
P vodní  návrh  ešení  k ižovatky  byl  p evzat  z architektonické  studie  na Revitalizaci
centra Slivence.  Návrh  byl  upraven  tak,  aby  odpovídal  provozním  požadavk m  a
SN.  Základní myšlenkou návrhu je zklidn ní oblasti a úprava do jedné výškové úrovn .

Celá oblast je ešena jako zvýšená k ižovatková plocha. Výškový rozdíl mezi chodníkem a
vozovkou byl snížen na 2 cm. Nájezdové rampy u všech zvýšených k ižovatkových ploch a
p í ných prah  jsou  ve  sklonu  max  1:15.  Prostor  komunikace  je  od  prostoru  pro  p ší
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odd len  obrubou  a  vizuáln  p edevším rozdílem charakteru povrchu chodníku a vozovky.
Vozovka je navržena s asfaltovým  krytem  a  chodníky  z kamenné  mozaiky.  Dále  je
prostor   vozovky   od   prostoru  komunikace  odd len  dekorativními  sloupky,  které  jsou
umíst ny min. 0,5 m od vozovky, aby nezasahovaly do bezpe nostního odstupu.  Sou ástí
ešení  k ižovatky  je  

úprava  stávajícího  parkovišt   v západní  ásti  k ižovatky. Zmenšením plochy k ižovatky
dojde  ke zv tšení  prostoru  parkovišt .  Chodník  mezi  vozovkou a  parkovišt m z stane
zachován. Dojde jen k jeho posunutí k vozovce. Stejn  jako vozovka i povrch parkovišt
bude zarovnán do úrovn  2 cm pod p ilehlý  chodník.  V rámci  odvodn ní bude  podél
obruby  z ízen  povrchový  žlábek  postupným  zapoušt ním  kamenných  kostek. Povrch
parkovišt  bude z pojížd né  kamenné mozaiky. Na základ  požadavk  M  – Slivenec
bylo  z architektonické  projektu  p evzato  i  dispozi ní  ešení  odstavných  a  parkovacích
stání, které bylo upraveno tak, aby odpovídalo požadavk m dopravy a platným SN. 

 
Ke Smíchovu - východ 
V  prostoru  centra  Slivence  bylo  situa ní  ešení  ul.  Ke  Smíchovu  p evzato  z
architektonického  projektu  na  revitalizaci  centra  Slivence.  V  sou asné  dob  je  již
zastávkový záliv po levé stran  vozovky realizován v . chodníku p i pravém okraji vozovky.
Na základ  požadavku  DP  byla  navržena  úprava  nástupní  hrany  severní  autobusové
zastávky   “Slivenec“.  Návrh  úpravy  nástupní  hrany  vznikl  na  základ  zkušební  jízdy
autobusu a byl odsouhlasen zástupcem DP.  Vzhledem  k ešení  odvodn ní  je   nutné
upravit   výškové  ešení.  Proto  je v  návrhu po ítáno i  s úpravou p ilehlých chodník
(p edlážd ní). Do nich se bude zasahovat pouze bude-li to nezbytn  nutné.  
Ve stani ení 0.120  se nachází  stávající  p echod pro chodce s montovanými p í nými
prahy.  Jedná  se  o  hlavní  trasu  spojující  nedalekou  mate skou  a  základní  školu  s
autobusovou zastávku, proto bylo na základ  požadavku OD M  Praha 5 rozhodnuto, že
p echod z stane ve stávající poloze a bude umíst n na stavební p í ný práh. 
V úseku stani ení 0.150 až cca 0.190 se nachází místo, kde b hem n kolika rekonstrukcí 
povrchu nebyla vozovka odfrézována v dostate né tlouš ce a jednotlivé nové asfaltové
vrstvy  se  vršily  na  sebe.  Tím  došlo  k  navýšení  povrchu vozovky.  Stávající  vstupy  do
objektu  na levé  stran  jsou o cca  10 – 15 cm pod úrovní  stávající  vozovky.  V  rámci
projektu je snaha sjednat nápravu a uvést vozovku do p vodní výškové hladiny. Pozd ji
realizovaný plynovod pravd podobn  nebude mít dostate né krytí a proto bude nutné jej
zahloubit. Tato p eložka je ešena v rámci SO 500 – P eložky plynovodu. V  úseku se
vpravo  nachází  soukromý  pozemek   zasahující   až   do   komunikace.   S  vlastníkem
pozemku  prob hlo  n kolik  jednání,  ten  však  nesouhlasí  s  jakoukoliv  stavbou  nebo
zásahem do svého pozemku. Proto bude na pravé  polovin   vozovky  provedeno  pouze
frézování   vozovky   a   obnova  krytové  vrstvy  v .  navazujícího  asfaltového  chodníku.
Žulová obruba bude v tomto míst  výškov  vyrovnána. 

V úseku navazujícím po stani ení bude z majetkových d vod  provedeno shodné opat ení.
V oblasti k ižovatky ul. Ke Smíchovu x Na K enkov  jsou velmi stísn né pom ry. Stávající 
ostr vek na p echodu pro chodce komplikuje pr jezd autobus , které jsou nuceny vjížd t
na p ilehlý  chodník.  P echod proto bude posunut  blíže k centru do místa,  kde ší kové
parametry vozovky nevyžadují d lený p echod. Dále bude z ízen další nový p echod mezi
ulicemi Na K enkov   a  U  Sportovišt ,  který  budu  sloužit  p edevším  pro  p ší  spojení
jižn   situované  obytné  oblasti  s  východní  ástí  ul  Ke Smíchovu,  kde jsou mimo jiné
umíst ny autobusové zastávky.  Na základ  vstupních jednání,  požadavk  M  Praha –
Slivenec a architektonického ešení centra Slivence je k ižovatka ulic Ke Smíchovu x Na
K enkov  ešena jako zvýšená k ižovatková plocha. V architektonickém návrhu je do této
oblasti za azena i ul. U Sportovišt . Vznikl zde problém s ešením odvodn ní, proto byla
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zvýšená k ižovatková plocha zkrácena. Z hlediska dopravy je však toto ešení p íhodn jší,
protože rampa na východn  stran  k ižovatky nebude mít vliv na vozidla vyjížd jící z ul. U
Sportovišt  a z ul. Diamantová, což by m lo vést k plynulejšímu provozu v oblasti. 
Od stani ení cca 0.300  do stani ení cca 0.450 je základní ší ka vozovky 6,5 m rozší ena
na 7,0  m.  V úseku  se  nachází  sm rový  oblouk  s velkou  k ivostí  a  k ižovatka  s ul.  K
Holyni. Z hlediska autobusové dopravy se jedná o min. ší ku, která umož uje bezkolizní
obousm rný  provoz.  P i  pravém  okraji  vozovky  se  v  tomto  úseku  nachází  zpevn ná
krajnice, která je  v návrhu  nahrazena  dlážd ným  odrazným  proužkem  s obrubou.
Stávající  autobusová  zastávka po levé stran  je zachována. 

Ve stani ení 0.460 až 0.480 se p i pravém okraji vozovky nachází stávající zastávka BUS 
MHD. Jsou zde zna n  stísn né pom ry a vozovka zde má ší ku 6,5 m. Zastávku nelze
p esunout  do  jiné  polohy,  protože  se  v  sousedství  nachází  ada  vjezd  a  k ižovatek.
Plocha nástupišt   bude  op ena  o  novou  gabionovou  zídku  podezdívky  oplocení,
kterou   majitelé   pozemku plánují  realizovat  v  roce  2019,  tedy  p ed za átkem stavby
p edm tné. 

Od  stani ení  0.480  až  po k ižovatku s ul.  Nefritová se ul.  Ke Smíchovu nachází v
p ímém úseku.  V rámci  zklidn ní  dopravy  a  dle  požadavku  M   Praha  –  Slivenec zde
byla zúžena vozovka na 6,5 m. P i pravém okraji vozovky je navržen nový chodník ší ky
1,5 až 2,0 m, který se ve stani ení cca 0.540 p imyká k oplocení nemovitostí. Tím vznikne
mezi  chodníkem a vozovkou prostor  pro  pás zelen ,  do  kterého bude možné vysázet
stromy. Pás zelen  má prom nnou ší ku v rozmezí cca 1,3 až 1,9 m. V rámci zklidn ní
dopravy  je  k ižovatka  ul.  Ke  Smíchovu  x  Opálová  ešena  jako  zvýšená  k ižovatková
plocha,  na které je umíst na autobusová zastávka MHD.  Po levé stran  vozovky  p ed
odbo ením do ul.  Smaragdová se ve stávajícím stavu nachází pás zelen . Na základ
poždavku ROPIDu byl tento pás zrušen a nahrazen chodníkem, aby zde p ípadn  mohla
být umíst na zastávka pro náhradní autobusovou dopravu.  

 
K Lochkovu 
ešení k ižovatky ulic K Lochkovu x Ke Smíchovu bylo popsáno výše. ešení navazujícího

nám stí ka  p ed  ú adem  M  Slivenec  vychází  z  architektonického  návrhu,  který  byl
upraven pro vhodn jší organizaci dopravy. Na základ  požadavk  M  Praha – Slivenec a
OD  Praha  5  je  prostor  navržen  jako  obytná  zóna.  Na  levé  stran  vozovky  naproti
nám stí ku  se  nachází  stávající  chodník.  Mezi  chodníkem a  vozovkou  jsou  umíst ny
betonové panely, které slouží jako nástupišt  autobusové zastávky p i zavedení náhradní
autobusové dopravy. V rámci návrhu se rozši uje chodník, aby mohly být betonové panely
odstran ny  a v  p ípad  pot eby  zde mohla být  z ízena zastávka náhradní  autobusové
dopravy.  Od stani ení 150 do st. 210 se nachází prostor zvýšené k ižovatkové plochy. V
oblasti  jsou  dv  restaurace, p ed kterými je v  sou asné dob  volná zpevn ná plocha
sloužící  jako  parkovišt .  V  rámci  dopln ní  návaznosti  p ších  vazeb,  zde  byl  navržen
chodník po obou stranách vozovky. Zpevn ná plocha p ed restauracemi byla zachována a
do jejího prostoru byla navržena parkovací stání.  Vjezd na p ilehlé parkovišt  je ešen
pomocí chodníkových p ejezd .  K ižovatka ulic K Lochkvou x K Homolce kopíruje stávající
stav, který se osv d il,  dob e funguje a není t eba jej  m nit. Na posledním jednání byl
vznesen požadavek ze strany IPR na architektonické pojetí této oblasti. Bylo dohodnuto,
že bude zpracována architektonická studie, která se p ípadn  zapracuje do dalšího stupn
PD. Do stani ení  0.260 m byl  na základ  požadavku IPR a M  umíst n p echod pro
chodce. K ižovatka ulic K Lochkovu a Do Chuchle v sou asnosti  postrádá p echod pro
chodce a je p íliš  rozlehlá.  Požadavkem  M   byl  návrh  na  zmenšení,  zklidn ní  a
z ízení  p echodu  pro chodce. Dalším požadavkem ze strany ROPIDu a DP bylo, aby
z stal zachován pr jezd autobus . Ve sm ru do centra je pravé odbo ení z ul. K Lochkovu
do ul Do Chuchle p íliš ostré a  kv li  provozu  nákladní  dopravy  a  autobus   vyžaduje
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prostorov   nár n jší   ešení.   Proto  bylo   toto   nároží   zachováno   jen   s  drobnou
úpravou.  Dále  byl  navržen  st edový  ostr vek s minimálními rozm ry. Návrh jízdních
pruh  a tvar obruby byl navržen dle vle ných k ivek autobus   délky  12  m.  Manipula ní
pr jezd  autobus   a  nákladních  vozidel  okruhem  ulic K Lochkovu, Do Chuchle, K
Homolce z stane zachován. Dle požadavku M  Praha – Slivenec se ve stani ení 370
z izuje nový p echod pro chodce. Mezi ulicemi V Lipkách a K Cikánce se po levé stran
vozovky nov  z izuje chodník ší ky 2,0 m. Na základ  požadavku IPR se od stani ení
0,240 do KÚ z izuje ve stoupání ochranný pruh pro cyklisty. Ší ka vozovky 7.00 m mezi
obrubami je vodorovným dopravním zna ením rozd lena na pravý jízdní pruh ší ky 4.00 m
a levý pruh ší ky 3.00 m. V pravém pruhu je vyzna en ochranný pruh pro cyklisty ší ky
1.50 m. 

Pozn.: K ižovatka ul. K Lochkovu a K Cikánce je ešena odlišn  od ešení v dokumentaci
DSP.  D vodem je  koordinace  s  navazujícím  projektem etapy  0025  Lokalita  Na  Kraji.
Technické ešení bylo p evzato z koordinovaného projektu.

   
K Homolce 
Ul.K Homolce je jednosm rná ve sm ru proti stani ení a sou asný stav je vyhovující. V ul. 
K Homolce je navržena vozovka ší ky 6,0 m a jednostranný chodník ší ky 1,5 až 2,0 m. 
Ší ka vozovky u sjezdu k reten ní nádrži je navržena 3,5 m. Sjezd není možné rozší it kv li
složitým terénním podmínkám. Oblast  reten ní  nádrže nyní  slouží  k  parkování  vozidel.
Kv li  zachování  možnosti  parkování  a  zv tšení  prostoru  pro  manipulaci  je  zde
navržena  velká, zpevn ná, multifunk ní plocha. Obsluha reten ní nádrže a její išt ní tak
bude možné provád t jak z parkovišt  u reten ní nádrže, tak z horní ásti parkovišt  u ul.
Do Chuchle.  

Výškové ešení 

Úprava  výšek  v  prostoru  komunikace  je  ešena  podélnými  ezy  vedenými  v  trase
vyty ovací osy. Niveleta v tšinou kopíruje stávající  terén.  Pokud dochází  k odchylkám,
jsou zp sobeny snahou  o  lepší  napojení  na  okolní  zástavbu,  vjezdy  a  terén.  Hodnoty
podélných  sklon   a zakružovacích polom r  jsou uvedeny v podélném ezu.  

ešení je provedeno ve výškovém systému Balt p.v. 
Základní  p í ný  sklon  vozovky  je  st echovitý  2,5%  s p ekláp ním  do  jednostranného
2.5%  v  místech  hlavních  sm rových  oblouk  nebo  v  úsecích  vhodných  z  hlediska
optimálního  odvodn ní  komunikace.   P í ný  sklon  chodníku  je   2%,  v  místech
chodníkových p ejezd  mimo základní pr chozí profil se m že upravit na hodnoty od 1%
do 6%.  Výškového ešení se také týká samostatná kapitola  „Konstrukce komunikací“.  

 
Konstrukce komunikací 

V hlavních v tvích je navržena asfaltová vozovka typu D1-N-6-III-PIII dle TP 170 
 

ACO 11+  40 mm 
SPA  0,2 kg/m2  
ACL 16+  60 mm 
SPA  0,2 kg/m2  
ACP 16+  50 mm 
Infiltra ní post ik  0,5 kg/m2  
SC C8/10     130 mm 
ŠDA 0-63  220 mm 
Separa ní geotextílie 400 g/m2  (netkaná geotextílie) 
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----------------------------------------------------------------------------   
Celkem  500 mm 
 
Sanace v místech neúnosného podloží: 

Št rk 63 – 150  500 mm 
Filtra ní geotextílie 400 g/m2 (netkaná geotextílie) 
 
V míst  frézování vozovky bude odstran no 100 mm stávajícího asfaltu a budou položeny 
ložná a obrusná vrstva (60 + 40 = 100 mm) z výše vedené konstrukce. 

 
V ulici K Homolce je navržena asfaltová vozovka typu D1-N-6-IV-PIII 

 
ACO 11+  40 mm 
SPA  0,2 kg/m2  
ACL 16+  70 mm 
Infiltra ní pos ik  0,5 kg/m2  
SC C8/10     130 mm 
ŠDA 0-63  200 mm 
Separa ní geotextílie 400 g/m2  (netkaná geotextílie)    
---------------------------------------------------------------------------- 
Celkem  440 mm 

Sanace v místech neúnosného podloží 
Št rk 63 – 150  500 mm 
Filtra ní geotextílie 400 g/m2 (netkaná geotextílie)  

 
Na p íjezdu k reten ní nádrži je navržena asfaltová vozovka typu D1-N-6-V-PIII 

 
ACO 11  40 mm 
SPA  0,2 kg/m2  
ACL 16+  60 mm 
Infiltra ní post ik  0,5 kg/m2  
SC C8/10     120 mm 
ŠDA 0-63  200 mm 
Separa ní geotextílie 400 g/m2  (netkaná geotextílie)    
---------------------------------------------------------------------------- 
Celkem  420 mm 

 
Sanace v místech neúnosného podloží 
Št rk 63 – 150  200 mm 
Filtra ní geotextílie 400 g/m2 (netkaná geotextílie)  

 
Zesílená asfaltová vozovka v míst  zastávky BUS MHD – D1-N-6-III-PIII 

 
ACO 11+       Restaplast – O   40 mm 
SPA  0,2 kg/m2  
ACL 16+        Restaplast – L  60 mm 
SPA  0,2 kg/m2  
ACP 16+  50 mm 
Infiltra ní post ik         0,5 kg/m2  
SC C8/10     130 mm 
ŠDA 0-63  220 mm 
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Separa ní geotextílie 400 g/m2  (netkaná geotextílie) 
----------------------------------------------------------------------------     
Celkem  500 mm 
 
Sanace v místech neúnosného podloží 
Št rk 63 – 150  500 mm 
Filtra ní geotextílie 400 g/m2 (netkaná geotextílie)  

 
Všechny pracovní spáry je nutno zalít asfaltovou modifikovanou zálivkou. 

 
Zastávkový záliv pro BUS MHD je navržen s povrchem z kamenné dlažby ve složení   

 
Kamenná dlažba DLI     120 mm 
Ložná vrstva – malta cementová M25 XF4 (lože)  50 mm 
Kamenivo zpevn né cementem SC 20/25 (SC C8/10)  150 mm 
Ochranná vrstava ze št rkodrti ŠD  240 mm 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem  560 mm 
 
Sanace v místech neúnosného podloží: 
Št rk 63 -150             500 mm 
Filtra ní geotextílie 400 g/m 2  (netkaná geotextílie) 

 
Skladba chodník  mimo centrální oblast je shodná v celém rozsahu stavby 
– typ D2-D-1-CH-PIII   

 
CBDK  60 mm 
Lože dr  4/8  40 mm 
ŠD 0/32  150 mm 
------------------------------------------------------ 
Celkem  250 mm 

 
Sanace v místech neúnosného podloží 
Št rk 63 – 150  300 mm 

Chodníky v centrální oblasti budou z kamenné mozaiky 
 
Kamenná mozaika  60 mm 
Lože (písek +3% vápno)  40 mm 
ŠD 0/32  150 mm 
----------------------------------------------------- 
Celkem  250 mm 

Sanace v místech neúnosného podloží 
Št rk 63 – 150  300 mm 

 
V místech vjezd  a chodníkových p ejezd  - typ D1-D-1-V-PIII 

 
CBDK  80 mm 
Lože dr  4/8  40 mm 
SC C8/10     160 mm 
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ŠD 0/63  180 mm 
------------------------------------------------------ 
Celkem  460 mm 

   
Sanace v místech neúnosného podloží 
Št rk 63 – 150  300 mm 

Skladba pro pojížd nou kamennou dlažbu : 
 
Kamenná mozaika  100 mm 
Lože (písek +3% vápno)  40 mm 
SC C8/10     160 mm 
ŠD 0/63  180 mm 
------------------------------------------------------ 
Celkem  480 mm

Sanace v místech neúnosného podloží 
Št rk 63 – 150  300 mm 
 

 
Parkovací  stání  ze  zatrav ovací  dlažby  situovaná  jižn  od  ÚM  budou  mít  skladbu
vozovky D2-D-1-V-PII dle TP 170. 

 
Betonová zatrav ovací dlažba vysypaná št rkem  80 mm 
Lože dr  4/8  40 mm 
ŠDA 0/32  150 mm 
Min. ŠDB 0/63  150 mm 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem  420 mm 

 

pozn.:  Diagnostika  vozovky  zjistila  nevhodné  podloží  pozemní  komunikace  (spraše,
sprašové hlíny) v celé mocnosti aktivní zony. Vým na aktivní zóny byla proto zvýšena z
p vodních  30  cm  navrhovaných  v  DSP  na  50  cm.  Chodníkové  plochy  a  parkovišt
z stávají bez úpravy podloží, vyjma ploch navrhovaných na stávajícím rostlém terénu. Zde
je  navržena  vým na  v  mocnosti  30  cm.  Skute ný  rozsah  vým ny  podloží  bude
stanoven b hem realizace stavby po odkrytí  zemní  plán  a  zjišt ní  jejího stavu.
Vým na aktivní zóna bude provedena po odsouhlasení TDI a AD stavby. 

Vozovka bude lemována standardní kamennou silni ní obrubou OP4 s navýšením 120 mm
v  b žné  trase,  na  p echodech  pro  chodce,  místech  pro  p echázení,  vjezdech  a  u
zvýšených ploch bude odskok snížen na 2 cm. Na nástupních hranách BUS bude odskok
16 cm. Parkový obrubník je navržen betonový ABO 4-8, v místech mozaiky bude obrubu
tvo it žulová kostka zapušt ná. 
Na okraji vozovky budou osazeny drenážní trubky DN150 s obsypem drtí 16/32 obalené
geotextilií, zaúst né do šachet deš ové kanalizace.
Zelené  plochy  budou  v záv ru  výstavby  ohumusovány  ornicí  v tl. 150 mm a osety
travním semenem.  

  
 

Odvodn ní 
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Srážková  voda  stéká  vlivem  p í ného  sklonu  z  vozovek,   chodník   a  dalších
zpevn ných ploch k obrub  a dále vlivem podélného sklonu do nových uli ních vpustí. UV
jsou  napojeny  do   stávajících   nebo  nov   budovaných   ad   deš ové   kanalizace
zaúst ných  p es  reten ní nádrž do potoka Vrutice – viz SO 310. 

 
 

Dopravní zna ení 

Definitivní dopravní zna ení svislé bude v celém rozsahu obnoveno - provedeno zna kami
nesv telnými  v  základní  velikosti.  Všechny  standardní  zna ky  se  provedou  lisované  s
dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy. inná plocha zna ek musí být z
retroreflexní fólie t ídy RA2. Sloupky se provedou z ocelových trubek o pr m ru 70 mm
žárov  zinkovaných. 

Dopravní  zna ení  vodorovné  bude  provedeno  ve  dvou  etapách.  V první  etap   se
zna ení  provede  jednosložkovou  barvou.  Po  stabilizování  povrhu  vozovky  se  provede
druhá etapa – zna ení z dvousložkových plast . 

Parkovací stání budou na kamenné dlažb  vodorovn  vyzna ena kovovými tvercovými
body/ter i. 

 
 

Detaily 
Z  bezpe nostních  za ízení  (svodidla, zábradlí, sloupky, zpomalovací prahy) se v rámci
SO 110 nov  z izují zpomalovací prahy slou ené s p echody pro chodce, zvýšené plochy a
osazují  se  dekorativní  sloupky  podél  zvýšených  ploch.  V  p ípad   pot eby   bude
provedena   malá   výšková   úprava   povrchových   znak   stávajících  trubních  ad
(kanalizace, vodovod, plynovod). V uli ním prostoru bude osazen mobiliá  (Lavi ky, koše,
p íst ešek na odpadky, nást nka, p íst ešky zastávek BUS).

Návrh d evin ke kácení 
V západní  ásti  ulice  Ke Smíchovu  –  osa  1  –  je  nutné z  d vodu  realizace  chodníku
odstranit skupinu smrk  pichlavých (Picea pungens).  V  severní  ásti  k ižovatky  ulic  Ke
Smíchovu  a  K  Lochkovu  dochází  ke  zm n   uspo ádání zpevn ných  ploch  chodníku  i
podzemních  inženýrských  sítí.  Ke  kácení  jsou  zde  navrženy dv  lípy malolisté (Tilia
cordata), u kterých není možné vzhledem k plánovaným výkopovým pracím a existencí
inženýrských sítí zajistit dostate nou ochranu pro jejich další vývoj a optimální provozní
bezpe nost. V Ulici k Lochkovu – osa 3 je z obdobných d vod  navržen ke kácení jasan
ztepilý (Fraxinus excelsior), kde se stavba dostává t sn  ke kmeni stromu a dále o ešák
královský (Juglans regia), který roste nevhodn  uprost ed stávajícího chodníku. V severní
ásti ulici K Homolce – osa 4 je vzhledem ke stavb  op rné zdi a p eložkám vodovodního
adu  nutné  odstranit  v tšinu  d evin.  Jedná  se  o  ke ové  výmladky  o ešáku,  dále
okrasné stálezelené ke e v úzkém travnatém pruhu  a dv  borovice lesní.  Ul. K Homolce –
sjezd k reten ní nádrži – osa 5 – V tomto prostoru je ke kácení navrženo n kolik vzrostlých
strom , (lípa malolistá a jerlín japonský), které jsou lokalizovány ve velmi prudkém svahu v
t sné blízkosti obnovované komunikace. Ostatní kácení je v návaznosti na stavbu reten ní
nádrže, resp. op rných zdí a napojení odtoku do stávající vodote e. 

 
Ochrana stávajících d evin 

Veškeré  d eviny,  které  nejsou  navrženy  ke  kácení,  podél  obnovované  komunikace  a
tras p eložek IS je nutné chránit podle normy SN DIN 83 9061 Technologie vegeta ních
úprav v krajin ,  Ochrana  strom ,  porost   a  ploch  pro  vegetaci  p i  stavebních
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innostech.   D eviny  budou  chrán ny  p edevším  p ed  chemickým  zne išt ním  a
mechanickým poškozením v ko enovém prostoru (plocha pod korunou stromu zv tšená o
1 m) i nadzemních ástí. Pod korunami strom  se nesmí skladovat materiál, pojížd t nebo
stát  mechanizace ani  ni it  sešlapem. V tve zasahující  do komunikace je nutné šetrn
vyvázat tak, aby nedošlo k jejich poškození.  Stávající stromy budou chrán ny bedn ním.
Ochranné za ízení se musí p ipevnit bez poškození strom . 
V n kterých kolizních p ípadech není možné zajistit ochranu celé ko enové zóny. V t chto 
p ípadech  je  nutné  zemní  práce  realizovat  pouze  ru n .  Nesm jí  být  p erušeny
ko eny  o pr m ru v tším než 2 cm. Všechna poran ní ko en  o pr m ru v tší než 2 cm
budou okamžit  za išt na, opat ena ochranným nát rem a bude o nich po ízen písemný
záznam.  Obnažené   ko eny   je   nutné   chránit   p ed   vysycháním   a   mrazem
(minimalizovat  dobu  odkrytí, p ed vysycháním chránit  omotanými mokrými hadry).  P i
zahájení výkopových prací v ko enovém prostoru strom  je nutné zajistit odborný dohled
dendrologa,  který  pou í  personál  a  podle  skute ného  stavu  ko enového  systému  po
odhrnutí navrhne p ípadné úpravy a opat ení. 
 

 
SO  310  -  DEŠ OVÁ  KANALIZACE  

 
Jedná se o systém t í nových stok deš ové kanalizace – A, A1, A3 a prodloužení stávající 
stoky  na  východním  okraji  Slivence  –  ozna eno  jako  stoka  A2.  Stoky  budou
odvád t  srážkové  vody  z  komunikací  a  deš ových  svod ,  které  jsou  v  sou asnosti
vyúst ny p ímo na chodníky i komunikace ve výkresech ozna eny „G“. Do recipientu -
potoka Vrutice - bude voda  odtékat  p es  reten ní  nádrž  s ízeným  odtokem  –  max.
210,5  l/s.  Kanalizace  je situována do t les místních komunikací. 

 
Technické ešení  

Koncep ní návrh odvedení deš ových vod, jejich retence a ízeného odtoku do vodote e
byl proveden v dokumentaci pro územní ízení. Odvád ní srážkových vod je v sou asnosti
vy ešeno jen na ásti území Slivence. P edm tem dokumentace je návrh odvodn ní v ulici
„Ke  Smíchovu,  a  to  od  západního  okraje  zástavby  po  ulici  „Na  K enkov “,  v  ulici  „K
Homolce“ a v ulici „K Lochkovu“ v úseku od nám stí po ulici „Na Cikánce“. Trasy stok jsou
navrženy  tak,  aby  vstupní  šachty  byly  situovány  pokud  možno  do  os  jízdních  pruh .
Návrhy  podélných  profil   jednotlivých   stok   musí   respektovat   všechny   stávající
inženýrské  sít .  Nejv tší  problém p edstavuje  k ížení  deš ových  stok  s p ípojkami
splaškové  kanalizace,  zejména  v ulici  „Ke Smíchovu“, v úseku mezi šachtami S49-A52.
Z  hlediska  sklonu terénu je  zde  deš ová  stoka vedena  do   „protispádu“   a  stávající
splašková  kanalizace  má  sklon  opa ný.  Vstupní  šachty  jsou   navrženy   jako
prefabrikované  v .  dna  opevn ného  obkladem  z edi e.  Dno  musí  být vyrobeno
technologií  litého  betonu  a  opat eno  vložkami  pro  napojení  p íslušného  potrubí. Dno
bude osazeno na vrstvu podkladního betonu.Všechny prefabrikované dílce v . dna musí
být  vyrobeny  z betonu  t ídy  C40/50,  XA2,  XF4.  Výškový  modul  prefabrikát   je  250
mm, tlouš ka st ny skruží 120 mm. Žeb íková stupadla s PE povlakem, první stupadlo pod
vstupním otvorem musí  být  kapsové.T snící  pryžové  profily  musí  spl ovat  požadavky
normy SN EN 681-1, Elastomerní t sn ní – Požadavky na materiál pro t sn ní spoj
trubek používaných  pro  dodávku  vody  a  odpady.  Šachty budou opat eny litinovými
poklopy  s  odv tráním  t ídy  D400  s  pražským  znakem.  Musí  vyhovovat  požadavk m
uvedeným v „Standardech hl. m sta Prahy“. Sou ástí výstavby stok je vysazení kolmých
odbo ek DN 200 mm pro následné napojení p ípojek uli ních vpustí a deš ových svod .
Pro úplnost jsou p ípojky slab  vyzna eny v situacích, nebudou však sou ástí stavebního
(vodohospodá ského) povolení. 
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Stru ný popis jednotlivých stok 

 
Stoka „A“ 
Celková délka, stani ení v . reten ní nádrže – 758,4 m. Délka vlastního potrubí 730,2 m – 
kamenina DN 500 mm. Stoka za íná výústním objektem na pravém b ehu potoka Vrutice. 
Odtud trasa vede šikmo do svahu k reten ní nádrži (SO 320). Za RN pokra uje ulicí „K Ho-
molce“  do  ulice  „K  Lochkovu“.  Na  nám stí  odbo í  vpravo do ulice „Ke Smíchovu“ a
kon í p ed k ižovatkou s ulicí „Na K enkov “. V šacht  S34 se napojí stoka „ A3“ a v šacht
S45 stoka „A1“.Vzhledem k plochému terénu ulice „Ke Smíchovu“ je v  úseku S45-S52
navržen jednotný  sklon  5,07‰.  Z hlediska  výstavby  bude  nejproblemati t jší  úsek  od
vyúst ní  po reten ní nádrž, kde hloubka výkopu pod stávajícím terénem p esahuje 6,5 m.
Prostor staveništ   zde  tvo í  hluboké  a  úzké  údolí  potoka  s velmi  strmým  svahem  na
pravém  b ehu. V tomto  stupni  dokumentace  uvažujeme  s použitím  záporového  pažení
kotveného   dv ma adami  kotev.  Vzdálenost  zápor  1,8  m,  vzdálenost  kotvení  3,6  m.
Hloubka  vetknutí  –  min.  2  m.  V  dalším  stupni  bude  zváženo  ješt  ešení  pomocí
bezvýkopové  technologie.  Pro  ostatní  trasu  p edpokládáme použití  pažících  box .  Na
stoce bude vysazeno 27 kus  odbo ek pro deš ové vpusti a 23 kus  odbo ek pro napojení
deš ových svod .  
Zaúst ní  stoky „A“  do vodote e je navrženo výústním objektem. Ten situa n  vychází
p esn  do  profilu  stávajícího  stupn   výšky  1  m.  Opevn ní  obou  b eh   potoka  je
provedeno z gabion  o výšce 0,5 a 1,0 m. Dle informace správce toku (Lesy m sta Prahy
–  St edisko  vodní   toky)   se   nedochovala   žádná   projektová   dokumentace.   Dle
pr zkum   v terénu  jsou gabiony osazeny na urovnaný terén. Pro výstavbu výústního
objektu  bude  nutné  demontovat  stávající  pravob ežní  opevn ní  v  délce  cca  13  m   a
posunout stupe  o cca 1,6 m proti  proudu. Z d vodu napojení  stávajícího opevn ní na
novou ást bude výústní elo, nový stupe  i související  úprava  opevn ní  provedena
rovn ž  z gabion .  Odpadní  potrubí  DN  500  bude zaúst no 10 cm nad dno stávajícího
koryta. 

 
Stoka „A1“ 
Délka 313,6 m – kamenina DN 300. Stoka „A1“odvádí deš ové vody z komunikace ulice Ke
Smíchovu  (úsek  od  kostela  k  nájezdu  na  plze skou  spojku).  P i   levé  stran
komunikace  (sm r  do  centra)  vede  stávající  deš ová  stoka,  která  je  ve  špatném
technickém stavu.  Deš ové  vody   z  této   stoky   jsou   v  sou asnosti   zaúst ny   do
„rybní ka“  za  kostelem.  Vzhledem k technickému stavu stávající stoky bude tato stoka
zrušena, stávající p ípojky budou p epojeny na novou stoku. Stoka „A1“ za íná napojením
na  stoku  „A“  v  šacht  S45  v  prostoru  nám stí   p ed   kostelem.   Odtud   pokra uje
západním   sm rem   v  ulici   „Ke   Smíchovu“.   Kon í  v  k ižovatce  s  ulicí   „K  Váze“
p epojením stávající kanalizace K 300 v šacht  S97. Do šachty S94  bude  p epojena
stávající  stoka  z ulice  „Za  Farou“.  Stávající  šachty  v míst   p epojení budou vym n ny
za nové.Na stoce bude vysazeno 12 kus  odbo ek pro deš ové vpusti a 6 kus  odbo ek
pro napojení deš ových svod .  

 
Stoka „A2“ 
Délka 127 m – kamenina DN 400. Tato stoka situovaná na západním okraji zástavby v ulici
„Ke Smíchovu“ je pouze prodloužení  stávající deš ové stoky SKL 500.  Stávající  porubí
p ed k ižovatkou  s ulicí  „Nefritová“  není  zakon eno  šachtou.  V rámci  této  akce  bude
vysazena nová šachta S100, do které se stávající potrubí napojí. Na stoce budou vysazeny
4 ks odbo ek pro deš ové vpusti.  
 
Stoka „A3“ 
Délka 211,5 m – kamenina DN 500. Stoka vede ulicí „K Lochkovu“. Za íná napojením na 
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stoku „A“  v  šacht  S34,  v  k ižovatce  s  ulicí  „K  Homolce“.  Je  ukon ena p ed  ulicí  „K
Cikánce“. Výhledov  by se do koncové šachty m la napojit deš ová kanalizace z této ulice.
Na stoce bude vysazeno 7  kus  odbo ek pro deš ové  vpusti  a  10  kus  odbo ek pro
napojení deš ových svod .  

 
 

SO 320 - RETEN NÍ NÁDRŽ 
 

Reten ní nádrž je osazena na stoce „A“ za ú elem regulovaného odpoušt ní srážkových vod 
do místní vodote e Vrutice.  
 
Vnit ní rozm ry reten ní nádrže:  27 x 6,2 x 4,9 m  
Využitelná kubatura:    668 m 3  
 
P ívod deš ové vody do reten ní nádrže je nátokovou komorou, v odtokové komo e je osazeno
regula ní šoup , kterým bude nastaveno maximální množství odtékajících deš ových vod na
pr tok 210,5 l/s. Tato armatura bude ovládána z terénu.  V odtokové komo e je bezpe nostní
p epad, p es který bude umožn n odtok deš ových vod v p ípad  deš  v tších, než je déš
návrhový.    Dno reten ní nádrže a nátoková komora budou zpevn ny edi ovými cihlami. V
podélné ose je ve dn  navržen žlábek DN 500 do poloviny profilu, kterým budou provád ny
pr toky do cca 30 l/s. Vstup do obou komor a do prostoru samotné reten ní nádrže je navržen
poklopy pro t ídu zatížení D400. 
Oplach reten ní nádrže bude umožn n pomocí hydrant , osazených u obou vstup  do reten ní
nádrže v rámci p eložky vodovodního adu.  Odtok z reten ní nádrže bude potrubím DN 500 a
bude zaúst n do Vrutice.  Geologické podmínky byly  ov eny geologickým pr zkumem, na
základ  kterého byla navržena jak konstrukce reten ní nádrže, tak i pažení výkopové jámy.
Konstrukce reten ní nádrže je navržena z betonu C30/37 XC4 XA1 s výztuží B500B. Svah k
ulici „Do Chuchle“ bude zpevn n žb op rnou st nou. 

Pozn.: Technické ešení op rné zdi bylo v rámci PDPS upraveno oproti ešení z DSP. Došlo ke
zm n  polohy a typu op rné zdi. Ze  byla zkrácena na nezbytn  nutnou délku a bylo upušt no
z  jejího  provedení  z  gabion .   Nov  je  navržena  ŽB ze  z  pohledového  betonu  porostlá
popínavou vegetací.

 
 

SO  330  -  P ELOŽKY  VODOVODU  
 

Projektová dokumentace eší p eložky vodovodu v Praze 5 – Slivenec. P eložky jsou navrženy
lokáln   v místech  osazení  nových  uli ních  vpustí  v rámci  rekonstrukce  komunikací  a
realizace deš ové kanalizace v ulicích Ke Smíchovu, K Lochkovu a K Homolce.  
 
Ul. Ke Smíchovu  

V míst   kolize  nov   navržené  uli ní  vpusti  UV233  se  stávajícím  vodovodním
adem  bude provedena p eložka I,  v etn  propoje  do  ul.  Nefritová.  P eložkou je
zárove  ešeno vymíst ní vodovodu zpod navržené chodníkové obruby. P eložka je
navržena  z  tvárné  litiny  v  profilech  DN150  a  DN200.  Na  p eložku  bude  z  ulice
Nefritová p epojen stávající vodovod z tvárné litiny DN150 v délce 4,8 m. U propoje
bude na p eložce umíst n podzemní hydrant. V k ižovatce  ul.  Ke  Smíchovu  a  K
Lochkovu  je  na  severní  stran   uvažováno  s  výsadbou strom . Pro vytvo ení
dostate ného prostoru pro výsadbu byla navržena p eložka vodovodu II z tvárné litiny
DN150, dl. 26,4m.  Výstavba  p eložek  I  a  II  v ul.  Ke  Smíchovu  bude  probíhat  v
celkové délce  v etn   propoje 91,2 m (4,6 m DN200 + 86,6 m DN150).  P eložka  I
bude  vedena  v profilu  komunikace,  p eložka  II  v profilu  chodníku.  V celé  délce
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budou  p eložky  provád ny  v  pažené  rýze.   Potrubí  je  navrženo  z  tvárné  litiny  s
cementovou výstelkou a se speciální povrchovou ochranou proti bludným proud m dle
SN EN 545. Tvarovky jsou navrženy z tvárné litiny s t žkou protikorozní ochranou

vn jšího i vnit ního povrchu – epoxidovým nát rem. P ípojky  pro  objekty  budou
provedeny  p es  navrtávací  pas  se  šoup tem  pr m ru  5/4´´ (dn40). Potrubí je
navrženo z materiálu HD-PE 100, SDR 11. Celkový po et p ípojek je 3 ks v celkové
délce  13,5  m.  Na  p eložce  .I  bude  proveden  1x  podzemní  hydrant.  Navržené
armatury jsou fixovány betonovými bloky. Spoje trub jsou p evážn  hrdlové. U kolen a
trub jsou navrženy zámkové spoje. Kde nelze použít zámkové spoje budou použity
betonové  bloky.  U  p echod  na  armatury  se  používají  spoje  p írubové  (oto né
p íruby). U litinového potrubí bude mezi p írubové spoje použito p írubové t sn ní s
ocelovou vložkou G-ST. Šrouby u p írubových spoj  budou použity nerezové. Šoupata
jsou vodárenská, krátká stavební délka, se zemní soupravou. Krytí potrubí je 1,5 m. 

 
Ul. K Lochkovu 

Na  stávajícím  vodovodním  adu  o  dimenzi   DN150,   jsou lokáln ,  v  místech
budoucích uli ních vpustí, navrženy p eložky vodovodu z tvárné litiny v profilu DN150.
Výstavba p eložek III až V v ul. K Lochkovu bude probíhat v celkové délce 15,8 m.
P eložky  budou  vedeny  v  profilu  komunikace  a  v  celé  délce  budou  provád ny  v
pažené rýze. Potrubí je navrženo z tvárné litiny s cementovou výstelkou a se speciální
povrchovou  ochranou  proti  bludným  proud m  dle  SN  EN  545.  Tvarovky  jsou
navrženy z tvárné litiny s t žkou protikorozní ochranou vn jšího i vnit ního povrchu –
epoxidovým  nát rem.  Stávající  p ípojky  nebudou  p eložkami  v  ul.  K  Lochkovu
dot eny.   Navržené  armatury  jsou  fixovány  betonovými  bloky.  Spoje  trub  jsou
p evážn  hrdlové.  U kolen a trub jsou navrženy  zámkové spoje.  Kde nelze použít
zámkové spoje budou použity betonové bloky. U p echod  na armatury se používají
spoje  p írubové  (oto né  p íruby).  U  litinového  potrubí  bude  mezi  p írubové  spoje
použito  p írubové  t sn ní  s  ocelovou  vložkou  G-ST.  Šrouby  u  p írubových  spoj
budou použity nerezové. Šoupata jsou vodárenská, krátká stavební délka, se zemní
soupravou. Krytí potrubí je 1,5 m. 

 
Ul. K Homolce 

Na stávajícím vodovodním adu jsou navrženy p eložky z d vodu kolize s uli ními
vpustmi navrženými v rámci rekonstrukce komunikace a s plánovanou reten ní nádrží.
P eložky jsou navrženy z HD-PE potrubí o dimenzi dn160. Výstavba p eložek v ul. K
Homolce bude probíhat  v  celkové délce  138,5  m.  P eložka  VI bude  vedena  v
profilu  chodníku,  p eložka  VII v profilu komunikace.  P eložky budou v celé délce
provád ny v pažené rýze.  Potrubí  e  navrženo  z PE-HD  100,  SDR11,  dn160.
Tvarovky  jsou  navrženy  z tvárné  litiny s cementovou  výstelkou  a  se  speciální
povrchovou  ochranou  proti  bludným  proud m  dle SN EN 545.  P ípojky  pro
objekty  budou  provedeny  p es  navrtávací  pas  se  šoup tem  pr m ru  5/4´´
(dn40). Potrubí je navrženo z materiálu PE-HD 100, SDR 11. Celkový po et p ípojek
je 13  ks v  celkové délce  56,2 m.  Na p eložce .VI  bude proveden 1x  podzemní
hydrant.  Na konci p eložky .VII bude proveden 1x podzemní hydrant. Tvarovky  jsou
navrženy  zásadn   z  tvárné  litiny.  P echody  na  litinové  tvarovky  a  armatury
budou provedeny lemovými nákružky s p írubou.  Navržené armatury jsou fixovány
betonovými  bloky.  Vodovodní  potrubí  bude  p ed  uvedením  do  provozu  vy išt no,
podrobeno tlakové zkoušce a prochlórováno.  

 
SO 411 - P ELOŽKA KABEL  NN V KM 0,280 - 0,320 (OSA 1) 

 
Kabely budou dot eny stavbou parkovacího stáni, respektive jeho nové konstrukce. Rovn ž 
se p edpokládá dot eni kabelu v úzkem prostoru mezi domem .p. 141 a silnici. Navrhuje se 
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p eložka kabel  do volného terénu naspojkovanim kabelových vložek kabel  stejného pr e-
zu. V chodníku ulice Ke Smichovu bude nový kabel p iložen ke stávající trase. Jeden z kabe-
lu bude smy kov  zapojen do stávajících p ipojkových sk íní. Kabely ve volném terénu budou
uloženy ve výkopu do pískového lože s krytím deskou, nebo cihlou dle SN 33 2000-5-52 ed.2,
SN 73 6006 a SN 73 6005 a s hloubkou uložení 0,35 m. Pod vjezdem budou kabely uloženy

do chráni ek o pr m ru 160 mm a s krytím minimáln  1,0 m. 
Veškeré prvky budou použity  ze schváleného katalogu správce sít . Po  realizaci  p eložky
musí  být  provedena  výchozí  revize  elektrického  za ízení  ve  smyslu SN 33 1500 a SN
33 2000-6 a vypracována revizní zpráva. 

 
 
SO 412 - P ELOŽKA KABEL  NN V KM 0,070 (OSA 2) 

 
Prvn  jmenovaný kabel bude p eložen do nové trasy podél oplocení (ve vzdálenosti 0,6 m). 
Na za átku p eložky bude nový kabel naspojkován a p es jednu p ípojkovou sk í  ukon en 
ve sk íni u .p. 142. Druhý z kabel  bude nahrazen profilem 3x240+120 v délce cca 26 m.   
Kabely ve volném terénu budou uloženy ve výkopu do pískového lože s krytím deskou, nebo 
cihlou dle SN 33 2000-5-52 ed.2, SN 73 6006 a SN 73 6005 a s hloubkou uložení 0,35 
m. Pod silnicí budou kabely uloženy do chráni ek o pr m ru 160 mm a s krytím minimáln  
1,0 m. 
Veškeré prvky budou použity ze schváleného katalogu správce sít . 
Po  realizaci  p eložky  musí  být  provedena  výchozí  revize  elektrického  za ízení  ve  smyslu 
SN 33 1500 a SN 33 2000-6 a vypracována revizní zpráva. 

 
 

SO 413 - P ELOŽKA KABEL  NN A VN V KM 0,170 - 0,520 (OSA 2) 
 

Navržené ešení - vn 
Prvn  jmenovaný kabel mezi TS4437 a TS4213 bude p eložen do nové trasy v chodníku ve 
vzdálenosti  0,6  m  od  oplocení.  Nový  kabel  bude  naspojkován  cca  v km  0,200  na  kabel 
s papírovou izolací pomocí p echodové spojky a veden až do km 0,320, kde bude nahrazena 
stávající  p echodová  spojka  trojicí  spojek  na  celoplastové  kabely.  Ve  stejném  míst
bude za ínat  i  p eložka  druhého  kabelu  mezi  TS4213  a  TS4553.  Rovn ž  zde  bude
nahrazena p echodová spojka trojicí  rovných spojek.  Trasa kabelu  oproti  stávajícímu stavu
bude vedena na opa né stran  silnice (z prostorových d vod ). Trasa bude ukon ena v km
0,455 stavby naspojkováním na stávající kabel pomocí p echodové spojky. 
Kabel bude svazkován do trojúhelníku a uložen v betonovém žlabu s hloubkou krytí 1,0 m. 
Nad kabelem bude založena výstražná fólie ervené barvy. 
 
Navržené ešení - nn 
Stávající kabely budou nahrazeny novými o profilu AYKY 3x240+120 mm2. Jedná se o kabe-
ly  vedené  z  TS  4213  do  rozpojovacích  sk íní  130/38,  130/21, 130/399Z, 130/88, 130/118, 
130/139 a 130/155. Kabely budou uloženy v chodníku (s krytím betonovou deskou) nad tra-
sou kabelu vn. Vzdálenost od oplocení bude 0,6 m, výjime n  i 0,3 m v km 0,350 až 0,420 
stavby.  Kabely budou pod silnicí a vjezdy uloženy do chráni ek o profilu 200 mm (pro kabely
VN) a 160 mm (pro kabely nn). Chráni ky budou uloženy 1,0 m pod vozovkami. Veškeré prvky
budou  použity  ze  schváleného  katalogu  správce  sít .  Po   realizaci   p eložky   musí   být
provedena  výchozí  revize  elektrického  za ízení  ve  smyslu SN 33 1500 a SN 33 2000-6 a
vypracována revizní zpráva. 

 
 

SO 414 - P ELOŽKA KABEL  NN V KM 0,0 - 0,140 (OSA 4) 
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Kabely budou p eloženy do nové trasy podél oplocení rodinných dom . Tyto budou uloženy 
ve volném terénu do pískového lože s krytím 0,35 m. S ohledem na strmý terén se navrhuje 
m lký výkop. Jeden z kabel  bude smy kov  napájet p ípojkové sk ín  v oplocení. 
Kabely ve volném terénu budou uloženy ve výkopu do pískového lože s krytím deskou, nebo 
cihlou dle SN 33 2000-5-52 ed.2, SN 73 6006 a SN 73 6005 a s hloubkou uložení 0,35 
m. Pod silnicí budou kabely uloženy do chráni ek o pr m ru 160 mm a s krytím minimáln  
1,0 m. 
Veškeré prvky budou použity ze schváleného katalogu správce sít . 
Po  realizaci  p eložky  musí  být  provedena  výchozí  revize  elektrického  za ízení  ve  smyslu 
SN 33 1500 a SN 33 2000-6 a vypracována revizní zpráva. 

 
   

SO 431 - P ELOŽKA OSV TLENÍ V KM 0,100 - 0,320 (OSA 1) 
 

Stavbou  bude  dot ena  dvojice  stožár ,  které  jsou  nyní  umíst ny  v  navrhovaném  zálivu
autobusové  zastávky.  Budou  osazeny  nové  stožáry,  které  z  d vodu  jednotnosti  budou
shodného provedení  jako  stožáry  stávající.  Navrhují  se  tedy  stožáry trubkové, na který
bude osazen výložník  o  délce  2  m.  Svítidlo  bude  p eloženo  na  nový  stožár.  Stožáry  a
výložníky  budou žárov  zinkované. Nové osv tlovací stožáry budou osazeny svorkovnicí s
adovými svorkami a  pojistkovým  odpína em  pro  tavnou  pojistku.  Svítidlo  bude  napájeno
kabelem  CYKY  3-Jx1,5 mm2.  V prostoru k ižovatky ulic Ke Smíchovu a K Lochkov bude
provedena p eložka napájecího kabelu  VO.  Nový  kabel  CYKY  4-Jx25  mm2  bude  položen
mezi  sv telnými  místy  511802 a 511872. 
Ke stávajícím kabel m je p iložen ovládací  kabel VO, tento již není používán a lze jej  bez
náhrady demontovat. Nový napájecí kabel bude položen v souladu s dle SN 33 2000-5-52
ed.2 a SN 73 6005 do pískového lože s krytím betonovou deskou, nebo cihlou. Pod vozovkou
se kabely uloží do chráni ky o profilu 110/94, která se ve výkopu obetonuje. Základy stožár
budou provedeny jako monolitické, betonové s pouzdrem pro vetknutí stožáru. V základech
budou založeny chráni ky pro protažení kabel . Po vyzrání betonu se provede  vložení  stožáru
do  pouzdra,  vyrovnání  a  vyklínování  stožáru.  Následn   se  pouzdro vyplní pískem. Na
záv r se zhotoví betonová patka, která pouzdro uzav e. Proti ú ink m atmosférického p ep tí
budou stožáry uzemn ny p ipojením na pr b žný ocelový  pozinkovaný  drát  o  pr m ru  10
mm.  Zárove   bude  strojeného  zemni e  využito  pro uzemn ní PEN vodi e dle SN 33
2000-4-41 ed. 2. Drát bude uložen do spole ného výkopu s napájecím kabelem VO, nejmén
10 cm pod, nebo vedle kabelu. Jednotlivé stožáry budou propojeny drátem FeZn 10 mm na
zemnící drát pomocí dvojice svorek (SS a SP). 
Po  realizaci  osv tlení  musí  být  provedena  výchozí  revize  elektrického  za ízení  ve  smyslu
SN 33 1500 a SN 33 2000-6 a vypracována revizní zpráva. Nov   instalované  osv tlení

bude  do  své  správy  p ebírat  Eltodo-Citelum.  Komponenty  pro ve ejné  osv tlení  budou
použity  ze schváleného sortimentu správce (stožáry, svorkovnice, svítidla). 

 
 

SO 432 - P ELOŽKA OSV TLENÍ V KM 0,170 - 0,520 (OSA 2) 
 

V rozsahu stani ení objektu bude provedena vým na napájecího kabelu VO. P edpokládá se
jeho poškození v pr b hu stavební innosti. Nový kabel CYKY 4-Jx25 mm2 bude položen mezi
sv telnými místy 511897 až 511882 a 511883 až 511887. Nový napájecí kabel bude smy kov
zapojen  do  stožárových  svorkovnic  stávajících  sv telných  míst.  Z d vodu  velmi úzkého
chodníku  bude kabel  p iložen  do  trasy  p ekládaných  kabel  nn  PREdistribuce (SO 413)  v
souladu s SN 73 6005. 
Ke stávajícím kabel m je p iložen ovládací kabel VO, tento již není používaní a lze jej bez 
náhrady demontovat. Nový napájecí kabel bude položen v souladu s dle SN 33 2000-5-52
ed.2 a SN 73 6005 do pískového lože s krytím betonovou deskou, nebo cihlou. 

strana 20 ze 30 



STAVBA . 0050  TV SLIVENEC, ETAPA 0005 KOMUNIKACE SLIVENEC
B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

Proti ú ink m atmosférického p ep tí budou stožáry uzemn ny p ipojením na pr b žný ocelový
pozinkovaný  drát  o  pr m ru  10  mm.  Zárove   bude  strojeného  zemni e  využito  pro
uzemn ní PEN vodi e dle SN 33 2000-4-41 ed. 2. Drát bude uložen do spole ného výkopu s
napájecím kabelem VO, nejmén  10 cm pod, nebo vedle kabelu. Jednotlivé stožáry budou
propojeny drátem FeZn 10 mm na zemnící drát pomocí dvojice svorek (SS a SP). 
Po  realizaci  osv tlení  musí  být  provedena  výchozí  revize  elektrického  za ízení  ve  smyslu
SN 33 1500 a SN 33 2000-6 a vypracována revizní zpráva.   Nov   instalované  osv tlení

bude  do  své  správy  p ebírat  Eltodo-Citelum.  Komponenty  pro ve ejné  osv tlení  budou
použity  ze schváleného sortimentu správce (stožáry, svorkovnice, svítidla). 

 
 

SO 433 - OSV TLENÍ P ECHOD
 

V rámci stavby nové komunikace budou obnoveny nebo z ízeny nové p echody pro chodce. 
Na  základ   p edb žného  projednání  Policií  R  –  DI  bude  instalováno  nové  osv tlení
p echod . Osv tlení je navrhováno v souladu s p edpisem TKP15 a interními p edpisy správce.
  Osv tlení bude mít vlastní režim spínání, bude rozsv ceno d íve než osv tlení ulice a rovn ž
bude zhasínat pozd ji. Osv tleny budou tyto p echody v ulici Ke Smíchovu: 
     
     km 0,111  (osa 1) 
    km 0,265  (osa 1)  
    km 0,431  (osa 2) 
    km 0,755  (osa 2) 
 
Osv tlení každého p echodu bude vždy tvo eno dvojicí sv tlených míst, která budou umíst na
p ed  p echodem  ve  sm ru  projížd jících  vozidel.  P esná  poloha  svítidla  v i  p echodu
musí  být  definována výpo tem pro  konkrétní  instalované svítidlo – viz  p íloha.  Budou tedy
instalovány žárov  zinkované hran né stožáry o jmenovité výšce 6 m. Na d ík stožáru bude
osazen výložník – viz výše a svítidlo se specielní asymetrickou charakteristikou. Svítidlo bude
osazeno halogenidovou výbojkou (150 W) o výkonu zdroje 150 W. P echody pro chodce v km
0,111 a 0,265 budou napájeny samostatnou p ípojkou ze zapínacího místa ZM1253, ve kterém
bude instalován samostatný vývod spínaný novým programovatelným spína em. Kabel CYKY
4-Jx10 o délce cca 300 m bude smy kov  napájet celkem ty i sv telná místa. P echody pro
chodce v km 0,431 a 0,755 budou napájeny p ímo z rozvod  PREdistribuce. Na  stávajícím
kabelu  nn  bude  instalována  specielní  odbo ná  spojka,  z které  bude  veden kabel do
nejbližšího stožáru osv tlení. V tomto stožáru bude na DIN lišt  umíst na sestava jisti e, 1f.
elektrom ru a  programovatelného spína e.  Smy kou z  rozvodnice bude napájeno sv telné
místo na opa né stran  silnice. 
Nový napájecí kabel bude položen v souladu s dle SN 33 2000-5-52 ed.2 a SN 73 6005 do
pískového lože s krytím betonovou deskou, nebo cihlou. Základ stožáru bude proveden jako
monolitický, betonový s pouzdrem pro vetknutí stožáru. V základu bude založena chráni ka pro
protažení  kabel .  Po  vyzrání  betonu se  provede  vložení  stožáru  do  pouzdra,  vyrovnání  a
vyklínování stožáru. Následn  se pouzdro vyplní pískem. Na záv r se zhotoví betonová patka,
která  pouzdro  uzav e.  Proti  ú ink m  atmosférického  p ep tí  budou  stožáry  uzemn ny
p ipojením na pr b žný ocelový  pozinkovaný  drát  o  pr m ru  10  mm.  Zárove   bude
strojeného  zemni e  využito  pro uzemn ní PEN vodi e dle SN 33 2000-4-41 ed. 2. Drát
bude uložen do spole ného výkopu s napájecím kabelem VO, nejmén  10 cm pod, nebo vedle
kabelu.  Jednotlivé  stožáry  budou  propojeny  drátem FeZn 10 mm na  zemnící  drát  pomocí
dvojice svorek (SS a SP). Po  realizaci  osv tlení  musí  být  provedena  výchozí   revize
elektrického  za ízení   ve  smyslu SN 33 1500 a SN 33 2000-6 a vypracována revizní
zpráva.  Nov   instalované   osv tlení   bude   do   své   správy   p ebírat   Eltodo-Citelum.
Komponenty   pro ve ejné  osv tlení   budou  použity   ze  schváleného sortimentu správce
(stožáry, svorkovnice, svítidla). 
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SO 434 - P ELOŽKA OSV TLENÍ V KM 0,030 - 0,170 (OSA3) 

   
S  ohledem  na  úpravy  konstrukce  vozovky  a  polohu  stávajícího  kabelu  bude  provedeno
p eložka uvedeného napájecího vedení. Kabel bude položen od zapínacího místa ZM1253,
zasmy kován na svorkovnici stožáru 511801 a ukon en na svorkách stožáru 511800. Kabel se 
uloží do pískového lože s krytím bet. deskou, nebo cihlou. Pod komunikací se kabel zatáhne do
prostupu, který bude tvo en obetonovanou chráni kou o profilu 110/94.   Po realizaci osv tlení
musí být provedena výchozí revize elektrického za ízení ve smyslu SN 33 1500 a SN 33
2000-6 a vypracována revizní zpráva. 

 
 

SO 450 – ÚPRAVY SEK SPOL. CETIN – KE SMÍCHOVU – ZÁPAD (není sou ástí této PD)
 

V západní  ásti  ul.  Ke Smíchovu (mezi  ul.  K  váze a ul.  K Lochkovu)  se nachází  za ízení
stávající  místní  telefonní  sít -celoplastové  kabely  TCEPKPFLE  s  Cu  jádry  o    0,6mm,
kabelové soubory-teplem smrštitelné kabelové spojky XAGA 500 a rozvad e vybudované za
pomoci sk íní Micos. Rovn ž se v této ásti M  Slivenec nacházejí v chodnících další místní
sd lovací  kabely,  které jsou již mimo provoz.  Všechna uvedená za ízení  jsou ve vlastnictví
spol.  Cetin.  Navržené úpravy  a rozsah p eložky jsou z ejmé ze situace 1:500 p .  .  D.4.2.
Polohu úložných místních sd lovacích kabel  je t eba upravit tak, aby jejich nové uložení bylo v
souladu s SN 736005 a technickými p edpisy TPP 2001.  Stávající trasy sd lovacích za ízení
je t eba v n kolika místech upravit stranovou p eložkou - posunem  stávajících  sd lovacích
kabel   zpravidla  sm rem  do  chodníku,  mimo  betonovou patku nové obruby. 

 
 

SO 451 – ÚPRAVY SEK SPOL. CETIN – KE SMÍCHOVU – VÝCHOD  (není sou ástí této
PD)

 
Ve  východní  ásti  ul.  Ke  Smíchovu  (mezi  ul.  K Lochkovu  a  ul.  Smaragdovou)  se
nachází za ízení  stávající  místní  telefonní  sít -celoplastové  kabely  TCEPKPFLE  s Cu
jádry   o   0,6mm,  kabelové  soubory-teplem  smrštitelné  kabelové  spojky  XAGA  500  a
rozvad e vybudované za pomoci sk íní Micos. Dále se v této ásti ul. Ke Smíchovu nacházejí
t i resp. ty i ochranné HDPE trubky. Dv  z trubek jsou trubkami provozními, ve kterých jsou
nainstalovány dva optické sd lovací  kabely a to OK 190 256 01 ATÚ Barrandov-SÚ Velká
Chuchle Samsung 24 vl. a OK 190 A93 01 ATÚ Barrandov-ATÚ Radotín ABB Norsk 24 vl.
Rovn ž se v této ásti M  Slivenec nacházejí v chodnících další místní sd lovací kabely, které
jsou již  mimo provoz.  Všechna uvedená  za ízení  jsou ve  vlastnictví  spol.  Cetin.  Navržené
úpravy a rozsah p eložky jsou z ejmé ze situace 1:500 p . . D.4.3. Polohu úložných místních
sd lovacích kabel  a ochranných HDPE trubek je t eba upravit tak, aby jejich nové uložení bylo
v  souladu s SN 736005 a technickými  p edpisy  TPP 2001 a TPP 2002.   Stávající  trasy
sd lovacích  za ízení  je  t eba  v  n kolika  místech  upravit  stranovou  p eložkou  –  posunem
stávajících  sd lovacích  kabel   a  ochranných  HDPE  trubek  s optickými  kabely zpravidla
sm rem do chodníku,  mimo betonovou patku nové obruby.  Po vytý ení  stávající  sd lovací
trasy budou stávající sd lovací kabely a ochranné trubky pomocí ru ního výkopu obnaženy,
nejprve na výstražnou fólii uloženou nad sd lovací trasou. 
 

 
SO 452 – ÚPRAVY SEK SPOL. CETIN – K LOCHKOVU A K HOMOLCE  (není sou ástí této
PD)

 
V ul. K Lochkovu (mezi ul. Ke Smíchovu a ul. Na Cikánce) a v ul. K Homolce se nachází za-
ízení stávající místní telefonní sít -celoplastové kabely TCEPKPFLE s Cu jádry o   0,6mm, 
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kabelové soubory-teplem smrštitelné kabelové spojky XAGA 500 a rozvad e vybudované  
za pomoci  sk íní  Micos.  Dále  se  ul.  K Lochkovu  a  Na  K enkov   nacházejí  t i  resp.  ty i 
ochranné HDPE trubky. Dv  z trubek jsou trubkami provozními, ve kterých jsou nainstalová-
ny  dva  optické  sd lovací  kabely  a  to  OK  190 256  01  ATÚ  Barrandov-SÚ  Velká  Chuchle
Samsung 24 vl. a OK 190 A93 01 ATÚ Barrandov-ATÚ Radotín ABB Norsk 24 vl. Rovn ž se 
v této ásti M  Slivenec nacházejí v chodnících další místní sd lovací kabely, které jsou již 
mimo provoz. Všechna uvedená za ízení jsou ve vlastnictví spol. Cetin. 
Navržené úpravy a rozsah p eložky jsou z ejmé ze situace 1:500 p . . D.4.4. Polohu úlož-
ných místních sd lovacích kabel  a ochranných HDPE trubek je t eba upravit tak, aby jejich 
nové uložení bylo v souladu s SN 736005 a technickými p edpisy TPP 2001 a TPP 2002.  
Stávající trasy sd lovacích za ízení je t eba v n kolika místech upravit stranovou p eložkou – 
posunem  stávajících  sd lovacích  kabel   a  ochranných  HDPE  trubek  s optickými  kabely 
zpravidla sm rem do chodníku, mimo betonovou patku nové obruby. 

 
 
SO 454 – ÚPRAVY SEK SPOL. T-MOBILE – K LOCHKOVU  (není sou ástí této PD)

 
Stavební  objekt  je  v rámci  DVZ  vypušt n.  Položené  sít  spol.  T-Mobile  nejsou  v kolizi
s navrhovanými úpravami dopravní a technické infrastruktury.

VE EJNÉ OSV TLENÍ – DOPLN NÍ 
Na základ  požadavku investora bylo do projektu dopln ny následující úpravy VO:

vým na sloup  v ul. K Homolce (4 ks)  a v ul. Ke Smíchovu  (6 ks). 
p íprava pro dobíjecí stanici elektromobil
osv tlení dvora M U

SO 500 - P ELOŽKY PLYNOVODU
 

P eložky  jsou  navrženy  v místech osazení nových uli ních vpustí v rámci rekonstrukce ko-
munikací a realizace deš ové kanalizace v ulicích Ke Smíchovu a K Lochkovu. P eložky I a V 
jsou dále navrženy z d vodu vymíst ní plynovodu zpod navržené obruby komunikace, p íp. 
zpod chodníkových sloupk . 
P eložky budou provedeny z potrubí HD-PE 100, SDR 17,6, dn225 v celkové délce 281,2 m. 
•  ul. Ke Smíchovu:   p eložka plynovodu I - PE 100 SDR 17,6 – dn225 – 46,2 m  
•  ul. Ke Smíchovu:   p eložka plynovodu II - PE 100 SDR 17,6 – dn225 – 3,0 m 
•  ul. Ke Smíchovu:   p eložka plynovodu III - PE 100 SDR 17,6 – dn225 – 8,5 m 
•  ul. K Lochkovu:   p eložka plynovodu IV - PE 100 SDR 17,6 – dn225 – 137,3 m 
•  ul. Ke Smíchovu:   p eložka plynovodu V - PE 100 SDR 17,6 – dn225 – 86,2 m 
•  K Lochkovu:  propoj na plynovodu V - PE 100 SDR 17,6 – dn160 – 2,0 m 

P eložky I, II, IV a V jsou navrženy do profilu komunikace, p eložka III je navržena do profilu 
chodníku.  Na  plynovod  budou  navazovat  všechny  související  domovní  p ípojky.  P ípojky
k objekt m z potrubí HD-PE 100RC) budou obnoveny ve stávající trase. Rušené plynovodní
potrubí p eložek bude v celé délce vytrháno ze zem . Povrchové znaky budou demontovány.
Veškeré odpoje a propoje se stávajícími plynovodními ady budou provedeny bezodstávkovou
technologíí a mimo topné období. Propojení STL plynovodu na stávající STL plynovod bude
provedeno pomocí balónovacích souprav, elektrotvarovek a p echodek a záslepek Schuck. 

 
SO 501 - P ELOŽKY PLYNOVODU

Objekt eší p eložku STL plynovodu dn 50 v ulici K Homolce ve Slivenci, Praha 5. P eložka
v etn  nových domovních p ípojek bude realizována v p edním úseku ú elové p íjezdové cesty
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ke stávajícím rodinným dom m P eložení stávajícího plynovodu je nutné z d vodu plánované
výstavby deš ové kanalizace. P eložka je vymíst na do vegeta ního pásu mezi vozovkou a
oplocení soukromých pozemk .

SO 800 – VEGETA NÍ ÚPRAVY

Vegeta ní  úpravy  jsou  vzhledem  k  charakteru  stavby  a  existenci  inženýrských  sítí  pouze
minimální.  V  severní  ásti  k ižovatky  ulic  Ke  Smíchovu  a  K  Lochkovu  dochází  ke
zm n  uspo ádání  zelen ,  zpevn ných  ploch  chodníku  i  podzemních  inženýrských  sítí.
Na   místo  kácených  strom  jsou  zde  navrženy  t i  stromy  umíst né  s  ochranou  m íží  ve
zpevn né ploše chodníku.  Ve  východní  ásti  ulice Ke Smíchovu je v zatravn ném pruhu
mezi komunikací a chodníkem navržena jednostranná alej.  P esná poloha všech vysázených
strom  je sou ástí situace SO 800. Další  výsadby  d evin  jsou  soust ed ny v okolí reten ní
nádrže,  kde jsou navrženy  solitérn  vysázené v tší  ke e jako  je   muchovník  (Amelanchier
lamarckii),  kalina  (Viburnum  opulus  ´Roseum´)  nebo  javor  amurský  (Acer  gin-nala).  Nad
op rnou zdí  reten ní  nádrže  budou vysázeny popínavé rostliny (b e an,  psí  víno).  Ostatní
dot ené plochy zelen  budou zatravn ny. 
 
Výsadba d evin 
Pro výsadbu strom  budou použity vysokokmeny o obvodu kmene 16/20 cm. Stromy budou
vysazovány  do  p edem  vyhloubených  jam  o  velikosti  0,6  m3,  stup ovitého  tvaru (1 x1
x0,6  m)  s  vým nou  p dy  na  50%.  Dno  a  st ny  jámy  se  musí  zkyp it,  následuje  prolití
výsadbové jámy 100 l vody. Pro výsadbu alejových strom  bude použit p stební substrát ve 2
vrstvém složení  (organicko  minerální  substrát  pro  vrchní  vrstvu  30  cm a  spodní  minerální
substrát). 

Pro  výsadbu  ke  budou  použity  kontejnerované  rostliny  o  velikosti  125/150  cm.  Budou
vysazovány do p edem vyhloubených jam o velikosti 0,8x0,8x0,4 m s vým nou p dy na 50 %. 
 
Založení trávníku 
Trávníkové  plochy  budou  založeny  na  urovnaný  terén  bez  kamen   výsevem  ru n   nebo 
strojov  (výsevek  25g/m2,  technická  travní  sm s  sídlištní).  Plochy  pro  výsev  musí  být
odpleveleny a upraveny hrabáním (3x). Ihned po výsevu se semeno zapraví do p dy (4 mm),
povrch se uválí a zalije. Vhodné podmínky pro výsev jsou na ja e, od poloviny dubna do konce
kv tna, a na podzim, od poloviny srpna do poloviny zá í, kdy je p da proh átá a je dostate n
vlhko.  Pro  odplevelení  trávníku po založení  lze  použít  p ípravky  Starane + Lontrel.  Použití
jiných povolených p ípravk  se stejným ú inkem je možné. B hem dokon ovací pé e musí být
zajišt na dostate ná závlaha. 

b) celková bilance nárok  všech druh  energií, tepla a užitkové vody

Teplo  ani  užitková  voda  nejsou  nárokovány.  Nároky  na  elektrickou  energii  pro  napájení
ve ejného osv tlení se nem ní.

c) celková spot eba vody

Stavba neklade nároky na vodu.

d)  celkové produkované  množství  a  druhy  odpad  a  emisí  ,  zp sob  nakládání  s  vyzískaným
materiálem

P i  provád ní  stavby  vzniknou  odpady,  se  kterými  bude  zhotovitel  nakládat  v  souladu  se
zákonem . 185/2001 Sb. o odpadech, ve zn ní pozd jších p edpis . Podrobnosti o nakládání
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s odpady p edepisuje Vyhláška Ministerstva životního prost edí 383/2001 Sb. Tato vyhláška,
podle  které  je  zhotovitel  povinen naložit  s  odpady,  ur uje  požadavky  na shromaž ování  a
skladování, podmínky zneškodn ní a spalování odpadu a ukládání odpadu na skládky. Veškeré
náklady  spojené  se  zneškodn ním  odpad  ze  stavební  innosti  v etn  poplatk  za  jejich
p ípadné uložení na skládku uhradí zhotovitel. 

B hem stavby bude vyzískán následující materiál:

ornice - pro využití k ohumusování zelených ploch
zeminy - nevhodné pro další využití – odvoz na skládku 
konstruk ní vrstvy (nestmelené)  - vyt íd ní a p ípadné využití do podloží vozovky (vým na AZ)
asfaltové vrstvy –  odvoz na skládku 
betony – odvoz na skládku
dlažby – áste né využití na stavb  (p edlážd ní), zbytek na skládku nebo do vlastnictví M
Prahy Slivenec
žulové obrubníky - do vlastnictví M  Prahy Slivenec

e)  požadavky  na  kapacity  ve ejných  sítí  komunika ních  vedení  a  elektronického
komunika ního za ízení ve ejné komunika ní sít

Není požadováno.

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Projektová  dokumentace  respektuje  požadavky  vyhlášky  .  398/2009 Sb.,  o  obecných
technických  požadavcích  zabezpe ujících  bezbariérové  užívání  staveb  osobami  s
omezenou schopností pohybu a orientace. Konkrétn  je popsáno v samostatné p íloze této
zprávy  „Bezbariérové užívání“.

B.2.5 BEZPE NOST P I UŽÍVÁNÍ STAVBY

Bezpe nost  p i  užívání  staveb je zajišt na návrhem stavby  dle platných legislativních  
p edpis .

B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEBNÍCH OBJEKT

 Viz. Popis výše.

B.2.7 ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH OBJEKT

 Není sou ástí stavby.

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRN  BEZPE NOSTNÍHO EŠENÍ

Navržená stavba pat í  z  hlediska zabezpe ení  požární ochrany mezi stavby nená-
ro né. Jedná se o úpravu komunikací a inženýrské sít  bez objekt , které by vyža-
dovaly protipožární opat ení. Pro vlastní stavbu se však stanovují podmínky pro rea-
lizaci, kdy je nutno zajistit dostupnost všech objekt  v prostoru staveništ  a jeho bez-
prost edního okolí. Je t eba zachovat možnost p íjezdu pro požární vozidla, jakož i
ádn  vyzna it  navržené  objíž ky.  Uzáv ry  komunikací  a  objíž ky  mající  vliv  na
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požární ochranu budou též p edm tem DIO. Požadavek na protipožární zabezpe ení
stavby se vztahuje též na p ípadné objekty za ízení staveništ , manipulace s PHM a
podobn . Tyto podmínky zajistí dodavatel stavby.

Stavba je navržená a bude se provád t v souladu s vyhláškou 23/2008 Sb. O technických
podmínkách požární ochrany staveb. Stavební práce budou provád ny tak, aby za
všech  okolností  byla  zajišt na  dosažitelnost  všech  objekt  vozidly  Hasi ského
záchranného sboru. Vozidl m HZS bude umožn n p ístup ke zdroji požární vody.

a) ešení odstupových vzdáleností a vymezení požárn  nebezpe ného prostoru
Stavba nemá vymezený požárn  nebezpe ný prostor.

b) ešení evakuace osob a zví at
S ohledem na druh stavby není ešeno.

c) navržení zdroj  požární vody, pop ípad  jiných hasebních látek
Zdroje  požární  vody,  ani  jiné  hasební  látky  nejsou navrženy.  Jedná  se  o
obnovu  stávající  komunikace.  Zabezpe ení  stavby  a  jejího  okolí  požární
vodou bude provedeno beze zm n oproti sou asnému stavu, je ponecháno
stávající ešení.

d) vybavení stavby vyhrazenými požárn  bezpe nostními za ízeními
S ohledem na druh stavby  není  navrženo vybavení  stavby  vyhrazené pro
požárn  bezpe nostní za ízení.

e) ešení p ístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku
S ohledem na druh stavby samostatné nástupní plochy pro požární techniku
nejsou navrženy. ešená komunikace je p ístupná po stávajících pozemních
komunikacích.

f) Zajišt ní bezpe nosti provozu stavby p i jejím užívání
Bezpe nost  provozu  na  pozemních  komunikacích  je  zajišt n  navržením
stavby v souladu s p íslušnou legislativou, dopravním zna ením a zákonem
. 361/2000 O provozu na pozemních komunikacích.

Návrhem je zajišt n minimální pr jezdný prostor pro vozidla HZS ší ky 3,5 m a výšky
4,2 m – navržené komunikace spl ují požadavky pro p íjezdové komunikace vozidel
hasi ských záchranných sbor  podle SN 73 0802 a navazujících norem o požární
bezpe nosti  staveb.  Rekonstrukce  vozovky  je  navržena  na  podklad  diagnostiky
vozovky a dle TP170. Navržená konstrukce vozovky umož uje pojezd vozidel HZS.

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA

Není sou ástí stavby.

B.2.10 HYGIENICKÉ EŠENÍ STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ PROST EDÍ

P i provád ní stavebních prací musí být dbáno dodržování zásad bezpe nosti práce. Je
t eba  dodržovat  veškeré  p edpisy  a  zákony,  kterými  se  upravují  podmínky  práce  vestavebnictví.  Zvláštní pozornost je t eba v novat provád ní  bouracích prací.  Dodavatel
stavby je povinen provád t školení všech pracovník  o zp sobu provád ní všech prací a
sou asn  kontrolovat dodržení všech bezpe nostních p edpis . P i provád ní stavebních
prací je nutno zachovávat logický postup prací. Je t eba všechny pracovníky seznámit se
staveništ m a stavebními postupy. Je nezbytné dbát norem a technologických p edpis
upravujících  vlastnosti  stavebního  díla.  Staveništ  musí  být  ozna eno,  pokud  možno
ohrani eno proti vstupu cizích osob a osv tleno.
Vybrané a související zákony a p edpisy:
Zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném zn ní
Na ízení vlády . 201/2010 Sb., o zp sobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu,
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v platném zn ní
Zákon NR . 133/1985 Sb., o požární ochran , v platném zn ní
Zákon . 20/1978 Sb., o pé i o zdraví lidu, ve zn ní zákona NR . 210/1990 Sb., zákona
NR . 425/1990 Sb., zákona NR . 548/1991 Sb., zákona NR . 550/1991 Sb.,zákona
NR . 590/1991 Sb., zákona NR . 15/1993 Sb. a zákona . 161/1993 Sb., v platném

zn ní
Zákon . 224/2015 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií zp sobených vybranými ne-
bezpe nými chemickými látkami nebo chemickými sm smi a o zm n  zákona . 634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve zn ní pozd jších p edpis , (zákon o prevenci závažných
havárií), v platném zn ní.
o správních poplatcích, ve zn ní pozd jších p edpis , (zákon o prevenci závažných havá-
rií), v platném zn ní.
Na ízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zam stnanc
p i práci, v platném zn ní.
Zákon . 458/2000 Sb., Energetický zákon. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odv tvích a o zm n  n kterých zákon  (energetický zákon),
v platném zn ní.
Zákon . 127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích a o zm n  n kterých souvi-
sejících zákon  (zákon o elektronických komunikacích), v platném zn ní.
Zákon . 185/2001 Sb. o odpadech a o zm nách n kterých jiných zákon  v platném zn ní.
Vyhláška  .  601/2006  Sb.  Vyhláška,  kterou se zrušuje  vyhláška eského ú adu  bez-
pe nosti práce a eského bá ského ú adu . 324/1990 Sb., o bezpe nosti práce a tech-
nických za ízení p i stavebních pracích, ve zn ní vyhlášky . 363/2005 Sb., a vyhláška .
363/2005 Sb., kterou se m ní vyhláška eského ú adu bezpe nosti práce a eského bá -
ského ú adu . 324/1990 Sb., o bezpe nosti práce a technických za ízení p i stavebních
pracích – Vyhláška .192/2005, v platném zn ní.
Na ízení vlády . 217/2016 „O ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací“,
v platném zn ní.
Na ízení vlády . 591/2006 sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a 
ochranu zdraví p i práci na staveništích, v platném zn ní.
Vyhláška . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném zn ní.
Vyhláška . 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbari-
érové užívání staveb, v platném zn ní.

         B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY P ED NEGATIVNÍMI Ú INKY VN JŠÍHO PROST EDÍ

Zvláštní ochrana stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí nejsou požadována. V
rámci projektu nebylo uvedené ešeno.

B.3  p ipojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Ve ejné osv tlení bude p ipojeno ke stávajícímu rozvodu NN.

b) p ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky

Nem ní se oproti stávajícímu stavu.

B.4  dopravní ešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie

a) popis dopravního ešení

Dopravní ešení území z stává beze zm ny. Základní popis – viz. Výše SO 110

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
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Stavba je rekonstrukcí stávající dopravní infrastruktury.

c) doprava v klidu

         Bilance parkovacích stání
 

 V p edm tné stavb  se parkování eší v šesti izolovaných lokalitách. 
 

1. Ulice K Lochkovu – severn  od ÚM  
V sou asné dob  vyzna eno 7 stání. 
V návrhu vzhledem ke zv tšení plochy a lepší organizaci 9 stání. 

 
2. Ulice K Lochkovu – jižn  od ÚM  
V sou asné dob  nevyzna eno – pravd podobn  5 stání. 
V návrhu p i rozší ení plochy zatrav ovacími prefabrikáty 7 stání. 
 
3. Ulice K Lochkovu – napojení ulice Na K enkov  
V sou asné dob  vyzna eno 5 stání. 
V návrhu  vyzna eno odlišn , ale z stává  5 stání. 
 
4. Ulice K Lochkovu – napojení ulice Na Homolce 
Z stávají sou asná 2 nevyzna ená stání – vymezeno fyzicky obrubami.. 
 
5. Ulice Ke Smíchovu – východní ást – u napojení ulice K Holyni 
V sou asné dob  nevyzna ená 2 stání. 
V návrhu  pouze 1 normové stání. 

 

Sou asný stav – celkem 7+5+5+2+2=21 stání 
Návrh – celkem 9+7+52+2+1=24 stání 
Zvýšení po tu stání bylo dosaženo p edevším zv tšením stávajících ploch. 

d) p ší a cyklistické stezky

Není sou ástí projektu.

B.5  ešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Kone né terénní úpravy budou provedeny v celém úseku stavby na všech místech zasažených
zemními pracemi. Ozelen ny budou terénní úpravy vzniklé navázáním ploch na stávající terén.
Více viz. výše SO 800.

b) použité vegeta ní prvky

Více viz. výše SO 800.

c) biotechnická, protierozní opat ení

Není sou ástí projektu.
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B.6  popis vlivu stavby na životní prost edí a jeho ochrana

a) vliv na životní prost edí

P i  realizaci  je  nutno  zajistit  minimalizaci  p ípadných  do asných  negativních  ú ink
stavební innosti. Zejména je t eba zajistit opat ení proti nadm rnému hluku z výstavby a
zne išt ní staveništ  a okolních ulic prachem a blátem. Práce budou provád ny pouze ve
všedních dnech v asovém rozsahu maximáln  od 7 do 21 hodin. Dodavatel je povinen u
stroj , které svou hlu ností nevyhovují maximálním p ípustným hodnotám, upravit pasivní
ochranu, to znamená stroje umístit ve zvukov  izolovaných boxech nebo upravit provozní
dobu nadm rn  hlu ných stroj . Konkrétní opat ení ke snížení hlu nosti  a prašnosti  p i
provád ní prací bude ešit dodavatel v rámci své p ípravy.
Na stavb  se nesm jí pálit  jakékoliv materiály (papír,  zbytky lepenky, d evo, apod.).  Do
ve ejné  kanalizace se nesm jí  vypoušt t  žádné závadné látky,  vozidla musejí  být  p ed
vyjetím  na  ve ejnou  komunikaci  o išt na.  S  t mito  opat eními  seznámí  vedení  stavby
všechny zam stnance a pr b žn  bude kontrolovat dodržování t chto opat ení.
Pokud dojde k zne išt ní  ve ejných komunikací dopravou, neprodlen  bude provedeno
o išt ní vozovky.
K minimalizaci zat žování okolí stavby prachem budou provedena následující opat ení:

- p i odvozu prašného materiálu bude použito plachtování nákladu
- p ípadné mezideponie prašného materiálu budou plachtovány nebo kropeny
- pokud dojde ke zne išt ní ve ejných komunikací, bude neprodlen  provedeno o išt ní

Vzhledem k malým dopravním zát žím není nutno provád t protihluková opat ení.
Vzhledem  k  malým  dopravním  zát žím  není  nutno  provád t  opat ení  proti  emisím  z
dopravy.
Stavba neprodukuje zne išt né vody.

b) vliv na p írodu a krajinu
Vliv stavby na krajinu a p írodu je vyhodnocen jako malý. Vzhledem k tomu že se jedná o
rekonstrukci komunikace v nevyhovujícím stavu je vliv stavby hodnocen jako pozitivní na životní
prost edí.

c) vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000

Stavba se nenachází v chrán ném území Natura 2000.

d) návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjiš ovacího ízení nebo stanoviska EIA

Zjiš ovací ízení ani stanovisko EIA nebyli požadovány.

e) v p ípad  zám ru spadajícího do režimu zákona o integrované prevenci základní  parametry
zp sobu napln ní záv r  o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li
vydáno

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

f) navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných
právních p edpis

Návrhem nevzniká požadavek na nová ochranná pásma.
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B.7  ochrana obyvatelstva

Na stavbu nejsou kladeny zvláštní požadavky. Ochrana obyvatel v p ípad  požáru je zajišt na
požárn  bezpe nostním ešením.

B.8  zásady organizace výstavby

ZOV je sou ástí samostatné p ílohy souhrnné technické zprávy. 

B.9  celkové vodohospodá ské ešení stavby

Celkové vodohospodá ské ešení je patrné z situací komunikace (odvodn ní uli ními vpustmi
do nové deš ové kanalizace). 
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