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A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELE DIO

Dopravně inženýrská kancelář,s.r.o.
Zodpovědný projektant:

Ing. Miloš Burianec
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
číslo autorizace ČKAIT: 0600437
dik@dik-hk.cz
Vypracoval: Ing. Lukáš Burianec

B) ETAPIZACE STAVBY

Stavba je rozdělena do 6 etapa. Cílem etapizace je minimalizovat omezení dopravní obslužnosti 
území. Posloupnost jednotlivých etap je dána stavbou dešťové kanalizace a nutností její realizace tzv. 
proti vodě. 

Stavbu bude realizována za úplné uzavírky v celém rozsahu etapy najednou. Výjimku tvoří pouze 
etapa 1, kdy bude křižovatka ulic Ke Smíchovu a K Holyni realizována samostatně v krátkém časovém 
úseku. A etapa 4, která bude rozdělena do 3 částí z důvodu zajištění přístupu k ul. Na Křenkově – 
Diamantová a přístup ke škole.    

Součástí návrhu DIO jsou:

− vymezení a dopravní značení uzavírek jednotlivých etap
− návrh změny tras autobusových linek
− dopravní značení objízdné trasy pro AID v etapě 2 a 3
− dopravní značení a úprava komunikací na objízdných trasách pro autobusovou linkovou 

dopravu v etapě 2 a 3 

S návrhem DIO souvisí podrobný harmonogram stavby a návrh ZOV, které jsou součástí projektové 
dokumentace.
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ETAPA TERMÍN
REALIZACE

ÚSEK DÉLKA ÚSEKU

ETAPA 0 07 – 11     2020 UL. K HOMOLCE 200 M

ETAPA 1 07 – 11     2020 UL. KE SMÍCHOVU - VÝCHOD 500 M

ETAPA 2 03 – 07     2021 UL. K LOCHKOVU - JIH 180 M

ETAPA 3 08 – 11     2021 UL. K LOCHKOVU - SEVER 280 M

ETAPA 4 03 – 11     2022 UL. KE SMÍCHOVU - STŘED 420 M

ETAPA 5 03 – 06     2023 UL. KE SMÍCHOVU - ZÁPAD 300 M

C) VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

o Povinností  zhotovitele  bude  v předstihu  informovat  místní  obyvatele,  Obecní  úřad,  Policii  ČR,  Záchrannou

službu a Hasičský záchranný sbor o postupu prací, o uzávěrách a omezeních dopravy.
o Minimálně měsíc před realizací jednotlivých etap je třeba objízdné trasy prověřit autobusem na místním šetření.
o Stavbou bude dotčena bezpečnost  a plynulost  provozu na přilehlých pozemních komunikacích – zhotovitel

(investor)  stavby  předloží  v dostatečném  časovém  předstihu  (min.  1  měsíc  před  zahájením  prací)  návrh
přechodné úpravy provozu na komunikaci (dopravní značení) zdejšímu DI k vyjádření.

o Stavební práce musí být prováděny tak, aby za všech okolností  byla zajištěna dosažitelnost  všech objektů
vozidly Policie, Záchranné služby a Hasičského záchranného sboru. 

o Vjezd  vozidel  zásobování  bude  na  staveniště  umožněn  po  dohodě  se  zhotovitelem  stavby  na  základě
technologie výstavby.

o Během  stavby  musí  být  zajištěn  bezpečný  průchod  chodců  podél  staveniště.  Veškeré  výkopy  musí  být
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zabezpečeny proti pádu osob. Na staveništi bude vymezen koridor pro obyvatele z domů uvnitř pracovního
úseku. Koridor bude vyznačen dle konkrétní fáze výstavby. 

o Vjezd  osobních  vozidel  na  stavbu  bude  zakázán.  Obyvatelé  stavbou  dotčených  nemovitostí  využijí  volné

parkovací  plochy  mimo  staveniště.  V případě  výskytu  problému  s parkováním,  bude  řešeno  operativně
s městským úřadem (např. vyhrazené parkovací stání dle SPZ).

o Staveništní doprava bude vedena obousměrně  na křižovatku ulic Ke Smíchovu a K Barrandovu. Jiná trasa

staveništní dopravy nebude povolena. Oprava objízdné trasy není navržena.
o Zařízení staveniště bude navrženo zhotovitele stavby dle jeho potřeb a dle požadavků uvedených v ZOV.
o Návrh DIO a termín realizace etapy musí být koordinovány s jinými připravovanými stavbami, které by mohli

negativně ovlivnit plynulost dopravní obsluhy v době uzavírky.
o Objízdné trasy pro IAD budou značené pouze v etapě 2 a 3. Jiné objízdné trasy pro místní občany (neznačené)

budou  projednány  před  samotnou  realizací  jednotlivých  etap  včetně  případných  úprava  na  předmětných

komunikacích.
o Provizorní nástupiště bude provedeno v délce 12m, šířky 2 m a výšky nášlapné hrany 16 cm.

 
D) DIO – ETAPA 0

Etapa 0 zahrnuje výstavbu v ulici K Homolce za současné výstavby etapy 01. Ulice
K Homolce bude během stavby uzavřena (délka cca 200 m). Etapa je bez nároků na
objízdné  trasy nebo omezení  tras  hromadné dopravy.  Ulice  Do Chuchle  nebude
stavebními  pracemi  dotčena,  na  silnici  bude vyznačen  zákaz odbočení  do  ul.  K
Homolce vyjma staveništní dopravy. Provoz na ul. K Lochkovu rovněž bez omezení
vyjma krátkodobého  zúžení  vozovky na  5,5 m při  stavebních pracích  v  blízkosti
křižovatky.  Výše uvedené – viz. Příloha č. D1.

E) DIO – ETAPA 1

Etapa 1  zahrnuje  výstavbu v  ulici  Ke Smíchovu -  východ za  současné výstavby
etapy 0.  Ulice Ke Smíchovu bude během stavby uzavřena (délka cca 500 m) v
úseku od křižovatky s ul. K Holyni po křižovatku s ul. Smaragdová. Obě křižovatky
budou během rekonstrukce v provozu s omezením levého resp. pravého odbočení.
Vjezd na staveniště bude umožněn po ul. Ke Smíchovu z křižovatky s ul. K Holyni.

V průběhu rekonstrukce bude uzavřena zastávka „Opálová“ a dočasně přemístěna
zastávka „K Holyni“ (pouze zastávka ve směru ze Slivence). Přesunutí bude do ul. K
Holyni na úkor jednoho parkovacího stání. V důsledku uzavření ul.  Ke Smíchovu
bude odkloněna trasa linky č. 120, 130, 230 a 951. Odklon tras je přílohou č. E1. V
rámci etapy bude obnovena zastávka Smaragdová ve směru Barrandov. Obnova
spočívá v doplnění  označníku a vodorovného dopravního značení.  Obnova bude
dočasná po dobu trvání etapy 1-4. 

Značená  objízdná  trasa  pro  IAD  není  navržena.  Značena  bude  pouze  uzavírka
úseku silnice – viz. Příloha č. E2. Opatřením, které má zmírnit dopravní omezen pro
místní obyvatele bude zrušení jednosměrky v ul. Višňovka, zrušení bude dočasné po
dobu trvání 1. - 4. etapy stavby.

Křižovatka ul. Ke Smíchovu a ul. K Holyni bude uzavřena po dobu nezbytně nutnou
(předpoklad 2 dnů během víkendu). Uzavírka křižovatky bude značena dle přílohy č.
E3.

F) DIO – ETAPA 2

Etapa 2 zahrnuje výstavbu v ulici K Lochkovu - jih v rozsahu od křižovatky s ul. K
Cikánce po křižovatku s ul. K Homolce. Ul. K Lochkovu bude v tomto úseku dlouhém
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cca 180 m uzavřena včetně křižovatky s ul. Do Chuchle. Ul. Do Chuchle bude po
dobu výstavby propojena s ul. K Lochkovu skrze ul. K Homolce. Ul. K Homolce bude
dočasně  zobousměrněna.  Přístup na staveniště  bude ze  severní strany uzavírky.
Detailně viz. Příloha F2.

V důsledku uzavření úseku ul. K Lochkovu bude přesměrována trasa linek 120 a
951. Ve směru zastávky Nádraží Radotín bude trasa vedena po ul. Za Farou a k
Rozvodně,  ve směru Na Knížecí bude trasa vedena po ul. K Cikánce a Na Váze.
Obě trasy budou dočasně zjednosměrněny s vyznačením přednosti v jízdě v trase
autobusových  linek.  Dále  budou  v  trasách  demontovány  zpomalovací  prahy  a
ořezána zeleň v průjezdném profilu autobusu a v rozhledových polích křižovatek. V
souvislosti s úpravou tras bude dočasně přemístěna zastávka U křížku ve směru  z
centra Slivence. Detailně viz. Příloha F1 (vedení tras) a příloha F3 (značení objízdné
trasy autobusových linek). 

IAD bude mezi Slivencem a Lochkovem vedena po Pražském okruhu. Detailně viz.
Příloha F1 (vedení tras IAD) a příloha F4 (značení objízdné trasy IAD). 

G) DIO – ETAPA 3

Etapa 3 zahrnuje výstavbu v ulici K Lochkovu - sever v rozsahu od křižovatky s ul. K
Homolce  po  křižovatku  s  ul.  Ke  Smíchovu.  Ul.  K  Homolce  bude v  tomto  úseku
dlouhém cca 280 m zaslepena. Ul. Ke Smíchovu bude po dobu výstavby průjezdná
v  přímém  směru  bez  omezení.  Přístup  na  staveniště  bude  ze  severní  strany
uzavírky.  Detailně viz. Příloha G2.

V důsledku uzavření úseku ul. K Lochkovu bude přesměrována trasa linek 120 a
951  stejně  jako  v  etapě  2.  Detailně  viz.  Příloha  G1  (vedení  tras)  a  příloha  F3
(značení objízdné trasy autobusových linek). 

IAD bude mezi Slivencem a Lochkovem vedena po Pražském okruhu. Detailně viz.
Příloha F1 (vedení tras IAD) a příloha F4 (značení objízdné trasy IAD). 

H) DIO – ETAPA 4

Etapa 4 zahrnuje výstavbu v ulici K Smíchovu - střed v rozsahu od křižovatky s ul. K
Holyni  po  křižovatku  s  ul.  Ke  Smíchovu.  Délka  úseku  činí  cca  420  m.  Ul.  Ke
Smíchovu bude po dobu výstavby průjezdná ve směru hlavní silnice bez omezení.
Křižovatka ul. Ke Smíchovu a K Holyni bude v provozu. Přístup na staveniště bude
ze západní strany uzavírky. Vzhledem k nutnosti částečného zajištění přístupu do ul.
Na Křenkově a k místní škole bude etapa rozdělena na 3 samostatné části, které se
budou realizovat postupně (úseky 4a, 4b, 4c). Detailně viz. Příloha H2.

V důsledku uzavření úseku ul.  Ke Smíchovu bude uzavřena zastávka Slivenec a
přesměrována trasa linek 130, 230 a 951. Detailně  viz.  Příloha H1 (vedení tras).
Linky  budou  zajíždět  do  Slivence,  kde  se  otočí  na  ul.  K  Homolce  a  obslouží
dočasnou zastávku před Městským úřadem.  

Značená  objízdná  trasa  pro  IAD  není  navržena.  Značena  bude  pouze  uzavírka
úseku silnice – viz. Příloha č. H2.

Rozdělení etapy je navrženo tak, aby b ěhem letních prázdnin v m ěsících 7-8
byl proveden úsek v místech sjezdu (vchodu) ke škol e a k pneuservisu – viz.
Harmonogram výstavby.
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I) DIO – ETAPA 5

Etapa 5 zahrnuje výstavbu v ulici K Smíchovu - západ v rozsahu od křižovatky s ul.
K  Váze  po křižovatku  s  ul.  Ke  Smíchovu.  Délka  úseku  činí  cca  300  m. Ul.  Ke
Smíchovu  bude  po  dobu  výstavby průjezdná  ve  směru  ul  K  Lochkovu  –  ul.  Ke
Smíchovu  -  střed  bez  omezení.  Přístup  na  staveniště  bude  ze  západní  strany
uzavírky.  Detailně viz. Příloha I2.

V důsledku uzavření úseku ul. Ke Smíchovu bude uzavřena zastávka Za Farou a
přesměrována trasa linek 130 a 230. Detailně  viz.  Příloha I1 (vedení tras).  Linky
budou zajíždět  do Slivence, kde se otočí  na ul.  K Homolce a obslouží dočasnou
zastávku před Městským úřadem.  

Značená  objízdná  trasa  pro  IAD  není  navržena.  Značena  bude  pouze  uzavírka
úseku silnice – viz. Příloha č. I2.
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