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Příloha 1 :  Fotodokumentace  křižovatky Lidická – Čsl. 

Obr. č. 7:  Příjezd ke křižovatce po ulici Lidická ve směru od ulice Jesenická 

 

Obr. č. 8:  – Příjezd ke křižovatce po ulici  ČSA ve směru  od centra města 

 

Obr. č. 9: – Příjezd ke křižovatce po ulici  ČSA ve směru  od extravilánu 
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Příloha 2 : Počty vozidel za 24 hodin v jednotlivých směrech 
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Obr. č.  10 – Sčítání intenzit dopravy v jednotlivých směrech 

 

   

Příloha  3 : Výpis dopravních nehod  na křižovatce ulic Lidická – ČSA  
                          v letech 2006 - 2008 
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19.3.2006 – 12.20 hod. 

DN – střet nákladního vozidla AVIA 31L s nákladním vozidlem Land Rover Defender.  Obě 

vozidla jela za sebou po hlavní  silnici Lidická. Řidič vozidla Land Roveru z důvodů 

vyvolaných silničním provozem na křižovatce silnic Lidická - ČSA zastavil, za ním jedoucí 

řidič vozidla Avia   nedodržel bezpečnou vzdálenost, nestačil zastavit a lehce zezadu narazil 

do  vozidla Land Roveru. DN bez zranění osob.   Dechová zkouška u obou řidičů byla 

negativní. Na vozidlech vznikla celková škoda 20 000,-Kč (5 000 + 15 000 Kč). 

 

25.4.2006 – 10.55 hod. 

DN – střet osobního vozidla Škoda Fabia a nákladního vozidla Liaz.  Řidič  vozidla Škoda 

Fabia jedoucího po vedlejší  silnici ulice ČSA od obce Rapotín chtěl na křižovatce této ulice 

odbočit  vpravo  ve směru k OD Kaufland, přičemž vjel vpravo vedle soupravy nákladního 

vozidla Liaz s návěsem, jehož řidič odbočoval ve stejném směru a vzhledem k rozměrům 

vozidla si musel nadjet ke středu komunikace. Při stáčení nákladního vozidla s návěsem došlo 

ke střetu pravého středního kola návěsu a levého předního obrysu vozidla Škoda Fabia. DN 

bez zranění osob.   Dechová zkouška u obou řidičů byla negativní. Na vozidlech vznikla 

celková škoda 16 000,-Kč (15 000 + 1 000 Kč).  

 

1.5.2006 – 16.30 hod. 

DN – střet osobního vozidla Škoda 120L a dodávkového vozidla Škoda Pickup. Řidič vozidla 

Škoda 120 přijíždějícího po hlavní silnici při odbočování  vlevo na vedlejší silnici nedal 

přednost vozidlu Škoda Pickup v jízdě protijedoucímu přijíždějícímu po hlavní silnici 

v protisměru.  DN bez zranění osob.   Dechová zkouška u obou řidičů byla negativní. Na 

vozidlech vznikla celková škoda 33 000,-Kč (3 000 + 30 000 Kč).  

 

 

 

2.5.2006 – 12.30 hod. 
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DN – střet  3  osobních vozidel- Opel Rekord, Škoda 105L, Škoda Felicia a  nákladního 

vozidla Ford Tranzit. Řidič nákladního   vozidla   jedoucího po  vedlejší silnici ulice  ČSA,   

od středu města zastavil z důvodů vyvolaných silničním provozem před  hranicí křižovatky.  

 Za ním postupně zastavili v témže směru jedoucí řidiči osobních vozidel Škoda Felicia, 

Škoda 105L. Řidič osobního vozidla Opel Rekord nedodržel bezpečnou vzdálenost, nestačil 

zastavit a ze zadu narazil do vozidla Škoda 105L, které bylo silou nárazu odhozeno na vozidlo 

Škoda Felicia a toto pak na vozidlo Ford Tranzit. DN bez zranění osob.   Dechová zkouška    

u všech u řidičů byla negativní. Na vozidlech vznikla celková škoda 23 000,-Kč (3 000 + 

3 000 + 15 000 + 2 000 Kč).  

 

2.5.2006 – 13.20 hod. 

DN – střet 3 osobních vozidel BMW 325i,  Honda Concerto, Peugeot 206.  Vozidla jela        

za sebou po hlavní  silnici Lidická. Řidič vozidla BMW 325i z důvodů vyvolaných silničním 

provozem na křižovatce silnic Lidická - ČSA zastavil, za ním jedoucí řidič vozidla Honda 

Concerto  zastavil v bezpečné vzdálenosti a řidič vozidla Peugeot 206   nedodržel bezpečnou 

vzdálenost, nestačil zastavit a  zezadu narazil do  vozidla Honda Concerto, které bylo silou 

nárazu odhozeno na vozidlo BMW 325i. DN bez zranění osob.   Dechová zkouška u všech 

řidičů byla negativní. Na vozidlech vznikla celková škoda 72 000,-Kč (2 000 + 30 000 + 

40 000 Kč). 

  

24.5.2006 – 11.45 hod. 

DN – střet cyklisty s osobním vozidlem Škoda Octavia.  Řidič vozidla Škoda Octavia 

přijížděl ke křižovatce po vedlejší silnici ČSA a při odbočování vlevo na hlavní silnici  

Lidická nedal přednost cyklistovi jedoucímu  po hlavní silnici Lidická, následkem čehož 

došlo ke střetu.  Při DN došlo k těžkému  zranění cyklisty.   Dechová zkouška u obou řidičů 

byla negativní. Na vozidlech vznikla celková škoda 4 000,-Kč (3 000 + 1 000 Kč).  

 

 

 

31.5.2006 – 00.10 hod. 
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DN – střet dvou osobních vozidel Škoda 130 Rapid a Renault Laguna. Řidič vozidla Škoda 

130 Rapid jedoucího po vedlejší silnici ČSA nerespektoval dopravní značku P4 „Dej přednost 

v jízdě“ a při vjíždění v plné rychlosti do křižovatky nedal přednost řidiči vozidla Renault 

Laguna, který na vzniklou situaci již nestačil zareagovat a narazil do boční pravé strany do 

vozidla Škoda 130 Rapid. Při DN došlo  k těžkému zranění obou osádek vozidel. Řidič 

vozidla Škoda 130 Rapid nevlastnil příslušné řidičské oprávnění pro řízení motorových 

vozidel. Dechová zkouška u řidiče vozidla Renault Laguna byla pozitivní.  Na vozidlech 

vznikla celková škoda 115 000,-Kč (15 000 + 100 000 Kč).  

 

19.9.2006 – 08.55 hod. 

DN – střet cyklisty s osobním vozidlem škoda Forman. Cyklista přijíždějící po hlavní silnici 

při odbočování vlevo najel do protisměru, kde se střetl s vozidlem  Škoda Forman, které jelo  

po hlavní silnici a tomuto nedal přednost.  DN s těžkým zraněním cyklisty. Dechová zkouška 

u obou řidičů byla negativní. Na vozidle vznikla škoda 15 000,-Kč, na jízdním kole 500,-Kč. 

 

18.11.2006 – 18.40 hod. 

DN – střet chodce s osobním vozidlem Škoda 120L. Řidič vozidla Škoda 120L  jedoucí po 

hlavní silnici Lidická, nedal na hranici křižovatky se silnicí ČSA na  vyznačeném přechodu 

pro chodce přednost chodci, který pro přechodu pro chodce přecházel silnici Lidickou, 

z pohledu řidiče vozidla  zleva doprava.  Následkem došlo ke střetu vozidla s chodcem. DN 

s těžkým zraněním chodce. Dechová zkouška u  řidiče i chodce  byla negativní. Na vozidle 

vznikla škoda  2 000,-Kč. 

 

6.12.2006 – 19.30 hod. 

DN – střet dvou osobních vozidel  Škoda 120L a Ford Fiesta. Řidič vozidla Škoda 120L   

jedoucí po hlavní silnici Lidická nezvládl při průjezdu křižovatkou Lidická – ČSA řízení 

vozidla na zmrzlé silnici, dostal smyk a s vozidlem vjel do protisměru, kde se střetl čelně 

s vozidlem Ford Fiesta. DN bez zranění. Dechová zkouška u řidiče vozidla Škoda 120L byla 

pozitivní.    Na vozidlech vznikla škoda 29 000,-Kč ( 4 000 + 25 000 Kč). 

31.1.2007 – 13.15 hod. 
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DN – střet dvou osobních vozidel Seat Toledo a Citroen Berlingo. Řidič vozidla Seat Toledo 

jedoucího po vedlejší silnici ČSA nerespektoval dopravní značku P6 „Stůj! Dej přednost 

v jízdě“ vjel do křižovatky, kde nedal přednost řidiči vozidla Citroen Berlingo, jedoucího po 

hlavní silnici a došlo k lehkému střetu vozidel. DN bez zranění osob.   Dechová zkouška u 

obou řidičů byla negativní. Na vozidlech vznikla celková škoda 12 000,-Kč (10 000 + 2 000 

Kč).  

 

29.4.2007 – 09.45 hod.  

DN – střet cyklisty s osobním vozidlem Daewoo Lanos.  Řidič vozidla Daewoo Lanos 

přijížděl ke křižovatce po vedlejší silnici ČSA a při odbočování vlevo na hlavní silnici  

Lidická nedal přednost cyklistovi jedoucímu  po hlavní silnici Lidická, následkem čehož 

došlo ke střetu.  Při DN došlo k lehkému  zranění cyklisty.   Dechová zkouška u obou řidičů 

byla negativní. Na vozidlech vznikla celková škoda 1 000,-Kč ( 500 + 500 Kč).  

 

26.6.2007 – 08.55 hod.  

DN – střet dvou osobních vozidel Audi 80 a Mitsubishi Carisma. Řidič vozidla Audi 80  

jedoucího po vedlejší silnici ČSA nerespektoval dopravní značku P6 „Stůj! Dej přednost 

v jízdě“ vjel do křižovatky, kde nedal přednost řidiči vozidla Mitsubishi Carisma, jedoucího 

po hlavní silnici a došlo k lehkému střetu vozidel. DN bez zranění osob.   Dechová zkouška u 

obou řidičů byla negativní. Na vozidlech vznikla celková škoda 27 000,-Kč (2 000 + 25 000 

Kč).  

 

26.7.2007 – 15.45 hod. 

DN – střet dvou osobních vozidel Škoda Fabia a Škoda 120L. Řidič vozidla Škoda Fabia  

jedoucího po vedlejší silnici ČSA nerespektoval dopravní značku P6 „Stůj! Dej přednost 

v jízdě“ vjel do křižovatky, kde nedal přednost řidiči vozidla Škoda 120L, jedoucího po 

hlavní silnici a došlo k lehkému střetu vozidel. DN bez zranění osob.   Dechová zkouška u 

obou řidičů byla negativní. Na vozidlech vznikla celková škoda 20 000,-Kč (15 000 + 5 000 

Kč).  

4.10.2007 – 16.40 hod. 
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DN – střet dvou osobních vozidel Daihatsu Charade a Dacia Nova. Řidič vozidla Daihatsu 

Charade  jedoucího po vedlejší silnici ČSA od centra města při příjezdu ke křižovatce silnic  

Lidická-ČSA, odbočoval vlevo na hlavní silnici a při tom nedal přednost řidiči vozidla Dacia 

Nova, který taktéž odbočoval z vedlejší silnice ČSA na hlavní silnici Lidická, ale 

v protisměru. Došlo k lehkému střetu vozidel. DN bez zranění osob.   Dechová zkouška u 

obou řidičů byla negativní. Na vozidlech vznikla celková škoda 45 000,-Kč (30 000 + 15 000 

Kč).  

 

12.2.2008 – 10.40 hod. 

DN – střet dvou osobních vozidel Chrysler Voyager a Ford Fiesta.  Obě vozidla jela za sebou 

po hlavní  silnici Lidická. Řidič vozidla Chrysler Voyager z důvodů vyvolaných silničním 

provozem na křižovatce silnic Lidická - ČSA zastavil. Za ním jedoucí řidič vozidla Ford 

Fiesta   nedodržel bezpečnou vzdálenost, nestačil zastavit a lehce zezadu narazil do  vozidla 

Chrysler Voyager. DN bez zranění osob.   Dechová zkouška u obou řidičů byla negativní. Na 

vozidlech vznikla celková škoda 10 000,-Kč (5 000 + 5 000 Kč). 

 

 

5.9.2008 – 13.30 hod. 

DN – střet chodce s osobním vozidlem Škoda 120L. Řidič vozidla Škoda 120L  jedoucí po 

hlavní silnici Lidická, nedal na hranici křižovatky se silnicí ČSA na  vyznačeném přechodu 

pro chodce přednost chodci, který po přechodu pro chodce přecházel silnici Lidickou, 

z pohledu řidiče vozidla  zleva doprava.  Následkem došlo ke střetu vozidla s chodcem. DN 

s těžkým zraněním chodce. Dechová zkouška u  řidiče i chodce  byla negativní. Na vozidle 

vznikla škoda  2 000,-Kč. 

 

 

 

 

 

14.11.2008 – 18.30 hod. 
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 DN – střet dvou osobních vozidel Škoda Felicia a Ford Eskort.  Obě vozidla jela za sebou po 

hlavní  silnici Lidická. Řidič vozidla Škoda Felicia z důvodů vyvolaných silničním provozem 

na křižovatce silnic Lidická - ČSA zastavil, za ním jedoucí řidič vozidla Ford Eskort   

nedodržel bezpečnou vzdálenost, nestačil zastavit a lehce zezadu narazil do  vozidla Škoda 

Felicia. DN bez zranění osob.   Dechová zkouška u obou řidičů byla negativní. Na vozidlech 

vznikla celková škoda 25 000,-Kč (25 000 + 5 000 Kč). 

 

30.11.2008 – 18.15 hod. 

DN – střet cyklisty s osobním vozidlem Škoda Favorit.  Cyklista vjížděl do křižovatky silnic 

Lidická –ČSA z místa ležícího mimo silnici, při tomto nedal přednost řidiči vozidla Škoda 

Favorit jedoucímu  po hlavní silnici Lidická, následkem čehož došlo ke střetu.  Při DN došlo 

k lehkému  zranění cyklisty.   Dechová zkouška u cyklisty byla pozitivní. Na vozidle vznikla 

celková škoda 1 000,-Kč,  na jízdním kole vznikla škoda 500,-Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha  4 : Fotodokumentace  dopravní nehody 
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Obr. č. 11: Křižovatka ve směru jízdy viníka DN  - ul. Čsl. armády 

 
Obr. č. 12: Křižovatka ve směru jízdy poškozeného řidiče – ulice Lidická 

 



 12 

 

Obr. č.13: Brzdné stopy vozidla viníka a postavení vozidel po nehodě 

 

 

Obr. č. 14 : Brzdné stopy viníka DN 
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Obr. č. 15: Pohled na rozsah poškození vozidla viníka DN 
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Příloha 5 : Plánek místa dopravní nehody ze dne 25.5.2008   

 

 

 

Obrázek č. 16 : Plánek místa dopravní nehody 
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Příloha č.  6:  Návrh okružní křižovatky - výkres 

 

 

Obrázek č. 17 : Návrh okružní křižovatky – výkres 
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Obrázek č. 18 : Návrh okružní křižovatky – dopravní značení 
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Příloha č.  7:   Návrh oboustranného dělícího ostrůvku 

 

 

 

   Obrázek č. 19 : Návrh dělícího ostrůvku na vjezdu do města od obce Rapotín 
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Příloha č.  8:  Odhad  ceny  okružní křižovatky [13] 

 

   Demolice, příprava území 

Popis objektu jednotky m.j. Kč/m.j Kč 

Příprava území m2 1550  20     31 000 

Odstranění  stávající 
vozovky 

m2 1344 900 1 209 600 

Přeložky inženýrských sítí odhad   1 400 000 

Celkem        2 640 600 

 

   Komunikace, chodníky, středový ostrůvek, dělící ostrůvky 

Popis objektu jednotky m.j. Kč/m.j Kč 

Vybudování chodníků m2 200 1 500   300 000 

Vybudování vozovky m2 1344 2 500 3 360 000 

Obrubníky  : kolem středového   
ostrůvku 

m 76   450     33 950 

Obrubníky  : kolem dělících ostrůvků m 140   450     63 000 

Přídlažba  m2 15   600      9 000 

Dopravní značení  - trvalé     

svislé ks 20 6 000 120 000 

vodorovné bm 200     50  10 000 

Dopravní značení  - dočasné : odhad    100 000 

Vyznačený přechod pro chodce –  

                                 vodorovné značení 

1 přechod 4 4 000 16 000 

Celkem 4 011 950 

 

 

  Elektro  objekty 

Popis objektu jednotky m.j. Kč/m.j Kč 

Rozvody VO odhad   250 000 

Svítidla + sloupy ks 8 30 000 240 000 

Napojení soubor 8 5 000 40 000 

Celkem 530 000 
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     Vegetační úpravy a rekultivace 

Popis objektu jednotky m.j. Kč/m.j Kč 

ohumusování a osetí m2 380 220 83 465 

Celkem 83 465 

 

 

      

CELKEM   (bez DPH) 7 266 015,-Kč 

DPH  19 % 1 380 545,- Kč 

SOUHRN  CELKEM  ( s DPH) 8 646 560,-Kč 
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   Příloha č. 9:  Odhad  ceny oboustranného dělícího ostrůvku [13] 

 

 

 

    Demolice, příprava území 

Popis objektu jednotky m.j. Kč/m.j Kč 

Příprava území m2 800 20 16 000 

Odstranění  stávající vozovky m 50 200 10 000 

Celkem          26 000 

 

   Komunikace 

Popis objektu jednotky m.j. Kč/m.j Kč 

Střední dělící ostrůvek :     

vrchní stavba vozovky – její rozšíření m2 400 1 600 640 000 

vrchní stavba vozovky – stávající jízdní 
pruh 

m2 200 500 100 000 

Obrubníky , předlažba m 70 450 31 500 

Dopravní značení  - trvalé     

svislé ks 4 6 000 24 000 

vodorovné bm 200 50 10 000 

Dopravní značení  - dočasné : odhad    40 000 

Celkem 845 500 

 

 

  Elektro  objekty 

Popis objektu jednotky m.j. Kč/m.j Kč 

Rozvody VO m 70 800 56 000 

Svítidla + sloupy ks 2 30 000 60 000 

Napojení soubor 2 5 000 10 000 

Celkem 126 000 
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     Vegetační úpravy a rekultivace 

Popis objektu jednotky m.j. Kč/m.j Kč 

ohumusování a osetí m2 50 220 11 000 

Celkem 11 000 

 

 

      

CELKEM   (bez DPH) 1 008 500,-Kč 

DPH  19 %   191 615,-Kč 

SOUHRN  CELKEM  ( s DPH) 1 200 115,-Kč 
 

 

 

 

 

 

 


