Akce: „Dopravní zklidn ní Rožnov, eské Bud jovice – zóna 30“

Pr vodní zpráva
1. Identifika ní údaje objektu
a) Stavba:
Název :

„Dopravní zklidn ní Rožnov, eské Bud jovice – zóna 30“

Zakázkové íslo :

ZESA spol. s r.o. 14-14

Místo :

eské Bud jovice

Kat. území :

eské Bud jovice 7

Druh stavby :

Oprava

b) Objednatel:

Statutární m sto eské Bud jovice
Nám stí P emysla Otakara II. . 1,2
. Bud jovice
370 92
I 00244732

c) Zhotovitel PD:

ZESA spol. s r.o.
Jírovcova 21
370 01 eské Bud jovice
Autorizovaný inženýr : Ing.Radek Lukeš , .autorizace 0101537
– obor stavby dopravní
kontaktní adresa: Jírovcova 21, eské Bud jovice, PS 370 01

d) Druh dokumentace: Dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)
Dokumentace pro provedení stavby (PDPS)
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2. Základní údaje o stavb
2.1 Stru ný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umíst ní
Návrhem stavby je dopravní zklidn ní (dle zadání zavedením zóny 30 a z toho vyplývající
zklid ující prvky) vymezené lokality m stské ásti Rožnov (lokalita vymezená ulicemi Lidická,
nám. Brat í apk , J. H lky, Pastevní, Ovocná, Sokolovská). Jedná se o intravilán – v tší blok
zástavby rodinných dom .Ulice J. H lky by se dala v této zástavb nazvat jako páte ní.
V TP 218 – Navrhování zón 30 – kapitola 3.2 Výb r vhodné místní komunikace pro Zóny 30 podle
její funkce se píše: P ístup ke zklid ování dopravy vychází z rozd lení pozemních komunikací
podle funkcí – zda jde o pobytovou nebo dopravní funkci komunikace. Komunikace s pobytovou
funkcí lze za adit do funk ních skupin C (obslužné) a D, komunikace s funkcí dopravní pak pak do
funk ních skupin A (rychlostní) a B (sb rné).Z toho vyplývá,že komunikace s pobytovou funkcí lze
zahrnout do zón 30.
Jak již bylo zmín no ulice J. H lky by se dala v této zástavb nazvat jako páte ní.Dle územního
plánu je zna ena jako místní obslužná komunikace (MO). Ul. J.H lky za íná odbo ením z Lidické
t ídy ( III/00354 ) a navazuje na další významnou komunikaci - Plavská ( III/15529 ). Navíc mezi
tratí a Plavskou silnicí se ješt nachází nová rodinná zástavba „ Na D kanských polích“.
Z tohoto pohledu jde v charakteru oblasti spíše o komunikaci sb rnou.
Porvnání intenzit na sousedních dopravn významných komunikacích
.SILNICE

INTENZITA

ZDROJ

III/00354 – LIDICKÁ T ÍDA

7331 voz/24hod

Celostát. s ítání– r. 2010 (údaje SD)

III/15529 – PLAVSKÁ SILNICE

5072 voz/24hod

Celostát. s ítání– r. 2010 (údaje SD)

Ul . JAROSLAVA H LKY

4520 voz/24hod (v etn cyklist )

KN
druh a
PK parcela
parcela využití
íslo
íslo
poz.

vým ra
2
(m )

LV

podíl

RADAR – ERVEN 2012

adresa

k.ú. eské Bud jovice 7
Statutární m sto eské Bud jovice, nám.
P emysla Otakara II. 1/1, eské Bud jovice 1,
37001 eské Bud jovice

2887/1

ostatní
plocha

2887/2

ostatní
plocha

373

1

Statutární m sto eské Bud jovice, nám.
P emysla Otakara II. 1/1, eské Bud jovice 1,
37001 eské Bud jovice

2840

ostatní
plocha

2115

1

Statutární m sto eské Bud jovice, nám.
P emysla Otakara II. 1/1, eské Bud jovice 1,

2972

ostatní
plocha

2447

1

Statutární m sto eské Bud jovice, nám.
P emysla Otakara II. 1/1, eské Bud jovice 1,

2944

ostatní
plocha

3385

1

Statutární m sto eské Bud jovice, nám.
P emysla Otakara II. 1/1, eské Bud jovice 1,

1511

1

Statutární m sto eské Bud jovice, nám.
P emysla Otakara II. 1/1, eské Bud jovice 1,

1035

1

Statutární m sto eské Bud jovice, nám.
P emysla Otakara II. 1/1, eské Bud jovice 1,

2953/44
2771

ostatní
plocha
ostatní
plocha

6134

1
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2.2 P edpokládaný pr b h stavby
P edpokládaná délka výstavby – dle možností zhotovitele.
Dodržení plynulosti a koordinovanosti stavby je povinen zajistit zhotovitel stavby.
2.3 Vazby na regula ní plány, územní plán
Jedná se o úpravu stávající vozovky.
2.4 Stru ná charakteristika území a jeho dosavadní využití
Úpravy komunikace jsou provedeny mezi hranami stávajících komunikací
V zájmovém území se nacházejí tato vedení inženýrských sítí:
- vodovod a kanalizace ve správ spole nost EVAK a.s.
- podzemní vedení VN ve správ E.ON eská republika s.r.o.
- podzemní vedení NN ve správ E.ON eská republika s.r.o.
- distribu ní trafostanice VN/ NN ve správ E.ON eská republika s.r.o.
- podzemní vedení STL ve správ E.ON eská republika s.r.o.
- sí VO ve správ ELTODO-CITELUM, s.r.o.
- telekomunika ní vedení ve správ Telefónica O2 R a.s.
- rádioreleové spoje ve správ LuckyNet s.r.o.
Dodané zákresy vedení inž. sítí neslouží jako vyty ovací výkres. P ed zahájením stavebních prací
zajistí investor stavby p esné vytý ení všech sítí ve smyslu SN 73 3050. Vytý ení bude
protokolárn p edáno zhotoviteli stavby.
2.5 Vliv technického ešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prost edí
Stavba nemá negativní vliv na okolní krajinu a území. Naopak p isp je k bezpe n jšímu provozu
všech zú astn ných.
Po dobu výstavby se vliv stavby na životní prost edí projeví zp sobem b žným u staveb
podobného typu, p edevším dopravním omezením,krátkodob zvýšenou hlu ností a prašností,
trvající po dobu výstavby.
P i stavb budou provád ny b žné stavební práce. Kategorie a množství odpad z celé stavby
budou stanoveny dle zákona . 185/2001 Sb. a provád cích vyhlášek . 381/2001 a 383/2001.
P vodce odpad je ze zákona povinen je t ídit a skladovat podle jednotlivých druh a je povinen
vést jejich evidenci. Dále bude v dob výstavby dodržovat všechny platné zákony a p edpisy
z oblasti odpadového hospodá ství, zejména § 16 zákona o odpadech. Odpady, které sám nem že
využít nebo odstranit (§16 odst.1písm.c) zákona o odpadech, p evést do vlastnictví pouze osob
oprávn né k jejich p evzetí podle §12 odst.3, a to bu p ímo nebo prost ednictvím k tomu z ízené
právnické osoby.
S odpady lze nakládat pouze v za ízení k tomu ur ených (§12 odst.2 zákona o odpadech).
Ke kolauda nímu ízení bude doložena evidence o druzích a množství vzniklých odpad v etn
zp sobu jejich využití nebo likvidace.
2.6 Celkový dopad stavby na dot ené území a navrhovaná opat ení
Dokon ené úpravy áste n stanoví nový dopravní režim v území a zlepší podmínky pro tam jší
obyvatele,jimž znep íjem uje život jednak nar stající doprava a stim spojený nár st hluku, tak i
nedodržování maximální povolené rychlosti idi i projížd jích vozidel.

3.P ehled výchozích podklad a pr zkum
3.1 Dokumentace zám ru k žádosti o vydání rozhodnutí o umíst ní stavby
Projektová dokumentace zám ru o vydání rozhodnutí o umíst ní stavby nebyla na tento návrh
vypracována.
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3.2 Regula ní plány, územní plán
Stavba je v souladu s územn plánovacími dokumentacemi, jedná se o úpravu stávající
komunikace.
3.3 Mapové podklady, zam ení území a další geodetické podklady
- polohopisné a výškopisné zam ení stavebn upravované k ižovatky J.H lky a B.Kafky
zpracované jako mapový podklad firmou GESTA s.r.o. v roce 2014.
- digitální technická mapa m sta eské Bud jovice pro danou lokalitu
3.4 Dopravní pr zkum
Pro pot eby zpracování projektové dokumentace nebyl zpracováván samostatný dopravní
pr zkum.
3.5 Diagnostický pr zkum konstrukcí
Pro pot eby zpracování projektové dokumentace nebyl zpracováván samostatný pr zkum
konstrukce vozovky.
3.6 Hydrometeorologické a hydrologické údaje
Zájmové území leží v povodí eky Vltavy.
3.7 Klimatologické údaje
Návrhová hodnota indexu mrazu Imd=523.
3.8 Stavebn historický pr zkum
Stavebn historický pr zkum nebyl pro pot eby stavby provád n.
3.9 Hluková studie
Pro pot eby zpracování projektové dokumentace nebyla zpracována hluková studie, jedná se o
dopravní zklidn ní vymezené lokality m stské ásti Rožnov.

4. len ní stavby
4.1 Zp sob íslování a zna ení
íslování stavebních objekt dle Vyhlášky š. 146/2008.
4.2 Ur ení jednotlivých ástí stavby
Stavba se bude provád t jako jeden celek (viz. p íloha . E Zásady organizace výstavby)
4.3 len ní stavby na ásti stavby, na stavební objekty a provozní soubory
Stavba obsahuje následující objekty:
SO 101 Komunikace – úprava k ižovatky J.H lky a B.Kafky + zpomalovací polštá e + ší ková
úprava ulice J.H lky + p ejízdné prahy
SO 190 Trvalé dopravní zna ení
SO 199 Dopravn inženýrská opat ení
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5. Podmínky realizace stavby
5.1 V cné a asové vazby souvisejících staveb jiných stavebník
Stavba je asov vázána na jiné stavby - nesmí být realizována ve stejné dob , kdy bude ulice
J.H lky používána jako objízdná trasa.
Stavba bude uvedena do provozu jako celek.
Vlastníci ani správce se nem ní.
5.2 Uvažovaný pr b h výstavby a zajišt ní její plynulosti a koordinovanosti
Stavba se bude provád t po ástech (viz. p íloha . D Zásady organizace výstavby).
Za plynulost a koordinaci prací bude zodpov dný zhotovitel stavby.
5.3 Zajišt ní p ístupu na stavbu
P ístup na staveništ bude možný vždy z ulice Lidická a dle místa úpravy i z ostatních komunikací
dané lokality.
5.4 Dopravní omezení, objíž ky a výluky dopravy
viz p íloha E. Zásady organizace výstavby
Dopravn – inženýrská opat ení jsou navržena a projednána pro celou stavbu.

6. P ehled budoucích vlastník a správc
6.1 Seznam budoucích vlastník a správc
Vlastníci ani správci se nem ní.
6.2 Zp sob užívání jednotlivých objekt stavby
Jednotlivé stavební objekty budou užívány standardn dle ú elu, ke kterému jsou ur eny.

7. P edávání ástí stavby do užívání
Jednotlivé ásti stavby mohou být p edávány do p ed asného užívání (po dohod se Stavebním
ú adem) bezprost edn po dokon ení se z etelem na to, aby byl v co nejmenší mí e omezen provoz
a bezpe nost na stavb i navazujících pozemních komunikacích.

8. Souhrnný technický popis stavby
8.1 Souhrnný technický popis
Jedná se o dopravní zklidn ní vymezené lokality m stské ásti Rožnov (lokalita vymezená ulicemi
Lidická, nám. Brat í apk , J. H lky, Pastevní, Ovocná, Sokolovská ).
8.2 Technický popis jednotlivých objekt
SO 101 Komunikace
- Úprava k ižovatky J.H lky a B.Kafky
Jedná se o úpravu tvaru k ižovatky. Stávající k ížovatka je pom rn rozlehlá, napojení ulice B.
Kafky na ulici J.H lky probíhá v dost nep íznivém úhlu. Stavební úpravou vznikne k ižovatka tvaru
T s úhlem k ížení tém 90°. K úprav dojde pouze kolem objekt po levé stran k ižovatky p i
vyúst ní ul. B.Kafky na ul. J. H lky,kdy bude vytažen obrubník do prostoru stáv. k ižovatky a
upraven její tvar a následn upraveny i vjezdy sousedících nemovitostí.
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- Zpomalovací polštá e
Budou provedeny na všech místech s umožn ným vjezdem a výjezdem do/z dané lokality
s ozna ením „Zóna 30“ a v k ižovatce J. H lky x B. Kafky z ist bezpe nosbích d vod , kdy
není zajist n dostate ný rozhled pro vozidla (náv sové soupravy) vyjížd jící od firmy Plojhar s.r.o
a v návaznosti s tím i vozidla jedoucí po ul. J. H lky ve sm ru k nám. Brat í apk .
- P ejízdné prahy
Budou provedeny v místech dvou napojení k firm Plojhar s.r.o., pro zd razn ní a ujasn ní, že se
nejedná o k ižovatky ,ale o p ipojení míst ležících mimo komunikaci.
- Ší ková úprava ulice J. H lky
Bude provedena formou st ídav oboustranného bodového zúžení.Vysazené plochy tvo í šikanu,
jejíž geometrie nutí idi e ke dvojí zm n sm ru.
S.O.190 Trvalé dopravní zna ení
Jak stavební úpravy, tak i úpravy dopravního režimu v dané lokalit si vyžádají úpravu stávajícího
svislého i vodorovného dopravního zna ení ( viz. p íloha C.1.6 Trvalé dopravní zna ení ).
S.O.199 Dopravn inženýrská opat ení
Stavební úpravy v dané lokalit si vyžádájí p evážn áste né omezení provozu v doprav .Stavební
úpravy budou realizovány po ástech tak, aby stavba m la co nejmenší vliv na dopravu v dané
lokalit .

9. Výsledky a záv ry z podklad , pr zkum a m ení
Geodetické zam ení zájmového území stavby - výškové ešení je navrženo s ohledem na
stávající niveletu
Intenzity dopravy v ulici J.H lky získané z radaru umíst ného v této ulici v ervnu 2012,
ostatní uvedené intenzity získané z celostátního s ítání dopravy
Veškeré výše zmín né návrhy jsou p izp sobeny pro maximální zajišt ní zklidn ní dané
lokality v daných podmínkách.

10. Dot ená ochranná pásma, chrán ná území, zátopová území, kulturní
památky, památkové rezervace, památkové zóny
Jedná se o dopravní zklidn ní vymezené lokality m stské ásti Rožnov (lokalita vymezená
ulicemi Lidická, nám. Brat í apk , J. H lky, Pastevní, Ovocná, Sokolovská ) , na zásazích do
stávajících ochranných pásem, území a zón se tak nic nem ní.

11. Zásah stavby do území
11.1 Bourací práce
P i stavb dojde k b žným výkopovým pracím.
11.2 Kácení mimolesní zelen a její p ípadná náhrada
V míst stavby nedojde ke kácení vzrostlé zelen .
11.3 Rozsah zemních prací a kone ná úprava terénu
Viz. p íloha B.4 Bilance zemních prací
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11.4 Ozelen ní nebo jiné úpravy nezastav ných ploch
Po úprav komunikace budou plochy dle pot eby (v p ípad navýšení nivelety) ohumusovány
v tlouš ce 10cm a osety travním semenem.
11.5 Zásah do zem d lského p dního fondu
Jedná se o dopravní zklidn ní vymezené lokality m stské ásti Rožnov.
11.6 Zásah do pozemk ur ených k pln ní funkce lesa
Stavbou nebudou dot eny žádné pozemky ur ené k pln ní funkce lesa.
11.7 Zásah do jiných pozemk
Tato stavba bude umíst na na pozemcích ve vlastnictví m sta eské Bud jovice.
11.8 Vyvolané zm ny staveb (p eložky, úpravy) dopravní a technické infrastruktury
Stavba nevyvolá p eložky vedení inženýrských sítí, které trasa k íží nebo jde s nimi v soub hu.
V zájmovém území se nacházejí podzemní vedení inženýrských sítí:
- vodovod a kanalizace ve správ spole nost EVAK a.s.
- podzemní vedení VN ve správ E.ON eská republika s.r.o.
- podzemní vedení NN ve správ E.ON eská republika s.r.o.
- distribu ní trafostanice VN/ NN ve správ E.ON eská republika s.r.o.
- podzemní vedení STL ve správ E.ON eská republika s.r.o.
- sí VO ve správ ELTODO-CITELUM, s.r.o.
- telekomunika ní vedení ve správ Telefónica O2 R a.s.
- rádioreleové spoje ve správ LuckyNet s.r.o.
Dodané zákresy vedení inž. sítí neslouží jako vyty ovací výkres. P ed zahájením stavebních prací
zajistí investor stavby p esné vytý ení všech sítí ve smyslu SN 73 3050. Vytý ení bude
protokolárn p edáno zhotoviteli stavby.

12. Nároky stavby na zdroje a její pot eby
Dokon ená stavba nebude vyžadovat nároky na p ipojení do infrastruktury inženýrských sítí.
Užíváním stavby nebudou vznikat žádné odpady.

13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prost edí
13. 1 Ochrana krajiny a p írody
Stavba se nenachází v CHKO i jiné p írodní rezervaci
Stavba se nachází v lokalit , kde není vyhlášena žádna zvláštní forma ochrany p írody (ÚSES,
CHKO, Natura apod.).
13.2 Hluk
B hem výstavby budou provád ny b žné stavební práce a nedojde tak k významnému i
dlouhodobému zatížení ŽP hlukem. Realizace stavby nevyvolá p i následném b žném provozu (po
p edání do užívání) zvýšení zatížení ŽP hlukem z dopravy.
13.3 Emise z dopravy
B hem výstavby budou provád ny b žné stavební práce a nedojde tak k významnému i
dlouhodobému zatížení ŽP emisemi. Realizace stavby nevyvolá p i následném b žném provozu (po
p edání do užívání) zvýšení zatížení ŽP emisemi z dopravy.
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13.4 Vliv zne išt ných vod na vodní toky a vodní zdroje
Úprava v dané lokalit nezne istí vodní toky a vodní zdroje v okolí
13.5 Ochrana zdraví a bezpe nosti pracovník p i výstavb a p i užívání stavby
V pr b hu opravy komunikace musí být dodrženy všechny požadavky na výstavbu a spln ny
požadavky dot ených orgán .
Stavba je navržena v souladu s p íslušnými SN, TP.
Ve stavb budou dodržována všechna platná na ízení, technické a technologické podmínky.
Pro provád ní prací na staveništi je t eba dodržovat pravidla BOZP, v etn zákonných požadavk
ustanovení norem ( SN), bezpe nostních a hygienických p edpis platných v dob provád ní
stavby.
Pokud u stavební innosti dochází ke st etu nap . se silni ní a p ší dopravou je nutné
p ijmout pot ebná opat ení k zabrán ní ohrožení ve ejnosti a naopak ohrožení osob na
staveništi ve ejnou dopravou.
13.6 Nakládání s odpady
Ve stavb budou provád ny b žné stavební práce. Kategorie odpad ze stavby jsou stanoveny dle
zákona . 185/2001 Sb. a p íslušných provád cích vyhlášek. P vodce odpad je ze zákona povinen
je t ídit a skladovat podle jednotlivých druh a je povinen vést jejich evidenci. Ke kolauda nímu
ízení bude doložena evidence o druzích a množství vzniklých odpad v etn zp sobu jejich využití
nebo likvidace. P esná specifikace odpad bude sou ástí projektové dokumentace dalšího stupn
této akce. P edpokládaný soupis odpad ze stavby je uveden v p íloze E. Zásady organizace
výstavby.

14. Obecné požadavky na bezpe nost a užitné vlastnosti
14.1 Mechanická odolnost a stabilita
Dle platných TP
14.2 Požární bezpe nost
P edkládaná PD eší dopravní zklidn ní v dané lokalit ,mimo jiné i stavební úpravou pozemní
komunikace (PK). Pro stavby PK není požadováno, ve vazb na vyhl.499/2006 Sb. a 146/2008 Sb.
a zákon 133/1995 Sb. „o požární ochran “ (§31), zpracování Požárn bezpe nostního ešení stavby.
Stavba je neho lavá, umíst ná ve venkovním prostoru a z hlediska požární bezpe nosti
nep edstavuje požární riziko. Z hlediska požární bezpe nosti není nutné stanovovat zvláštní
opat ení.
Dokon ená stavba bude ší kov i výškov (pr jezdní profil) vyhovovat pro pr jezd požární
techniky. Navržená únosnost zpomalovacích polštá vyhovuje pro zatížení 100kN na nápravu.
P ípadné uzavírky komunikací budou oznámeny investorem nebo zhotovitelem stavby složkám
integrovaného záchranného systému.
14.3 Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prost edí
Stavba nebude mít negativní vliv na zdraví, zdravé životní podmínky a životní prost edí
14.4 Ochrana proti hluku
- nepožaduje se
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14.5 Bezpe nost p i užívání (bezpe nost provozu na PK)
Dopravní zklidn ní v dané lokalit p isp je ke zvýšení bezpe nosti silni ního provozu. Zárove
bude nov provedena úprava trvalého svislého dopravního zna ení.
14.6 Úspora energie a ochrana tepla
- nepožaduje se

15. Další požadavky
15.1 Užitné vlastnosti stavby
Tato projektová dokumentace byla navržena v souladu s vyhláškou . 137/1998 Sb. (a jejích zm n
. 491/2006 Sb. a . 502/2006 Sb.) O obecných technických požadavcích na výstavbu, dále
s vyhláškou . 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpe ující užívání staveb
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
Ve stavb budou používány pouze materiály v souladu s na ízením vlády .163/2002 Sb.
15.2 Zabezpe ení p ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a
orientace
V místech návaznosti chodníku na p ejízdný práh byly navrženy úpravy v podob varovných pás
z reliéfní, barevn kontrastní dlažby.
15.3 Ochrana stavby p ed škodlivými ú inky vn jšího prost edí
- nepožaduje se
15.4 Spln ní požadavk dot ených orgán
Projektová dokumentace byla v pr b hu zpracování projednána na výrobních výborech,
p ipomínky a požadavky ú astník jednání jsou zapracovány do p edkládané dokumentace.
Projektovou dokumentaci vypracovali oprávn né osoby, tj. projektanti s pot ebnou autorizací.

eské Bud jovice, erven 2014

Vypracovala: Radka Ku átková
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