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Anotace

Předmětem diplomové práce je v zájmovém území zpracovat trasu pro cyklisty do

úrovně dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby.

Diplomová práce obsahuje textovou a grafickou část. V textové části je zahrnuta

průvodní zpráva a dále technické zprávy k jednotlivým stavebním objektům. Grafická část

obsahuje výkresovou dokumentaci.

Nová cyklostezka zajistí bezpečný provoz chodců a cyklistů podél komunikace, zlepší

tak přístup k okolním nemovitostem a celkově dopravní infrastrukturu v dané lokalitě.

Výsledkem diplomové práce je zpracovaná dokumentace v úrovni dokumentace pro

stavební povolení a provedení stavby.

Diplomová práce je zpracována v rozsahu 88 stran.

Annotation

The subject of this thesis is in the area of interest process route for cyclists to the level of

documentation for building permits and building construction.

The thesis contains text and graphs. The text part is included in the accompanying report

and technical reports to individual building objects. Graphical part contains drawings.

New cycle will ensure safe operation of pedestrians and cyclists along the road,

improving access to surrounding property and overall transportation infrastructure in the

locality.

The result of the thesis is the documentation of the level of documentation for planning

permission and building construction.

The thesis is elaborated in the range of 88 pages.
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

a) označení stavby

Cyklostezka Jablunkov – Žihla

b) objednatel stavby

Město Jablunkov

Sídlo: Dukelská 144, 739 91 Jablunkov

IČO: 00296759

c) zhotovitel projektové dokumentace

Název firmy a adresa: VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava

IČO: 61989100

DIČ: CZ 61989100

Odpovědný projektant: Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D.

Zpracovatel: Bc. David Klimša – projektant
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

a) stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Projektová dokumentace zpracovává výstavbu cyklostezky podél silnice III/01149.

Trasa cyklostezky se nachází v jihovýchodní části města Jablunkov, v katastrálním území

Jablunkov, v okrese Frýdek – Místek, v Moravskoslezském kraji.

Zájmová trasa cyklostezky začíná u křižovatky ulic Sadová a Bukovecká, kde bude pro

pěší provoz navazovat na stávající chodník směřující do centra města Jablunkov. Trasa

cyklostezky bude dále lemovat pravostranně silnici III/01149 směrem na obec Písek.

Cyklostezka bude před mostem č. 01149 - 1 přes řeku Olši přerušena, za mostem bude dále

pokračovat směrem na obec Písek a bude ukončena před křižovatkou na konci lesního

pozemku parc. č. 922 sousedící s pozemkem parc. č. 3176 k. ú. Jablunkov.

Cyklostezka je navržena v celkové délce 832 m. Je rozdělena na úseky č. 1 až č. 7. Šířka

úseků č. 1 bude 1,5 m, (ze stísněných důvodu nelze navrhnout širší pás pro cyklisty) zbývající

úseky budou šířky 2,5 m. Cyklostezka je navržena jako obousměrná pro společný provoz

chodců a cyklistů.

Návrh je proveden s ohledem na zajištění průjezdu vozidel zimní údržby. V rámci

výstavby bude provedena přeložka inženýrských sítí a úprava stávajících inženýrských sítí,

dále pak bude v některých úsecích vybudována dešťová kanalizace pro odvod dešťových vod

z cyklostezky a vozovky.

Nová cyklostezka zajistí bezpečný provoz chodců a cyklistů podél komunikace, zlepší

přístup k okolním nemovitostem a celkově dopravní infrastrukturu v dané lokalitě.
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Dotčené pozemky stavbou:

k. ú. Jablunkov

Parcelní číslo Vlastník Druh
Výměra

(m2)

Dotčená
výměra
stavbou

(m2)

991/4

Správa silnic Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava -
Přívoz

ostatní
plocha

8103 790

41
Piegza Marek MUDr.
Bukovecká 644, 739 91 Jablunkov

zastavěná
plocha a
nádvoří

276 5

40
Zowadová Anna
Bukovecká 782, 739 91 Jablunkov

trvalý travní
porost

33 12

991/2

Mamica Jan Ing.
Beskydská 731, Lyžbice, 739 61 Třinec

ostatní
plocha

35 16

Nieslanik Petr
Bukovecká 1217, 739 91 Jablunkov

Szpyrc Antonín
č.p. 462, 739 91 Jablunkov

Szpyrc Josef
č.p. 20, 739 54 Komorní Lhotka

491
ČESKÝ ZAHRADKÁŘSKÝ SVAZ
739 91 Jablunkov

zastavěná
plocha a
nádvoří

762 11

492/14
Město Jablunkov
Dukelská 144, 739 91 Jablunkov

ostatní
plocha

564 1

502/1
Město Jablunkov
Dukelská 144, 739 91 Jablunkov

zahrada 1937 15

502/3
Město Jablunkov
Dukelská 144, 739 91 Jablunkov

zahrada 318 86

502/2
Město Jablunkov
Dukelská 144, 739 91 Jablunkov

zahrada 1421 255
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519/1
SGM Třinec, spol. s r. o.
Bukovecká 613, 739 91 Jablunkov

ostatní
plocha

285 3

520
SGM Třinec, spol. s r. o.
Bukovecká 613, 739 91 Jablunkov

ostatní
plocha

520 71

521/2
SGM Třinec, spol. s r. o.
Bukovecká 613, 739 91 Jablunkov

zastavěná
plocha a
nádvoří

39 6

528/1
SGM Třinec, spol. s r. o.
Bukovecká 613, 739 91 Jablunkov

ostatní
plocha

12101 6

525
SGM Třinec, spol. s r. o.
Bukovecká 613, 739 91 Jablunkov

ostatní
plocha

366 128

908
Kolarczyková Renata Ing.
č.p. 718, 739 92 Návsí

ostatní
plocha

962 3

909
Kolarczyková Renata Ing.
č.p. 718, 739 92 Návsí

ostatní
plocha

838 35

923

Správa silnic Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava -
Přívoz

ostatní
plocha

5113 310

922
Město Jablunkov
Dukelská 144, 739 91 Jablunkov

lesní
pozemek

10937 384

50
Marian Jachnicki
Sadová 509, 739 91 Jablunkov

zahrada 431 -

47 Město Jablunkov
Dukelská 144, 739 91 Jablunkov

ostatní
plocha

129 -

46/1 Město Jablunkov
Dukelská 144, 739 91 Jablunkov

ostatní
plocha

1810 5

Tab.1: Dotčené pozemky stavbou

b) předpokládaný průběh stavby

Zahájení stavby – zahájení stavby se předpokládá v dubnu 2015.
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Etapizace a uvádění do provozu – stavba nebude prováděna na etapy (stavba bude

pouze členěna na etapy z důvodu rozmístění přechodného dopravního značení), uvedení do

provozu se předpokládá v listopadu 2015.

Dokončení stavby – dokončení stavby se předpokládá v říjnu 2015.

c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na

územní rozhodnutí nebo souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán)

Dokumentace je v souladu s požadavky a územním plánem města Jablunkov.

Koncepce ÚP:

Pro bezkolizní pohyb cyklistů budou realizovány samostatné cyklistické stezky

eventuálně stezky pro společný provoz chodců a cyklistů [1].

Zásady ÚP:

1. Realizace chodníků podél nových místních komunikací bude řešena dle potřeby v

prostoru místních komunikací nebo přilehlém veřejném prostranství, jako jejich součást [1].

2. V centrální části města budou v uličních prostorech stávajících i navržených

komunikací vymezeny pruhy eventuálně pásy pro cyklisty dle místní potřeby a prostorových

možností [1].

Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební

úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudil

záměr podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeného ústního

jednání vydal podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o

podrobnější úpravě územního řízení, územního opatření a stavebního řádu rozhodnutí o

umístění stavby [5].
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d) stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Silnice III/01149 je silnice III. třídy spojující město Jablunkov s obcemi Písek a

Bukovec a pokračující přes hraniční přechod Bukovec/Jasnowice do Polska.

Dotčený úsek silnice III/01149 je umístěn v rovinatém až pahorkovitém terénu s

podélným sklonem 0,5 – 8 %.

Dotčené pozemky podle katastru nemovitostí se nachází převážně na pozemcích druhu:

ostatní plocha (ostatní komunikace, zeleň), zahrada, trvalý travní porost, lesní pozemek,

zastavěná plocha a nádvoří.

Řešená oblast pro výstavbu cyklostezky se z převážné části nachází v plochách se

současným využitím jako nezpevněná krajnice pozemní komunikace, zatravněná plocha s

vjezdy do nemovitostí a plocha určená k plnění funkce lesa.

e) vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí

Navržené technické řešení stavby a její budoucí provozování nebude mít negativní vliv

na krajinu a zdraví v řešeném území.

Během výstavby dojde ke krátkodobému negativnímu ovlivnění okolí stavby, které lze

eliminovat vhodnými prostředky (čištění stavebních strojů a stávající místní komunikace před

výjezdem ze staveniště, zabránění úkapům provozních kapalin apod.).

f) celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření

Vztahy na dosavadní využití území - dosavadní využití území se výstavbou cyklostezky

nemění, dojde ke zlepšení dopravní využitelnosti daného území. Výrazně se zvýší bezpečnost

provozu na pozemní komunikaci přemístěním pěší a cyklistické dopravy na samostatnou

stezku.

Vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území – stavba cyklostezky neovlivní

plánované stavby v daném území.
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Změny staveb dotčených navrhovanou stavbou - navržená trasa koliduje s některými

inženýrskými sítěmi, vlivem jejich dotčení dojde k přeložce sítě společnosti ČEZ, a.s. a

uložení některých podzemních sdělovacích kabelů společnosti O2 Czech Republic, a.s. do

chrániček.

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ

a) dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo

k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby

Byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, na základě této dokumentace

bylo městským úřadem Jablunkov, odborem územního plánování a stavebního řádu vydáno

pravomocné územní rozhodnutí.

b) regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace

Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem města Jablunkov. PD je

vypracována na základě smlouvy o dílo, vyjádření správců inženýrských sítí a vyjádření

dotčených orgánů.

c) mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady

 Územní plán Jablunkov

 Katastrální mapa řešeného území

 Výškopisné a polohopisné zaměření daného území

 Informace o vedení inženýrských sítí poskytnuté jejich správci

 Konzultace s dotčenými orgány státní správy

 Připomínky investora, které byly průběžně projednávané při konzultacích během

projekčních prací
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d) dopravní průzkum (studie, dopravní údaje)

Dopravní průzkum nebyl proveden.

e) geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum

Pro stavbu byl zpracován inženýrsko-geologický průzkum společnosti KGEO, s.r.o.

f) diagnostický průzkum konstrukcí

Diagnostický průzkum konstrukcí vzhledem charakteru stavby nebyl proveden.

g) hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita

vody v recipientech

Hydrograficky je zájmové území řazeno k povodí Odry (úmoří Baltského moře). Číslo

pramenného úseku hydrologického pořadí povodí je 2 – 03 – 03 - 0073. Lokalita je

odvodňována řekou Olší, která je pravostranným přítokem Odry [4].

Dle hydrogeologické rajonizace ČR na základní vrstvy leží lokalita v rajónu 311 Flyš v

povodí Olše – základní vrstva [3].

Podzemní voda mělkého oběhu je vázána na průlinově propustný kolektor fluviálních

nesoudržných sedimentů – štěrků a písků. Úroveň přirozené hladiny podzemní vody v

zájmové oblasti nebyla při průzkumných prací naražena. Jílovce předkvartérního fungují jako

počevní izolátor [4].

Kvalita vody ve vodním toku Olše v celé délce toku byla sledována celkem v 6

profilech, přičemž vlivem postupného zatěžování toku zbytkovým znečištěním ve

vypouštěných odpadních vodách, třebaže čištěných, se jakost vody po toku mění a zhoršuje

zejména pod městy Třinec, Český Těšín a ve svém ústí do Odry. Na zařazení do tříd jakosti

má vliv především zvýšený obsah fosforu, k němuž v některých profilech přistupuje i

organické znečištění. V profilu nad Třincem je voda podle vybraných ukazatelů klasifikována

II. jakostní třídou jako mírně znečištěná, a to právě zmíněným fosforem a organickými
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látkami, zatímco nevykazuje žádné znečištění dusíkem amoniakálním ani dusičnanovým a

v těchto ukazatelích je řazena do nejlepší I. třídy. Podle biologického znečištění je voda v Olši

ve všech profilech klasifikována III. jakostní třídou jako znečištěná s výjimkou nejvýše

položeného profilu nad Třincem, kde je jen mírně znečištěná a hodnocena třídou II [1].

h) klimatologické údaje

Klimaticky se řadí zájmový prostor do mírně teplé oblasti MW7 [2].

i) stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové

rezervaci nebo je v památkové zóně

Stavba se nenachází v památkové rezervaci ani památkové zóně. Stavebně historický

průzkum u stavby nebyl proveden.

4. ČLENĚNÍ STAVBY

a) způsob číslování a značení

Stavba je členěna na úseky č. 1 – č. 7.

b) určení jednotlivých částí stavby

Způsob určení jednotlivých části stavby vychází z vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Číselná řada Skupina objektů

000 Objekty přípravy staveniště

100 Objekty pozemních komunikací

200 Mostní objekty a zdi
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300 Vodohospodářské objekty

400 Elektro a sdělovací objekty

700 Objekty pozemních staveb

800 Objekty úpravy území

c) členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory

SO 001 Bourací práce a příprava staveniště

SO 101 Cyklostezka

SO 201 Gabionová opěrná zeď

SO 301 Odvodnění cyklostezky a pozemní komunikace

SO 401 Úpravy podzemních silnoproudových vedení

SO 701 Oplocení pozemků

SO 801 Vegetační úpravy, rekultivace

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

a) věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

Stavba cyklostezky nemá žádné věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných

stavebníků.

b) uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti

Podrobný časový plán stavby zpracuje zhotovitel v rámci nabídky dodávky stavby.

Doba výstavby se předpokládá 6 měsíců.
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c) zajištění přístupu na stavbu

Přístup na stavbu je zajištěn ze silnice III/01149.

d) dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

Realizace stavby bude probíhat za provozu. Po dobu realizace stavby dojde k omezení

dopravy přenosnými dopravními značkami a světelnými signálními zařízeními. Pozemní

komunikace zůstane průjezdná s dopravním omezením. Přechodné dopravní značení je

součástí této dokumentaci v části E. Zásady organizace výstavby.

Dále bude omezen přístup k nemovitostem vlastníků stávajících nemovitostí na

sousedních parcelách.

Po dobu výstavby nebude potřeba zřizovat objízdné trasy.

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ

a) seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které

převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do

vlastnictví a osob, které je budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technické

infrastruktury, oplocení apod.)

SO 001 Bourací práce a příprava staveniště - není

SO 101 Cyklostezka – město Jablunkov

SO 201 Gabionová opěrná zeď – město Jablunkov

SO 301 Odvodnění cyklostezky a pozemní komunikace – město Jablunkov

SO 401 Úpravy podzemních silnoproudových vedení – ČEZ Distribuce, a.s.

– O2 Czech Republic, a.s.

SO 701 Oplocení pozemků – město Jablunkov

SO 801 Vegetační úpravy, rekultivace – město Jablunkov
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b) způsob užívání jednotlivých objektů stavby

Cyklostezka bude sloužit jako veřejně přístupné místo k bezpečnému provozu chodců a

cyklistů mimo jízdní pruhy přilehlé silnice.

7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ

a) možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání

Předpokládané předání stavby k jeho užívání bude po kolaudačním řízení v jednom

celku.

b) zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby

Stavba se nachází v průjezdném profilu silnice III/01149 a s ohledem na bezpečnost a

plynulost dopravy je nutno stavbu budovat po částech tak, aby délka realizovaných úseků

měla na plynulost dopravy co nejmenší vliv.
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8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

8.1. Souhrnný technický popis uvede celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje,

základní technické parametry, základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické

řešení stavby, začlenění stavby do území, tj. zejména vztah trasy a krajiny, vliv existující

dopravní a technické infrastruktury na stavebně technické řešení stavby a

architektonické řešení exponovaných objektů, řešení širších vztahů a technické důsledky

požadavků právních a technických předpisů

8.2. Technický popis jednotlivých objektů

8.2.1. Pozemní komunikace - SO 101 Cyklostezka

a) výčet a označení jednotlivých části stavby

 Úsek č. 1 délka 199,0 m šířka 1,50 m

 Úsek č. 2 délka 148,6 m šířka 2,50 m

 Úsek č. 3 délka   47,1 m šířka 2,50 m

 Úsek č. 4 délka 107,6 m šířka 2,50 m

 Úsek č. 5 délka   73,0 m šířka 2,50 m

 Úsek č. 6 délka   32,7 m šířka 2,50 m

 Úsek č. 7 délka 224,0 m šířka 2,50 m

b) základní charakteristiky

Trasa cyklostezky je navržena v celkové délce 832 m. Šířka cyklostezky bude v úseku č.

1 1,5 m (ze stísněných důvodu nelze navrhnout širší pás pro cyklisty), v ostatních úsecích

bude šířka 2,5 m. Cyklostezka je navržena jako obousměrná pro společný provoz chodců a

cyklistů. V úseku č. 1 budou sjezdy k nemovitostem zároveň sloužit jako výhybny.

Konstrukce cyklostezky bude provedena ve skladbě D2 – D – 1 – VI - PIII dle TP170.

Hrana chodníku přiléhající k vozovce bude ukončena obrubníkem BO 150/250 (BO 150/300)
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a jednořádkem z žulových kostek. Protější hrana bude ukončena obrubníkem BO 100/250

(BO 80/250).

Výškové osazení cyklostezky kopíruje stávající komunikaci zvýšením o 0,12 m. Sjezdy,

místa začátku/konce cyklostezky budou převýšeny oproti stávající komunikace o 0,02 m.

Příčný sklon cyklostezky bude 2 % směřující směrem k vozovce. Podélný sklon kopíruje

přilehlou pozemní komunikaci, sklon je v rozmezí 0,3 – 8,33 %. V místech, kde bude

cyklostezka vedena v násypu, bude provedena úprava svahů.

Konstrukce skladby cyklostezky D2-D-1-VI-PIII

 DL 80 zámková dlažba tl. 80 mm

 L 40 lože fr. 0 - 4 mm tl. 40 mm

 ŠDB štěrkodrť 0 - 63 mm tl. 250 mm

8.2.2. Mostní objekty a zdi - SO 201 Gabionová opěrná zeď

a) výčet objektů a zdí

Gabionová zeď bude provedena v úseku č. 7 v délce 226 m a výšky 0,5 - 2,2 m.

b) základní charakteristiky jednotlivých objektů

Zeď bude umístěna na železobetonový základ, který má hl. 0,9 m. Betonový základ

bude vyztužen kari sítěmi. Ložná plocha základu pro gabionové koše bude ve sklonu 1:10.

Zeď bude tvořena z košů. Jednotlivý koš bude sestaven z pletiva s galvanizovaného

ocelového drátu, s pokovováním drátu, oka pletiva budou 100 x 100 mm. Rub stěny bude

obložen separační geotextílií.

Šířka gabionových košů bude 1 m. Zeď bude ukončena římsou z ŽB tl. 0,15 m, šířky

0,5 m. Zásyp bude proveden zeminou. Všechny konstrukce budou po 12 m odděleny dilatační

spárou šířky 10 mm.
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8.2.3. Odvodnění pozemní komunikace - SO 301 Odvodnění cyklostezky a PK

Stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristicky rozsah

Odvodnění povrchu cyklostezky bude zajištěno příčným sklonem 2 % směřujícím

směrem k vozovce, a dále podélným sklonem max. 8,33 %.

Dešťová kanalizace je navržena ve dvou úsecích v délce 86 m (úsek č. 2) a 190 m (úsek

č. 7). V úsecích dešťových kanalizací budou umístěny revizní šachty (RŠ1 - RŠ7).

V úsecích č. 1, č. 2, č. 5, č. 7 jsou navrženy betonové vpusti (UV2 – UV10). Vpusti

budou svedeny do dešťových kanalizací a následně vsakovacích jam.

V úseku č. 1 a č. 4 jsou navrženy odvodňovací obrubníky rozměru BO 150/305 v délce

1 m. Obrubníky budou napojeny odtokem pomocí potrubí do vsakovacích jam. Vsakovací

jamy budou vyplněny štěrkem a ohraničeny geotextílií.

Mezi úsekem č. 4 a č. 5 bude ve sjezdu do výrobního areálu umístěn žlab s vyústěním

do vsakovací jamy.

8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie

Stavba neobsahuje.

8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony

Navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a

vybavení

Stavba neobsahuje.
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8.2.6. Vybavení pozemní komunikace

a) záchytná bezpečnostní zařízení

V celém úseku č. 7 je navrženo silniční ocelové zábradlí.

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace

a telematiku

V úsecích cyklostezky budou umístěny následující svislé dopravní značky:

 stezka pro chodce a cyklisty „C 9a”

 konec stezky pro chodce a cyklisty „C 9b”

Na začátku/konci jednotlivých úseků cyklostezky budou piktogramy cyklisty a chodce.

c) veřejné osvětlení

Stavba neobsahuje.

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich

migrace přes komunikace

Stavba neobsahuje.

e) clony a sítě oslnění

Stavba neobsahuje.
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8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů

a) výčet objektů

SO 001 Bourací práce a příprava staveniště

SO 401 Úpravy podzemních silnoproudových vedení

SO 701 Oplocení pozemků

SO 801 Vegetační úpravy, rekultivace

b) základní charakteristiky

SO 001 Bourací práce a příprava staveniště

V úseku č. 1 bude odstraněna kamenná zídka včetně základu, kovových sloupků a

plotových polí. Budou odstraněny dvě kovové dvoukřídlé brány a jednokřídlová branka. Dále

bude odstraněna ve staničení 0,000 00 – 0,010 30 km asfaltová část konstrukce vozovky.

V místech sjezdů k rodinným domům bude odstraněna zámková dlažba. Ve staničení 0,090 00

km bude odstraněna stávající uliční vpust a odvodňovací žlab.

V úseku č. 2 bude odstraněn plot, včetně pletiva a kovových sloupků. Dále bude

odstraněna dřevěná šopka a 6 stromů o průměru do 150 mm, které jsou umístěny na pozemku

parc. č. 502/1 k. ú. Jablunkov.

V úseku č. 6 budou odstraněny, informativní značka a svislá dopravní značka „směrové

tabule pro cyklisty”, které budou zpětně umístěny v jiné poloze.

V úseku č. 7 dojde k odstranění zeleně, keřů a dřevin.

SO 401 Úpravy podzemních silnoproudových vedení

Stavební objekt je tvořen 1 ks přeložky kabelového vedení NN v majetku správce sítě

ČEZ Distribuce, a.s., a ochranou ostatních sítí technického vybavení uložením do chrániček.

Přeložka kabelového vedení NN je v úseku č. 1 staničení 0,001 00 – 0,008 00 km. Délka

přeložky bude 10 m.
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V místech křížení s novou zpevněnou plochou nad trasou tel. vedení společnosti O2

Czech Republic, a.s. bude zapotřebí provést ruční obnažení a zajištění telefonních kabelů do

vhodných montážních půlených chrániček včetně přiložení 1 ks rezervního volného prostupu

o průměru 110 mm. Celková délka uložení tel. vedení bude 29 m.

Dále bude v úseku č. 2 uložena přípojka do půlené chráničky v délce 4,3 m, která není v

majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

SO 701 Oplocení pozemků

Plot v úseku č. 1 bude délky 30 m. Je navržen z plotových kovových sloupků kruhového

průřezu. Krajní sloupky budou opatřeny vzpěrami. Mezi jednotlivé sloupky budou uloženy

podhrabové desky.

Mezi sloupky bude nataženo pletivo s PVC povrchovou úpravou, oka 50 x 50 mm.

Na začátku oplocení bude jednokřídlá branka 1500 x 1000 mm, dále dvě zahradní brány

dvoukřídlé, 1500 x 3600 mm.

Plot v úseku č. 2 bude délky 18 m. Je navržen z plotových kovových sloupků kruhového

průřezu. Krajní sloupky budou opatřeny vzpěrami. Mezi sloupky bude nataženo pletivo s

PVC povrchovou úpravou, oka 50 x 50 mm.

SO 801 Vegetační úpravy, rekultivace

Všechny původní zatravněné plochy kolem nově postavené cyklostezky budou dány do

původního stavu. Poškozené plochy budou osety travní směsi. Tak též budou upraveny svahy

násypů a zářezů ohumusováním a následným zatravněním. Celkem obnovená plocha bude cca

1100 m2.

c) související zařízení a vybavení

Související zařízení a vybavení jsou obsaženy v bodě 8.2.7. b) této zprávy.
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d) technické řešení

Technické řešení jsou obsaženy v bodě 8.2.7. b) této zprávy.

e) postup a technologie výstavby

Postup a technologie výstavby je obsažena v bodě 8.2.7. b) této zprávy.

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení stavby

Pro stavbu bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření lokality v

souřadnicovém systému B. p. v. a výškovém systému S - JTSK, jež je součástí situace

stavby.

Cyklostezka bude vedena v zájmovém úseku na přísypu ke stávajícímu násypu.

Z inženýrsko - geologického průzkumu vyplívá, že stavba zemního tělesa je v souladu s

normou ČSN 73 6133 a je hodnocena jako nenáročná. Geotechnické poměry staveniště

hodnoceny jako složité. V rámci projektu proto bylo nutné postupovat podle zásad 2.

Geotechnice kategorie [4].

Zájmový prostor se nachází v oblasti s nadmořskou výškou cca 390 - 393 m. n. m.,v

území s charakteristickou hodnotou indexu mrazu Im,k = 424 (základní hodnota dle normy

ČSN 73 6114, pro střední dobu návratu 10 let).

Hloubka promrzání pro vozovky tuhé v daném klimatickém pásmu byla podle článku

6.2.4 TP 77 ověřena ze vztahu dpr = 0,16 3√Im,d, tj. hloubka promrzání činí 1,2 m [4].

V podloží projektovaného přísypu se vyskytuje granulometricky různorodý komplex

fluviálních sedimentů (hlíny, písky, štěrky). Budoucí přísyp je doporučen založit na

fluviálních štěrcích, popř. píscích. Štěrky byly ověřeny oběma provedenými vrty v hloubce

1,4, resp. 1,2 m p. t. (kóta cca 389 resp. 390,8 m. n. m.). Písky byly ověřeny pouze

provedeným vrtem Rv-2 v hloubkovém intervalu 0,2 až 1,2 m p. t. Při realizaci přísypu je

nutné odstranit kromě lesní hrabanky místně i fluviální hlíny, které obsahují nepřípustné
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množství organického materiálu (nad 6 %) a byly ověřeny vrtem Rv-1 v hloubkovém

intervalu 0,2 - 1,4 m p.t. [4].

Po provedení skrývky kulturních zemin (lení hrabanky) je doporučeno odbornou

prohlídku zemní pláně s vytipováním nevhodných úseků (fluviální hlíny), které je nutno

odstranit. Na kontaktu konstrukčních vrstev a rostlého terénu je doporučeno použít separační

geotextílii. Budování násypového tělesa je doporučeno provádět v předem stanoveném

časovém harmonogramu po vrstvách, nejlépe v co největším časovém předstihu [4].

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky,

památkové rezervace, památkové zóny

Stavba zasahuje do ochranných pásem vedení inženýrských sítí, zásahy do ochranných

pásem jsou představovány křížením a souběhem se stávajícími IS (O2 Czech Republic, a.s.;

RWE Distribuční služby, s.r.o.; SmVaK Ostrava, a.s.; ČEZ Distribuce, a.s.).

V řešeném území se nenachází ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a

krajiny, ve znění pozdějších předpisů, žádná velkoplošná a maloplošná zvláště chráněná

území, ale nachází se v něm území chráněné v soustavě NATURA 2000, památné stromy a

registrované významné krajinné prvky a významné krajinné prvky. Celé řešené území rovněž

spadá do Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Jablunkovsko. Natura 2000

do katastrálního území Jablunkova zasahuje evropsky významná lokalita Olše, která vede

kolem stejnojmenné řeky Olše mezi Vendryní a hranicí s Polskem.

Pro Olši v km 48,00 – 72,840, t.j. na území Jablunkova bylo stanoveno záplavové území

a vymezena aktivní zóna. V daném území je stanoveno záplavové území při Q100. Při

rekognoskaci zájmového území byly shledány známky svědčící o občasném zaplavování

pravobřežní části nivy při vyšších vodních stavech v blízké vodoteči.

V dané oblasti se nenachází kulturní památky, památkové rezervace a památkové zóny.
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a) rozsah dotčení

O2 Czech Republic, a.s

Na základě určení a vyznačení zájmového území vyplívá, že dojde ke střetu navržené

stavby se sítí elektronických komunikací (SEK) společnosti O2 Czech Republic, a.s. v podobě

křížení v celkové délce přibližně 23 m.

Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o

elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem

1,5 m po stranách krajního vedení SEK.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Po prostudování projektové dokumentace dojde v zájmovém prostoru k dotčení

ochranného pásma plynárenského zařízení.

Ochranné pásmo STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě

strany od půdorysu. Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 - 1,5 m.

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění

pozdějších předpisů.

SmVaK Ostrava, a.s.

V úseku od pozemku parc. č. 50 po pozemek parc. č. 46 v k. ú. Jablunkov bude

cyklostezka lemována oplocením z poplastovaného pletiva s podhrabovou deskou, které je

navrženo s min. odstupovou vzdáleností 1 m od vodovodního řadu DN 100 PVC v majetku

SmVaK Ostrava, a.s.

Cyklostezka bude lemována obrubníky, které kolidují se zařízením SmVaK Ostrava, a.s.

Uliční vpusti jsou navrženy s min. odstupovou vzdáleností 1,1 m od vodovodního řadu

DN 100 PVC v majetku SmVaK Ostrava, a.s.

V úseku od objektu č. p. 129 na pozemku parc. č. 494/1 v k. ú. Jablunkov po konec

pozemku parc. č. 502/1 v k. ú. Jablunkov je navržena dešťová kanalizace, která bude s min.
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odstupovou vzdáleností 1,15 m od vodovodního řadu DN 100 PVC v majetku SmVaK

Ostrava, a.s.

Ochranné pásmo je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění o

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je vymezeno vodorovnou vzdáleností od

vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru

500 mm – 1,5 m.

ČEZ Distribuce, a.s.

V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se uvedené zájmové území nachází nebo

zasahuje do ochranných pásem energetické zařízení typu podzemní sítě, nadzemní sítě,

stanice.

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami

vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které

činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

1) u napětí nad 1kV do 35 kV včetně - pro vodiče bez izolace 7 m

- pro vodiče s izolací základní 2 m

- pro závěsná kabelová vedení 1 m

2) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně - 12 m

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení

řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno 1 m po obou stranách krajního kabelu

kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno a vymezeno svislými rovinami

vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

1) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od

oplocení nebo vnějšího líce obvodového zdiva
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2) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem

napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany

půdorysu stanice ve všech směrech

3) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52

kV na úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech

4) u vestavěných el. stanic 1 m od obestavění

b) podmínky pro zásah

O2 Czech Republic, a.s

Obecně platí, že veškerá komunikační – telefonní technologie, musí být vždy přístupná

pro údržbu nebo modernizaci [14].

V místech křížení s novou zpevněnou plochou nad trasou tel. vedení je zapotřebí

provést vytyčení sítí v terénu, ruční obnažení a zajištění telefonních kabelů do vhodných

montážních půlených chrániček (průměr zvolit podle počtu kabelů po obnažení) včetně

přiložení 1 ks rezervního-volného prostupu o průměru 110 mm. Vše s přesahem min. 0,5 m na

obě strany do zeleného pásu [14].

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Při stavbě v ochranném pásmu STL plyn. zařízení je nutné postupovat v souladu s ČSN

73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04 a dalších souvisejících předpisů [15].

Stávající krytí plynovodu a plynovodních přípojek musí být zachováno [15].

Při skrývkách konstrukční vrstvy vozovky (niveleta nebude změněna), dojde k

dočasnému snížení krytí částí plynovodu a plynovodních přípojek. Při pojíždění těžké

stavební techniky může dojít k poškození plynárenského zařízení [15].

K zajištění bezpečnosti a spolehlivému provozu navrhujeme následující opatření [15]:

 Při skrývce a před uložením živičných vrstev, po dohodě s odpovědným pracovníkem

(Kontakt: www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55), provést kontrolu těsnosti.

Tuto kontrolu je nutné provádět i průběžně v průběhu stavby.
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 V místech uložení plynárenského zařízení včetně ochranného pásma není povoleno

používat těžké stavební stroje pro hutnění. Není povolen přejezd těžkých nákladních

vozidel a jiné těžké stavební techniky. V případě nutnosti přejezdu nad plynárenským

zařízením včetně hutnění je zhotovitel stavby povinen dohodnout dodatečný způsob

ochrany plynárenských zařízení.

RWE Distribuční služby, s.r.o. požaduje dodržet nejmenší dovolené vodorovné a svislé

vzdálenosti při souběhu a křížení s plynárenským zařízením dle ČSN 73 6005 "Prostorové

uspořádání sítí technického vybavení".

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti

v ochranném pásmu plynárenského zařízení [15]:

 za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v

ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),

 stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze

při dodržení podmínek stanovených ve stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy,

budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu

plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších

předpisů za činnost bez předchozího souhlasu.

 před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude

provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast

(formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při

žádosti uvede žadatel značku RWE Distribuční služby (číslo jednací) uvedenou v úvodu

stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být

stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení se považujeme za zahájení

stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení

bude sepsán protokol,

 bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění

pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,

 pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou

plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
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 při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor

povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo

ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí,

zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a

motorových nářadí,

 odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně

zabezpečeno proti jeho poškození,

 v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením

stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

 neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace,

signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,

 před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude

provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném

pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede

příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo

Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel značku RWE Distribuční služby

(číslo jednací) uvedenou v úvodu stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na

plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol.

Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou

dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele

PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během

výstavby, nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

 plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým

pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN

12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

 neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a

nadzemní prvky plynárenského zařízení,

 poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu

(HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu

trvání stavební činnosti,

 případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude

realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno

jinak),
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 bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno

jinak),

 při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný

přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského

zařízení.

SmVaK Ostrava, a.s.

Podmínky týkající se realizace stavby [16]:

 Před vydáním stavebního povolení požaduje SmVaK, a.s. uzavření „Dohody o činnosti v

ochranném pásmu vodního díla” mezi investorem stavby a společností SmVaK, a.s. řešící

umístění stavby v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace.

 V místech souběhu s vodovodem DN 100 PVC v majetku SmVaK Ostrava, a.s. výjimečně

souhlasí s umístěním navržené dešťové kanalizace (v úseku od objektu č. p. 129 na

pozemku parc. č. 494/1 v k. ú. Jablunkov po konec pozemku parc. č. 502/1 v k. ú.

Jablunkov) do ochranného pásma vodovodu při dodržení výše uvedené odstupové

vzdálenosti tj. min. 1,17 m a uličních vpusti s min. odstupovou vzdáleností 1,1 m.

 V místech souběhu s vodovodem DN 100 PVC v majetku SmVaK Ostrava, a.s. výjimečně

souhlasí s umístěním oplocení (v úseku od pozemku parc. č. 50 po pozemek parc. č. 46 v k.

ú. Jablunkov) do ochranného pásma vodovodu při dodržení výše uvedené odstupové

vzdálenosti tj. min. 1,0 m.

 V kolizi s vodovodem DN 100 PVC v majetku SmVaK Ostrava, a.s. výjimečně souhlasí s

umístěním vsaků (u objektu č. p. 644 a mezi objekty 730 a č. p. 783 v k. ú. Jablunkov) do

ochranného pásma vodovodu při dodržení výše uvedené odstupové vzdálenosti tj. min. 1,0

m.

 V kolizi s kanalizačním řadem DN 200 PVC v majetku SmVaK Ostrava, a.s. výjimečně

souhlasí s umístěním vsaku (u objektu č. p. 644 v k. ú. Jablunkov) do ochranného pásma

kanalizace při dodržení výše uvedené odstupové vzdálenosti tj. min. 0,6 m.

 V termínu nejméně 6 týdnů před zahájením prací požaduje SmVaK Ostrava, a.s.

kontaktovat středisko kanalizačních sítí Český Těšín tel. č. 558 737 077.

 Před zahájením a po ukončení prací požaduje SmVaK Ostrava, a.s. uvedenou lokalitu

fyzicky zdokumentovat (kanalizační poklopy) za účasti provozních pracovníků střediska
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Český Těšín tel. č. 558 737 077. O předání a převzetí bude vyhotoven zápis ve stavebním

deníku. Bez tohoto zápisu SmVaK Ostrava, a.s. nesouhlasí s vydáním souhlasu o užívání

stavby.

 V termínu nejméně 6 týdnů před zahájením prací požaduje SmVaK Ostrava, a.s.

kontaktovat středisko vodovodních sítí Třinec tel. č. 558 325 270 z důvodu koordinace

prací, která se bude týkat domluvy spolupráce zadavatele stavby popř. prováděcí firmy ve

věci prověření skutečného stavu zařízení na vodovodních řadech a kontroly funkčnosti

vodovodních armatur. V případě, že pracovníci SmVaK Ostrava, a.s. zjistí závady na

těchto zařízeních, bude nutné tyto závady odstranit (výkop včetně výměny armatur). Při

finální pokládce zámkové dlažby požaduje SmVaK Ostrava, a.s. osazení poklopů dle

technických standardů SmVaK Ostrava, a.s., jedná se konkrétně o poklopy teleskopické na

všechny druhy armatur (přípojkové, šoupátkové, hydrantové). Osazení těchto poklopů

zajistí zhotovitel a dodání předmětných potřebných poklopů zajistí středisko vodovodních

sítí Třinec.

 Před zahájením a po ukončení prací požaduje SmVaK Ostrava, a.s. uvedenou lokalitu

fyzicky zdokumentovat (vodovodní armatury) za účasti provozních pracovníků střediska

Třinec tel. č. 558 325 270. O předání a převzetí bude vyhotoven zápis ve stavebním

deníku. Bez tohoto zápisu SmVaK Ostrava, a.s. nesouhlasí s vydáním souhlasu o užívání

stavby.

 Před zahájením zemních prací zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně

seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět.

 Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se

zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození vedení a zařízení společnosti SmVaK

Ostrava, a.s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.

 U přípojek k liniovým stavbám v místě souběhu se zařízením SmVaK Ostrava, a.s.

požaduje dodržet odstupovou vzdálenost, viz. níže (mimo uvedené výjimky). Při křížení

dodržet svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005.

 Při kolizi s vodovodní a kanalizační přípojkou požaduje SmVaK Ostrava, a.s. dodržet ČSN

73 6005.

 Křížení požaduje SmVaK Ostrava, a.s. provádět kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů.

Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad, ve

vzdálenosti menší než 1,5 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodní potrubí
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(šoupáků, hydrantů, domovních uzavíracích ventilů) a vodárenských a kanalizačních

šachet.

 V místě křížení budou přípojky uloženy do chráničky (ochranné trubky) v šířce

ochranného pásma zařízení SmVaK Ostrava, a.s.

 Stavby pevných nadzemních konstrukcí (mimo výše uvedené vyjímky), požaduje SmVaK

Ostrava, a.s. umístit mimo ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí.

 Na základě vytyčení požaduje SmVaK Ostrava, a.s. v místech souběhu se zařízením

SmVaK Ostrava, a.s. respektovat ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního

potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo.

 V rozsahu ochranného pásma vedení SmVaK Ostrava, a.s. nebudou zřizovány skládky

materiálu, zeminy apod.

 Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí

vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005. Veškeré poklopy

armatur (šoupátkové, hydrantové) a kanalizační poklopy požaduje SmVaK Ostrava, a.s.

upravit do nivelety konečných úprav terénu.

 Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska – viz. výše ke

kontrole místa kolize. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této

kontroly SmVaK Ostrava, a.s. nesouhlasí se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o

provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava, a.s. nesouhlasí s udělením kolaudačního

souhlasu.

 V případě řešení přípojek za pomocí protlaku bude přesná hloubka uložení vodovodu, resp.

kanalizace ověřena ručně kopanou sondou.

 Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a

ventily na vodovodních přípojkách).

 V místech kolize řešených úprav a vedení vodovodu SmVaK Ostrava, a.s. bude v rozsahu

ochranného pásma zařízení SmVaK Ostrava, a.s. povrch rozebíratelný, uložený do

pískového lože, bez betonové podkladní desky.

 Celková konstrukční vrstva nových zpevněných ploch v místech kolize s vodovodem

(včetně jeho ochranného pásma) nepřesáhne 40 cm a v průběhu výstavby se nesníží

stávající krytí vodovodního potrubí o více než 40 cm

 SmVaK Ostrava, a.s. upozorňuje investora, resp. budoucího vlastníka stavby, že v souladu

s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je

povinen umožnit vstup zaměstnancům provozovatele stávajícího zařízení SmVaK Ostrava,



Diplomová práce Návrh cyklostezky Jablunkov - Žihla

31

a.s., včetně příjezdu potřebné mechanizace na pozemky, na nichž nebo pod nimiž se

nachází vodovody či kanalizace včetně jejich příslušenství, a to za účelem zajištění jejich

řádného provozování, údržby a provádění oprav.

 Stávající zařízení SmVaK Ostrava, a.s. požaduje během prací zajistit proti poškození.

 Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a

ventily vodovodních přípojek).

 Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava, a.s. bude neprodleně oznámeno na dispečink

SmVaK Ostrava, a.s. s nepřetržitou službou (tel. č. 840 111 125).

ČEZ Distribuce, a.s.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy následující podmínky [17]:

 budou dodrženy podmínky vyplývající z Vyjádření o existenci zařízení distribuční

soustavy a respektování všech norem majících vztah k zařízení ČEZ Distribuce (zákona č.

458/2000 Sb., ČSN 73 6005, PNE 33 3302, PNE 33 3301 – Elektrická venkovní vedení s

napětím do 1 kV a 1-45 kV AC),

 stávající zemní kabelové vedení NN, vedoucí v místech plánované cyklostezky pro

připojení objektu č. p. 479, bude přeloženo mimo zájmové území. Přípojka pro objekt na

parc. č. 518/2  není v majetku ČEZ Distribuce. Její ochrana bude opatřena uložením do

půlených chrániček,

 vedení bude přeloženo na základě investorem podané žádosti o přeložku tohoto zařízení a

uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce zařízení distribuční soustavy,

c) způsob ochrany nebo úprav

Způsob ochrany a úpravy jsou obsaženy v bodě 10. b) této zprávy.

d) vliv na stavebně technické řešení

Vliv na stavebně technické řešení je obsaženo v bodě 10. b) této zprávy.
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11. Zásah stavby do území

a) bourací práce

Bourací práce na stavbě představují zejména práce spojené s odstraněním stávající

dlažby a ploch stávajících vjezdů, a dále odstranění plotů.

b) kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada

V úseku navržené cyklostezky č. 2 bude vykácen jeden vzrostlý strom (Lípa – průměr

kmene 1200 m) a dále 6 ks stromů do průměru kmene 150 mm.

Veškeré ponechané stávající dřeviny v okolí stavby a příjezdů na staveniště budou

chráněny před poškozením ve smyslu vyhlášky MŽP č. 189/1992 Sb., o ochraně dřevin a

povolování jejich kácení.

Dále musí být dodrženy podmínky zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny

a dále bude při přípravě a realizaci záměru respektována ochrana stávající zeleně – dřevin

rostoucích mimo les ve smyslu ustanovení § 7 - 9 zákona, § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb.,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona (ve znění pozdějších předpisů), a normy ČSN

83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních

ploch při stavebních činnostech tak, aby nedošlo k poškození nebo zničení dřevin rostoucích

mimo les.

c) rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

Nově zřízená cyklostezka bude provedena v násypu a zářezu. Výkopy budou prováděny

pro stavbu cyklostezky v zářezu resp. v násypu, dále pro přeložku kabelu společnosti ČEZ

Distribuce, a.s., pro vsakovací jamy, dešťovou kanalizaci a vpusti.

d) ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch

Svahy násypů a zářezů a dále okolní terén bude urovnán a osazen travní směsí, čímž

dojde k navrácení okolních zelených ploch do původního stavu.
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e) zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace

Pro stavbu cyklostezky dojde k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o

celkové ploše 368 m2 na pozemcích parc. č. 40 (trvalý travní porost), parc. č. 502/1, 502/2,

502/3 (zahrada) vše k. ú. Jablunkov.

Před započetím stavby bude provedena skrývka orniční vrstvy půdy v tl. 150 mm. MěÚ

Jablunkov stanovil využití skryté ornice v celkovém objemu 56 m3 na nezastavěných částech

dotčených pozemků parc. č. 40, 502/1, 502/2 a 502/3 v k. ú. Jablunkov v blízkosti stavby, a to

pouze pro účely zúrodnění těchto pozemků, tj. nejpozději před zahájením užívání stavby musí

být ornice rozprostřena na nezastavěných částech výše uvedených pozemků a následně

provedeno její ozelenění [6].

Jako dočasná deponie skrývané orniční vrstvy může být využita plocha trvalého odnětí.

f) zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

Pro stavbu cyklostezky dojde k dočasnému odnětí části pozemku určeného k plnění

funkcí lesa na parc. č. 922 k. ú. Jablunkov a výměrou dočasného odnětí 0,1369 ha.

V průběhu stavby je nutno dodržovat základní povinnosti ochrany pozemků určených k

plnění funkcí lesa uvedené v ustanovení § 13 lesního zákona č. 289/1995 Sb.

V souvislosti s realizací výše uvedené stavby bude prováděno odlesňování na

předmětném pozemku určeném k plnění funkcí lesa, to je na lesním pozemku parc. č. 922 v k.

ú. Jablunkov, výhradně až po nabytí právní moci příslušného stavebního povolení pro tuto

stavbu a po vyznačení příslušným odborným lesním hospodářem.

Zemina z výkopových prací nebude ukládána na sousedních lesních pozemcích.

Po ukončení prací bude předmětný lesní pozemek parc. č. 922 k. ú. Jablunkov uveden

do takového stavu, který se bude co nejvíce blížit původnímu stavu.

Po dokončení stavby bude celá stavba geometricky zaměřena, a pokud to bude potřeba,

bude na MěÚ Jablunkov podána žádost o souhlas s dělením lesního pozemku, případně žádost

o trvalé odnětí či o trvalé omezení příslušné části předmětného pozemku určeného k plnění
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funkcí lesa, to je lesního pozemku parc. č. 922 v k. ú. Jablunkov, v souvislosti s předmětnou

stavbou [7].

g) zásah do jiných pozemků

Stavba do jiných pozemků, než jsou uvedeny v tab.1, nezasahuje.

h) vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků

V dokumentaci je navržena přeložka kabelového vedení NN v majetku správce sítě ČEZ

Distribuce, a.s., a ochranou ostatních sítí technického vybavení uložením do chrániček.

Přeložka kabelového vedení NN bude v úseku č. 1. Délka přeložky bude 10 m. Kabel

AYKY 3x120 + 70 bude uložen do PVC chráničky, nad kabelem ve vzdálenosti bude uložena

výstražná fólie červené barvy s bleskem.

Přeložený kabely bude v hloubce 0,7 m pod upraveným terénem.

V místech křížení s novou zpevněnou plochou nad trasou tel. vedení společnosti O2

Czech Republic, a.s. je zapotřebí provést ruční obnažení a zajištění telefonních kabelů do

vhodných montážních půlených chrániček (průměr je nutno zvolit dle počtu kabelů po

obnažení) včetně přiložení 1 ks rezervního volného prostupu o průměru 110 mm. Vše s

přesahem min. 0,5 m na obě strany.

Dále bude v úseku č. 2 uložena přípojka do půlené chráničky, která není v majetku

společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Novostavba cyklostezky nevyvolá změny dopravní infrastruktury a vodního toku.
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12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby

Určení a zdůvodnění nároků stavby na

a) všechny druhy energií

Stavba nemá nároky na žádné energie.

b) telekomunikace

Stavba nemá nároky na telekomunikace.

c) vodní hospodářství

Vodní hospodářství se daným návrhem nezmění. Dešťové vody z komunikace a

cyklostezky budou pomocí vpusti a odtokových obrubníků svedeny z povrchového prostoru a

dále budou pomocí potrubí odvedeny do vsakovacích jam, kde budou přirozeně zasakovány.

d) připojení na dopravní infrastrukturu a parkování

Vybudována cyklostezka bude napojena na dopravní systém příslušné pozemní

komunikace města Jablunkova.

Nová parkovací stání nejsou navržena.

e) možnosti napojení na technickou infrastrukturu

Nově navržené sítě nevyžadují napojení na stávající technickou infrastrukturu. Dojde

pouze k přeložce kabelového vedení společnosti ČEZ Distribuce,a.s. Kabel bude napojen na

stávající sloup vedení NN.
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f) druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby

Dešťové vody z cyklostezky a komunikace budou svedeny prostřednictvím nových

uličních vpusti a odtokových obrubníků do dešťové kanalizace, jejíž potrubí bude zaústěno do

vsakovacích jam, kde voda bude přirozeně vsakována.

Další odpady v průběhu užívání stavby nebudou vznikat.

13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

Vyhodnotí se vlivy negativních účinků stavby a jejího užívání a uvedou se návrhy na stavební

opatření k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci v souladu s příslušnými právními

předpisy

a) ochrana krajiny a přírody

Pro ochranu životního prostředí budou omezeny nepříznivé vlivy výstavby na co

nejnižší míru. Z důvodu ochrany prostředí je nutno po dobu realizace stavby:

 pro období výstavby doporučujeme zvážit provádění průběžného ekologického

„monitoringu“ na stavbě, který zajistí, že veškeré práce budou prováděny v souladu s

předpisy z oblasti ochrany ŽP,

 při demoličních pracích zamezit vzniku nadměrné prašnosti vhodnými prostředky (např.

kropením),

 investor v rámci staveniště vytvoří podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých

druhů odpadů

 pro přepravu sypkých materiálů nutno použít vhodných dopravních prostředků

 provádět čistění pneumatik dopravních prostředků, případně podvozků ostatních

stavebních mechanismů před jejich výjezdem ze staveniště

 respektovat veškerá hygienická opatření v objektech zařízení staveniště

 s ohledem na zájmy ochrany volně žijících druhů ptáků nesmí dojít ke kácení dřevin, které

by mělo za následek úmyslné poškození, zničení a odstranění obsazených (funkčních)

hnízd a vajec ptáků či jejich úmyslné usmrcení (ust. § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.).
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b) hluk

V průběhu výstavby se hladina hluku v lokalitě na přechodnou dobu zvýší. Zvýšené

hlukové zatížení bude způsobeno provozem stavebních mechanismů a vozidel obsluhujících

stavbu. Hlučné stavební práce a práce spojené s provozem stavební techniky budou prováděny

pouze v době od 6.00 hod do 20.00 hod.

Po zahájení provozu cyklostezky nedojde oproti stávajícímu stavu k navýšení

hlukového zatížení lokality. Stavba nemá technologický či výrobní charakter, není tudíž

zdrojem zvýšené hladiny zvuku.

c) emise z dopravy

Provoz chodců a cyklistů nebudou zdrojem zvýšení emisí z dopravy.

d) vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje

Nárůst odtoku z pozemní komunikace bude velmi mírný a nebude mít negativní přínos

pro odvodnění oblasti. Hydrologické poměry se nebudou stavbou nijak měnit.

Dešťové vody budou odvedeny do vpusti, odtokových obrubníků a následně potrubím

budou svedeny do vsakovacích jam, kde budou přirozeně vsakovány.

e) ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby

Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků při výstavbě je řešena samostatně v E. Zásady

organizace výstavby.

f) nakládání s odpady

Odpad vzniklý z výstavby bude likvidován v souladu s platnými právními předpisy a

prováděcími vyhláškami. Odpad bude zhotovitelem stavebních prací tříděn a odvážen na

skládky k tomu určené. Odpovědnost za nakládání se stavebními odpady během výstavby má

zhotovitel stavebních prací, který předloží při kolaudaci doklady o jejich likvidaci.
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Zatřídění odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů:

Beton: kategorie odpadu: 17 01 01

Likvidace: recyklace

Vykopaná zemina a kameny: kategorie odpadu: 17 05 04

Likvidace: část zeminy bude opětovně použita pro srovnání terénu a terénní úpravy, zbývající

část a kámen bude odvezen na řízenou skládku

Asfalt: kategorie odpadu: 17 03 02

Likvidace: recyklace

Dřevo: kategorie odpadu: 17 02 01

Likvidace: odvoz na řízenou skládku

Směsný stavební a demoliční odpad: kategorie odpadu: 17 09 04

Likvidace: odvoz na řízenou skládku

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnily základní požadavky,

kterými jsou

a) mechanická odolnost a stabilita

Skladba cyklostezky je navržena podle katalogu vozovek PK TP 170 schváleného MD

ČR. Použité stavební materiály mají dostatečnou odolnost, která je garantována výrobcem.

b) požární bezpečnost

Požární bezpečnost stavby je zajištěna volbou stavebních materiálů a stavebním

návrhem.
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Provedením stavby a jejím provozem se požární rizika nemění. Únikové cesty a

přístupové cesty pro IZS zůstávají zachovány.

c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí se provedením

stavby v území nezmění.

d) ochrana proti hluku

Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví

zaměstnanců a bude garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním

prostoru (Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a

vibrací).

e) bezpečnost při užívání

Provedením stavby se zvýší bezpečnost provozu na dotčené pozemní komunikaci.

Bezpečnost provozu chodců a cyklistů bude zajištěna návrhem vhodné konstrukce a šířkového

uspořádání cyklostezky (dle platných norem a předpisů), a dodržením požadavků pro

bezbariérové užívání.

Návrh byl odsouhlasen potřebnými orgány (Dopravní inspektorát Třinec, NIPI –

bezbariérové prostředí)

f) úspora energie a ochrana tepla

S ohledem na charakter stavby není řešeno.
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15. Další požadavky

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení

a) užitných vlastností stavby

Stavba je navržena s ohledem na zajištění technické způsobilosti pro plnění svého účelu,

bezpečnosti provozu, životnosti a snadné údržby. Dále stavba je navržena v souladu s

obecnými technickými požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb.

b) zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a

ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Návrh je proveden v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, dále vyhláškou č. 268/2009 Sb., o

technických požadavcích na stavby, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na

využívání území a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.

Šířka cyklostezky bude 1,50 m a 2,50 m. Příčný sklon cyklostezky bude 2,0 %. Podélný

sklon cyklostezky v celé délce nepřesáhne hodnotu 8,33% (1/12).

Obruby cyklostezky v místě přecházení pro chodce budou osazeny max. + 0,02 m nad

komunikaci. V místě napojení cyklostezky na silnici, tj. v místě začátku a konce cyklostezky a

v místech sjezdů/vjezdů bude proveden varovný pás šířky 0,4 m. Varovný pás bude proveden

z reliéfní dlažby červené barvy. Varovný pás bude ukončen v místě, kde obrubník dosáhne

výšky min. 0,08 m nad povrchem přilehlé vozovky. Na varovný pás navazuje v

začátcích/koncích jednotlivých úsecích signální pás, který je vzdálený od varovného pásu 0,3

m. Šířka signálního pásu bude 0,8 m a délka min. 1,5 m.

Vodící linie chodníku bude tvořena chodníkovým obrubníkem, který bude vyvýšen +

0,06 m nad niveletu cyklostezky. Vodící linie bude umístěna u vzdálenějšího okraje

cyklostezky od silnice.

Povrch varovného a signálního pásu bude mít nezaměnitelnou strukturu a charakter

povrchu odlišující se od okolí. Bude vnímatelný bílou holí a nášlapem. Povrch plochy do

vzdálenosti 250 mm od těchto pásu bude rovinný, bude dodržovat požadavky na

protiskluzové vlastnosti a bude vůči signálnímu a varovného pásu vizuálně kontrastní.



Diplomová práce Návrh cyklostezky Jablunkov - Žihla

41

Varovné a signální pásy budou z dlažby červené barvy s pravidelnými výstupky tvaru kulové

úseče.

c) ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresivní

podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy)

Navržené stavební prvky jsou určeny pro venkovní použití a jsou schopny odolávat

nepříznivým účinkům vnějšího prostředí.

d) splnění požadavků dotčených orgánů

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.

Společnost NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. posoudila uvedenou stavbu z hlediska

Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely zákona č. 350/2012 Sb., a

prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Z hlediska plnění požadavků

vyhlášky č. 398/2006 Sb. je stavba posouzena dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) pozemní

komunikace a veřejné prostranství [8].

Projektová dokumentace vyhovuje bezbariérovému přístupu dle platné legislativy.

Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky v realizační dokumentaci odpovídají

vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních

komunikací. Společnost NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. nemá pro vydání stavebního

povolení námitek za předpokladu, že jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní

prohlídce stavby [8].

Povodí Odry, státní podnik

Z hlediska zájmů Povodí Odry, s.p. kříží cyklostezka řeku Olši a to v ř. km 66,445.

Vzhledem k tomu, že silničním mostem přes Olši je trasa cyklostezky přerušena, výstavba

cyklostezky se řeky Olše ani jiných zájmů Povodí Odry, s.p. nijak nedotkne. S vypouštěním
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dešťových vod do řeky Olše a s navrženým věstním objektem Povodí Odry, s.p. souhlasí.

Povodí Odry, s.p. nemá k výstavbě cyklostezky další námitky ani připomínky [9].

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně  a

věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o

ochranně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších

předpisů, jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších

předpisů, posoudila projektovou dokumentaci ve věci vydání závazného stanoviska ke

stavebnímu povolení stavby [10].

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě s projektovou

dokumentací pro stavební řízení stavby „Cyklostezka Jablunkov – Žihla” k.ú. Jablunkov

souhlasí. Cyklostezka slouží pouze k provozu chodců a cyklistů. Malým rozsahem stavebních

prací lze předpokládat, že okolí nebude negativně ovlivňováno hlukem ze stavebních prací ani

vlastním provozem cyklostezky [10].

Projektová dokumentace stavby odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., o

ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů [10].

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst.

1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil

projektovou dokumentaci „Cyklostezka Jablunkov – Žihla”. K výše uvedené dokumentaci

nemá připomínek a vydal souhlasné stanovisko [11].

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Správa silnic Moravskoslezského kraje požaduje, aby po celé délce výstavby

cyklostezky u krajské silnice zůstala stávající šířka vozovky [12].



Diplomová práce Návrh cyklostezky Jablunkov - Žihla

43

Před zahájením prací na výstavbě cyklostezky požádá investor stavby zástupce Správy

silnic Moravskoslezského kraje o sepsání smlouvy o užití silničního pozemku, včetně jeho

protokolárního předání a převzetí pozemku a do doby majetkového vypořádání části pozemku

formou darovací smlouvy, bude vztah k tomuto pozemku pod stavbou cyklostezky řešen

samostatnou smlouvou o výpůjčce [12].

Po dokončení stavby investor předloží geometrické zaměření (geometrický plán) stavby

cyklostezky (od obruby cyklostezky u silnice po soukromé pozemky včetně sjezdů a

odbočením na místní komunikace) a formou darovací smlouvy, bude provedeno majetkové

vypořádání části pozemku zastavěného cyklostezkou [12].

Policie České republiky, dopravní inspektorát

Policie České republiky, dopravní inspektorát Krajského ředitelství policie

Moravskoslezského kraje souhlasí s projektovou dokumentací „Cyklostezka Jablunkov –

Žihla” v obci Jablunkov [13].

Výše uvedená stavba bude v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Dopravní inspektorát Třinec dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních

komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s

návrhem trvalého a přechodného dopravního značení dle projektové dokumentace. Dopravní

značení musí být provedeno a umístěno v souladu se stávajícím dopravním značením dle

platných zákonů, vyhlášek, technických předpisů a norem [13].
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VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava - Poruba

B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY
(vypracováno dle vyhlášky 146/2008 Sb.)

Investor : Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov

Stavba : Cyklostezka Jablunkov - Žihla

Stupeň: Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby

Vypracoval: Bc. David Klimša

Zodp. projektant: Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D.
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B.1. CELKOVÁ SITUACE STAVBY – viz. příloha

B.2. SITUACE STAVBY – viz. příloha

B.3. BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ - viz. příloha

B.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ

a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Výškový rozdíl cyklostezky navazujícího na místní komunikace (silnici) a v místech

sjezdů nepřesáhne 0,02 m. Šířka cyklostezky bude 1,50 m a 2,50 m. Příčný sklon chodníku

bude 2,0 %. Podélný sklon cyklostezky v celé délce nepřesáhne 8,33 % (1/12).

b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

V místě napojení cyklostezky na místní komunikace (silnici), tj. v místě začátku a konce

cyklostezky a v místech sjezdů bude proveden varovný pás šířky 0,4 m. Varovný pás bude

proveden z reliéfní dlažby červené barvy, bude ukončen v místě, kde obrubník dosáhne výšky

min. 0,08 m nad povrchem přilehlé vozovky. Na varovný pás budou navazovat v

začátcích/koncích jednotlivých úsecích signální pásy, které budou vzdálený od varovného

pásu 0,3 m. Šířka signálního pásu bude 0,8 m a délka min. 1,5 m.

Vodící linie cyklostezky bude tvořena chodníkovým obrubníkem, který bude vyvýšen +

0,06 m nad niveletu cyklostezky a dlažbou s vodícími proužky. Vodící linie bude umístěna u

vzdálenějšího okraje cyklostezky od silnice.

c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením charakter stavby nevyžaduje.
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d) použití stavebních výrobků pro bezbariérové řešení

Povrch varovného a signálního pásu bude mít nezaměnitelnou strukturu a charakter

povrchu odlišující se od okolí. Bude vnímatelný bílou holí a nášlapem. Povrch plochy do

vzdálenosti 0,25 m od těchto pásu bude rovinný, bude dodržovat požadavky na protiskluzové

vlastnosti a bude vůči signálnímu a varovného pásu vizuálně kontrastní. Varovné a signální

pásy budou z dlažby červené barvy s pravidelnými výstupky tvaru kulové úseče. Přirozená

vodící linie bude tvořena zvýšeným chodníkovým obrubníkem. Umělá vodící linie bude

z dlažby šířky 0,4 m s podélnými drážkami.
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VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava - Poruba

C. STAVEBNÍ ČÁST
(vypracováno dle vyhlášky 146/2008 Sb.)

Investor : Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov

Stavba : Cyklostezka Jablunkov - Žihla

Stupeň: Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby

Vypracoval: Bc. David Klimša

Zodp. projektant: Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D.
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0. SO 001 BOURACÍ PRÁCE A PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ

Samotná příprava staveniště je součástí E. Zásady organizace výstavby.

V úseku č. 1 bude odstraněna kamenná zídka včetně základu, kovových sloupků a

plotových polí (výška 1,5 m) v délce 30 m. Výška zdi nad terénem je 0,35 m, šířka 0,25 m a

délka 30 m. Budou odstraněny dvě kovové dvoukřídlé brány a jednokřídlová branka. Dále

bude odstraněna ve staničení 0,000 00 – 0,010 30 km asfaltová část konstrukce vozovky v tl.

0,12 m a ploše 10 m2. Ve staničení 0,046 00 km bude odstraněna zámková dlažba tl. 0,06 m o

ploše 3 m2. Ve staničení 0,057 21 km bude odstraněna zámková dlažba tl. 0,06 m o ploše 6

m2. V rozsahu staničení 0,062 70 – 0,083 10 km bude odstraněna kamenná dlažba, která je

uložena v betonovém loži. Tloušťka konstrukce dlažby je 0,15 m a plocha 50 m2. Ve staničení

0,108 80 a 0,122 50 km bude odstraněna zámková dlažba tl. 0,06 m a celkové ploše 7 m2. Ve

staničení 0,139 90 km bude odstraněna zámková dlažba tl. 0,06 m v ploše 6 m2. Ve staničení

0,090 00 km bude odstraněna stávající uliční vpust a odvodňovací žlab.

V úseku č. 2 bude odstraněn plot v délce 29 m. Bude odstraněno pletivo a kovové

sloupky, které jsou od sebe vzdáleny 2,3 m. Dále bude odstraněna dřevěná bouda o rozměru

0,8 x 2,0 x 2,0 m a 6 stromů o průměru do 150 mm včetně pařezů, které jsou umístěny na

pozemku parc. č. 502/1 k. ú. Jablunkov.

V úseku č. 6 budou odstraněny, informativní značka a svislá dopravní značka „směrové

tabule pro cyklisty”, které budou zpětně umístěny v jiné poloze.

V úseku č. 7 dojde k odstranění zeleně, keřů a dřevin v ploše 1150 m2.

1. SO 101 CYKLOSTEZKA

1.1. Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu

1) označení stavby

Cyklostezka Jablunkov – Žihla
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2) objednatel stavby

Město Jablunkov

Sídlo: Dukelská 144, 739 91 Jablunkov

IČO: 00296759

3) zhotovitel projektové dokumentace

Název firmy a adresa: VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava

IČO: 61989100

DIČ: CZ 61989100

Odpovědný projektant: Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D.

Zpracovatel: Bc. David Klimša – projektant

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Tento stavební objekt řeší návrh cyklostezky v zájmovém území. Při návrhu byla

dodržena zejména norma ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, vyhláška č.

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání

staveb, a dále technické podmínky TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty, TP 170

Navrhování vozovek pozemních komunikací, TP 65 Zásady pro dopravní značení na

pozemních komunikacích, TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních

komunikacích.

Hlavním cílem projektu bylo zajištění komplexního řešení pro zlepšení dopravní

infrastruktury v dané lokalitě. Trasa bude v souladu s koncepcí rozvoje cyklistické dopravy.
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Cyklostezka bude vedena podél silnice III/01149 v šířce 1,50 (ze stísněných důvodu

nelze v úseku č. 1 navrhnout širší pás pro cyklisty, proto jednotlivé sjezdy k nemovitostem

budou zároveň sloužit jako výhybny) a 2,5 m s příčným sklonem 2 %. Povrch cyklostezky

bude z betonové dlažby tl. 80 mm. Cyklostezka bude ohraničena a lemována betonovými

obrubníky.

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní

údaje, geotechnický průzkum)

Pro návrh bylo provedeno geodetické zaměření lokality ve výškovém systému B. p. v. a

souřadnicovém systému S - JTSK, které je součástí situace. Byla provedena pochůzka na

stavbě, zajištěna fotodokumentace, mapové podklady správců inženýrských sítí, inženýrsko-

geologický průzkum.

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Součástí stavby cyklostezky je výstavba gabionové opěrné zdi (SO 201),

odvodňovacího systému cyklostezky a pozemní komunikace (SO 301), úpravy podzemních

silnoproudových vedení (SO 401), oplocení pozemků (SO 701) a vegetační úpravy (SO 801).

e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů

Vybudování cyklostezky je navrženo v délce 832 m. Šířka cyklostezky je v úseku č. 1

1,75 m. Tento úsek je navržen s obousměrným provozem. Sjezdy v tomto úseku mohou

sloužit jako výhybny. Ve zbývajících úsecích bude cyklostezka šířky 2,5 m. Tyto úseky č.2 -

č.7 jsou navrženy s obousměrným provozem. V úseku č. 2 ve staničení 0,030 95 km – 0,034

70 km je cyklostezka zúžená na 2,0 m z důvodu umístění stávající trafostanice.

V rámci zemních prací bude vytvořena zemní pláň. Zhutnění zemní pláně bude

provedeno dle normy ČSN 72 1005 Míra zhutnění zemin v tělese silniční komunikace.

Kontrola zhutnění bude provedeno dle normy ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a

sypanin.
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Před prováděním výkopů a násypů bude sejmuta ornice v tl. 0,15 m.

Násypy budou provedeny ze zemin nesoudržných nenamrzavých, případně ze zemin

soudržných. Možnost použití zemin z výkopů do násypů bude prověřena laboratorními

zkouškami. Násyp bude budován a hutněn po vrstvách 300 mm, svahy násypů jsou navrženy

ve sklonu a nakonec budou ohumuseny a zatravněny v tl. 150 mm.

Při provádění zemních prací a zemního tělesa bude respektována norma ČSN 73 6133

Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.

Zemní pláň bude zhutněna na hodnotu deformačního modulu min. Edef = 30 MPa, na

zhutněnou zemní pláň bude uložena vrstva štěrkodrtě frakce 0 - 63 mm tl. 250 mm, vrstva

bude zhutněna na hodnotu Edef = 70 MPa. Na podkladní vrstvy bude uložena kladecí vrstva tl.

40 mm frakce 0 - 4 mm. Na kladecí vrstvu bude uložena zámková dlažba tl. 80 mm. Spáry

mezi jednotlivou dlažbou budou zapískovány křemičitým pískem frakce 0 - 2 mm.

Konstrukce skladby cyklostezky D2 – D – 1 – VI - PIII

 DL 80 zámková dlažba tl. 80 mm

 L 40 lože fr. 0 - 4 mm tl. 40 mm

 ŠDB štěrkodrť 0 - 63 mm tl. 250 mm

Povrch cyklostezky bude tvořen obdélníkovou betonovou zámkovou dlažbou 200 x 100

x 80 mm. V ploše cyklostezky bude dlažba hladká šedé barvy. V místech sjezdů a vjezdů

bude proveden varovný pás šířky 400 mm, který bude z reliéfní dlažby červené barvy rozměru

200 x 100 x 80 mm. Dlažba bude v úseku č. 1 uložena mezi betonové obrubníky BO 80/250

(vnitřní) a BO 150/250 (vnější), BO 150/305 (odvodňovací obrubníky). Délka odvodňovacích

obrubníku bude 1 m, jejich konce budou řádně zaslepeny. Ve zbývajících úsecích bude dlažba

uložena mezi betonové obrubníky BO 100/250 (vnitřní) a BO 150/250 (vnější). Obrubníky

budou uloženy do betonového lože třídy betonu C20/25 – XF3. V místech napojení

cyklostezky na pozemní komunikaci a v místech sjezdů bude obrubník snížen na 20 mm nad

povrch pozemní komunikace. Ve snížených místech (místa sjezdů, konce/začátky úseků)

budou použity nájezdové obrubníky BO 150/150. Pro přechod mezi sníženými obrubníky a

normální polohou obrubníků bude použit přechodový obrubník BO 1000/150/150-250.
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Vnitřní obrubníky budou zvýšeny o 60 mm a budou zároveň sloužit jako přirozená

vodící linie k orientaci nevidomých a slabozrakých. V úseku č. 1 ve staničení 0,168 00 –

0,178 00 km bude vytvořena umělá vodící linie šířky 400 mm pomocí dlažby s podélnými

drážkami. Vnější obrubníky budou převýšeny o 120 mm oproti pozemní komunikace. Podél

obrubníku v úrovni vozovky bude umístěn odvodňovací jednořádek z žulových kostek 100 x

100 x 100 mm, které budou uloženy do betonového lože třídy betonu C20/25 – XF3. Žulový

jednořádek bude výškově uložen oproti komunikace o - 5 mm. Spára mezi živičným

povrchem a žulovou kostkou bude zalita asfaltovou zálivkou.

Příčný sklon cyklostezky bude 2 % směřující směrem k vozovce. Směrové řešení

cyklostezky z převážné části přesně kopíruje krajnici a směrové řešení pozemní komunikace.

Podélný sklon kopíruje přilehlou pozemní komunikaci, který nepřesáhne hodnotu 8,33

%.

Všechny kanalizační a vodovodní (šoupátka, hydranty) poklopy budou upraveny do

nové výškové úrovně zpevněných ploch cyklostezky, dále všechny vchody a vjezdy do

nemovitostí budou výškově upraveny a navázány do nové polohy cyklostezky. Celková

plocha úprav vjezdů a vchodů je 32 m2.

V úseku č. 7 bude podél celého úseku osazeno bezpečnostní zábradlí výšky 1,1 m a

délky 229 m. Zábradlí je navrženo svařované z ocelových trubek profilu TR 44,5 x 2,6 s 5

vodorovnými trubkami. Zábradlí bude vybaveno zarážkou pro slepeckou hůl. Protikorozní

ochrana bude provedena žárovým pozinkováním. Zábradlí bude dilatováno po úsecích délky

12 m a ukotveno k římse pomocí hmoždinek a šroubů (vrutů) do betonu.

f) režim povrchových a dešťových vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Odvodnění povrchu zpevněné plochy cyklostezky bude zajištěno podélným a příčným

sklonem. Odvodnění pozemní komunikace bude zajištěno jednořádkem z žulových kostek. Z

prostorových důvodů je dále voda odvedena pomocí odvodňovacích obrubníků a uličních

vpusti (UV1 – UV10), které budou svedeny pomocí potrubí (DN 150 PVC) do vsakovacích

jam (VS1 – VS8).
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g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro

provozní informace a dopravní telematiku

V úseku č. 6 je přeložena svislá dopravní značka „směrové tabule pro cyklisty IS 19”.

V úsecích cyklostezky jsou umístěny následující svislé dopravní značky:

 stezka pro chodce a cyklisty „C 9a”

 konec stezky pro chodce a cyklisty „C 9b”

Rozměr dopravní značky (DZ) bude základní. Povrch dopravní značky bude z reflexní

fólie 3M typ I. Provedení DZ bude z Zn lisovaného plechu s dvojitým okrajem. Upevnění DZ

bude nastřelený „C“ profil. Sloupky DZ budou ocelové povrchově upravené zinkováním,

průměr 60 mm, síla stěny 2 - 3 mm. Patky DZ budou čtyřbodé, materiál slitina Almg, otvor

pro sloupek bude průměru 60 mm. Vrchní díl sloupků bude zaslepen plastovým víčkem

průměru 60 mm. Velikost otvorů pro patky průměr 400 mm a hloubka 700 mm. Spodní okraj

svislé DZ bude umístěn 2500 mm nad úrovní cyklostezky v místech průjezdného průřezu.

Na začátku/konci jednotlivých úseků cyklostezky budou piktogramy cyklisty a chodce.

Umístění vodorovného dopravního značení bude provedeno vysokotlakým nástřikem bílé

barvy.

Dopravní značení bude provedeno dle normy ČSN 12899 - 1 a ČSN 018020, zákona č.

360/2000 Sb., v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádí pravidla silničního

provozu na pozemních komunikacích a umístěno dle Zásad pro dopravní značení a pozemních

komunikacích II. vydání TP 65.

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržby

Návrh postupu prací je členěn do etap/fází, po nichž budou jednotlivé úseky uváděny do

předčasného užívání.

Stavba bude prováděna za provozu při zúžení jízdních pruhů komunikace. V případě

nutnosti manipulace v jízdním pruhu (výkopové práce, vykládka matriálu, osazování vpusti)

bude provedena částečná uzávěra jízdního pruhu pomocí SSZ.
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Zhotovitel stavby před započetím realizace zpracuje harmonogram výstavby.

i) vazba na případné technologické vybavení

Stavba neobsahuje žádná technologická zařízení.

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících

dimenzí a průřezů

Cyklostezka je navržena dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, TP 170

Navrhování vozovek pozemních komunikací a dle vyhlášky č. 398/2009 Sb, o obecných

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Navržená stavba při

správném provedení bude splňovat požadavky na únosnost dle normy ČSN 72 1006. Statické

řešení nebylo provedeno.

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se

staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavba vyhovuje pro přístup osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dle

vyhlášky č. 398/2009 Sb, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové

užívání staveb, stavba je dále navržena dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických

požadavcích na stavby, dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání

území a normou ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.

Obrubníky cyklostezky budou v místech napojení a sjezdů na pozemní komunikaci

osazeny o + 0,02 m nad komunikaci. Ve snížených místech bude proveden varovný pás šířky

400 mm z reliéfní dlažby červené barvy, tj. kontrastní barvy oproti cyklostezce. Varovný pás

bude ukončen v místě, kde obrubník dosáhne výšky min. 80 mm nad povrchem přilehlé

vozovky. Signální pás bude tvořen z reliéfní dlažby červené barvy, šířka signálního pásu bude

800 mm a délka min. 1500 mm.
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Vodící linie cyklostezky bude tvořena chodníkovým obrubníkem, který bude vyvýšen +

0,06 m nad niveletu cyklostezky a dlažbou s vodícími proužky. Vodící linie bude umístěna u

vzdálenějšího okraje cyklostezky od silnice.

Příčný sklon cyklostezky bude 2,0 %. Šířka cyklostezky bude 1,5 m a 2,5 m. V této

ploše je zajištěna průchozí šířka min. 0,9 m a výška min. 2,2 m.

1.2. Výkresy – viz. příloha

1.2.1.1 Podélné profily - úsek č. 1, č. 2

1.2.1.2 Podélné profily - úsek č. 3, č. 4, č. 5, č. 6

1.2.1.3 Podélný profil - úsek č. 7

1.2.2 Vzorové příčné řezy

1.2.3.1 Příčné řezy - úsek č. 1, č. 2, č. 3

1.2.3.2 Příčné řezy - úsek č. 4, č. 5, č. 6

1.2.3.3 Příčné řezy - úsek č. 7

1.2.4    Bezpečností zábradlí

1.2.5    Výpis dopravního značení

1.2.6    Detaily uložení dlažby

2. SO 201 GABIONOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ

2.1. Technická zpráva

a) technický popis stavby

Gabionová zeď bude provedena v úseku č. 7 v délce 226 m. Maximální výška bude 2,2

m. Zeď bude umístěna na železobetonový základ, který má hl. 900 mm. Je použit beton třídy
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C30/37 – XF3. Betonový základ bude vyztužen kari sítěmi KD 37 (150 x 150 x 5 mm), které

budou uloženy v horní a dolní části základového pásu (musí být dodrženo krytí alespoň 50

mm). Ložná plocha základu pro gabionové koše bude ve sklonu 1:10.

Zeď bude tvořena z košů, jednotlivý koš bude sestaven z pletiva s galvanizovaného

ocelového drátu o průměru min. 2,7 mm, s tahovou pevností drátu min. 400 MPa,

s pokovováním drátu zinkem min. 260 g/m2, oka pletiva budou 100 x 100 mm. Rub stěny

bude obložen separační georextílií 200 g/m2.

Šířka gabionové stěny bude 1 m, koše budou rozměru 1000 x 1000 x 1000 mm a 500 x

1000 x 1000 mm. Každý koš bude vyplněn lomovým kamenem o velikosti 1,5 - 2 násobek

velikosti oka (frakce kameniva 16 - 32 mm). Koše budou vyztuženy a k sobě vzájemně

uchyceny pomocí spirál, úchytek a výztužných drátů. Každý koš bude uzavřen drátěným

víkem, které budou spojeny s kolmými stěnami vázacím drátem. Řady budou ukládány podle

tzv. běhonouvé vazby.

Zeď bude ukončena římsou z ŽB tl. 150 mm, šířky 500 mm. Římsa bude z betonu třídy

C30/37 – XF3 a bude vyztužena kari sítí KD 37 (150 x 150 x 5 mm), která bude uložena

v dolní části římsy. Pro vybetonování římsy bude použito bednění. V celém úseku bude na

římsu umístěno ocelové zábradlí, výška zábradlí bude 1,1 m a celková délka 229 m.

Zásyp je proveden kamenivem frakce 16 - 32 mm. První řada gabionových košů je

zasypána z lícové strany zeminou v tl. min. 300 mm od základového pásu, a mezi zeminu a

gabionové koše je vložena separační geotextílie 200 g/m2.

Všechny konstrukce jsou po 12 m odděleny dilatační spárou šířky 15 mm.

b) geometrie, posouzení a dimenzování

Posouzení bylo provedeno v programu GEO5.
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1) geometrie

Výplňový materiál:

objemová tíha γ = 20 kN/m3

úhel vnitřního tření φ = 30˚

soudržnost c = 0 kPa

pevnost sítě Rt = 40 kN/m

vzdálenost svislých sítí b = 1 m

únosnost spoje Rs = 40 kN/m

Zásypový materiál:

objemová tíha γ = 19 kN/m3

úhel vnitřního tření φ = 30˚

soudržnost c = 0 kPa

poissonovo číslo ν = 0,30
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2) posouzení
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3) dimenzování
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2.2. Výkresy – viz. příloha

2.2.1 Podélný profil

2.2.2 Vzorový příčný řez

3. SO 301 ODVODNĚNÍ CYKLOSTEZKY A POZEMNÍ KOMUNIKACE

3.1. Technická zpráva

a) technický popis

Voda z povrchu cyklostezky bude odváděna pomocí příčného a podélného sklonu.

Podél zvýšené obruby je navržen žulový jednořádek.

V úseku č. 1 a č. 4 jsou navrženy odvodňovací obrubníky rozměru 150 x 305 mm, délka

jednotlivých obrubníků bude 1 m, celkem je navrženo 6 ks. Obrubníky budou uloženy do

betonového lože, beton C20/25 – XF3. Oba konce obrubníků budou řádně zaslepeny.

Obrubníky budou napojeny pomocí potrubí DN 150 PVC do vsakovacích jam.

V úsecích cyklostezky jsou navrženy dvě dešťové kanalizace. Potrubí dešťové

kanalizace je navrženo v délce 86 m (úsek č. 2) a 190 m (úsek č. 7). Kanalizace v úseku č. 2

bude svedena do vsakovací jamy VS4 a kanalizace v úseku č. 7 bude vyvedena do řeky Olše.

V tomto místě bude proveden výústní objekt.

Výústní objekt bude proveden jako monolitická betonová konstrukce z betonu C30/37 –

XF3. Potrubí bude vyústěno do zářezu v břehu řeky Olše. Svah okolo potrubí bude obložen

dlažbou z lomového kamene. Prostory mezi kameny budou vyspárované. Svahy okolo výusti

jsou opevněny z těžkého lomového kameniva. Objekt bude opatřen zpětnou klapkou.

Materiál kanalizace PVC KG - Systém DN 150. Potrubí bude uloženo do pískového

lože tl. 100 mm s pískovým obsypem do výšky 300 mm nad horní povrch potrubí, hutněným

po stranách potrubí. V úsecích dešťových kanalizací budou umístěny revizní šachty (RŠ1 -

RŠ7). Každá revizní šachta bude složena z šachtového dna materiál PE, korugované roury PP

DN 315, betonového konusu, v horní části bude konus obetonován betonem třídy C20/25 –

XF3, nakonec bude šachta ukončena litinovým poklopem B125. Poklop bude osazen do
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výšky povrchu cyklostezky. Šachty budou uloženy do pískového lože tl. 100 mm a opatřeny

pískovým obsypem.

V úsecích č. 1, č. 2, č. 5, č. 7 jsou navrženy uliční vpusti (UV1 – UV10), budou složeny

z jednotlivých betonových skruží, ve spodní části bude šachtové betonové dno s vložkou na

KG PVC DN 150, dále budou na sebe uloženy skruže vnější průměr 550 mm a tl. stěny 50

mm, v horní části bude vpusť tvořena přechodovým dílcem pro uložení vtokové litinové

mříže 300 x 500 mm včetně kalového koše. Uliční vpusti budou uloženy do pískového lože tl.

100 mm a opatřeny pískovým obsypem. Rám pro osazení mříže bude uložen do betonového

lože tl. 200 mm, beton třídy C20/25 – XF3.

Potrubí pro napojení uličních vpustí na kanalizaci a vsakovacích jam bude z materiálu

PVC KG - Systém DN 150. Potrubí bude uloženo do pískového lože tl. 100 mm s pískovým

obsypem do výšky 300 mm nad horní povrch potrubí, hutněným po stranách potrubí. Celková

délka potrubí bude 30 m.

Vsakovací jamy (VS1 – VS8) budou vyplněny štěrkem frakce 16 - 32 mm a budou

ohraničeny geotextílií 200 g/m2.

Mezi úsekem č. 4 a č. 5 je navržen odvodňovací žlab DN 150 s umělým spádem 0,5 %.

Žlab je navržen v délce 8,5 m, stavební šířka bude 185 mm, světlá šířka 150 mm, příčný řez

bude ve tvaru V, žlab bude opatřen litinovou mříží pro třídu zatížení B125.

b) návrh vsakovacích jam

Odvodňované plochy

Asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár

Sklon

1% až 5%

Součinitel odtoku srážkových povrchových vod

Ψ = 0.80

Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice

8 - Ostrava – Vítkovice
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Vsakovací jáma VS1

A 260 m2 odvodňovaná plocha

Ared 208 m2 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy

p 0.2 rok-1 periodicita srážek

kv 0.00001000 m.s-1 koeficient vsaku

f 2 součinitel bezpečnosti vsaku

Avsak 16.8 m2 velikost vsakovací plochy

hd 40.7 mm návrhový úhrn srážek

tc 360 min doba trvání srážky

Qvsak 0.0000838 m3.s-1 vsakovaný odtok

Vvz 6,7 m3 největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení

(návrhový objem)

Tpr 22 hod doba prázdnění vsakovacího zařízení

VS1 rozměr 3,5 x 3,5 x 1,5 m, objem 18,4 m3

Vsakovací jáma VS2

A 120 m2 odvodňovaná plocha

Ared 96 m2 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy

p 0.2 rok-1 periodicita srážek

kv 0.00001000 m.s-1 koeficient vsaku

f 2 součinitel bezpečnosti vsaku

Avsak 7,7 m2 velikost vsakovací plochy

hd 40.7 mm návrhový úhrn srážek

tc 360 min doba trvání srážky

Qvsak 0.00000387 m3.s-1 vsakovaný odtok
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Vvz 3,1 m3 největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení

(návrhový objem)

Tpr 22 hod doba prázdnění vsakovacího zařízení

VS2 rozměr 5,0 x 0,5 x 1,5 m, objem 3,7 m3

Vsakovací jáma VS3

A 210 m2 odvodňovaná plocha

Ared 168 m2 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy

p 0.2 rok-1 periodicita srážek

kv 0.00001000 m.s-1 koeficient vsaku

f 2 součinitel bezpečnosti vsaku

Avsak 13,5 m2 velikost vsakovací plochy

hd 40.7 mm návrhový úhrn srážek

tc 360 min doba trvání srážky

Qvsak 0.0000677 m3.s-1 vsakovaný odtok

Vvz 5,4 m3 největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení

(návrhový objem)

Tpr 22 hod doba prázdnění vsakovacího zařízení

VS3 rozměr 5,0 x 0,8 x 1,5 m, objem 6,0 m3

Vsakovací jáma VS4

A 470 m2 odvodňovaná plocha

Ared 376 m2 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy
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p 0.2 rok-1 periodicita srážek

kv 0.00001000 m.s-1 koeficient vsaku

f 2 součinitel bezpečnosti vsaku

Avsak 30,3 m2 velikost vsakovací plochy

hd 40.7 mm návrhový úhrn srážek

tc 360 min doba trvání srážky

Qvsak 0.0001515 m3.s-1 vsakovaný odtok

Vvz 12 m3 největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení

(návrhový objem)

Tpr 22 hod doba prázdnění vsakovacího zařízení

VS4 rozměr 2,9 x 2,9 x 1,5 m, objem 12,6 m3

Vsakovací jáma VS5, VS6

A 200 m2 odvodňovaná plocha

Ared 160 m2 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy

p 0.2 rok-1 periodicita srážek

kv 0.00001000 m.s-1 koeficient vsaku

f 2 součinitel bezpečnosti vsaku

Avsak 12,9 m2 velikost vsakovací plochy

hd 40.7 mm návrhový úhrn srážek

tc 360 min doba trvání srážky

Qvsak 0.0000645 m3.s-1 vsakovaný odtok

Vvz 5,1 m3 největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení

(návrhový objem)

Tpr 22 hod doba prázdnění vsakovacího zařízení
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VS5, VS6 rozměr 2,3 x 2,3 x 1,0 m, objem 5,3 m3

Vsakovací jáma VS7

A 340 m2 odvodňovaná plocha

Ared 272 m2 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy

p 0.2 rok-1 periodicita srážek

kv 0.00001000 m.s-1 koeficient vsaku

f 2 součinitel bezpečnosti vsaku

Avsak 21,9 m2 velikost vsakovací plochy

hd 40.7 mm návrhový úhrn srážek

tc 360 min doba trvání srážky

Qvsak 0.0001096 m3.s-1 vsakovaný odtok

Vvz 8,7 m3 největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení

(návrhový objem)

Tpr 22 hod doba prázdnění vsakovacího zařízení

VS7 rozměr 2,4 x 2,4 x 1,6 m, objem 9,2 m3

Vsakovací jáma VS8

A 230 m2 odvodňovaná plocha

Ared 184 m2 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy

p 0.2 rok-1 periodicita srážek

kv 0.00001000 m.s-1 koeficient vsaku

f 2 součinitel bezpečnosti vsaku

Avsak 14,8 m2 velikost vsakovací plochy
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hd 40.7 mm návrhový úhrn srážek

tc 360 min doba trvání srážky

Qvsak 0.0000742 m3.s-1 vsakovaný odtok

Vvz 5,9 m3 největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení

(návrhový objem)

Tpr 22 hod doba prázdnění vsakovacího zařízení

VS8 rozměr 2,0 x 2,0 x 1,5 m, objem 6,0 m3

3.2. Výkresy – viz. příloha

3.2.1 Příčný řez VS1, VS2, VS3, VS4

3.2.2 Příčný řez VS5, VS6, VS8

3.2.3 Příčný řez UV1, UV2, UV3

3.2.4 Příčný řez UV6, UV7, UV8, UV9, UV10

3.2.5 Podélný profil kanalizace – úsek č. 2

3.2.6 Podélný profil kanalizace – úsek č. 7

3.2.7 Výústní objekt

4. SO 401 ÚPRAVY PODZEMNÍCH SILNOPROUDOVÝCH VEDENÍ

4.1. Technická zpráva

Stavební objekt je tvořen jednou přeložkou kabelového vedení NN v majetku správce

sítě ČEZ Distribuce, a.s., a ochranou ostatních sítí technického vybavení uložením do

chrániček.
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Přeložka kabelového vedení NN je v úseku č. 1 staničení 0,001 00 – 0,008 00 km. Délka

přeložky bude 10 m. Šířka výkopové rýhy bude 400 mm. Na přeložku bude použit kabel

AYKY 3x120+70. Kabel bude uložen do PVC chráničky 63/52 mm, chránička s kabelem

bude uložena do pískového lože tl. 100 mm, chránička bude obsypána pískem frakce 0 - 2 v

tl. 100 mm nad kabelem. Nad kabelem ve vzdálenosti 300 m bude uložena výstražná fólie

červené barvy s bleskem. Zásyp bude proveden z výkopové zeminy, která se hutní po

vrstvách na Edef = 30 MPa. V původní zatravněné ploše se na závěr provede ohumusování v

tl. 150 mm a zatravnění pomocí travné směsi. Přeložený kabel bude umístěn v hloubce 0,7 m

pod upraveným terénem.

V místech křížení s novou zpevněnou plochou nad trasou tel. vedení společnosti O2

Czech Republic, a.s. bude zapotřebí provést ruční obnažení a zajištění telefonních kabelů do

vhodných montážních půlených chrániček typu HGR 110 (průměr je nutno zvolit dle počtu

kabelů po obnažení) včetně přiložení 1 ks rezervního volného prostupu o průměru 110 mm.

Vše s přesahem min. 0,5 m na obě strany. Celková délka uložení tel. vedení bude 29 m.

Dále bude v úseku č. 2 uložena přípojka do půlené chráničky v délce 4,3 m, která není v

majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Před záhozem výkopu, bude nutno předat dotčená místa pracovníkovi správce sítí a

provést o tom zápis ve stavebním deníku.

4.2. Výkresy – viz. příloha

4.2.1 Situace přeložky kabelového vedení NN

4.2.2 Vzorový řez uložení kabelu

7. SO 701 OPLOCENÍ POZEMKŮ

7.1. Technická zpráva

V úseku č. 1 bude umístěn místo původní kamenné zídky nový plot. Plot bude délky 30

m.
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Pozinkované sloupky (celkem 14 ks) s poplastováním zelené barvy budou výšky 2300

mm, průměr 48 mm. Sloupky budou uloženy v základové patce. Hloubka základové patky

bude 600 mm, průměr 250 mm. Patka bude vybetonována betonem třídy C20/25 – XF3 a

bude hutněna vždy po 300 mm. Sloupky budou zapuštěny v základové patce do v hloubce 600

mm.

Mezi jednotlivé sloupky budou umístěny podhrabové desky (13 ks) rozměru 2450 x 200

x 50 mm, které budou ukotveny k sloupkům pomocí držáků podhrabových desek. Mezi

sloupky bude nataženo pletivo se zapleteným napínacím drátem, pletivo bude s PVC úpravou,

výška pletiva 150 mm, oka 50 x 50 mm, síla drátu po poplastování bude 2,5 mm.

První, lomové a konečné sloupky budou podepřeny sloupkovými vzpěrami, které budou

uloženy tak též do základových patek. Délky sloupků budou 2000 mm, zelený s PVC

úpravou, navrženo celkem 6 ks.

Dále v tomto úseku jsou navrženy dvě zahradní brány dvoukřídlé, 1500 x 3600 mm,

barva zelená, FAB, 2x sloupky výška 1900 mm průměr 60 mm. Dále je navržena zahradní

branka jednokřídlá 1500 x 1000 mm, zelená, FAB, sloupek výška 1900 mm, průměr 60 mm.

Hloubka základové patky opět bude 600 mm, průměr 250 mm. Patka bude vybetonována

betonem třídy C20/25 – XF3 a bude hutněna vždy po 300 mm. Sloupky budou zapuštěny v

základové patce do v hloubce 600 mm.

V úseku č.2 bude umístěn plot délky 18 m. Pozinkované sloupky (celkem 8 ks) s

poplastováním zelené barvy budou výšky 2200 mm, průměr 48 mm. Sloupky budou uloženy

v základové patce. Hloubka základové patky bude 600 mm, průměr 250 mm. Patka bude

vybetonována betonem třídy C20/25 – XF3. Sloupky budou zapuštěny v základové patce do

hl. 600 mm. Mezi sloupky bude nataženo pletivo se zapleteným napínacím drátem, pletivo

bude s PVC úpravou, výška pletiva bude 160 mm, oka 50 x 50 mm, síla drátu po poplastování

2,5 mm.

První, lomové a konečné sloupky budou podepřeny sloupkovými vzpěrami, které budou

uloženy tak též do základových patek. Délky sloupků budou 2000 mm, zelený s PVC

úpravou, navrženo celkem 4 ks.
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7.2. Výkresy – viz. příloha

7.2.1 Oplocení

8. SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY, REKULTIVACE

8.1. Technická zpráva

Všechny původní zatravněné plochy (svahy násypů a zářezů) kolem nově realizované

cyklostezky budou dány do původního stavu. Nejprve veškerá plocha bude zbavena kamínků

a případného plevele, dále se provede prokypření resp. ohumusování půdy v tl. 150 mm. Poté

se provede zasetí parkové travní směsi, 2 - 3 kg/100 m2.

Po zasetí se provede prohrabáním zapravení travní směsi do půdy zhruba 5 – 10 mm. Na

závěr se může provést zaválcování celé zaseté plochy. Celkem obnovená plocha bude cca

1100 m2.
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1. Technická zpráva

a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění

Zájmová lokalita se nachází v k. ú. Jablunkov. Stavba se skládá ze zpevněných ploch

cyklostezky v šíři 1750 mm a 2500 mm. Místo stavby se nenachází v poddolovaném území a

nejsou zde žádné kulturní památky. V prostoru stavby se vyskytují sítě technického vybavení

správců ČEZ, Telefónica, SmVaK, RWE.

Odvodnění staveniště bude provedeno do okolních zelených ploch.

Staveniště bude označeno dle schémat uvedených v TP 66 Zásady pro označování

pracovních míst na pozemních komunikacích, II. vydání. Viz. výkres E.1 Zásady organizace

výstavby.

b) stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně

pozemků které zajišťuje stavebník

Staveniště je vymezeno pozemky, na kterých bude stavba po provedení trvale umístěna.

Staveniště je tvořeno travnatými plochami a krajnicí silnice III/01149. Staveniště je

vyznačeno ve výkrese E.1 Zásady organizace výstavby.

c) zásady návrhu zařízení staveniště

Zařízení staveniště bude umístěno mimo realizovanou stavbu na pozemcích označených

pro dočasný zábor stavby (viz. výkres E.1 Zásady organizace výstavby). Při provádění prací

nesmí být ukládán stavební ani jiný materiál na vozovce silnice III/01149. Pro obyvatelé

přilehlých nemovitostí bude během výstavby zajištěn bezpečný přístup k jejich nemovitostem.

Zřizování meziskládek stavebního materiálu v místě stavby nedoporučujeme, jelikož se

nejedná o oplocené staveniště. Odpady určené k uložení na skládce navrhujeme ihned po

vytěžení/vybourání odvézt na skládku. Vybouraný materiál určený k recyklaci doporučujeme

odvézt na meziskládku, kterou zajistí zhotovitel stavby na své náklady, aby na místě stavby

tento materiál nebránil v průběhu prací.
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Na místě stavby navrhujeme umístit mobilní chemickou toaletu (pro pracovníky) s

pravidelným servisem po dobu celé realizace stavby. Počet MCHT  bude odpovídat zejména

počtu pracovníků dle hygienických norem.

Napojení staveniště na inženýrské sítě se nepředpokládá. Stavba pro svou realizaci

nevyžaduje napojení na el. energii nebo napojení na zdroj tepla či odvod splašků kanalizací.

El. energie pro stavbu bude získána pomocí benzinových/dieselových agregátů, voda k čištění

staveniště, snížení prašnosti a k provedení tlakové zkoušky potrubí vodou bude dovezena na

místo stavby cisternou.

Případnou variantou pro napojení staveniště na inženýrské sítě představuje zřízení

dočasné přípojky el. energie, vodovodu, s podružným měřením na náklady zhotovitele stavby

a jeho odpovědnost po domluvě s majitelem některé z okolních nemovitostí.

Zařízení staveniště nebo jeho část ponechaná v místě stavby po skončení prací by mělo

být zajištěné proti neoprávněnému vniknutí nepovolaných osob a mělo by být řádně označeno

s uvedením zhotovitele stavby, jeho identifikačních a kontaktních údajů a s uvedením

odpovědných osob za zhotovení stavby. Na ceduli by měl být uveden termín pro zahájení a

ukončení prací.

Pokud bude staveniště ponechané v místě stavby v noci uměle osvětleno, je nutné

dodržet hygienické předpisy, aby nedocházelo k nežádoucímu osvětlení okolních nemovitostí.

Oplocení staveniště nesmí v žádném případě bránit v přístupu majitelů nemovitostí k

jejich nemovitostem. Pokud bude staveniště stráženo služebním psem, je povinen majitel psa

zajistit v jakoukoliv dobu jeho plnou kontrolu a nesmí docházet k útěkům takového hlídacího

psa mimo označené staveniště. Staveniště navíc musí být zřetelně označeno, že je hlídáno

psem.

d) návrh postupu a provádění stavby

 před samotným zahájením stavby si zhotovitel stavby zajistí provedení vytýčení

inženýrských sítí v terénu pracovníky správců IS. Zhotovitel stavby provede sondu pro

zjištění skutečného uložení stávajícího vedení IS,
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 zhotovitel vlastním nákladem a na vlastní odpovědnost rozmístí v okolí stavby dočasné

mobilní dopravní značení. Dále zhotovitel zajistí montáž a údržbu bezpečnostních prvků na

místě stavby – přechodové lávky, zábradlí, oplocení, osvětlení přístupových cest k

nemovitostem v místě stavby v noci, apod.,

 zhotovitel písemně informuje majitele sousedních nemovitostí se stavbou o tom, kdy bude

stavba zahájena a od kdy bude nemožné zajíždět s automobily k nemovitostem a jak

dlouho toto omezení potrvá

 zhotovitel stavby zajistí geodetické vytýčení stavby pro účely provádění stavby vlastním

nákladem před zahájením prací. Při provádění bouracích prací navrhujeme zajistit

zhotoviteli stavby systém kontroly pro hloubku odebírání spodní stavby (dřevěné lavičky,

zaměření hloubky geodetem, využití stavebního laseru, apod.), aby neodtěžil více

materiálu, než s jakým počítá PDSP, došlo by tak zároveň ke vzniku nedostatku materiálu

v konstrukčních vrstvách stavby. Navíc by poplatek za uložení na skládku převýšil

rozpočtované množství (v opačném případě vzniknou vícenáklady k tíži zhotovitele

stavby),

 zhotovitel stavby v případě, že umístí zařízení staveniště na veřejném prostranství, zajistí

vlastními náklady na MÚ Jablunkov výjimku pro zvláštní užití veřejné komunikace

(vyřízení do cca 30 dní) a uhradí za pronájem veřejného prostranství cenu městu (v Kč /

m2, upozorňujeme, že vyřízení pronájmu zabere zhotoviteli obvykle min. 14 dní),

 stavba je navržena k provedení v 1. etapě (pouze přechodné dopravní značení je členěno na

etapy a fáze),

 bude provedena kontrola kvality a úplnosti díla. Bude proveden úklid místa stavby,

meziskládek, zařízení staveniště, budou odinstalovány dočasné dopravní značky, budou

odstraněny všechny odpady z místa stavby a budou zlikvidovány v souladu s platnými

právními předpisy na náklady zhotovitele stavby,

 bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu stavby,

 dílo a stavební deník bude předáno objednateli,

 práce budou prováděny dle technologického postupu příslušného pro konkrétní druh

stavební práce, podle technických norem a podle platných právních předpisů vč. předpisů

BOZP a předpisů pro požární bezpečnost,

 dílo musí být provedeno řádně, včas v minimálně průměrné střední kvalitě.



Diplomová práce Návrh cyklostezky Jablunkov - Žihla

75

e) objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání)

Projektant předpokládá, že celá stavba bude provedena jako jeden celek a že bude dána

do trvalého provozu ihned po provedení kolaudace stavby.

f) možné napojení na zdroje (tepla, el. energie, plyn, telekomunikace)

El. energie – navrhujeme zajistit benzínovými/dieselovými mobilními agregáty

Voda – pitnou/užitkovou vodu navrhujeme dovážet cisternou

g) možnosti nakládání s odpady z výstavby

Vzniklé odpady stavby budou uloženy k trvalému uložení na skládce odpadů. Dopravné

a úložné odpadů je povinen uhradit zhotovitel stavby vlastním nákladem.

h) přístupy na staveniště

Přístup na staveniště je možný celoročně ze silnice III/01149.

i) požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

Zabezpečení staveniště provede zhotovitel stavby vlastním nákladem a na vlastní

odpovědnost. Je při tom povinen zajistit bezpečný přístup do nemovitostí

majitelům/obyvatelům přilehlých nemovitostí a to v jakoukoliv denní dobu.

j) zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření

Pracovníci zhotovitele budou zřetelně označeni názvem obchodní společnosti, pro

kterou práci vykonávají, budou vybaveni bezpečnostními – ochrannými prostředky (helmy,

rukavice, pracovní oděv a obuv) a budou poučeni o bezpečnosti práce.
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k) návrh řešení doprav během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání

pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky) vč. zajištění zákl. podmínek a

označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a

orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm

Zvláštní užívání komunikace a pronájem veřejného prostranství zajistí zhotovitel svým

nákladem na MÚ Jablunkov před samotným zahájením stavebních prací.

Za výstavbu, údržbu a následné odstranění bezpečnostních prvků, které zajistí bezpečný

přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace je zodpovědný zhotovitel stavby, ten

zajistí splnění této podmínky svým nákladem.

Výluky dopravy a zásobování se nepředpokládají.

l) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví,

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Obecné požadavky bezpečnosti práce na stavbě

 při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a

ostatní předpisy, které s BOZP souvisí. Při vlastní realizaci se použijí právní předpisy,

které upravují danou oblast,

 v průběhu výstavby se zhotovitel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v

technologických postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem výrobců a

vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce.

Obecné povinnosti kladené na zaměstnance stavby z hlediska bezpečnosti práce

 při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit -

informovat o nich neodkladně nadřízeného,

 používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky,

 dodržovat protipožární opatření (při svařování, práci s otevřeným ohněm nebo tam kde

dochází k odletu žhavých pilin, mít na pracovišti dostatečný počet hasicích přístrojů),
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 neprovádět práce, pro něž nejsou poučeni ani vyškoleni, zejména práce, které vyžadují

zvláštní odbornou kvalifikaci (svářeč, jeřábník, vazač atd.),

 dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě,

 každý úraz si dát řádně ošetřit, ihned jej hlásit nejblíže nadřízenému a zaevidovat ho,

 počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat

předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané pracovní postupy,

 osoby, které nemají povolení vstupu a pohybu v prostorách staveniště od odpovědného

pracovníka, se nesmí v těchto prostorách pohybovat ani zdržovat,

 všichni pracovníci jsou při zdvihacích pracích povinni zajistit, aby nemohlo dojít k

náhodnému pádu předmětů,

 zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují nebezpečné

látky, musí být umístěna tak, aby při úniku látky nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví

pracovníků,

 dodržovat požadavky bezpečnostního značení označující riziková místa a vymezující

bezpečnostní vzdálenosti,

 při práci v noci bude staveniště řádně osvětleno. Zvýšená pozornost bude z hlediska

osvětlení věnována místům se zvýšeným rizikem,

 před zahájením opravy, údržby nebo čištění zařízení, musí být toto zařízení odstaveno a

zabezpečeno podle bezpečnostních předpisů. Toto zařízení musí být opatřeno výstrahou se

zákazem spouštění,

 strojní zařízení nesmí být uváděno do činnosti v případě poruchy. Před spuštěním zařízení

se obsluha musí přesvědčit, zda toto zařízení nevykazuje zjevné vady nebo poškození.

Pohyb zaměstnanců a osob na staveništi

Pohyb pracovníků a osob pohybujících se v prostoru staveniště musí být řešen tak, aby

byly dodrženy potřebné šířky a výšky průchozích profilů. Zhotovitel musí kromě bezpečnosti

svých zaměstnanců zabezpečit i bezpečnost všech osob, které se mohou vyskytnout na

staveništi.
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Zejména je potřeba dodržet:

 minimální šířka přístupové cesty na pracoviště je 0,75 m, v případě oboustranného provozu

1,50 m,

 podchodné výšky smí být minimálně 2,10 m, výjimečně 1,80 m při zabezpečení snížených

míst,

 pro dopravu vozidel a strojů je dostatečným průjezdným profilem takový, který je o 30 cm

větší než rozměry dopravního prostředku včetně nákladu,

 všechny překážky v komunikacích musí být řádně označeny, pokud jsou vyšší než 10 cm,

pak opatřeny vhodným přechodem nebo přejezdem. Jakékoliv otvory (je-li kratší rozměr

větší než 25 cm) a jámy v komunikacích nebo na pracovištích musí být zakryty poklopem

nebo ohrazeny. Poklop musí mít odpovídající únosnost a nesmí být lehce odstranitelný,

 přístupové trasy musí být osvětleny, do neosvětlených prostorů je zakázáno vstupovat.

 všechny osoby na staveništi nacházející se v pracovním prostoru mimo zabezpečené části

staveniště musí být vybaveny reflexní vestou, ochrannou přilbou, vhodnou obuvi a

oděvem, případně dalšími odpovídajícími OOPP k dané činnosti.

 před zahájením prací musí byt vyvěšené informativní tabulky, které musí informovat

všechny osoby, které se mohou v průběhu realizačních prací pohybovat po objektu a v jeho

blízkosti o hrozících rizicích a o zahájení realizace.

 při celkové revitalizaci musí být informativní tabulka umístěna před objektem – na

oplocení staveniště a na vchodové dveře a to na vnitřní i venkovní stranu dveří, tato

tabulku musí informovat a zakazovat manipulovat, nebo jakýmkoliv způsobem měnit,

odstraňovat zabezpečením nebo zařízením zhotovitele.

Zakázané činnosti:

 odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní prostředky, kterými se rozumí osobní ochranné

pracovní prostředky, bezpečnostní a informační tabulky, jakož i ostatní technické

vybavení, přispívající k prevenci mimořádné události na staveništi,

 provádět opravy a údržbu zařízení bez použití předepsaných osobních ochranných

pracovních prostředků,

 pracovat pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek,

 kouření je povoleno pouze mimo objekt nebo v místech k tomuto účelu vyhrazených!
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 při práci na zařízeních je zakázáno dávat ruce mimo vyhrazená bezpečnostní místa na

zařízení nebo pod kryty, dokud není zařízení odstaveno a řádně zajištěno proti náhodnému

spuštění,

 umísťovat a skladovat předměty v průchozích cestách,

 skladovat nebo přemísťovat předměty bez jejich předchozího zajištění proti pádu,

 odstraňovat informativní a výstražné tabulky.

Požadavky na zajištění staveniště, vstup osob na staveniště

Zhotovitelé stavebních prací musí mít stanovena maximální opatření pro bezpečnost a

bezpečnou práci. Veškerá opatření musí být konzultována se zadavatelem stavby a s

koordinátorem BOZP:

 stavba musí být zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob dle požadavků NV č.

591/2006 Sb. a to v přijatelné míře, tak aby byly vždy odděleny osoby pracující od

kolemjdoucích a od nájemníku daného domu,

 na všech vstupech a přístupových komunikacích, které ke staveništi vedou, musí být

bezpečnostní značky vyznačující „ zákaz vstupu nepovolaným osobám“,

 zhotovitel je dle § 3 zákona 309/2006 Sb. povinen vést evidenci přítomnosti zaměstnanců a

dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

 zhotovitel je povinen prokazatelně seznámit každou novou osobu vstupující na jeho

staveniště s riziky všech zhotovitelů, které mohou při její práci ohrozit jejích život nebo

zdraví,

 vždy musí být vytvořeny bezpečné koridory pro přístup na pracoviště.

Stavební a montážní práce

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníku při provádění stavebních prací se

upravuje dle platných právních předpisů vztahujících se k BOZP a předložených

technologických postupů pro jednotlivé činnosti. Právní předpisy spolu s těmito podmínkami

bezpečnosti včetně popsaných způsobů zajištění bezpečnosti se vztahují na všechna

pracoviště na stavbě a všechny pracovníky stavby, kteří s ním musí být prokazatelně

seznámeni a řídit se jimi.
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Obr.4: Konec úseku č. 2



Diplomová práce Návrh cyklostezky Jablunkov - Žihla

82

Obr.5: Pohled na úsek č. 3
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Obr.7: Pohled na úsek č. 5
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Obr.10: Pohled na úsek č. 7
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