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2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

Stavba:      Návrh  statické  dopravy  na  ulici  

U  Hřiště  v  Olomouci 

 

Katastrální území:   641227 Holice u Olomouce  

Městský úřad:    Olomouc 

Kraj:      Olomoucký 

Zadavatel:    LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc

     IČ 64618081, zapsaná v OR vedeném Krajským       

                                                soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14167 

 

 

Vedoucí bakalářské práce:  Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. 

Vypracoval:    Jakub Železný 
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3 ZDAVATEL A IDENTIFIKACE ZADÁNÍ 
 

Zadavatel a investor projektu: LB 2000, s.r.o. 

Sídlo:    U Hřiště 810/8, 770 00 Olomouc 

IČ:     64618081   

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14167 

 

 

 

 

 

Společnost LB 2000, s.r.o. je menší stavební firma zabývající se výstavbou 

inženýrských sítí. Původně sídlila ve středu města. Pro zefektivnění činností se rozhodla 

přemístit skladové, provozní a administrativní prostory na jedno místo. K splnění svého 

záměru postavila a v září roku 2006 zkolaudovala novou provozní a administrativní budovu. 

Původně bylo parkování vozidel plánováno na vlastním pozemku za budovou sloužícím 

zároveň jako stavební dvůr. S postupným vývojem (nárůstem množství techniky a vozidel, 

přístavby skladovací haly atd.) byl počet parkovacích ploch v oploceném stavebním dvoře 

nedostatečný a vozidla parkovala na přilehlých veřejných komunikacích.  

S nastupující krizí ve stavebnictví se společnost LB 2000 rozhodla část kancelářských 

prostor nabídnou k pronájmu a z toho důvodu je nezbytně nutné pro potencionální nájemníky 

zajistit dostatečné množství parkovacích ploch. V současné době má společnost dohodnutý 

pronájem se dvěma obchodními společnostmi, projekční kanceláří a společností působící 

v oblasti zprostředkování dotací. U všech těchto společností je předpoklad zvýšeného počtu 

klientů a tudíž i zvýšených nároků na parkovací plochy. 
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4 CELKOVÝ POPIS LOKALITY 

4.1. Identifikace lokality 

 

Olomouc je statutární město na střední Moravě a centrum Olomouckého kraje. 

Rozkládá se v Hornomoravském úvalu na řece Moravě při soutoku s Bystřičkou a je 

obklopené úrodnou krajinou Hané. 

Administrativní budova se nachází v jihovýchodní části města Olomouc v městské 

části Holice, na ulici U hřiště. 

 

Jedná se o okraj průmyslové zóny těsně sousedící s obytnou zónou (rodinné domky) a 

zónou  oddechu (sportovní hřiště).  

 
 

Obr 1. Umístění lokality na území města 
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4.2. Poloha v obci 

 

Parkovací plochy u administrativní budovy společnosti LB 2000, s.r.o. se nachází na 

ulici U Hřiště, která je silnicí MO2 12/7/30. Přístup z centra města je zajištěn z ulice 

Přerovská, typu MS4 19,5/14,5/50. 76 m za světelnou průsečnou křižovatkou (křížení ulice 

Přerovská MS4 19,5/14,5/50 a Hamerská MO2 13/7/50) se nachází levé odbočení na ulici U 

Hřiště. Ulice Přerovská dále směřuje k nákupní zóně Olympie a pokračuje jako státní silnice 

I/55 směrem na Přerov, ulice Hamerská slouží jako spojka mezi výpadovkou na Ostravu a 

Přerov. Po odbočení z ulice Přerovská je křížení ve tvaru „Y“ vpravo ulice U Hřiště vlevo 

ulice Emy Destinnové kategorie MO2 13,5/6,25/30. Z ulice U Hřiště, před administrativní 

budovou ve směru od ulice Přerovská, odbočuje komunikace MO1K 5/5/30, která zajišťuje 

příjezd na stavební dvůr budovy LB 2000. Ve směru od Ostravy se přes ulici Staškova 

dostaneme zástavbou rodinných domů opět na ulici U Hřiště v opačném směru. Ulice Emy 

Destinnové, Staškova a Na Krajnici se stýkají v jednom křižovatkovém uzlu a napojují se na 

ulici Hamerská. 

 

 
 

Obr 2. Bližší poloha zájmové oblasti 
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5 SOUČASNÝ STAV 

5.1. Statická doprava  
 

Parkovací plochy v současné době neodpovídají požadavkům normy. Administrativní 

pracovníci z budovy LB 2000 mají k dispozici pouze 3 parkovací stání na boční straně 

budovy a jinak jsou nuceni stát na přilehlých místních, případně pěších komunikací. Tento 

stav je v nevyhovující a vzhledem k zamýšlenému pronájmu kancelářských prostor naprosto 

neúnosný. Původně využívané stání na stavebním dvoře je v současné době pro 

administrativní pracovníky nemožné, dvůr je plně obsazen provozními vozidly,  nákladními 

vozidly a technikou společnosti.  Z toho důvodu není statická doprava na stavebním dvoře 

dále řešena v tomto projektu.  

Parkovací plocha na soukromém parkovišti vedle silnice MS4 19,5/14,5/50 u 

motorestu Sv. Ján je nepřípustné – nebyla možná dohoda s vlastníkem parkovacích ploch. 

 

V současné době jsou používány jako odstavné a parkovací plochy: 

a) zpevněná plocha stavebního dvora – pouze pro stavební výrobu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 3. 4. Parkování na stavebním dvoře 
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b) 3 parkovací místa na boční straně budova 

 

               

Obr 5. 6. Parkování na boční straně budovy 

c) Částečné stání na chodníku  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7. 8. Parkování před budovou 

d) Parkování na soukromém parkovišti u státní silnice MS4 19,5/14,5/50 - nepovoleno 

vlastníkem 

. 

 

Obr 9. Soukromé parkoviště 
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5.2. Silni ční komunikace 
 

Zamýšlenou oblastí stavby prochází dvě komunikace. Jedná se o místní  obslužnou 

komunikaci U Hřiště šířky 7 m a místní obslužnou komunikaci Emy Destinnové šířky 6,25 m. 

Tyto dvě komunikace se stýkají v křížení ve tvaru „Y“ před výjezdem na hlavní komunikaci 

MS4 19,5/14,5/50 (Přerovská). Napojení těchto ulic je nevyhovující z hlediska nepřehlednosti 

napojení na ulici Přerovskou a soukromého parkoviště motorestu, kde vzniká chaotická 

plocha. V současnosti jsou v napojení ulice Emy Destinnové umístěny betonové kvádry, takže 

není dosti patrné její přímé napojení na ulici U Hřiště. 

Ulice U Hřiště až po křížení s ulicí Emy Destinnové je v podstatě vyhovující jak z 

hlediska trasování, tak i z hlediska kvality a budou upravovány v zásadě ve stávajících 

trasách. Jejich úpravy budou směřovat ke zmírnění a odstranění nejzávažnějších dopravních 

závad a dodržování kategorijních šířek. 

Na vozovce před budovou LB 2000 ve vzdálenosti cca 36 m od ulice Přerovská se 

nachází příčný zpomalovací práh. Ten bude v rámci budování stavby demontován, následně 

se už z důvodu nového uspořádání dopravy na vjezdu do ulice U Hřiště nebude vracet.  

Ulice Emy Destinnové má zpevněný povrch, je však značně poškozená rekonstrukcí 

kanalizační sítě. Tyto závady mají být v rámci dokončovacích prací odstraněny. I tato ulice 

z hlediska trasování plánovaným úpravám vyhovuje. 

5.3. Pěší komunikace 
 

Podél komunikace na ulici U hřiště jsou umístěny chodníky, jejichž šíře je závislá na 

přilehlé domovní zástavbě. Povrch chodníků je řešen betonovými dlaždicemi 25x25 cm. 

V současné době jsou chodníky poškozeny částečným podélným parkováním vozidel na 

chodníku. 

Na ulici Emy Destinnové nejsou komunikace pro pěší vybudovány. 
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5.4. Odvodn ění  
 

Je řešeno vyspádováním komunikací v příčném sklonu 2,5% a podélném 0,5% 

směrem ke krajnici kde je dešťová voda zachycována do uličních vpustí a odváděna městskou 

smíšenou kanalizací. 

5.5. Zelené plochy 
 

Mezi budovou LB 2000 a silnicí I/55 je zatravněná plocha, která je určena 

k vybudování parkovacího stání. Na ploše se nachází vzrostlý strom. Součástí plochy je 

čtvercový prostor ze zpevněnou asfaltovou plochou sloužící doposud pro uskladnění sypkých 

hmot. 

Podél areálu společnosti LB 2000 je travnatý zelený pás, ve kterém rostou 3 vzrostlé 

břízy. 

5.6. Veřejné osv ětlení 
 

Osvětlení je vedeno podél komunikací na levé straně v prostoru chodníků. Stožáry 

veřejného osvětlení jsou od sebe vzdáleny cca 15 m. Prostor zatravněné plochy určený 

k vybudování parkovacích ploch nemá žádné osvětlení. 

5.7. Dopravní zna čení 
 

V nynější době se v lokalitě nachází dopravní značka P2 (Dej přednost v jízdě), jinak 

se dopravní značení, které by organizovalo dopravu nenachází. 
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6 DRUHY A PARCELNÍ ČÍSLA POZEMKŮ PODLE KN 

       Výpis pozemků dotčených stavbou (Obr. 10.) 

 
887 – Zeleň – soukromý pozemek 

886/25 – jiná plocha – Statutární město Olomouc 

886/10 – jiná plocha – Statutární město Olomouc 

1946 – ostatní komunikace – Statutární město Olomouc 

 

 

 

 

 

Obr. 10. Výřez z katastrální mapy 
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7 DOPRAVNĚ -  INŽENÝRSKÉ VÝPOČTY 

7.1. Určení kapacit stání dle ČSN 73 6110 
 

7.1.1 Vstupní údaje 
 

Výměra kancelářských prostor v administrativní budově LB 2000 - 455,9 m2 

Počet obyvatel města Olomouc k 1.1.2005 - 100 752 obyvatel 

Stupeň automobilizace pro ČR - 386 automobilů / 1000 obyvatel 

Počet dnešních parkovacích míst u budovy -  3 parkovací místa 

Počet dalších nevhodných parkování – 15 parkovacích míst 

 

7.1.2 Vlastní výpo čet 
 

N = Oo * ka + Po * ka * kp                                                                                             /1/ 

 

Oo   - základní počet odstavných stání podle Tab. 1. 

Po   - základní počet parkovacích stání dle Tab. 2.  

ka    - součinitel vlivu stupně automobilizace ( Obr. 11. ) 

kp    - součinitel redukce počtu stání dle Tab. 3., 4. a 5. 

 

 

Obr. 11. Stupeň automobilizace 
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Tab. 1. Doporučené základní ukazatele výhledového počtu parkovacích stání 

 

Tab. 2. základní ukazatele výhledového počtu odstavných stání 
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Tab. 3. Charakter Území 

 

 
Tab. 4. Dostupnost Území 

 

 
Tab. 5. Součinitel redukce počtu stání 

 

Oo = 499,5 / 35 = 14,27        /2/ 

Po =  0 

ka = 1,25 

kp = 1 
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N = 14,27 * 1,25 + 0 * 1 * 1,25 = 17,83 

Dle vztahu /1/ byl vypočítán potřebný počet parkovacích a odstavných stání, který 

vyšel v počtu 18 stání. 

7.2. Směrodatné ur čení kapacity stání 
 

Dle průzkumu zájmové oblasti a po dohodě se zadavatelem byl počet parkovacích 

stání navýšen z 18 na cca 35. K vybudování většiny parkovacích stání bude využito pozemku 

mezi administrativní budovou a ulicí Přerovská. Část parkovacích stání bude umístěna i na 

pozemku podél areálu společnosti LB 2000. K požadavku zadavatele na výrazné zvýšení 

počtu parkovacích stání přispěla velmi špatná obsluha území veřejnou dopravou, navýšení 

počtu zaměstnanců v budově a předpokládaný velký pohyb obchodních partnerů a klientů 

nových nájemníků.  
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8 NÁVRH VARIANT ŘEŠENÍ 

8.1. Výběru stavebních pozemk ů a jeho zd ůvodn ění 
 

Výběr pozemků pro vybudování statického stání pro společnost LB 2000 je dán 

polohou administrativní budovy a docházkovými vzdálenostmi, které musí odpovídat 

požadavkům normy ČSN 73 6110 – tj. 200 m docházková vzdálenost pro krátkodobé 

parkování. Vzhledem k okolní zástavbě lze použít pouze pozemky č. 887, 886/10 a 1946. 

Pozemky č. 888/10 a 1946  jsou ve vlastnictví Statutárního města Olomouc, pozemku č. 887, 

který je ve vlastnictví manželů Pickových. Pozemek č. 886/10 Statutárního města jsou 

v současné době v pronájmu společnosti LB 2000, na radě města je však již schválen jeho 

odprodej do vlastnictví společnosti LB 2000. S manželi Pickovými je projednán odkup 

pozemku.  

Ostatní pozemky ve stanovené docházkové vzdálenosti 200 m dle ČSN 73 6110 jsou 

buď zastavěné nebo majitelé nebyli ochotni jednat o odprodeji. Soukromá parkovací plocha u 

motorestu Sv.Ján  je využívána hosty motorestu a majitel nesouhlasí s využíváním parkovací 

plochy pro vozidla společnosti LB 2000 případně jejich obchodních partnerů a klientů. 

Dalším důvodem pro výběr uvedených pozemků je zlepšení dopravní situace v křížení 

ulic U Hřiště, Emy Destinnové a výjezdu ze stavebního dvora společnosti LB 2000. Dopravní 

situace je zde velmi nepřehledná z důvodu nevyhovujícího napojení a také z důvodu 

zaparkovaných vozidel v podélném stání na chodníku.   

8.2. Návrh a zd ůvodn ění variant řešení 
 

Navrženy jsou tři varianty řešení vyplývající z možností napojení na stávajících ulic a 

parkovací plochy tak, aby byl bezpečný průjezd křížením i výjezd z parkovacích ploch a 

stavebního dvora.  
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8.3. Varianta 1  

8.3.1 Popis varianty 1 
 

Ve variantě 1 je přibližně zachováno původní křížení ulic U Hřiště a Emy Destinnové.  

Výjezd ze stavebního dvora je řešen kolmým připojením na ulici U Hřiště – tím byla 

zrušena 3 parkovací místa vedle budovy. 

Na pozemku č. 887 navrhuji parkovací stání podél hranice pozemku 

v trojúhelníkovém tvaru parkovací plochy. Jedná se o 30 parkovacích míst. Parkovací ploch 

má vjezd řešený v průsečném křížení s ulicemi U Hřiště a Emy Destinnové.  Další parkovací 

plochu navrhuji jako šikmé stání vedle hlavního vchodu do administrativní budovy – 8 

parkovacích míst, z toho 2 místa pro tělesně postižené. Velikost parkovacích stání je navrženo 

dle ČSN 73 6110. 

Chodníky v této variantě navrhuji po obou stranách komunikací v šířkovém provedení 

závislém na přilehlé zástavbě.  

Na vzniklém ostrůvku uprostřed parkovací plochy na parcele č. 887 jsem umístil 

zelenou zatravněnou plochu, případně  výsadbu vzrostlého stromu. 

8.3.2 Zásah stavby do území 
 

V rámci této projektované stavby nebudou demolovány žádné obytné ani hospodářské 

budovy. Bude provedeno odbourání a rozebrání části povrchu stávajících komunikací a 

zpevněné plochy na parcele č. 887. Veškeré vybourané hmoty budou odvezeny mimo obvod 

staveniště na trvalé i dočasné skládky. 

Při stavbě dojde k odstranění stromů a zatravněných ploch na parcelách č. 886/10 a  

č. 887.  

 Po dokončení výstavby parkovacích ploch dojde k urovnání dotčených ploch a 

k plynulému napojení na okolní terén.  
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8.4. Varianta 2 

8.4.1 Popis varianty 2 
 

Ve variantě 2 navrhuji změnu trasování ulice U Hřiště. Ulice bude napřímena směrem 

k ulici Přerovská, cca 22 m před touto ulicí se v pravostranném oblouku o poloměru 6,5 m  

napojuje na ulici Emy Destinnové. V ulice Emy Destinnové je také navržena změna trasování. 

Ulice je trasována pravostranným obloukem o poloměru 20,5 m a dále je vedena v přímém 

směru až k napojení na ulici Přerovská. 

Výjezd ze stavebního dvora je zachován v původním stavu, napojuje se na ulici U 

Hřiště pod úhlem 55o. Pouze byla pro přehlednost při výjezdu zrušena 3 parkovací místa 

vedle budovy.  

Parkovací stání je řešeno po obou stranách ulice U Hřiště jako kolmé stání 

s ponechanou manipulační plochou – 36 parkovacích stání.  Další parkovací stání navrhuji 

jako šikmé stání vedle hlavního vchodu do administrativní budovy – 8 parkovacích míst, z 

toho 3 místa pro tělesně postižené. Velikost parkovacích stání je navrženo dle ČSN 73 6110. 

Chodníky v této variantě navrhuji po obou stranách komunikací v šířkovém provedení 

závislém na přilehlé zástavbě.  

8.4.2 Zásah stavby do území 
 

V rámci této projektované stavby nebudou demolovány žádné obytné ani hospodářské 

budovy. Bude provedeno odbourání a rozebrání části povrchu stávajících komunikací a 

zpevněné plochy na parcele č. 887. Veškeré vybourané hmoty budou odvezeny mimo obvod 

staveniště na trvalé i dočasné skládky. 

Při stavbě dojde k odstranění stromů a zatravněných ploch na parcelách č. 886/10 a  

č. 887.  

 Po dokončení výstavby parkovacích ploch dojde k urovnání dotčených ploch a 

k plynulému napojení na okolní terén.  
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8.5. Varianta 3 

8.5.1 Popis varianty 3 
 

Ve variantě 3 navrhuji změnu trasování ulice U Hřiště v směru od ulice Přerovské. Od 

kolmého napojení na ulici Přerovskou je vedena trasa ulice U Hřiště v přímém směru a dále 

dvěma protisměrnými oblouky o poloměru 7,5 a 8,5 m se napojuje na stávající komunikaci.                               

Ulice Emy Destinnové je zachována v povodním směru a napojuje se na ulici U Hřiště 

v křížení ve tvaru „Y“.  

Výjezd ze stavebního dvora je řešen kolmým připojením na ulici U Hřiště – tím byla 

zrušena 3 parkovací místa vedle budovy. 

Na pozemku č. 887 navrhuji parkovací stání podél hranice pozemku v obdélníkovém 

tvaru parkovací plochy. Jedná se o 29 parkovacích míst. Parkovací ploch má vjezd řešený 

napojením do směrového oblouku na ulici U Hřiště. Podél parkovacích stání bude provedeno 

zatravnění, uprostřed parkovací plochy navrhuji zatravněný ostrůvek případně osazení 

vzrostlého stromu. Další parkovací plochu navrhuji jako šikmé stání vedle hlavního vchodu 

do administrativní budovy – 8 parkovacích míst, z toho 2 místa pro tělesně postižené. 

Velikost parkovacích stání je navrženo dle ČSN 73 6110. 

Chodníky v této variantě navrhuji po obou stranách komunikací v šířkovém provedení 

závislém na přilehlé zástavbě.  

8.5.2 Zásah stavby do území 
 

V rámci této projektované stavby nebudou demolovány žádné obytné ani hospodářské 

budovy. Bude provedeno odbourání a rozebrání části povrchu stávajících komunikací a 

zpevněné plochy na parcele č. 887. Veškeré vybourané hmoty budou odvezeny mimo obvod 

staveniště na trvalé i dočasné skládky. 

Při stavbě dojde k odstranění stromů a zatravněných ploch na parcelách č. 886/10 a  

č. 887.  

Po dokončení výstavby parkovacích ploch dojde k urovnání dotčených ploch a 

k plynulému napojení na okolní terén. 
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8.6. Zhodnocení variant  
 

Výhodou varianty 1 je zachování původního trasování. Nevýhodou však je vzniklých 

hluchých míst při napojení ulice Emy Destinnové na ulici U Hřiště, neefektivní využití 

parkovací plochy v trojúhelníkovém tvaru. 

Výhodou varianty 2 je větší navýšení počtu parkovacích stání. Nevýhodou je průběh 

komunikace parkovací plochou, a blízké křížení ulic U Hřiště a Emy Destinnové u napojení 

na ulici Přerovská. 

U varianty 3 spatřuji výhody v celkovém lepším organizování dopravy a komplexnější 

využívání ploch k parkování v oblasti zájmu.  

Po zhodnocení všech variant jsem zvolil variantu 3. Zadavateli jsem prezentoval 

všechny tři varianty a ten souhlasil s mým návrhem varianty 3.     



Bakalářská práce 
 VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 

Návrh statické dopravy na ulici U Hřiště v Olomouci 
Průvodní zpráva 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 
  

 

21

9 POPIS STAVBY 

9.1. Komunikace 
 

Ulice U Hřiště 

Délka rekonstruovaného úseku ulice je 155,93 m. Celková plocha rekonstruovaného 

úseku je 1054,16 m2. Podélný sklon komunikace je 0,5% od staničení 0,007 50 do staničení 

0,059 98 stoupá, od staničení 0,059 98  do staničení 0,108 34 klesá, od staničení 0,108 34 do 

staničení 0,155 93 stoupá. 

Od ulice Přerovské vede přímý úsek o délce 38,06 m, ve kterém se napojuje výjezd ze 

soukromého parkoviště. Následuje pravostranný oblouk o poloměru  7,5 m, v tomto oblouku 

ve staničení 0,050 36 se napojuje pod úhlem 90o Ulice Emy Destinnové. Za směrovým 

obloukem v přímém směru pokračuje komunikace o délce 6,25 m a dále pokračuje 

v levostranném oblouku o poloměru 8,5 m. V tomto oblouku se napojuje výjezd z parkovací 

plochy. Následuje rovný úsek v délce 78,73 m. Na tomto úseku ve  staničení 0,088 51 

odbočuje pod úhlem 90o příjezdová komunikace na stavební dvůr, dále od staničení 0,117 12 

do staničení 0,141 77 je umístěno parkovací stání. 

Ulice u Hřiště je místní komunikace funkční skupiny MO2 12/7/30. Je to komunikace 

dvoupruhová, celková šířka je 7 m. Šířka pruhu je 3,25 m. Vodící proužek je současně i 

odvodňovací proužek o šířce 0,25 m. Příčný sklon je střechovitý 2,5%. Komunikaci 

ohraničuje betonový obrubník, který je zvýšený o 0,15 m. 

 Konstrukce vozovky má tloušťku 300 - 320 mm. Skladba vozovky je navržena dle   

TP 170 metodou návrhu dle katalogů vozovek. Návrh vozovky NN 6-3 . 

Skladba vozovky: 

Asfaltový beton střednězrnný  ABS III  40 mm 

Obalované kamenivo    OK II   60 mm 

Štěrkopísek     SP    200 – 220 mm 

Celkem        300 – 320 mm 
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Ulice Emy Destinnové 

Délka rekonstruovaného úseku ulice je 18,53 m. Celková plocha rekonstruovaného 

úseku je 108,19 m2. Podélný sklon komunikace je 2,5 - 1% klesání ve směru od ulice U 

Hřiště. Dále se ulice nerekonstruuje – zůstává v původním stavu. 

Ulice Emy Destinnové je místní komunikace funkční skupiny MO2 13/6,25/30. Je to 

komunikace dvoupruhová, celková šířka je 6,25 m. Šířka pruhu je 2,875 m. Vodící proužek je 

současně i odvodňovací proužek o šířce 0,25 m. Příčný sklon je střechovitý 2,5% mění se 

v napojení na ulici U Hřiště. Komunikaci ohraničuje betonový obrubník, který je zvýšený o 

0,15 m.  

Konstrukce vozovky má tloušťku 300 - 320 mm. Skladba vozovky je navržena dle   

TP 170 metodou návrhu dle katalogů vozovek. Návrh vozovky NN 6-3 . 

Skladba vozovky: 

Asfaltový beton střednězrnný  ABS III  40 mm 

Obalované kamenivo    OK II   60 mm 

Štěrkopísek     SP    200 – 220 mm 

Celkem        300 – 320 mm  

 

Příjezdová komunikace na stavební dvůr  

Délka rekonstruovaného úseku ulice je 13,67 m. Celková plocha rekonstruovaného 

úseku je 72,71 m2. Podélný sklon komunikace je 1% stoupá ve směru od ulice U Hřiště. Dále 

se ulice nerekonstruuje – zůstává v původním stavu. 

Příjezdová komunikace je místní komunikace funkční skupiny MO1K 5/5/30. Je to 

komunikace jednopruhá, celková šířka je 4,5 m. Vodící proužek je současně i odvodňovací 

proužek o šířce 0,25 m. Příčný sklon je jednostranný 0,5%. Komunikaci ohraničuje betonový 

obrubník, který je zvýšený o 0,15 m.  

Konstrukce vozovky má tloušťku 300 - 320 mm. Skladba vozovky je navržena dle   

TP 170 metodou návrhu dle katalogů vozovek. Návrh vozovky NN 6-3 . 
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Skladba vozovky: 

Asfaltový beton střednězrnný  ABS III  40 mm 

Obalované kamenivo    OK II   60 mm 

Štěrkopísek     SP    200 – 220 mm 

Celkem        300 – 320 mm  

 

Parkovací plochy 

 

Parkovací plocha je rozdělena na dva celky. Hlavní plocha je navržena u ulice 

Přerovská a obsahuje 29 parkovacích stání. Druhá plocha je umístěna před administrativní 

budovou o celkovém počtu stání 8 z toho 2 stání pro OTP. 

Parkovací plocha u ulice Přerovská 

Plocha má celkovou plochu 656,30 m2. Celková kapacita parkovacích ploch je 29 

stání. Všechna parkovací stání jsou kolmá k obslužné komunikaci parkovací stání jsou 

umístěny po obvodu parkovací plochy. Rozměry parkovací plochy jsou 30,9 x 28,2 m. 

Uprostřed parkovací plochy byl navržen ostrůvek vyvýšený o 0,15 m a zatravněný.  Rozměry 

ostrůvku jsou 9,15 x 14,28 m. 

Parkovací stání mají rozměr dle ČSN 73 6053. Rozměry pro kolmé stání pro vozidla 

skupiny O2: délka 4,5 m a šířka 2,4 m. Stání jsou vymezena vodorovným dopravním 

značením. 

Komunikace na parkovací ploše je v šířce 6m, aby byl zajištěn dostatečný 

manévrovací prostor parkujících vozidel. Celá parkovací plocha má sklon 2,5% ve směru do 

středu plochy. Parkovací plocha je ohraničena obrubou o výšce 0,15 m. Kolem celého 

prostoru je zelená plocha. 

Parkovací plocha před administrativní budovou 

Plocha má celkovou plochu 102,37 m2. Celková kapacita parkovacích ploch je 8 stání 

z toho 2 stání pro OTP. Parkovací stání je řešeno jako šikmé stání vedle ulice U hřiště. 

Rozměry parkovací plochy jsou 24,74 x 4,5 m.  
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Parkovací stání mají rozměr dle ČSN 73 6053. Rozměry stání pro vozidla skupiny O2: 

délka 4,5 m a šířka 2,4 m. Rozměry stání pro OTP: délka 4,5 m a šířka 3,5 m. Stání jsou 

vymezena vodorovným dopravním značením. 

Podélný sklon plochy je 0,5% a příčný sklon je opačný ke sklonu vozovky  2,5%. 

Parkovací plocha je ohraničena obrubou o výšce 0,15 m.  

Konstrukce vozovky má tloušťku 310 - 355 mm. Skladba vozovky je navržena dle   

TP 170 metodou návrhu dle katalogů vozovek. Návrh vozovky obslužné komunikace 

parkovací plochy je NN 6-5 . A návrh skladby vozovky parkovacích stání je P C-4. 

 

 

Skladba vozovky obslužné komunikace parkovací plochy: 

Asfaltový beton střednězrnný  ABS III  40 mm 

Obalované kamenivo    OKJ II   40 mm 

Štěrkopísek     SP    230 – 250 mm 

Celkem        310 – 330 mm 

 

Skladba vozovky parkovacích stání: 

Dlažba       DL I   80 mm 

Ložní vrstva     L   30 mm 

Obalované kamenivo    OK II   70 mm 

Štěrkopisek     SP    150 – 175 mm 

Celkem        330 – 355 mm 

9.2. Chodníky 
 

Celkové plocha chodníků v oblasti zájmu je 1106,11 m2. U částí chodníku bede poze 

probíhat rekonstrukce. Jejich šířka je proměnlivá dle kategorijních šířek vozovky a přilehlé 

zástavby a to 1,6 – 3 m. Jsou řešeny po obou stranách ulic jak U Hřiště tak Emy Destinnové. 

Na příjezdové komunikaci na stavební dvůr není chodník řešen z důvodu absence pěší 
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dopravy, která je řešena přes administrativní budovu LB 2000. Chodníky jsou v podélném 

sklonu dle přilehlé komunikace a v příčném sklonu 2,5% směrem ke komunikaci 

Chodníková plocha vzniklá mezi budovou LB 2000 a parkovací plochou u ulice 

Přerovska se v budoucnu může rozšířit o další parkovací stání v počtu 7 stání, rozměr této 

plochy je 25, 82 x 13,67 m.  

U parkovací plochy před administrativní budovou je chodník, na šířku dvou 

parkovacích stání pro OTP, snížen na 0,02m pro lepší pohyblivost OTP. Toto snížení bude 

provedeno od v chodu ve sklonu 10% na šířku chodníku 1,6 m. Povrch chodníků bude ze 

zámkové dlažby. 

Konstrukce chodníků má tloušťku 220 - 230 mm. Skladba chodníků je navržena dle   

TP 170 metodou návrhu dle katalogů vozovek. Návrh vozovky KN C-4 . 

Skladba konstrukce chodníku: 

Dlažba       DL I   40 mm 

Ložní vrstva     L   30 mm 

Štěrkopísek     SP    150 – 160 mm 

Celkem        220 – 230 mm  

9.3. Přechody pro chodce 
 

V řešené lokalitě byly pro lepší návaznost a orientaci pěší dopravy řešeny čtyři 

přechody pro chodce. Jedná se o přechody na ulici U Hřiště, kde se nachází 2 přechody o 

délce 7 m. Další přechod je umístěn na ulici Emy Destinnové délky 6,25 m. Na příjezdové 

komunikaci na stavební dvůr je také přechod ve směru od parkovací plochy ke vchodu do 

budovy LB 2000 o délce 5 m.  

9.4. Odvodn ění komunikací, parkovacích ploch a chodník ů 

Odvodnění navrhuji pro celou oblast zájmu. Dešťové srážky budou svedeny do 

městské kanalizace. Z chodníků, komunikací a parkovacího stání před budovou je dešťová 

voda odváděna ve spádu dle výsledných sklonů do odvodňovacích proužků podél komunikací 
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a následně svedena do uličních vpustí. Na parkovací ploše u ulice Přerovská  je odvedení 

dešťových vod řešeno odtokem vody do štěrbinových žlebů s vnitřním sklonem 0,5%, které 

jsou také napojeny na uliční vpusti. 

Odvodňovací plocha připadající na 1 uliční vpusť je cca 400 m2. Rozvržení je 

navrženo s ohledem na podélný a příčný směr komunikací. 

 

Číslo 
vpusti 

povrch svedený do 
vpusti 

UV 1 233,35 m2 
UV 2 286,08 m2 
UV 3 367,63 m2 
UV 4 177,42 m2 
UV 5 293,66 m2 
UV 6 205,03 m2 
UV 7 228,66 m2 
UV 8 243,41 m2 
UV 9 178,76 m2 
UV 10 229,22 m2 
UV 11 142,63 m2 
UV 12 156,81 m2 

      

Tab. 6. Uliční vpusti 

9.5. Inženýrské sít ě 
 

Přeložky a dobudování inženýrských sítí bude podrobně řešeno v samostatném 

projektu po provedení průzkumu inženýrských sítí v zájmové oblasti a podle požadavků 

správců jednotlivých sítí 

9.6. Technické vybavení 
 

V řešené lokalitě zůstane původní veřejné osvětlení a kolem parkovací plochy u ulice 

Přerovská, kde bude vedeno v zelené ploše obklopující plochu. Rozmezí mezi sloupy VO je 

dáno výškou sloupu a svítivostí. Rozmezí je navrženo v 3-násobku výšky sloupů VO. Výška 

sloupů  je 5 m. 
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9.7. Svislé dopravní zna čení 
 

Ulice U Hřiště je označena dopravní značkou P2 (Hlavní pozemní komunikace). Před 

výjezdem na Přerovskou ulici je umístěno značení P3 (Konec hlavní pozemní komunikace) a 

následuje značka P6 (Stůj dej přednost v jízdě). 

Při výjezdu z parkovací plochy, z ulice Emy Destinnové a ze stavebního dvora jsou 

umístěny značky P4 (Dej přednost v jízdě). 

Přechody pro chodce jsou značeny značkou IP6 (Přechod pro chodce) a to vždy 

v obou směrech.  

Značka IP11a (Parkoviště) je umístěna před vjezdem na parkovací plochu u ulice 

Přerovská a značka IP12 (Vyhrazené parkoviště) je před parkovací plochou před 

administrativní budovou. 

Před vjezdem do oblasti zájmu ve směru od ulice Staškova je pro zvýšení bezpečnosti 

provozu při výjezdu ze šikmého stání umístěna dopravní značka B20a (Nejvyšší povolená 

rychlost 30 km/hod.). 

9.8. Vodorovné dopravní zna čení 
 

Na komunikaci je navrženo vodorovné dopravní značení V1a (Podélná čára souvislá) 

o délce 79,33 m a dále v místech napojení komunikací je umístěno značení V2b (Podélná čára 

přerušovaná) o délce 58,15 m. Je značeno bílou barvou v šířce 0,125 m. Na ulici U hřiště při 

výjezdu na ulici Přerovská je umístěna vodorovná dopravní značka V5 (Příčná čára souvislá). 

Šířka tohoto vodorovného dopravního značení v bílé barvě je 3,5 m a  délka 0,5 m.  

Na ulicích je také navrženo vodorovné značení V7 (přechod pro chodce) v místech 

přechodů pro chodce. Značení má délku 4 m a šířku 0,5 m. Pruhy jsou od sebe vzdáleny 0,5 

m. Barva značení je bílá.  

Na parkovací ploše je navrženo vodorovné dopravní značení V10b (Stání kolmé) na 

vymezení jednotlivých kolmých stání o celkové délce 117 m. Na parkovací ploše před 

administrativní budovou bude užito značení V10c (Stání šikmé) na vyznačení jednotlivých 

šikmých stání o celkové délce 36,33 m. Dopravny značení bude provedeno bílou barvou o 
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šířce 0,125 m. Na parkovacích místech pro OTP jsou umístěny symboly O1 pro invalidy 

v bílé barvě.   

9.9. Výkaz vým ěr 
 

Komunikace, chodníky, parkovací plochy 
1. asfaltový beton střednězrnný - ABS II. 75,65 m3 
2. obalované kamenivo - OKS  26,25 m3 
3. obalované kamenivo - OK 103,19 m3 
4. štěrkopísek - SK 485,44 m3 
5. obrubník silniční 587,06 m 
6. obrubník chodníkový 66,61 m 
7. přídlažba 445,96 m 
8. štěrbinový žleb 42,90 m 
9. beton 33,02 m3 
10. zámková dlažba přírodní 20x16,5x4 1106,11 m2 
11. dlažba šedá 30x10x8 415,57 m2 
12. ložní vrstva 45,65 m3 
  
 

Kanalizace 
13. Uliční vpusti 12,00 ks 
14. potrubí DN 150 116,72 m 

 
  

Osvětlení 
15. kabel NN 125,00 m 
16. stožár veřejného osvětlení 8,00 ks 
17. svítilna uliční 8,00 ks 

 
  

Zemní práce 
18. odstranění ornice 1079,57 m2 
19. odstranění komunikace 1921,00 m2 
20. pokládka ornice 437,14 m2 
21. kamenivo 8/15 46,03 m3 
22. odstranění stromů 3,00 ks 
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Dopravní značení 
23. P2 - Hlavní pozemní komunikace 5,00 ks 
24. P2 - Konec hlavní pozemní komunikace 1,00 ks 
25. P4 - Dej přednost v jízdě 3,00 ks 
26. P6 - Stůj, dej přednost v jízdě 1,00 ks 
27. IP6 - Přechod pro chodce 6,00 ks 
28. IP11a - Parkoviště 1,00 ks 
29. IP12 - Vyhrazené parkoviště 1,00 ks 
30. B20a - Nejvyšší povolená rychlost  1,00 ks 
31. E1 - Dodatková tabulka 1,00 ks 
32. E2b - Dodatková tabulka 2,00 ks 
33. V1a - Podélná čára souvislá 79,30 m 
34. V2b - Podélná čára přerušovaná 58,15 m 
35. V5 - Příčná čára souvislá 3,50 m 
36. V7 - přechod pro chodce 4,00 ks 
37. V10b - Stání kolmé 117,00 m 
38. V10c - Stání šikmé 36,33 m 
39. O1- Označení OTP 2,00 ks 
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9.10. Orienta ční rozpo čet 
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10 ZÁVĚR 
 

Výsledkem zpracované bakalářské práce je řešení statického stání v blízkém okolí 

administrativní budovy společnosti LB 2000 na ulici U Hřiště. Navrženy jsou parkovací 

plochy pro vozidla, zpřehlednění napojení a křížení ulic. Je vyřešeno odvodnění komunikací, 

chodníků a parkovacích ploch, dále také dopravní značení a veřejné osvětlení v lokalitě.  

Vše bylo navrženo v souladu s podmínkami zadavatele – společnosti LB 2000. Práci 

jsem se zadavatelem konzultoval. 

Tato dokumentace může sloužit jako podklad pro další stupeň projektové 

dokumentace v území zájmu. 

 

 

 

 

 

Duben 2010       Jakub Železný 
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