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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě: 

Název stavby: I/10 Turnov, MÚK Fučíkova  

Druh stavby: Novostavba 

Místo stavby: Liberecký kraj 

Katastrální území: Turnov [771601], Ohrazenice u Turnova [709336] 
 
Stupeň PD: Dokumentace pro územní rozhodnutí 

A1.2. Údaje o žadateli:   

Název a adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

 Správa Liberec 

 Zeyerova 1310, 460 55 Liberec 

 

IČO 659 93 390 

A1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace:   

Název a adresa: Valbek, spol. s r.o. 

 Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3  

 

IČO: 482 66 230 

 

 

 

Zpracovatelský tým: 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Miroslav Hanžl 

 č. autorizace 0500954, obor dopravní stavby  

Silniční objekty: Bc. Daniel Holas 

Mostní objekty a zdi: Ing. Jiří Jachan 

 č. autorizace 0501068, obor mosty a inženýrské konstrukce 

 Ing. Tomáš Jakubíček  

Vodohospodářské objekty: Ing. David Landa 

č. autorizace 0501086, obor stavby vodního hospodářství a 

krajinného inženýrství 



 
 
 
 

 

Stupeň: DÚR 

 

Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva 

Valbek, spol. s r.o.  Liberec  strana  3/ 33 
 
 
 
 

I/10 Turnov, MÚK Fučíkova 

 

 Markéta Klimentová 

Objekty elektro: ELPRO LIBEREC, spol. s r.o. – Ing. Jiří Staněk 

 č. autorizace 0500948, obor technologická zařízení staveb 

 Ladislav Živnůstka 

 Kadlec a Kábrtová s.r.o. 

 Ing. Jan Kadlec 

Geodetické zaměření, ZE: Ing. Ladislav Jarůšek 

 č. ÚOZI 2170 úředně oprávněný zeměměřický inženýr  

 Bc. František Hronovský, Pavel Sobek, Ing. Jana Segešová 

Dendrologický průzkum: Ing. Jiří Bednář  

Akustické posouzení: EKOLA group, spol. s r.o.  

  Ing. Libor Ládyš, Ing. Vít Rejha, Ing. Aleš Matoušek, Ph.D. 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Číslování a značení stavebních objektů je v souladu se směrnicí pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací a požadavky na objektovou skladbu dle ŘSD PPK – CIS vydanou 

03/2013. 
Seznam stavebních objektů: 

  Č. SO Název SO  Budoucí správce 

Řada 000 Objekty přípravy staveniště  

001 Demolice č.p. 1248 bez správce – objekt stavby 

Řada 100 Objekty pozemních komunikací  

101 Úprava ulice Fučíkova  KSS LK 

110 MÚK Fučíkova          ŘSD ČR 

134 Rekonstrukce chodníků          město Turnov 

180 Přechodné dopravní značení         bez správce – objekt stavby 

Řada 200 Mostní objekty, zdi a konstrukce  

250 Armovaný svah       ŘSD ČR 

Řada 300 Vodohospodářské objekty  

301 Odvodnění SO 110 ŘSD ČR 

302 Úprava odvodnění ulice Fučíkova město Turnov 

Řada 400 Elektro a sdělovací objekty  

410 Přeložka vrchního vedení VN ČEZ distribuce a.s. 

411 Přeložky přípojky VN trafostanice ČEZ distribuce a.s. 

412 Ochránění kabelového vedení VN ČEZ distribuce a.s. 

430 Přeložka kabelového vedení NN ČEZ distribuce a.s. 

431 Veřejné osvětlení SO 110 město Turnov 

432 Osvětlení přechodu pro chodce město Turnov 

460 Přeložka vedení CETIN CETIN a.s. 

Řada 700 Objekty pozemních staveb  

760 Protihluková stěna 1         ŘSD ČR 

761 Protihluková stěna 2   ŘSD ČR 

Řada 800 Objekty úpravy území  

801 Vegetační úpravy ŘSD ČR 
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A.3 Seznam vstupních podkladů 

 Související platné ČSN, TP, VL, TKP, TKP-D, vyhlášky atd. 

 I/10 Turnov, MÚK Fučíkova – Prognóza intenzit dopravy – Valbek spol. s r.o. – 11/2017 

 Jižní sjezd ze silnice I/10; I/35 na silnici III/28728 (Fučíkova ulice) v Turnově – projekt ve 

stupni technické studie – Valbek spol. s r.o. – 12/2015 

 Územní plán města Turnov, zpracoval Archis – 05/2014 

 Podrobná pochůzka a průzkum v terénu 

 Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí – KÚ Libereckého kraje – 01/2017 

 Státní mapy v M 1:200 000, 1:10 000 – mapová díla byla použita z veřejně dostupných 

zdrojů – WMS/ČÚZK 

 Akustická studie – EKOLA group, spol. s r.o. –  02/2018 

 Dendrologický průzkum – Valbek spol. s r.o. – 2017 

 Geodetické zaměření území v M 1:500 vč. zákresu inženýrských sítí do souřadnic - Valbek 

spol. s r.o. – 09/2017 

 Vyjádření příslušných správců o existenci jejich zařízení 

 Mapy katastru nemovitostí v digitálním formátu 

 Projednání rozpracované dokumentace se zástupci objednatele, správci IS a dotčenými 

orgány státní správy 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 

území 

Stavební pozemek se nachází v zastavěném území KÚ Turnov a Ohrazenice u Turnova  

u silnice I/10 a v ulici Fučíkova. Vybrané stavební pozemky jsou dotčené z důvodu navržené 

dostavby mimoúrovňové křižovatky. Přístup ke stavbě bude zajištěn ze stávající silniční sítě, 

zejména po silnici I/10 a III/28728. 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Stavba je v souladu s návrhem územně plánovací dokumentace města Turnov z 06/2014 a 

nachází se na ploše DS – Z74, kterou územní plán vymezuje jako plochu pro silniční dopravu. 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou nutné výjimky z obecných požadavků. 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů  

Závazná stanoviska dotčených orgánů budou doplněna na základě projednávání v rámci 

inženýrské činnosti. 

e) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 

nerostů a podzemních vod 

Na základě charakteru stavby nebyl prováděn geotechnický ani hydrogeologický průzkum. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum -

inženýrskogeologické a hydrogeologické posouzení trasy nebo její varianty a 

posouzení technické realizovatelnosti pozemní komunikace včetně posouzení 

staveniště mostních objektů s případným doporučením optimálního vedení trasy, 

vyhledávací průzkum materiálových nalezišť - zemníků - pro ověření množství a 

vlastností sypaniny, korozní průzkum, případně základní průzkum, průzkum ložisek 

nerostů, pedologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
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Dendrologie: 

Celkem bylo inventarizováno 46 samostatně hodnocených dřevin a 5 souvislých a keřových 

porostů (porostních skupin). Ke kácení je navrženo 29 samostatně hodnocených dřevin a 

1238m2 souvislých porostů. Kompletní soupis dřevin, včetně jejich základních 

dendrometrických charakteristik je uveden v inventarizačních tabulkách. U inventarizovaných 

dřevin je uvedeno mimo jiné i jejich umístění v rámci katastru nemovitostí a vlastník 

příslušného pozemku. 

Některé z hodnocených dřevin budou podléhat vydání povolení ke kácení. Podle vyhlášky 

č. 189/2013 Sb. se jedná o dřeviny, které jsou součástí významného krajinného prvku nebo 

stromořadí. Povolení je dále vyžadováno pro dřeviny o obvodu kmene nad 80 cm měřeného 

ve výšce 130 cm nad zemí a pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha káceného 

porostu přesahuje 40 m2. 

Před zahájením stavební činnosti bude nutno dřeviny mimo zábor zajistit dle ČSN 83 9061 – 

Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 

stavebních pracích. Zejména je nutné minimalizovat výkopové práce, vyloučit pojezdy těžké 

techniky, minimalizovat mechanická poranění kmene a větví a skladování nebezpečných látek 

v kořenové zóně, což je plocha povrchu půdy pod korunou stromu ohraničená okapovou linií 

koruny (obvodem půdorysného průmětu koruny) zvětšená o 1,5 m po celém obvodu okapové 

linie koruny. 

Kácení dřevin je doporučeno provádět v době vegetačního klidu. 

Dendrologický průzkum je uveden v příloze F. 2. 

 
Akustická studie: 

V rámci hlukové studie zpracované firmou EKOLA bylo provedeno posouzení akustické 

situace z provozu na silnici I/10 a návrh protihlukových opatření ve formě protihlukových stěn 

pro zajištění ochrany chráněného venkovního prostoru nejbližší chráněné zástavby 

nacházející se v okolí této komunikace. Všechny navrhované PHS budou mít vzduchovou 

neprůzvučnost min. kategorie B2. Zvukovou pohltivost min. kategorie A4 budou mít pohltivé 

PHS. Akustická studie je uvedena v příloze F. 4. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Navrženou stavbou nebudou dotčeny nemovité kulturní památky a ani nemovitosti, které 

nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo 

v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, 
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památkové rezervace, nebo památkové zóny ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Stavba se nachází v archeologickém území I. 

a III. kategorie. V případě jakýchkoliv zemních prací, zasahujících do stávajícího terénu, je 

stavebník povinen, dle § 22 odst. 2 platného znění zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči, oznámit svůj záměr již v době příprav Archeologickému ústavu Akademie věd České 

republiky, Praha, v.v.i. (Letenská 4, 118 01 Praha 1). 

Navržená stavba není v kontaktu se zvláště chráněným územím ve smyslu zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny. Plocha stavebních úprav se nachází v ochranné zóně 

nadregionálního biokoridoru ÚSES ČR. Záměrem nejsou dotčeny prvky ÚSES či významné 

krajinné prvky. Stavba zasahuje do ochranného pásma silnice I. a III. třídy. 

h) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba nebude mít negativní vliv pro své okolí. Doplněním MÚK Fučíkova bude umožněno 

dopravní napojení ze směru od Prahy/Liberce a zároveň i napojení na průtah I/10, I/35 ve 

směru Turnov/Jičín, který bude představovat hlavní dopravní napojení především pro 

průmyslovou zónu, areál Krajské správy silnic a čerpací stanici pohonných hmot. Realizací 

MÚK dojde k dopravnímu zklidnění Fučíkovy ulice a to zejména převedením nákladní dopravy 

do průmyslové zóny a na silnici I/10. Odtokové poměry v území budou zachovány. Voda 

z komunikace je odvedena příčným a podélným sklonem do zpevněných příkopů, 

monolitických žlábků a uličních vpustí. 

j) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Veškeré stavební práce budou prováděny podle platných bezpečnostních předpisů, směrnic, 

výnosů, vyhlášek, zákonných ustanovení a norem. V rámci objektu SO 001 dojde k demolici 

č.p. 1248 v katastrálním území Turnov. 

Součástí přípravy staveniště je i kácení dřevin, dle dendrologického průzkumu. Kompletní 

soupis dřevin, včetně jejich základních dendrometrických charakteristik je uveden v příloze  

F. 2 – Dendrologický průzkum. 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 
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Zásahy do ZPF a ostatních pozemků jsou popsány v příloze F.1 – Záborový elaborát. 

Stavba nezasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa.  

l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Příjezd na staveniště je možný ze stávající silniční sítě – silnice I/10, III/28728 a ulice 

B. Smetany. Napojení staveniště na zdroje vody a energií bude zajištěno zhotovitelem stavby. 

Po celou dobu výstavby bude zajištěno odvodnění stavby povrchově do přilehlé zeleně, 

v případě větších dešťů bude voda čerpána z jímky v nejnižším místě. 

V rámci stavby bude provedeno ochránění nebo přeložení dotčených stávajících inženýrských 

sítí. Před zahájením stavebních prací musí být vyhledány a vytyčeny stávající inženýrské sítě 

za účasti správců, trasy se vyznačí na povrchu. 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Se stavbou nesouvisí žádná navazující stavba. Vyvolanými investicemi jsou navržené přeložky 

dotčených inženýrských sítí. 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 

Zásahy do pozemků podle katastru nemovitostí jsou popsány v příloze F.1 – Záborový 

elaborát. 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Ochranná pásma u změněných objektů nejsou vyžadována. 

p) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Vzhledem k charakteru stavby není požadováno sledování přetvoření ani monitoring. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené 

komunikaci  

Novostavba. 
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b) Účel užívání stavby 

Po realizaci mimoúrovňové křižovatky bude umožněno dopravní napojení ze směru od 

Prahy/Liberce a zároveň i napojení na průtah I/10, I/35 ve směru Turnov/Jičín, který bude 

představovat hlavní dopravní napojení především pro průmyslovou zónu, areál Krajské správy 

silnic a čerpací stanici pohonných hmot. Zároveň dojde k dopravnímu zklidnění ulic Fučíkova 

a Nádražní a to zejména převedením nákladní dopravy do průmyslové zóny a na silnici I/10. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba  

Trvalá stavba. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem  

V rámci inženýrské činnosti bude zažádáno o odchylné řešení z hlediska nedodržení vzájemné 

vzdálenosti mezi křižovatkami a nedostatečné délky připojovacího pruhu MÚK Fučíkova.  

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů  

Závazná stanoviska dotčených orgánů budou doplněna na základě projednávání v rámci 

inženýrské činnosti. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů  

Netýká se této stavby (není kulturní památka). 

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich 

velikosti, apod. 

Plocha živičné vozovky…...………. 2 470m2 

Plocha frézované vozovky…………. 1190m2 

Dlážděná plocha komunikace…........ 470m2 

Plocha chodníků……………………… 410m2 

h) Základní technické parametry stavby – návrhová rychlost, šířkové uspořádání, 

intenzita dopravy, technologie a zařízení apod. 

Návrhová rychlost větví mimoúrovňové křižovatky je uvažovaná 30km/h. Základní šířka 

jízdního pruhu větve je 3,50m s rozšířením ve směrovém oblouku. Nezpevněná krajnice je 

navržena v šířce 0,75m, v případě osazení svodidla 1,50m. Šířkové uspořádání v místě 
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stykové křižovatky je řešeno s ohledem na stávající šířku silnice III/28728 a napojení na větev 

křižovatky. 

Větve MÚK jsou navrženy jako jednosměrné (jednopruhové). Na silnici I/10 jsou křižovatkové 

větve napojeny prostřednictvím odbočovacího a připojovacího pruhu. 

Z provedené prognózy intenzit dopravy vyplynulo, že po zprovoznění MÚK Fučíkova a 

zklidnění v ulici Fučíkova dojde ke snížení dopravy o 23% v roce 2020 a 25% v roce 2030. 

Dojde ke zvýšení intenzit dopravy na úseku I/10 mezi MÚK Fučíkova a MÚK Ohrazenice, kam 

se přesune doprava z ulice Nádražní. 

i) Základní předpoklady výstavby - etapizace výstavby, časové údaje o zahájení, 

realizaci, dokončení stavby a předání stavby do užívání 

Termín výstavby se předpokládá na rok 2022. Vzhledem k rozsahu stavby není třeba členění 

na etapy. Jednotlivé části stavby budou uváděny do provozu po jejich dokončení a převzetí. 

Přeložky inženýrských sítí budou uváděny do provozu po provedení předepsaných zkoušek a 

převzetí příslušným správcem. 

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba 

jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby 

Nejsou. 

  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Vzhledem k charakteru stavby není počítáno s požadavky na zvláštní urbanistické nebo 

architektonické řešení.  

B.2.3 Celkové stavebně technické řešení 

a) Popis celkové koncepce stavebně technického řešení po skupinách objektů nebo 

jednotlivých objektech 

Objekty řady 000 – Objekty přípravy staveniště 

SO 001 Demolice č.p. 1248 

V rámci tohoto objektu bude provedena demolice zděného rodinného domku, objekt je 

využívaný a napojený na sítě technické infrastruktury. Parcela je oplocená plotem z pletiva 

s ocelovými sloupky. 
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Objekty řady 100 – Objekty pozemních komunikací 

SO 101 Úprava ulice Fučíkova 

Součástí doplnění mimoúrovňové křižovatky silnic I/10 a III/28728 je i návrh dopravního 

zklidnění Fučíkovy ulice v úseku od křižovatky s ul. B. Smetany po křižovatku s ulicí K. Světlé. 

Šířka stávající vozovky je v celé délce 6,0m. Vozovka je lemována obrubníky s oboustrannými 

chodníky, které mají kryt ze zámkové dlažby. Křižovatky ve Fučíkově ulici budou konstrukčně 

řešeny mírně zvýšenou dlažbou s pohledově odlišnou strukturou a s optickými prvky. U 

křižovatky s ulicemi Boženy Němcové a Karolíny Světlé je navržena směrová a šířková úprava 

napojovaných ulic, úprava vjezdových a rozjezdových poloměrů obrubníků a úprava chodníků. 

Přechod pro chodce bude umístěn na úrovni křižovatky s ulicí Máchova.  

Ve Fučíkově ulici a na vjezdech do ulic, které jsou na ní napojeny, se umístí dopravní značka 

„zóna“ s omezením rychlosti na 30 km/h a zákazu vjezdu vozidel nad 3,5t, s výjimkou dopravní 

obsluhy a autobusové dopravy. Upozornění na dopravní značku „zóna“ bude dále doplněno u 

mimoúrovňové křižovatky a v ulici Nádražní v křížení s ulicemi Čechova, Nerudova a ulička  

K laboratoři v Ohrazenicích. U každého vjezdu do zóny 30 bude vybudován příčný práh.  

Na celé délce zklidněné Fučíkovy ulice jsou umístěny na ploše vozovky dvě obousměrné 

autobusové zastávky. 

SO 110 MÚK Fučíkova 

Vybudováním mimoúrovňové křižovatky bude zajištěno napojení silnice I/10 na III/28728 ze 

směru od Prahy/Liberce a zároveň napojení ve směru do Turnova/Jičína. 

Před zahájením vlastních zemních prací bude provedeno kácení mimolesní zeleně, sejmutí 

ornice a demolice objektu č.p. 1248. 

Návrhová rychlost větví mimoúrovňové křižovatky je uvažovaná 30km/h. Šířkově jsou větve 

navrženy jako jednosměrné (jednopruhové). Na silnici I/10 jsou křižovatkové větve napojeny 

prostřednictvím odbočovacího a připojovacího pruhu. Šířkovému uspořádání stávající vozovky 

I/10 i s připojovacím pruhem vyhovuje úsek délky 75m. Rozšíření pro připojovací pruh se 

provede na délce 125m.  

- směrové poměry 

Směrové vedení je patrné ze situace, minimální poloměr oblouku větví je R=28m včetně 

přechodnic. Napojení větve na silnici III/28728 je na vjezdu pod most, kterým je vedena silnice 

I/10 nad silnicí III/28728. Ve směru do centra Turnova je na větev mimoúrovňové křižovatky 

napojena Fučíkova ulice stykovou křižovatkou. 



 
 
 
 

 

Stupeň: DÚR 

 

Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva 

Valbek, spol. s r.o.  Liberec  strana  13/ 33 
 
 
 
 

I/10 Turnov, MÚK Fučíkova 

 

- výškové poměry  

  Výškové řešení křižovatky vychází z výškového napojení na stávající silnici I/10 a III/28728. 

Podélný sklon větví je max. 5,0% a min. 1,7%. Lomy podélného sklonu jsou zaobleny 

výškovými zakružovacími oblouky. Min. poloměr oblouku je R=1000m a max. R=1500m. 

- příčný sklon 

Základní příčný sklon je navržený jako jednostranný 2,5%. 

Minimální příčný sklon pláně je 3,0%. 

- šířkové uspořádání 

Základní šířka jízdního pruhu větve je 3,50m s rozšířením ve směrovém oblouku. Nezpevněná 

krajnice je navržena v šířce 0,75m, v případě osazení svodidla 1,50m. Šířkové uspořádání v 

místě stykové křižovatky je řešeno s ohledem na stávající šířku silnice III/28728 a napojení na 

větev křižovatky. 

- odvodnění 

Odvodnění vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem. Voda je svedena do 

zpevněných příkopů, monolitických žlábků a uličních vpustí. Zemní pláň vozovky je klopena 

v min. příčném sklonu 3,0%.  

- dopravní značení 

V rámci dopravního značení bude upraveno stávající svislé a vodorovné dopravní značení na 

silnici I/10 a nově navržené značení mimoúrovňové křižovatky. 

SO 134 Rekonstrukce chodníků 

Objekt SO 134 řeší plochy pro pěší, které budou dotčeny úpravou křižovatek v rámci objektu 

SO 101 a SO 110. Směrové a výškové vedení zůstane zachováno, pouze v místě zvýšených 

křižovatkových ploch bude provedena výšková úprava chodníku. U křižovatky s ulicemi 

Boženy Němcové a Karolíny Světlé je navržena směrová a šířková úprava napojovaných ulic, 

úprava vjezdových a rozjezdových poloměrů obrubníků a úprava chodníků. Základní výška 

nášlapu silničních obrubníků je navržena 0,15m, na vjezdech 0,05m a v místech snížené 

obruby 0,02m. 

SO 180 Přechodné dopravní značení 

Pro zajištění vlastních stavebních prací na výstavbě mimoúrovňové křižovatky, souvisejících 

stavebních objektů a přeložek inženýrských sítí je nutné provést některá dopravní omezení 
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před a také v průběhu výstavby. Součástí objektu SO 180 bude zřízení a následná demontáž 

provizorního dopravního značení a provizorního světelně signalizačního zařízení. 

Podrobné detailní návrhy dopravního značení budou zpracovány v dalších stupních PD, 

projednány a odsouhlaseny před zahájením stavby s Policií ČR a příslušným speciálním 

silničním stavebním úřadem. 

Objekty řady 200 – Mostní objekty a zdi 

SO 250 Armovaný svah 

V místě přiblížení větve 1 MÚK Fučíkova k místní komunikaci (ulice B. Smetany) v km 0,11 – 

0,14 je navržen násyp z vyztužené zeminy se strmým lícem ve sklonu 70°, který je opatřen 

vegetační úpravou, s celkovou výškou do 3,0m. Armovaný svah bude doplněn o kompozitové 

zábradlí. 

Objekty řady 300 – Vodohospodářské objekty 

SO 301 Odvodnění SO 110 

Objekt SO 301 řeší odvodnění jižního sjezdu ze silnice I/10; I/35 na silnici III/28728 (ul. 

Fučíkova) v Turnově. Zpevněné plochy jsou odvodňovány v rozsahu 3148,8 m2, nezpevněné 

plochy (zatravněné) v rozsahu 2676,3 m2. Odvodnění části zpevněných ploch bude provedeno 

klasickým systémem pomocí uličních vpustí, horských vpustí a dešťové stoky. Přípojky od 

uličních vpustí, budou napojeny do šachet nově budované stoky, která bude vyústěna do 

navrženého příkopu podél komunikace. Příkop odvede svedené dešťové vody z uličních vpustí 

a zbylých ploch do prostoru pro plošné vsakování se zatravněnou humusovou vrstvou, který 

bude opatřen bezpečnostním přelivem do stávající kanalizace. Před prostorem pro vsakování 

bude umístěna kalová jímka. Potrubí dešťové stoky je navrženo DN 300 a potrubí přípojek od 

uličních a horských vpustí DN 150-300. 

Výpočet pro vsakování: 

Retenční objem vsakovacího zařízení     

návrh dle ČSN 75 9010       

hd a tc  pro stanici Mšeno p=0.2     

A 2787 m2       

Ψ 0,10 extravilán 0,8 zpevněné plochy 

Ared 279 m2       

Avz 42,25 m2       

f 2         

kv 0,00001 m/s     TTP 
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vstupní parametry vsakovacího zařízení: průleh lichoběžníkového tvaru dle TNV 75 9011 

délka 13 m 

š ve dně 2 m 

m 2,5   

hvz 0,25 m 

š při hvz 3,25 m 

hvz/2 0,125 m 

švz 2,625 m 

Vvz 8,53125 m3 

Avsak 34,125 m2 

 

tc (min) 5 10 15 20 30 40 60 120 

hd (mm) 10,9 14,9 17,4 19,1 21,4 23,2 25,6 29,7 

Vvz (m3) 3,4 4,7 5,4 5,9 6,6 7,0 7,6 8,3 

 

tc (min) 240 360 480 600 720 1080 1440 2880 4320 

hd (mm) 33,8 36,3 38,0 39,0 39,6 41,4 42,2 52,3 56,4 

Vvz (m3) 8,4 8,0 7,3 6,4 5,3 2,2 -1,2 -12,7 -26,1 

Doba prázdnění vsakovacího zařízení           

                  

Vvzmax 8,4 m3             

Qvsak 0,000171 m3/s         VYHOVUJE: 

Tpr 13,7 hod < 72 hod   ANO   

                  

Posouzení navrženého retenčního objemu         

              VYHOVUJE: 

Vvzmax 8,4 m3 < 8,5 m3   ANO   

 

Z výsledku výpočtů retenčního objemu, který byl počítán na 5-ti letý déšť, je dodržena doba 

prázdnění vsakovacího zařízení. 

SO 302 Úprava odvodnění ulice Fučíkova           

Objekt SO 302 řeší výškovou úpravu stávajících uličních vpustí, včetně výměny vyrovnávacích 

prstenců a výškovou úpravu stávajících kanalizačních poklopů na stávající stoce v ul. 

Fučíkova, včetně výměny vyrovnávacích prstenců a přechodových skruží (dle potřeby na 

základě jejich technického stavu). Součástí objektu bude zároveň výšková úprava krycích 

hrnců na stávajícím vodovodu v ul. Fučíkova. 
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Objekty řady 400 – Elektro a sdělovací objekty 

SO 410 Přeložka vrchního vedení VN 

Hlavní vedení odbočky bude stranově přeloženo v úseku mezi ppč. 2256/1 a ppč. 2261/2. 

Stávající vodiče AlFe 50/6 budou propojeny s novými vodiči 3x66-AL1/11-ST1A na novém 

stožáru č. 6. Nový stožár č. 6 bude zřízen v ose vedení o cca 21m dále od stávajícího stožáru 

č. 7 (rozpětí se prodlouží na 85m). Na stožáru č. 6 budou použity kotevní izolátory, takže staré 

a nové vodiče budou tvořit samostatné kotevní úseky. Nová trasa přeložky hlavního vedení 

odbočky bude končit na stožáru č. 3. Rozpětí mezi stávajícím bodem č. 2 a novým bodem  

č. 3 se prodlouží na 77m. Aby nedošlo na stávajícím bodu č. 2 k nepřípustnému nárůstu 

zatížení od dvou nestejně dlouhých rozpětí, budou vodiče vyměněny až po bod č. 1. 

Na základě podané žádosti investora o přeložku vedení bude uzavřena smlouva s ČEZ, 

a.s., jejíž součástí budou podmínky realizace, technické řešení, projektová 

dokumentace a také odhadované investiční náklady. 

Skutečné zaměření trasy bude provedeno v souřadnicích. Veškeré práce spojené s 

inženýrskými sítěmi všech správců (práce v ochranném pásmu, manipulace s vedením…) 

budou včas ohlášeny a práce budou probíhat dle požadavků a pokynů jednotlivých správců. 

Při montážních pracích je nutno dodržet všechna ustanovení o bezpečnosti práce. 

Při realizaci stavby je nutné dbát bezpečnostních předpisů. 

Před započetím výkopových prací zajistí investor vytýčení podzemních inženýrských sítí. 

Před uvedením elektr. zařízení do provozu, musí být provedena výchozí revize. 

Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován dle upřesněných podkladů stavby a 

budou respektovány podmínky ČEZ Distribuce a.s. Vedení je ve správě ČEZ Distribuce a.s., 

pracoviště Liberec. 

SO 411 Přeložka přípojky VN trafostanice 

Přípojka ke stávající TS SM_0900 bude stranově posunuta od odbočného stožáru č. 4 až po 

stávající TS. V přípojce jsou z důvodu komplikovaných jednání se soukromým vlastníkem 

přilehlých pozemků použita velmi krátká rozpětí – při montáži je nutno použít výrazně snížené 

namáhání vodičů. V trase přeložky jsou navrženy dva betonové sloupy 1A a 1. Celková délka 

trasy přeložky je cca 63,5m.  
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Na základě podané žádosti investora o přeložku vedení bude uzavřena smlouva s ČEZ, 

a.s., jejíž součástí budou podmínky realizace, technické řešení, projektová 

dokumentace a také odhadované investiční náklady. 

Skutečné zaměření trasy bude provedeno v souřadnicích. Veškeré práce spojené s 

inženýrskými sítěmi všech správců (práce v ochranném pásmu, manipulace s vedením…) 

budou včas ohlášeny a práce budou probíhat dle požadavků a pokynů jednotlivých správců. 

Při montážních pracích je nutno dodržet všechna ustanovení o bezpečnosti práce. 

Při realizaci stavby je nutné dbát bezpečnostních předpisů. 

Před započetím výkopových prací zajistí investor vytýčení podzemních inženýrských sítí. 

Před uvedením elektr. zařízení do provozu, musí být provedena výchozí revize. 

Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován dle upřesněných podkladů stavby a 

budou respektovány podmínky ČEZ Distribuce a.s. Vedení je ve správě ČEZ Distribuce a.s., 

pracoviště Liberec. 

SO 412 Ochránění kabelového vedení VN 

Technické údaje: 

Napěťová soustava  3  AC 50Hz, 35 000V. 

Ochrana před elektrickým proudem bude provedena dle PNE 33 0000-1 

polohou- čl. 3.2.1 

Ochrana před bleskem a nebezpečným a krokovým napětím 

Bude provedena zemněním, dle ČSN 33 2000-4-41 ED.2 a PEN 33 0000.1 zemničem páskou 

FeZn 30x4, max .odpor uzemnění 15 ohmů. 

Druh prostředí 

Dle PNE 33 000-2 se jedná o prostor venkovní nebezpečný typ VI, třída vlivu AB8 

Ochranné pásmo. 

Dle energetického zákonu č. 458/2000,  §46 je pro kabelová vedení je 1m od krajního kabelu 

na obě strany. 

V rámci výstavby nových sjezdových ramen, resp. rozšířením stávající komunikaci o cca 2 m 

pro připojovací pruh, dojde k dotčení kabelového vedení VN 35 kV. Kabelové vedení 2x 3x 

AXEKVCE 1x120 mm2 je vedeno přes silnici I/10;I/35 směrem k objektu Grupo Antolin. 

Kabelová vedení jsou uložena pod komunikací v chráničkách 2x PE 150. 

S ohledem na neznalost místa ukončení stávajících chrániček, bude v místě rozšíření 

komunikace provedena ručně kopaná sonda pro zjištění konců chrániček. V případě, že délka 
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ochránění nebude dostačující, bude obnaženo stávající vedení v dostatečné délce pro 

manipulaci a stávající chráničky prodlouženy půlenými chráničkami o cca 2m (0,5 m za hranu 

asfaltové komunikace). 

Kabelové vedení VN bude uloženo do pískového lože, oddělené keramickou cihlou ve výkopu 

0,6x1,2 m ve volném terénu, v komunikaci pak v obetonované chráničce ve výkopu 0,6x1,4m. 

Chráničky budou utěsněny proti vnikání vody a nečistot. Konce chrániček budou označeny 

markery. V přístupné délce trasy bude položena (obnovena) červená výstražná folie. 

 V rámci tohoto objektu bude proveden výkop 0,6x1,4 m délky cca 6 m, ochránění kabelů 

půlenými chráničkami 2x DN 160 v délce min. 2 m. 

Tento objekt lze realizovat v předstihu, před zahájením vlastní stavby. 

Na základě podané žádosti investora o přeložku vedení bude uzavřena smlouva s ČEZ, 

a.s., jejíž součástí budou podmínky realizace, technické řešení, projektová 

dokumentace a také odhadované investiční náklady. 

Skutečné zaměření trasy bude provedeno v souřadnicích. Veškeré práce spojené s 

inženýrskými sítěmi všech správců (práce v ochranném pásmu, manipulace s vedením…) 

budou včas ohlášeny a práce budou probíhat dle požadavků a pokynů jednotlivých správců. 

Při montážních pracích je nutno dodržet všechna ustanovení o bezpečnosti práce. 

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a předpisů, zejména ČSN 2000-

4-41 ed.2, ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005, ČSN EN 13201. Podle těchto a souvisejících 

norem budou provedeny i montážní práce. Při realizaci stavby je nutné dbát bezpečnostních 

předpisů. 

Před započetím výkopových prací zajistí investor vytýčení podzemních inženýrských sítí. 

Před uvedením elektr. zařízení do provozu, musí být provedena výchozí revize. 

Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován dle upřesněných podkladů stavby a 

budou respektovány podmínky ČEZ Distribuce a.s. Vedení je ve správě ČEZ Distribuce a.s., 

Liberec. 

SO 430 Přeložka kabelového vedení NN 

Stávající kabely AYKY 3x240+120 budou přeloženy od napájecí TS SM_0900 do nové trasy 

až ke stávající protihlukové stěně na parcele 3905/4. Zde budou naspojkovány na stávající 

kabely AYKY 3x240+120. 
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Uložení kabelů do země bude provedeno dle PNE 34 1050. Před zahrnutím kabelové rýhy 

provede osoba pověřená investorem stavby na vyžádání kontrolu kabelového lože. Kabely NN 

budou při souběhu a křížení s ostatními sítěmi  umístěny v trubce, nebo v kabelovém žlabu.  

Kabely NN budou ve volném terénu uloženy do výkopu na vrstvu písku o tloušťce nejméně  

8 cm. Po položení se kabely zasypou vrstvou písku o stejné tloušťce. Kabely budou pokryty 

PVC zákrytovými deskami. Toto krytí musí přesahovat kabely nejméně 4 cm. Minimální krytí 

kabelů v chodníku je 0,4m a ve volném terénu 0,7m. Minimální krytí kabelů v komunikacích a 

jejich krajnicích je vždy 1m a kabely budou uloženy se zvýšenou mechanickou ochranou v PE 

chráničce.  

Při souběhu dvou kabelů bude vzdálenost mezi jednotlivými vnějšími povrchy kabelů 

minimálně 12,5 cm. Zásyp výkopu ve volném terénu bude proveden zeminou hutněnou po 

vrstvách v maximální tloušťce 20cm tak, aby nedošlo k propadání. V případě uložení v krajnici 

blíže než 0,5m od zpevněného povrchu komunikace nebo při uložení v komunikaci bude zásyp 

výkopu proveden štěrkodrtí frakce 0-32 po vrstvách v maximální tloušťce 20cm, které budou 

hutněny tak, aby nedošlo k propadání. 

Na základě podané žádosti investora o přeložku vedení bude uzavřena smlouva s ČEZ, 

a.s., jejíž součástí budou podmínky realizace, technické řešení, projektová 

dokumentace a také odhadované investiční náklady. 

Skutečné zaměření kabelové trasy bude provedeno v souřadnicích. Veškeré práce spojené s 

inženýrskými sítěmi všech správců (práce v ochranném pásmu, manipulace s vedením…) 

budou včas ohlášeny a práce budou probíhat dle požadavků a pokynů jednotlivých správců. 

Při montážních pracích je nutno dodržet všechna ustanovení o bezpečnosti práce. 

Před započetím výkopových prací zajistí investor vytýčení podzemních inženýrských sítí. 

Před uvedením elektr. zařízení do provozu, musí být provedena výchozí revize. 

Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován dle upřesněných podkladů stavby a 

budou respektovány podmínky ČEZ Distribuce a.s. Vedení je ve správě ČEZ Distribuce a.s., 

Liberec. 

SO 431 Veřejné osvětlení SO 110 

Technické údaje: 

Napěťová soustava 3 PEN AC 50Hz, 0,4kV, TN-C 

Ochrana před elektrickým proudem bude provedena dle PNE 33 0000-1: 

izolací, polohou 
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Ochrana před bleskem a nebezpečným a krokovým napětím: 

stávající- automatickým odpojením od zdroje v předepsaném čase  dle ČSN 33 2000-4-41 

ED.2 

Druh prostředí 

Dle PNE 33 000-2 se jedná o prostor venkovní nebezpečný typ VI, třída vlivu AB8 

Ochranné pásmo. 

Dle energetického zákonu č. 458/2000,  §46 do 110 kV včetně 1m od krajního kabelu. 

Vlastník-správce: 

město Turnov 

V rámci výstavby nových sjezdových ramen ze silnice I/10;I/35 do ulice Fučíkova dojde k 

požadavku na osvětlení nových komunikací včetně adaptačních pásem na silnici I/10;I/35 a 

úpravu VO ulice Fučíkova. Nové rozvody VO budou připojeny na stávající rozvod VO města 

Turnov. 

Pro osvětlení nových komunikací byly určeny třídy osvětlení: 

 třída  M4  - pro  odbočovací a připojovací pruh 

   - pro sjezd a nájezd na I/10;I/35 

 třída M5 - pro  část stávající ulice Fučíkova 

  třída C4  - pro novou křižovatku s ul. Fučíkova 

 Pro navrhované VO byl proveden kontrolní výpočet, který je uložen v archívu projektanta. 

Pro výpočet je uvažováno se svítidly VOLTANA 4/5102/500Ma/52W, Schréder s montážní 

výškou 8 m. V případě nahrazení jinými svítidly, bude proveden nový kontrolní výpočet pro 

dodržení požadovaných parametrů dané třídy osvětlení. 

Specifikace osv. bodu S1-S5, S15-S19 

 1x svítidlo např. LED VOLTANA 4/52W 

 dvoustupňový stožár žárově zinkovaný s ochr. manžetou, např. Kooperativa UZL 8   

 výložník obloukový žárově zinkovaný, např Kooperativa UZB 1-2500 

 stožárová výzbroj, 1x jištění 

Specifikace osv. bodu S6-S7, S11-S14 

 1x svítidlo např.LED VOLTANA 4/52W 

 dvoustupňový stožár žárově zinkovaný s ochr. manžetou, např. Kooperativa UZL 8   

 výložník obloukový žárově zinkovaný, např Kooperativa UZB 1-1500 

 stožárová výzbroj, 1x jištění 
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Specifikace osv. bodu S8-S10 

 1x svítidlo např. LED VOLTANA 4/52W , redukce 60/89 

 dvoustupňový stožár žárově zinkovaný s ochr. manžetou, např. Kooperativa UZL 10    

 bez výložníku 

 stožárová výzbroj, 1x jištění 

Nové rozvody VO budou napájeny ze stávajícího rozvaděče RVO při TS 900 v ul. Bedřicha 

Smetany. Budou vyvedeny samostatné vývody pro sjezdovou a výjezdovou větev. U 

stávajícího rozvaděče  RVO bude provedeno dozbrojení pro jištění nového rozvod VO. 

S ohledem na navýšení odběru bude v rámci Územního řízení podána žádost o navýšení 

odběru- změna hlavního jističe z 25A na 32A. 

Osvětlení nových komunikací sjezdu je navrženo LED svítidly S1-S10, výjezdové komunikaci 

svítidly S11-S19.  Osvětlovací body budou umístěny za protihlukovými stěnami, případně za 

krajnicí a v místě křížení vrchního vedení VN  umístěny mimo ochranné pásmo vedení VN. Z 

rozvaděče RVO budou vyvedeny 2x kabelový vývod CYKY 4x 10 mm2 pro sjezdové a 

výjezdové rameno.  Trasa kabelových vedení bude vedena od rozvaděče RVO volným 

terénem podél ulice Bedřicha Smetany, dále ve volném terénu a krajnici za protihlukovými 

stěnami obou větví. Pro napájení VO sjezdové větve bude trasa vedena chráničkovým 

přechodem 2x DN 110 před místem rozbočení komunikací a před křižovatkou s ulicí Fučíkova. 

Nová svítidla S1 a S2 budou připojena kabelovým vedení CYKY 4x16 mm2 z posledního 

stávajícího svítidla před mostem. V případě, že v římse mostu na silnici I/10;I/35 je rezervní 

chránička, budou svítidla S1a S2 připojeny ze svítidla S3. 

Kabelové vedení bude v celé délce trasy v chráničce DN 50, uloženo do pískového lože ve 

výkopu 0,8x0,35 m ve volném terénu, v krajnici pak ve výkopu 1,2x0,6 m, pod komunikací v 

obetonované chráničce ve výkopu 1,4x,0,6 m. 

Jako uzemnění bude proveden strojený zemnič z ocelového pozinkovaného drátu FeZn Ø 10 

mm, který bude založen v celé trase rozvodů VO. Zemnič bude z kabelové rýhy vyveden u 

stožáru (z venkovní strany) cca 0,3 m nad upravený terén šroubovým spojem M8 připojen na 

stožár (pokud výrobce stožárů nestanoví jinak). 

V rámci tohoto objektu bude instalováno vedení  VO v délce trasy cca 485 m, kabelové vedení 

CYKY 4x 10 mm2 délky 690m (s desetiprocentní rezervou), 19 ks osvětlovacích bodů S1-S19, 

chráničkové přechody 2x DN 110 v délce 24 m. 



 
 
 
 

 

Stupeň: DÚR 

 

Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva 

Valbek, spol. s r.o.  Liberec  strana  22/ 33 
 
 
 
 

I/10 Turnov, MÚK Fučíkova 

 

Nové osvětlení má příkon 1,2 kW. Stávající rozvaděč RVO bude dozbrojen o jistící prvek pro 

nové rozvody a bude požádáno u ČEZ Distribuce o navýšení odběru, o změnu hlavního jističe 

z 25A na 32A. 

K demontáži zařízení VO nedochází. 

Tento objekt lze realizovat v průběhu stavby, po dokončení výstavby PHS a před konečnými 

povrchy. 

Skutečné zaměření kabelové trasy bude provedeno v souřadnicích. Veškeré práce spojené s 

inženýrskými sítěmi všech správců (práce v ochranném pásmu, manipulace s vedením…) 

budou včas ohlášeny a práce budou probíhat dle požadavků a pokynů jednotlivých správců. 

Při montážních pracích je nutno dodržet všechna ustanovení o bezpečnosti práce. 

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a předpisů, zejména ČSN 2000-

4-41 ed.2, ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005, ČSN EN 13201. Podle těchto a souvisejících 

norem budou provedeny i montážní práce. Při realizaci stavby je nutné dbát bezpečnostních 

předpisů. 

Před započetím výkopových prací zajistí investor vytýčení podzemních inženýrských sítí. 

Před uvedením elektr. zařízení do provozu, musí být provedena výchozí revize. 

Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován dle upřesněných podkladů stavby a 

budou respektovány podmínky správce. Po dokončení VO bude převedeno do majetku a 

správy města Turnov. 

SO 432 Osvětlení přechodu pro chodce 

Technické údaje: 

Napěťová soustava 3 PEN AC 50Hz, 0,4kV, TN-C 

Ochrana před elektrickým proudem bude provedena dle PNE 33 0000-1: 

izolací, polohou 

Ochrana před bleskem a nebezpečným a krokovým napětím: 

stávající- automatickým odpojením od zdroje v předepsaném čase  dle ČSN 33 2000-4-41 

ED.2 

Druh prostředí 

Dle PNE 33 000-2 se jedná o prostor venkovní nebezpečný typ VI, třída vlivu AB8 

Ochranné pásmo. 

Dle energetického zákonu č. 458/2000,  §46 do 110 kV včetně 1m od krajního kabelu. 
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Vlastník-správce: 

město Turnov 

V rámci dopravních úprav ulice Fučíkova bude zřízen při křižovatce s ulicí Máchova přechod 

pro pěší. Tento přechod bude osvětlen samostatnými svítidly pro zlepšení bezpečnosti. 

Pro navrhované osvětlení přechodu byl proveden kontrolní výpočet, který je uložen v archívu 

projektanta. Pro výpočet je uvažováno s LED svítidly   AMPERA MIDI ZEBRA, Schréder s 

montážní výškou 6 m. V případě nahrazení jinými svítidly, bude proveden nový kontrolní 

výpočet pro dodržení požadovaných parametrů osvětlení přechodu. 

Pro nasvětlení přechodu budou použity přechodová svítidla označená jako P1 a P2, osazená 

svítidly např. AMPERA MIDI ZEBRA na stožáru s rovným výložníkem s montážní výškou 6m. 

Oba stožáry budou umístěny v chodníku při oplocení, ve směru na Ohrazenice s přihlédnutím 

na stávající IS uložené v chodníku, v případě nutnosti budou vedení NN a Cetin ochráněny 

půlenými chráničkami. 

Stávající průběžný kabel AYKY 4x16 mm2 bude v místě nového svítidla P1 přerušen tak, aby 

část kabelu směřující do Ohrazenic bylo možno připojit v svítidle P1. Druhá část přerušeného 

kabelu bude v kabelové spojce nastavena kabelem shodného provedení a ukončena ve 

svítidle P1. Svítidlo P2 bude napojeno kabelem vedeným přes komunikaci v chráničce DN110 

ze svítidla P1. 

Specifikace osv. bodu P1, P2 

 1x svítidlo např. LED  AMPERA MIDI ZEBRA 

 Přechodový stožár žárově zinkovaný, např. Kooperativa PA6 

 výložník rovný žárově zinkovaný, např. PD1-1000 

 stožárová výzbroj, 1x jištění 

Jako uzemnění bude proveden strojený zemnič z ocelového pozinkovaného drátu FeZn Ø 10 

mm, který bude založen v celé trase rozvodů VO. Zemnič bude z kabelové rýhy vyveden u 

stožáru (z venkovní strany) cca 0,3 m nad upravený terén šroubovým spojem M8 připojen na 

stožár (pokud výrobce stožárů nestanoví jinak). 

V rámci tohoto objektu bude instalován přechodový osvětlovací bod P1,P2, nové vedení VO v 

délce trasy cca 15 m, kabelové vedení  AYKY 4x 16 mm2 v délce 24m, 1 ks kabelové spojky, 

chráničkový přechod 2x DN 110 délky 7 m. 

K demontáži zařízení VO nedochází. 

Tento objekt lze realizovat v průběhu stavby, před konečnými povrchy. 
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Skutečné zaměření kabelové trasy bude provedeno v souřadnicích. Veškeré práce spojené s 

inženýrskými sítěmi všech správců (práce v ochranném pásmu, manipulace s vedením…) 

budou včas ohlášeny a práce budou probíhat dle požadavků a pokynů jednotlivých správců. 

Při montážních pracích je nutno dodržet všechna ustanovení o bezpečnosti práce. 

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a předpisů, zejména ČSN 2000-

4-41 ed.2, ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005, ČSN EN 13201. Podle těchto a souvisejících 

norem budou provedeny i montážní práce. Při realizaci stavby je nutné dbát bezpečnostních 

předpisů. 

Před započetím výkopových prací zajistí investor vytýčení podzemních inženýrských sítí. 

Před uvedením elektr. zařízení do provozu, musí být provedena výchozí revize. 

Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován dle upřesněných podkladů stavby a 

budou respektovány podmínky správce. Po dokončení VO bude převedeno do majetku a 

správy města Turnov. 

SO 460 Přeložka vedení CETIN 

Druh prostředí: 

Dle PNE 33 000-2 se jedná o prostor venkovní, nebezpečný typ VI, třída vlivu AB8 

Ochranné pásmo: 

Dle zákonu č. 127/2005 sb.,  §10 je 1,5 m od krajního kabelu. 

Správce zařízení: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), středisko Liberec 

V rámci výstavby nových sjezdových ramen, resp. napojením nové komunikace na stávající 

komunikaci ul. Fučíkova dojde k dotčení sdělovacího vedení ve správě Cetin a.s. Dle sdělení 

správce se jedná o bývalý dálkový kabel DCKO 1RP+24DM 1,5+12DM 1 směřující na Mladou 

Boleslav. 

V místě dotčení dálkový kabel kříží stávající komunikaci a v ni uložené IS kanalizace, vodovodu 

a STL plynu. Předpokládá se uložení v chráničce s krytím 1,0m ukončené v krajnici 

komunikace, ve směru k mostu není způsob uložení znám, předpokládá se s ohledem na 

souběh s STL plynem uložení v chráničce. 

Pro ověření skutečného stavu bude provedena ručně kopaná sonda. V případě, že zjištěný 

stav nebude odpovídat požadavku na uložení v komunikaci, bude dálkový kabel obnažen v 

odpovídající délce cca 5 m a přeložen do chráničky - kabelového žlabu, nebo půlené chráničky. 

V celé délce trasy bude obnovena výstražná folie s logem Cetin. 
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Součástí objektu budou kontrolní měření dle požadavku správce – zkrácené měření 

metalického kabelu před zahájením prací a po dokončení závěrečné měření metalického 

kabelu. 

Na základě podané žádosti investora o přeložku vedení, příp. „Objednávku prací“ bude 

uzavřena smlouva s CETIN, a.s., jejíž součástí budou podmínky, technické řešení a také 

odhadované investiční náklady. 

Rozsah případného ochránění je cca 4m, výkop 0,5x1,2x 5m v krajnici komunikace, 

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a předpisů, zejména ČSN 33 

4050, ČSN 73 6005, ČSN 73 6006 a interních předpisu TPP 2001, TPP 2002. 

Veškeré práce spojené s inženýrskými sítěmi všech správců (práce v ochranném pásmu, 

manipulace s vedením…) budou včas ohlášeny a práce budou probíhat dle požadavků a 

pokynů jednotlivých správců. 

Při montážních pracích je nutno dodržet všechna ustanovení o bezpečnosti práce. 

Skutečné zaměření kabelové trasy bude provedeno v souřadnicích. 

Před započetím výkopových prací zajistí investor vytýčení podzemních inženýrských sítí. 

Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován dle upřesněných podkladů stavby 

silnice I/10 a budou respektovány podmínky CETIN a.s. Vedení je ve správě CETIN a.s., 

pracoviště Liberec. 

Objekty řady 700 – Objekty pozemních staveb 

SO 760  Protihluková stěna 1     

Z důvodu zřízení větve 1 MÚK Fučíkova dojde k demontáži stávající PHS (odrazivá 

z dřevěných komponentů) a jejímu nahrazení novou PHS s akustickými vlastnostmi dle 

hlukové studie. Délka nové protihlukové stěny je 56m a výška 4,7m. S ohledem na délku PHS 

není nutné navržení únikového východu. Rozsah protihlukových stěn je patrný z koordinační 

situace č.1 – viz příloha C.3.1.                            

SO 761  Protihluková stěna 2 

Protihluková stěna je navržena podél větví 1 a 2 MÚK Fučíkova. Celková délka protihlukové 

stěny je 178m s proměnlivou výškou 3,5 – 4,0m a akustickými vlastnostmi dle hlukové studie. 

Z důvodu umožnění přístupu k nově navrženým elektrickým stožárům vysokého napětí je 

navržen jeden revizní otvor v PHS. Začátek protihlukové stěny je v křižovatce s ulicí Fučíkova 
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a končí se v napojení na stávající PHS silnice I/10. Rozsah protihlukových stěn je patrný 

z koordinační situace č.1 – viz příloha C.3.1. 

Objekty řady 800 – Objekty úpravy území 

SO 801  Vegetační úpravy    

Objekt řeší konečnou úpravu nezpevněných ploch stavby. Tyto plochy budou tvořeny 

udržovanými trávníky na vhodných místech doplněnými o dřeviny (keře, případně stromy). Po 

ohumusování nezpevněných ploch (součást silničních objektů) bude provedeno jejich 

zatravnění, na vhodných místech doplněné o výsadby dřevin. Návrh výsadeb musí respektovat 

rozhledové poměry a další bezpečností požadavky provozu na pozemních komunikacích, 

ochranná pásma inženýrských sítí a dostatečnou vzdálenost od konstrukčních prvků. 

Konkrétní druhová skladba a uspořádání výsadeb bude řešeno v dalším stupni PD. Součástí 

objektu je mimo vlastního založení výsadeb také odplevelení vegetačních ploch a následná 

péče o nově vysazené porosty. 

b) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 

s vyzískaným materiálem 

Při realizaci stavby bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb. o odpadech. Po dobu výstavby bude původcem odpadu ve smyslu zákona 

dodavatel stavby, po uvedení stavby do provozu bude za původce odpadu považováno ŘSD 

ČR, které je investorem stavby. Původce odpadu (§4 odstavec „x“ zákona) je povinen odpady 

zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb.) a odpady, které nemůže sám 

využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom 

zajistit odstranění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití 

odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, 

spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou 

z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci 

o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven 

vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Pro nakládání s 

nebezpečnými odpady je nutný souhlas příslušného úřadu, pokud bude odpad skladován nebo 

upravován (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, §16, odst. 3), který musí být vydán před 

zahájením stavebních prací. Náležitosti žádosti o tento souhlas stanovuje rovněž vyhláška č. 
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383/2001 Sb. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou 

předány oprávněné osobě. 

c) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Jednotlivé stavební objekty jsou navrženy v dostatečné kapacitě.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba byla navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. „O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“. Silniční obruby na styku 

s vozovkou jsou navrženy zvýšené o více než 0,08m, v místě přechodů budou snížené na 

0,02m a u vjezdů na 0,05m. Záhonové obruby budou zvýšeny o 0,06m. Snížené obruby budou 

opatřeny varovnými pásy z reliéfní kontrastní dlažby v šířce 0,4m a v místě přechodů budou 

doplněny signálními pásy šíře 0,8m se stejným povrchem a barvou. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena dle platných standardů (ČSN, TP, atd.) tak, aby byly splněny obecné 

požadavky na bezpečnost stavby při jejím užívání. 

B.2.6 Základní technický popis stavebních objektů 

Viz bod B.2.3 

B.2.7 Základní popis technických a technologických objektů 

Stavby se netýká. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Jedná se o otevřený venkovní objekt komunikace s asfaltovým povrchem, za normálních 

okolností nehořlavý. Pro otevřený objekt komunikace se nestanovují požadavky na požární 

odolnost ani se nestanoví požadavky z hlediska třídy reakce na oheň stavebních hmot. 

Požadavky na únikové cesty se nestanovují. Únik osob u nově realizovaných PHS bude 

umožněn po revizním chodníku vedeném v líci PHS. S ohledem na délku protihlukových stěn 

nejsou navrženy únikové východy. U SO 761 je z důvodu umožnění přístupu k nově 

navrženým stožárům vysokého napětí navržen jeden revizní otvor. Kolem komunikace se 

nevytváří požárně nebezpečný prostor. Jedná se o otevřené venkovní objekty. Požární riziko, 

stupeň požární bezpečnosti, velikost požárního úseku nemá smysl pro hodnocené otevřené 

objekty hodnotit. Stávající komunikace slouží jako příjezdová komunikace pro vozidla HZS. 
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Stavbou dojde k úpravě stávajících komunikací, PHS a přeložek IS. Stavba bude realizována 

za omezení provozu s místní úpravou dopravy.  

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Stavby se netýká. 

B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Navržená stavba nebude mít negativní vliv na zdraví osob. Během stavby dojde k dočasnému 

zhoršení životního prostředí, zhorší se hlučnost a prašnost v okolí staveniště. Při provádění 

prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, 

ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění 

stavby. 

Během výstavby musí být dodržen zákon č.258/2000 o ochraně veřejného zdraví a nařízení 

vlády č.272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Veškeré stavební 

práce budou prováděny podle platných bezpečnostních předpisů, směrnic, výnosů, vyhlášek, 

zákonných ustanovení a norem. V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému 

znečišťování povrchových vod a ohrožování kvality podzemních vod. Zhotovitel musí 

dodržovat zejména ustanovení uvedená ve vyhlášce MLVH č.254/2001 Sb. o vodách a o 

změně některých zákonů (vodní zákon) a nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví 

ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod. Do veřejné kanalizace se nesmí 

vypouštět žádné závadné látky a vozidla vyjíždějící ze stavby musí být vždy očištěna. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a)  Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavby se netýká. 

b)  Ochrana před bludnými proudy 

Stavby se netýká. 

c)  Ochrana před technickou seizmicitou 

Stavby se netýká. 

d)  Ochrana před hlukem 

Během stavby dojde ke krátkodobému zvýšení hluku v okolí staveniště. V noční době je 

zakázáno pracovat. Musí být dodržen zákon č.258/2000 o ochraně veřejného zdraví a nařízení 

vlády č.272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací na pracovišti a 

postup při zařazení práce s vibracemi.  
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e)  Protipovodňová opatření 

Stavby se netýká – nachází se mimo záplavové území.  

f)  Ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

Stavby se netýká - nezasahuje do poddolovaných území. 

B.3  Připojení stavby na technickou infrastrukturu 

a)  Napojovací místa technické infrastruktury 

Pro potřeby stavby nebude pravděpodobně nutné zřídit přípojky elektrické energie a vody. O 

případné určení napojovacích bodů v případě potřeby požádá dodavatel stavby příslušné 

správce v návaznosti na přípravu umístění zařízení staveniště a případných pracovních míst. 

b)  Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Napojení stavby na technickou infrastrukturu bude řešit zhotovitel stavby. 

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

a)  Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Po dobu výstavby dojde k zúžení stávající komunikace I/10 z důvodu pohybu staveništní 

techniky. Po její realizaci bude dopravní řešení vráceno do původního stavu a bude provedeno 

nové svislé a vodorovné dopravní značení na stávající silnici I/10. 

V místech snížených obrubníků a napojení chodníků na vozovku je navržen varovný pás z 

kontrastní reliéfní dlažby. U míst pro přecházení jsou navrženy varovné pásy v tl. 400mm a 

signální pásy v tl. 800mm, varovné pásy budou provedeny v celé délce sníženého obrubníku. 

V místě napojení přechodů na chodníky budou osazeny snížené obrubníky o výšce 20mm nad 

úroveň vozovky. Varovné a signální pásy budou mít výrazně odlišnou strukturu a charakter 

povrchu odlišující se od okolní dlažby. Musí být vnímatelné nášlapem a slepeckou holí při 

dodržení barevného kontrastu vůči okolí. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Příjezd na staveniště je možný ze stávající silniční sítě – silnice I/10, III/28728 a ulice 

B. Smetany. 

c) Doprava v klidu 

Vzhledem k charakteru stavby se neuvažuje s dopravou v klidu. 

d) Pěší a cyklistické stezky 
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Vzhledem k charakteru stavby se neuvažuje se stezkami pro pěší a cyklisty. 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Před zahájením stavebních prací bude provedeno kácení dřevin dle dendrologického 

průzkumu a sejmutí ornice s následným přesunem na místo určené investorem. Po dokončení 

stavby bude na svahy zemního tělesa rozprostřena ornice v tl. 0,20m a provedeno osetí 

hydroosevem, na vhodných místech doplněné o výsadby dřevin. Návrh výsadeb musí 

respektovat rozhledové poměry a další bezpečností požadavky provozu na pozemních 

komunikacích, ochranná pásma inženýrských sítí a dostatečnou vzdálenost od konstrukčních 

prvků. Konkrétní druhová skladba a uspořádání výsadeb bude řešeno v dalším stupni PD. 

Mimo vlastního založení výsadeb bude provedeno také odplevelení vegetačních ploch 

a následná péče o nově vysazené porosty. Sklony násypových a zářezových svahů zemního 

tělesa jsou navrženy dle ČSN 73 6133. 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a)  Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nijak negativně neovlivní životní prostředí v jejím okolí. Po její realizaci dojde ke snížení 

hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu a k dopravnímu zklidnění ulic Fučíkova a Nádražní. 

Plocha stavebních úprav se nachází v ochranné zóně nadregionálního biokoridoru ÚSES ČR. 

b)  Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Z důvodu výskytu ohrožených druhů (ještěrka obecná, čmelák zemní a mravenec rodu 

Formica) je nutné požádat krajský úřad Libereckého kraje o udělení výjimky ze základních 

ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů. 

c)  Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

V prostoru stavby ani jejím blízkém okolí se nenachází žádné chráněné území Natura 2000. 

d)  Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

Stavba byla jako záměr „Jižní sjezd ze silnice I/10; I/35 na silnici III/28728“ podrobena 

zjišťovacímu řízení dle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Krajský 

úřad Libereckého kraje vydal dne 16. ledna 2017 pod čj. KULK 1518/2017 závěr zjišťovacího 
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řízení, ze kterého vyplývá, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude 

posuzován podle zákona.  

e)  V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno 

Stavby se netýká. 

f)  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Ochranná pásma silnic a dálnic jsou dle zákona č. 13/1997 Sb. §30 následující: 

OSTATNÍ SILNICE I. TŘ., MK I. TŘÍDY      50 m 

(od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu) 

SILNICE II. A III. TŘ. a MK. II. TŘ.      15 m 

(od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu) 

ŽELEZNIČNÍ TRAŤ        60 m 

(od osy krajní koleje) 

Ochranná pásma stávajících vedení jsou dle zákona č. 458/2000 Sb. §46 následující: 

Elektro nadzemní vedení (od krajního vodiče) 

NAPĚTÍ DO 1 kV         1 m 

NAPĚTÍ NAD 1 kV DO 35 kV VČETNĚ 

 - PRO VODIČE BEZ IZOLACE       7 m 

 - PRO VODIČE S IZOLACÍ ZÁKLADNÍ      2 m 

 - PRO ZÁVĚSNÁ KABELOVÁ VEDENÍ      1 m 

NAPĚTÍ NAD 35 kV DO 110 kV VČETNĚ 

 - PRO VODIČE BEZ IZOLACE       12 m 

 - PRO VODIČE S IZOLACÍ ZÁKLADNÍ      5 m 

NAPĚTÍ NAD 110 kV DO 220 kV VČETNĚ     15 m 

NAPĚTÍ NAD 220 kV DO 400 kV VČETNĚ     20 m 

NAPĚTÍ NAD 400 kV        30 m 

U ZÁVĚSNÉHO KABELOVÉHO VEDENÍ 110 kV    2 m 

Elektro podzemní vedení 

SDĚLOVACÍ KABELOVÁ VEDENÍ MÍSTNÍ I DÁLKOVÁ   1,5 m 

(od krajního kabelu) 
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SILNOPROUDÁ VEDENÍ DO 110 kV VČETNĚ     1 m 

(po obou stranách krajního kabelu) 

SILNOPROUDÁ VEDENÍ NAD 110 kV VČETNĚ    3 m 

(po obou stranách krajního kabelu) 

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou dle zákona č. 274/2001 Sb. §23 

následující: 

VODOVODNÍ POTRUBÍ DO DN 500 VČETNĚ (od okraje potrubí)  1,5 m 

VODOVODNÍ POTRUBÍ NAD DN 500 (od okraje potrubí)   2,5 m 

KANALIZACE DO DN 500 VČETNĚ (od okraje stoky)    1,5 m 

KANALIZACE NAD DN 500 (od okraje stoky)     2,5 m 

VODOVODNÍ POTRUBÍ A KANALIZACE NAD DN 200 

ULOŽENÉ V HLOUBCE VĚTŠÍ NEŽ 2,5m - ZVĚTŠUJE SE OCHRANNÉ PÁSMO o 1 m 

Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou dle zákona č. 458/2000 Sb. §68 následující: 

NTL, STL A PŘÍPOJKY PLYNOVODU V ZAST. ÚZEMÍ (od půdorysu)  1 m 

OSTATNÍ PLYNOVODY A PŘÍPOJKY (od půdorysu)    4 m 

TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY (od půdorysu)     4 m 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

Projekt se nedotýká požadavků na ochranu obyvatelstva (varování, plnění úkolů civilní 

ochrany, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení 

ochrany jeho života, zdraví a majetku). 

B.8  Zásady organizace výstavby 

a)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště je zajištěn po stávajících komunikacích I/10 a III/28728 (Fučíkova ulice). 

Zásobování stavby bude řešit zhotovitel stavby, předpokládá se využití mobilních zdrojů.  

b)  Přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

Přístup na stavbu je v tomto stupni PD uvažován ze stávající silniční sítě – ze silnic I a III. třídy 

a případně MK. Použití přístupových komunikací musí být před zahájením stavby projednáno 

s Policií ČR, vlastníky komunikací a dotčenými obcemi. Po celou dobu výstavby musí být 

zajištěn přístup na okolní pozemky. 

Doprava na stavbě bude probíhat po veřejných a staveništních komunikacích. Krátkodobé 

omezení veřejné dopravy se předpokládá při jednotlivých stavebních činnostech. 
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c)  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Po celou dobu stavby musí být zajištěna bezpečnost v prostoru staveniště. Při realizaci stavby 

budou zajištěny základní podmínky a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s 

omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a veřejně 

přístupných plochách souvisejících se staveništěm. Pracoviště, zejména výkopy, budou 

zajištěny pevnými zábranami, lávkami s předpisovým zábradlím a tabulkami s informacemi, že 

pěší procházejí stavbou. V rámci objektu SO 001 dojde k demolici č.p. 1248 v katastrálním 

území Turnov. Součástí přípravy staveniště je i kácení dřevin, dle dendrologického průzkumu. 

Kompletní soupis dřevin, včetně jejich základních dendrometrických charakteristik je uveden v 

příloze F. 2 – Dendrologický průzkum. 

d)  Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Viz. příloha F.1– Záborový elaborát. 

e)  Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Vzhledem k charakteru stavby a umístění se neuvažuje s bezbariérovými obchozími trasami. 

f)  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Násyp……………………………… 3 730m3 

Výkop………………………………. 1058m3 

Rozprostření ornice………………… 475m3 

Odstraněná ornice bude uložena na mezideponii určenou investorem a po dokončení 

zemních prací bude rozprostřena na nově vybudované násypové těleso. Zemní práce 

budou provedeny v rozsahu pro zhotovení stavby dle projektu. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Navržená stavba nevyžaduje vodohospodářské řešení 
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