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ANOTACE : 

Diplomová práce se zam��uje na návrh p�eložky silnice III/03561 mezi ulice 

Sladkovského a P�erovská v Olomouci. Tato p�eložka má umožnit snadn�jší napojení 

nákladní dopravy na ulici P�erovská. Práce má vytvo�it n�kolik variant a ty pak posoudit 

z r�zných hledisek. Nejlepší varianta bude dopracována v rozsahu dokumentace pro uzemní 

�ízení. Výsledný návrh by m�l umožnit napojení komunikace na plánovanou Východní 

tangentu, která je zanesena do platného územního plánu. 

Po�et stran diplomové práce je 72. 

KLÍ�OVÁ SLOVA : 

P�eložka komunikace, charakteristika k�ižovatky, dopravní zna�ení, intenzita dopravy, 

návrhové variantní �ešení, návrhové prvky k�ižovatky, p�ší doprava, odhad náklad� varianty.

ANOTATION : 

This thesis focuses on the design of the road relocation III/03561 berween the street 

Sladkovského and P�erovská in Olomouc. This rerouting is to enable easier connection of 

traffic on to the street P�erovská. The thesis is to create several variations and then assess 

according to various aspects. The best will be extended in the documentation for the land 

management. The resulting design should allow road connection to the planned Eastern 

tangent which is recorded in the current zoning plan. 

Number of pages of the thesis is 72. 

KEY WORDS : 

Road relocation, characteristies of crossroad, traffic signs, intensive of traffic, 

prospective intensity, suggested variable solution, draft of crossroad  components, pedestrian 

transport, estimation of expenses. 
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Seznam použitých zkratek a symbol�

Zkratka 

SO 

Význam 

Stavební objekt 

DUR Dokumentace pro územní �ízení  

�SN �eská technická norma  

N Nákladní vozidlo  

O 

M 

A 

K 

Osobní vozidlo 

Motocykl 

Autobusy 

Soupravy 

S Sou�et vozidel  

p.�. Parcelní �íslo  

TP Technické podmínky  

Voz 

mil. 

ZPF 

Vozidlo 

Milión 

Zem�d�lský p�dní fond 

�SD �editelství silnic a dálnic  

  

  

Symbol Význam Jednotka 

im Intenzita dopravy za dobu pr�zkumu b�žného dne voz 

kd,t P�epo�tový koeficient týdenních variací - 

km,d P�epo�tový koeficient denních variací - 

kRPDI,šh P�epo�tový koeficient - 
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kRPDI,50 P�epo�tový koeficient - 

kt,RPDI P�epo�tové ro�ní variace - 

ld Denní intenzita dopravy v den pr�zkumu voz/den 

lšh Intenzita špi�kové hodiny voz/den 

it Týdenní pr�m�r denních intenzit dopravy voz/den 

l50 Padesátirázová intenzita dopravy voz/den 

RPDI Ro�ní pr�m�r denních intenzit voz/den 
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1. Úvod 
Místní komunikace jsou pro návrh specifické. Tvo�í charakter m�stské zástavby. P�i 

navrhování nových, nebo rekonstrukce stávajících komunikací je nutno p�ihlédnout 

k existenci stávajících komunikací, zástavb�, inženýrským sítím a dalším objekt�m, které 

vytvá�í mnohdy velice obtížné p�ekážky. 

Jedním z velkých problém� sou�asné automobilové dopravy po m�stských komunikací je 

p�ítomnost nákladní dopravy, která stále nar�stá úm�rn� pot�eb�. Mnohé komunikace na 

takovéto zatížení nebyly projektovány a je nutno na tento aspekt myslet a p�i p�estavbách se 

snažit nákladní dopravu odklonit do míst, kde je p�ijatelná. 

Základní požadavek zadavatele je vést návrh co možná nejvíce po plochách ur�ených pro 

dopravu dle platného územního plánu, využít maximáln� pozemky v jeho vlastnictví a omezit 

bourání a demolice. 

Diplomová práce si klade za cíl navrhnout v zadaném úseku p�eložku komunikace, která 

bude schopna napojit se na p�edpokládanou Východní tangentu, která je zanesena do 

územního plánu m�sta Olomouce. Cílem práce je najít nejvhodn�jší variantu a dopracovat ji 

do podoby DUR. 
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2. Stávající stav �ešeného území 

�ešení území se nachází na katastrálním území Holice u Olomouce ( 641227 ). Na situaci 

širších vztah� obr. 2.1.1 je patrný stávající stav jednotlivých komunikací, kterých se návrh 

dotkne. �ešené území zahrnuje železni�ní vle�ky, které vedou do soukromých objekt�

jednotlivých firem. V prostoru návrhu se nachází budovy pro podnikání, skladové prostory a 

objekty ur�ené k bydlení. 

Obr. 2.1.1 – situace stávajícího stavu �ešeného území [ 1 ] 

2.1 Stávající dot�ená komunikace ���� / 03561 

Jde o místní komunikaci t�etí t�ídy ( funk�ní skupina C - obslužná ). Na základ� m��ení 

skute�ného stavu je komunikace za�azena do kategorie MO2k 11/9/50  - �SN 736110 [2]. 

P�í�né uspo�ádání je patrno z výkresové dokumentace výkres  �. C1A-1. Komunikace jde ulicí 



Diplomová práce 

12 

Sladkovského a p�es k�ižovatku pokra�uje na ulici Holická. Komunikace je v majetku 

Olomouckého kraje. Intenzita dopravy je pom�rn� zna�ná, komunikace je zatížena t�žkou 

automobilovou dopravou, která zásobuje okolní firmy. K�ížení ulice Sladkovského a Holická 

má st�edový úhel  τ1 = 29.52o. Jedná se o potencionální úsek dopravních nehod, rozhledové 

pom�ry jsou nevyhovujícím a �idi�i ve sledovaném úseku jezdí pom�rn� rychle. 

2.1.1   Komunikace pro motorová vozidla 

Sou�asný stav komunikace vykazuje ur�ité poruchy. Obrusná vrstva je ve špatném stavu 

hlavn� v míst� k�ižovatky. V místech, kde chybí obrusná vrstva úpln� je pro ložnou vrstvu 

užito dlažební žulové kostky jak je patrno z obrázku 2.1.1.1. 

Obr. 2.1.1.1 – k�ižovatka ulic Sladkovského / Holická 

 Komunikace má st�echovitý sklon. Odvodn�ní jedné �ásti je �ešeno pomocí uli�ních 

vpustí a voda z druhé �ásti odtéká samospádem p�es nezpevn�nou krajnici do okolí. 

Komunikace jsou na n�kolika místech p�erušeny železni�ním p�ejezdem. Vle�ková sí	

v míst� k�ižovatky je dost nahušt�ná. Orienta�ní p�í�ný �ez komunikací je na výkrese �. C1A-

1. 

2.1.2  Komunikace pro p�ší 

 P�ší doprava je �ešena pomocí jednostranného chodníku. Chodník je od komunikace 

pro vozidla odd�len zvýšeným obrubníkem. Povrch chodníku je z betonové dlažby 

300/300/40mm. Povrch vykazuje poruchy. Dlaždice jsou v místech rozbité, pohyblivé. 
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V ur�itých místech nespl�uje chodník ší�kovou normu pro obousm�rný pr�chod chodc�          

(2x0,75m). Chodníky jsou p�erušeny na n�kolika místech vjezdy do objekt� soukromých 

firem. P�erušení komunikace pro p�ší není �ešeno bezbariérov�. V obousm�rném pr�chodu 

brání sloupy ve�ejného osv�tlení, poklopy kanálových šachet nejsou v úrovni dlažby,  

p�edstavují p�ekážku v ch�zi. Stav chodníku dokládá obrázek 2.1.2.1. V místech k�ížení 

chodníku s železni�ními vle�kami, je chodník propadlý, hlava koleje vystupuje nad úrove�

chodníku a komunikace není odd�lena od komunikace pro p�ší. D�lící obrubník je v úrovni 

komunikace. Sou�asný stav je zachycen na obr. 2.1.2.2.  Odvodn�ní komunikace je �ešeno 

jednostranným sklonem sm�rem do vozovky. 

Komunikace pro p�ší na ulici Holická je �ešen jednostranným chodníkem, který je 

tvo�en betonovými panely. Napojení na okolní chodníky není �ešeno. Za�átek chodníku je 

v míst� areálu Obchodní sladovny a pokra�uje sm�rem k železni�nímu p�ejezdu p�es 

železni�ní tra	 na P�erov. Chodník se nachází na pravé stran� komunikace, bráno sm�rem 

k železni�nímu p�ejezdu p�es státní tra	. Panely jsou vlivem �asu ve špatném stavu na 

mnohých místech porostlé vegetací (travou). 

Obr. 2.1.2.1 – chodník ulice Sladkovského 
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Obr. 2.1.2.2 – k�ížení komunikace pro p�ší s železni�ní vle�kou Stavebniny Balus 

2.1.3   Železni�ní vle�ky 

 Komunikace III/03561 je v míst� k�ižovatky k�ižována n�kolika vle�kami, které jsou 

v soukromém vlastnictví.  Majiteli vle�ek jsou firmy: Stavebniny Balus, IDS Cargo, ADM 

Prague a CIB Immo.  Stav a provoz na jednotlivých vle�kách byl zjišt�n vizuální prohlídkou a 

dotaz� na jednotlivé vlastníky. Firma CIB Immo na dotaz neodpov�d�la. 

 Vle�ka spole�nosti  ADM Prague je v sou�asné dob� používána. Intenzita dopravy na 

vle�ce je cca 2040 voz� ro�n�. Samotný stav vle�ky vykazuje ur�ité vady. V n�kterých 

�ástech nefunguje odvodn�ní, hlavy kolejí jsou ojeté nad p�ípustnou mez. Mezery mezi styky 

kolejí jsou na n�kterých místech nad 15mm. Pražce jsou d�ev�né i betonové. Stav vle�ky 

v míst� k�ížení s pozemní komunikace III/03561 je zachycen na obr. 2.1.3.1. K�ížení vle�ky a 

komunikace je za k�ižovatkou ulic Sladkovského a Holická. 
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Obr.2.1.3.1 – k�ížení železni�ní vle�ky a komunikace III/03561 

 Vle�ka v majetku spole�nosti IDS Cargo podle všech skute�ností zatím provozována 

není. M�la by zabezpe�it zásobování Obchodní sladovny a p�ilehlých podnik�. Hlavy kolejí 

jsou zna�n� zkorodované, pražce jsou d�ev�né a betonové. D�ev�né pražce vykazují na 

n�kterých místech zna�ný rozklad (hnilobu). P�i pr�chodu v trase vle�ky není okolí 

udržováno, �ást  která se napojuje do Obchodní sladovny je zna�n� zarostlá. Žlábek mezi 

kolejnicí, kde má být vedeno dvoukolí v míst� k�ížení s komunikací, je zanesen. Stav místa 

k�ížení a stav na trati vle�ky je zachycen na obrázku  2.1.3.2. K�ížení vle�ky a komunikace je 

v nevhodném stavu. V t�sné blízkosti kolejnic je asfalt propadlý, hlavy kolejí p�edstavují 

p�ekážku v jízd�. 

Obr. 2.1.3.2 – k�ížení  vle�ky a komunikace III/03561   /  stav na trati vle�ky 
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 Vle�ka firmy Stavebniny Balus podle všech známek také provozována není. Hlavy 

kolejí jsou zna�n� zkorodované, na trati je vjezdová brána, která je uzav�ena, a na kolejnici je 

umíst�no za�ízení, které brání pr�jezdu vlakové soupravy. K�ížení s komunikací  je za 

k�ižovatkou ulic Sladkovského a Holická. Stav trati v tomto míst� je také ve špatném stavu a 

p�edstavuje ur�itou bariéru v pr�jezdu. Stav k�ížení je zachycen na obrázku  2.1.3.3. 

Obr. 2.1.3.3 – k�ížení železni�ní vle�ky a komunikace 

Vle�ka spole�nosti CBI Immo je ve sledovaném úseku v nejhorším stavu. V n�kterých 

místech mizí úpln�. K�ížení s komunikací je za k�ižovatkou ulic Sladkovského a Holická. 

Povrch v míst� k�ížení je tvo�en betonovými panely, které jsou vlivem neudržování ve 

špatném stavu. Na mnohých místech je vid�t zkorodovaná obnažená výztuž. Stav na vle�ce je 

zachycen na obrázku 2.1.3.4.  

Obr. 2.1.3.4 – k�ížení železni�ní vle�ky a komunikace 



Diplomová práce 

17 

 Vzdálenost jednotlivých p�ejezd� je nedostate�ná. P�ejezdy jsou v t�sné blízkosti, 

v p�ípad� pr�jezdu vlakové soupravy firmy ADM Prague není možno odbo�it z hlavní 

komunikace, protože nákladní souprava p�i zastavení zasahuje do k�ižovatky, brání pr�jezdu 

dalších vozidel a p�edstavuje p�ekážku, kterou je nutno objet v protism�ru. 

2.1.4 Stávající dopravní zna�ení 
Dopravní zna�ení pozemní komunikace je tvo�eno svislým TP 65[4]  a vodorovným 

dopravním zna�ením TP 133 [5]. 

Svislé vodorovné dopravní zna�ení upozor�uje na tvar k�ižovatky, specifikuje hlavní a 

vedlejší komunikaci. Sou�asn� je �idi� upozor�ován na železni�ní p�ejez a v jaké vzdálenosti 

se nachází. Samotný p�ejezd je ozna�en pouze výstražným k�ížem pro železni�ní p�ejezd 

vícekolejný. Svislé dopravní zna�ení p�edstavují zna�ky: P2 – hlavní komunikace, P4 – 

vedlejší komunikace, E2b – dodatková tabulka tvaru k�ižovatky, A31a-c – náv�stní deska, 

A32b – výstražný k�íž pro železni�ní p�ejezd vícekolejný. 

Vodorovné dopravní zna�ení p�edstavuje podélná �ára p�erušovaná V2b. Dopravní 

zna�ení je zachyceno na výkrese �. C1A. 

2.1.5  Bezpe�nost pozemní komunikace 

 Komunikace III/03561 má z pohledu bezpe�nosti ur�itá úskalí. Jde hlavn� o nevhodné 

k�ížení v�tví úrov�ové stykové k�ižovatky a špatný stav p�ejezd� p�es železni�ní vle�ky. P�i 

pr�zkumu místa je komunikace rozší�ena i na krajnici, kterou �idi�i využívají k pr�jezdu 

k�ižovatkou. Rozhledové pom�ry mají ur�itá úskalí, které brání v dobrém rozhledu do 

k�ižovatky (vzrostlá zele�, teplovod, sloupy). 

 Plynulosti a pohod� p�ší dopravy brání omezení pr�chodu chodníku (sloupy ve�ejného 

osv�tlení), bezbariérové užívání v místech vjezd� firem a v n�kterých místech uvoln�ná a 

propadlá dlažba. 
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2.2        Stávající dot�ená komunikace  � / 55 

 Jedná se o místní komunikaci funk�ní skupiny B – sb�rná. Na základ� podklad�, které 

byly poskytnuty správcem komunikace  (�editelství silnic a dálnic) a po vizuální prohlídce 

byla komunikace za�azena do kategorie MS 4 26,5/19,5/50.  Komunikace je v majetku �eské 

Republiky.  

2.2.1 Komunikace pro motorová vozidla 

Komunikace v míst� mimoúrov�ového k�ížení p�es vle�ku ADM Prague s.r.o. je 

z �ásti vedena v násypu pro zm�nu výškové úrovn� a samotné k�ížená p�es dot�enou vle�ku je 

�ešeno mostním objektem vybudovaným v roce 1988. Konstrukci mostního objektu zachycuje 

obrázek 2.2.1.1 [3]. 

Obr. 2.2.1.1 – p�vodní p�í�ný �ez mostním objektem [ 3 ] 

Detailn�jší rozkreslení �ásti vedené v násypu a �ásti vedené na mostním objektu, 

v�etn� skladby vozovky, je sou�ástí výkresu �. C1A -1.  Komunikace v míst�

mimoúrov�ového k�ížení je rozd�lena d�lícím pruhem, ve kterém jsou vedeny inženýrské sít�

( kanalizace, vodovod ). V d�lícím pruhu je umíst�no ve�ejné osv�tlení. Pruh je proti vozovce 



Diplomová práce 

19 

zvýšen o cca 130mm a je porostlý travou. V ur�itém míst� je vytvo�en prostup mostní 

konstrukcí, ve kterém jsou vedeny inženýrské sít�. Situace je zachycena na obrázku 2.2.1.2. 

Obr. 2.2.1.2. – prostup mostní konstrukcí a inženýrské sít�

 Sklon komunikace je st�echovitý, v míst� mimoúrov�ového k�ížení p�ed�len d�lícím 

pásem. Voda je pomocí uli�ních vpustí svedena do kanalizace. 

2.2.2   Komunikace pro p�ší

 P�ší doprava je zajišt�na pomocí komunikací pro chodce, které jsou umíst�ny po obou 

stranách komunikace. Chodce od komunikace odd�luje silni�ní svodidlo na zvýšeném 

chodníku oproti vozovce. V míst� kde je komunikace vedena v mimoúrov�ovém k�ížení 

s železni�ní vle�kou je umíst�no zábradlí. Povrch chodníku je asfaltový a místy ve špatném 

stavu. Na mnohých místech je asfalt porušený, propadlý. Na n�kterých lokálních místech není 

v�bec. Stav komunikace pro p�ší je zachycen na obr. 2.2.2. V místech, kde bylo nutno 

komunikaci pro p�ší odd�lit od objekt�, je vybudována betonová op�rná st�na, která má 

zabezpe�it stabilitu komunikace pro p�ší. P�echod p�es vozovku je zajišt�n až v místech mimo 

k�ížení s železni�ní vlr�kou a jeho provoz �ídí sv�telná signalizace. 
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Obr. 2.2.2 – komunikace pro p�ší na mostním objektu 

2.2.3   Stávající dopravní zna�ení 

Dopravní zna�ení pozemní komunikace je tvo�eno svislým a vodorovným dopravním 

zna�ením [4][5]. 

Svislé vodorovné dopravní zna�ení v míst� mimoúrov�ového k�ížení komunikace a vle�ky 

ADM Prague je osazena dopravní zna�kou C4a – p�ikázaný sm�rem objížd�ní vpravo v míst�

rozší�ení vložením d�lícího pruhu. 

Vodorovné dopravní zna�ení p�edstavuje podélná �ára p�erušovaná V2b. Dopravní 

zna�ení je zachyceno na výkrese �. C1A. 

2.2.4  Bezpe�nost pozemní komunikace 

 Komunikace I/55 nep�edstavuje v�tší bezpe�nostní riziko. Jediné v�tší úskalí je ve 

špatném stavu poch�zí �ásti p�ší komunikace, kdy asfalt je na mnoha místech poškozen a 

pr�chozí prostor se ší�kov� m�ní  v pr�b�hu trasy komunikace. 
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2.3        Stávající stav plochy pro návrh propojení komunikaci 

 Plocha, která má být využita pro propojení komunikace III/03561 a komunikace I/55 

se nachází na pozemcích, které vlastní r�zné organizace a soukromé osoby. Dnes na t�chto 

plochách z v�tší �ásti podnikají soukromé subjekty ( autoopravna, autovrakovišt�, stavebniny 

Balus ). Blízko je i železni�ní vle�ka spole�nosti ADM Prague. Prostor je z t�chto d�vod�

dost omezen. Plocha je pom�rn� dost zastav�ná a �ást zástavby bude muset dle jednotlivých 

návrh� komunikaci ustoupit, což m�že p�edstavovat problém dohodnout se s nájemci a 

vlastníky. Stávající stav v jednom míst� zachycuje �ez B-B výkres �. C1A-1. Pro ilustraci je 

zde znázorn�n zjednodušený obrázek obr. 2.3.1. Sou�asn� je plocha mezi stavebninami Balus 

a vle�kou spole�nosti ADM Prague odd�lena betonovou zdí, která nahrazuje oplocení. T�sn�

vedle komunikace I/55  P�erovská se nachází vysoká reklamní tabule, jak je patrno z obrázku 

2.2.2. Na ploše jsou umíst�ny malé p�ístavky, které jsou nalepeny na halu a plocha je zna�n�

využívána ( naskládaný stavební materiál, autovraky a další ). 

 V plochách kde je zele�, jsou vzrostlé stromy a náletové k�oviny. Podél vle�ek je 

nefunk�ní osv�tlení  a op�rné konstrukce zajiš	ující pr�jezdný profil vle�ky. 

Obr. 2.3.1 – orienta�ní �ez B-B stávajícím stavem 
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2.4  Platný územní plán STATUTÁRNÍHO M�STA OLOMOUCE 

Platný územní plán po�ítá s výhledovým propojením komunikací III/03561 a I/55 

v rámci budování tzv. Východní tangenty. Plochy pro dopravní infrastrukturu jsou znázorn�ny 

na obrázku 2.4.1 barvou šedou, �ervenou barvou jsou znázorn�ny plochy smíšené obytné a 

barvou modrou jsou znázorn�ny plochy smíšené výrobní.  

Obr. 2.4.1 – vý�ez z platného územního plánu m�sta Olomouce
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2.5  Dopravní pr�zkum a intenzita dopravy 

Pro návrh jednotlivých variant bylo nutné zpracovat orienta�ní dopravní pr�zkum. 

Stanovišt� dopravního pr�zkumu je znázorn�no na obrázku 2.5.1.  

Obr. 2.5.1 – stanovišt� pro dopravní pr�zkum 

2.5.1 Dopravní pr�zkum 

 Dopravní pr�zkum byl proveden v pátek 21.6.2013. Místo pro dopravní pr�zkum, bylo 

zvoleno s p�ihlédnutím k dopravním zna�kám viditelných na obr. 2.5.1 ve vý�ezu. Krom�

osobních vozidel a lehkých užitkových vozidel musí všechna vozidla projet p�es místo 

stanovišt� na k�ižovatce. Jiná kratší cesta pro napojení na komunikaci I/55-P�erovská není. 

Zna�ka  B13 - zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost p�esahuje vyzna�enou mez 

(v našem p�ípad� 1,5tuny), je dopln�na o tabulku E12a – dodatková tabulka, která �íká – 

jediné vozidlo 4tuny. Na stojanu je ješt� osazena dopravní zna�ka B14 – zákaz vjezdu 

vozidel, u nichž okamžitá hmotnost p�ipadající na nápravu p�esahuje vyzna�enou. Dopravní 

pr�zkum byl proveden v dob� od 14:00hod do 18:00hod. Doba a postup byly zvoleny na 
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základ�  TP 189 [6]. Pro zachycení pr�jezdu k�ižovatkou bylo užito                        

záznamového za�ízení (videokamera). 

2.5.2 Vyhodnocení dopravního pr�zkumu 

 Digitální záznam, byl vyhodnocen a došlo k se�tení veškerých vozidel, která projela 

sledovaným úsekem. Výsledek sledování uvádí tabulka 1. Pro vyhodnocení dopravního 

pr�zkumu bylo zvoleno šest proud�, které jsou znázorn�ny v kartogramu dopravy obr. 2.5.1. 

Detailn�jší pohled na kartogram dopravy je sou�ástí p�ílohy 3. 

Tab. 1 – celkové po�ty vozidel ve sledovaném období 

Obr. 2.5.1 – kartogram dopravy – dopravního pr�zkumu 21.6.2013 ( 14-18hod ) 
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Výpo�et a p�epo�et intenzity na špi�kovou hodinu byl proveden dle [6]. Vzhledem k tomu, že 

v rámci diplomové práce bude nutno vytvo�it dv� budoucí k�ižovatky, jedna na komunikaci 

III/03561 a druhá na komunikaci I/55, byla intenzita špi�kové hodiny na základ� pr�zkumu 

stanovena pro ob� budoucí k�ižovatky. Pro k�ižovatku I/55 a návrhovou komunikaci je 

intenzita špi�kové hodiny 1466 voz/hod s 11%  chybou v odhadu p�esnosti. Pro k�ižovatku 

III/03651 a návrhovou komunikaci je intenzita špi�kové hodiny 227 voz/hod s 11% chybou 

v odhadu p�esnosti. Tabulky s výsledky pro ob� budoucí k�ižovatky jsou sou�ástí p�íloh �. 1 a 

�. 2  

 Na základ� p�epo�tu dle [6] byla špi�ková hodina stanovena u komunikace I/55 mezi 

16-17 hod ( 1481voz/hod – dle dopravního pr�zkumu ) a u komunikace III/03561 je špi�ková 

hodina mezi 15-16hod ( 276 voz/hod – dle dopravního pr�zkumu ). Rozdíl, mezi skute�nou a 

vypo�ítanou hodnotou m�že být dán používáním p�epo�tových koeficient�. 

2.5.3 Výhledová intenzita dopravy 
Pro stanovení výhledové intenzity vylo užito TP 225 [7]. Na základ� výsledk� z dopravního 

pr�zkumu a podklad� poskytnutých Magistrátem m�sta Olomouce  [8] byly zpracovány dva 

grafy, které zachycují pravd�podobný nár�st po�tu automobil� ve špi�kové hodin�. Grafy 

jsou rozd�leny na fázi povolení a výstavby. P�edpoklad životnosti k�ižovatky je 20let, 

posledních p�t let tvo�í rezervu, která zahrnuje možné problémy b�hem výstavby, jednání 

kolem pozemk�, nebo následné reklamace.  

Graf 1 – výhledová intenzita ve špi�kové hodin� na k�ižovatce návrh / I/55 
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Graf 2 - výhledová intenzita ve špi�kové hodin� na k�ižovatce návrh / III/03561 

2.5.4 Návrhové vozidlo 

Dopravní pr�zkum ukázal, že komunikace I/55 je zna�n� zatížena t�žkou nákladní 

dopravou ( náv�sové a tandemové soupravy ) a autobusovou dopravou, kterou provozuje 

Dopravní podnik m�sta Olomouce. Dopravní proudy, které budou napojeny na budoucí 

komunikaci jsou zatíženy dle pr�zkumu pouze t�žkou automobilovou dopravou. Autobusová 

doprava je nevýznamná. V dob� pr�zkumu sledovanými proudy ( 3-6 ) projel pouze jeden 

autobus od soukromé spole�nosti. Návrhová vozidla, která budou sloužit pro ov��ení 

pr�jezdnosti navrženými �ástmi komunikace, jsou zachycena na obrázku 2.5.4.1.[ 8 ]. 

Obr. 2.5.4.1 – návrhová vozidla pro ov��ení pr�jezdnosti – vle�né k�ivky 
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3. Návrhové variantní �ešení napojení na III/03561 

Návrh byl proveden pro složité území. Prostor vymezený územním plánem je pom�rn�

stísn�ný, v místech návrhu jsou železni�ní vle�ky soukromých subjekt�. Stávající k�ižovatka 

ulic Sladkovského a Holická je také v t�sné blízkosti. Území je zatíženo existencí 

inženýrských sítí, které jsou orienta�n� znázorn�ny na výkrese �. C1A. P�eložky jednotlivých 

sítí nejsou p�edm�tem této diplomové práce a ani ekonomické posouzení s nimi nepo�ítá. 

Variantní �ešení je rozd�leno na t�i úseky. První úsek ( oddíl 3 ) se bude zabývat 

k�ižovatkou komunikace, která je p�edm�tem návrhu a komunikace III/03561. Druhá �ást 

úseku ( oddíl 4 ) se bude zabývat návrhem samotné komunikace. T�etí úsek ( oddíl 5 ) bude 

�ešit k�ižovatku nov� navržené komunikace a komunikace I/55. Ekonomické posouzení          

(odborný odhad náklad�) je rozd�leno na dv� �ásti. První �ást se týká odkupu pozemk�

nutných pro výstavbu a druhá �ást �eší stavební úpravy. Veškeré návrhové prvky byly 

ov��eny pomocí vle�ných k�ivek návrhovými vozidly. V místech k�ižovatky byla užita 

rychlost 15km/hod a v místech mezi k�ižovatkami rychlost 40-50 km/hod dle jednotlivých 

variant. Pro ov��ení pr�jezdnosti bylo užito softwaru AUTOTURN 8.1. 

3.1   Napojení nové komunikace na komunikaci III/03561 – varianta 1 

Návrh po�ítá s vytvo�ením stykové k�ižovatky, do které je na vedlejší komunikaci 

vložen kapkovitý ostr�vek typu A. Návrh po�ítá se zrušením železni�ní vle�ky stavebnin 

Balus, úpravou a napojením p�ší dopravy na stávající chodníky. Základní dispozice varianty 

je na obrázku 3.1. 

Obr. 3.1 – základní dispozice - varianty 1 
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Vzdálenost os obou k�ižovatek stávající ulice Sladkovského a Holická a nov� navrženou je 

52m.  

Bude nutno provést n�které bourací práce v podob� rozebrání stávajícího chodníku, 

odstran�ní n�kolik lamp osv�tlení vle�ky a ve�ejného osv�tlení. V dalším stupni se musí 

vy�ešit p�eložení, nebo zajišt�ní chodu inženýrských sítí, které jsou stávající. 

3.1.1  Návrhové prvky k�ižovatky - komunikace 

Kapkovitý ostr�vek typu A je navržen dle �SN 736102 [8]. Základní dispozi�ní �ešení 

vychází z úhlu k�ížení komunikací na dolní hranici ( τ1 = 75o  ; τ2 = 105o ). Ší�ka jízdního 

pruhu v�etn� rozší�ení je navržena ave = 7m, parametr e = 1,8m. Nároží k�ižovatky je tvo�eno 

složenými oblouky. Tvar celého ostr�vku je uzp�soben vle�ným k�ivkám návrhových 

vozidel. Ostr�vek je proti nivelet� komunikace zvednut. V míst� p�echod� je bezbariérová 

úprava. Ostr�vek má funkci d�lící a ochrannou. Plocha prostoru pro chodce je cca 7m2. 

Plocha je dostate�ná, p�i prohlídce místa budoucí k�ižovatky prošlo p�es úsek cca 10 chodc�. 

Detailn�jší dispozice ostr�vku je na výkrese �. C2F-2. 

3.1.2  Návrhové prvky k�ižovatky – p�ší doprava 
Návrh po�ítá se za�len�ním p�ší dopravy. Nové chodníky se napojí na chodníky 

stávající. Nov� navržené chodníky mají ší�ku 2m ( 0,5 + 2x0,75m ). Nov� bude z�ízen 

p�echod pro chodce. V dalším stupni dokumentace dojde k osazení sv�tel ve�ejného osv�tlení 

pro zvýšení bezpe�nosti p�i p�echázení. Poch�zí vrstva chodníku  bude ze stejné dlažby jako 

stávající chodníky a v místech bezbariérové úpravy dojde k osazení signálních                         

( ší�ka  400mm )   a  varovných ( ší�ka  800mm ) pás� dle [2].  

3.1.3   Dopravní  zna�ení 
 Návrh po�ítá s osazením nového svislého a vodorovného dopravní zna�ení. Barevné 

provedení, tvar a význam symbol� vychází z  [5],[6]. Dopravní zna�ení je zakresleno na 

výkrese �. C2F-2. 

 Bude osazeno svislé dopravní zna�ení: P2 – hlavní pozemní komunikace + dodatková 

tabulka E2b – tvar k�ižovatky; P6 – ST
J, dej p�ednost v jízd� + dodatková tabulka E2b – 

tvar k�ižovatky;  P6 – ST
J, dej p�ednost v jízd�; C4a – p�ikázaný sm�r objížd�ní vpravo; IP6 

– p�echod pro chodce. 

 Vodorovné dopravní zna�ení tvo�í: V7 p�echod pro chodce + vodící pruhy ; V13a – 

šikmé rovnob�žné �áry ; V1a – podélná �ára souvislá. 
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3.1.4 Odborný odhad náklad� – varianta 1 
 Odborný odhad náklad� byl proveden dle publikace [10,11], dale bylo využito 

katalogu popis� a sm�rných cen stavebních prací 2013 – komunikace pozemní a letišt� [12]. 

Celkovou výši náklad� udává tabulka 2 a p�edpokládaná �ástka stavebních úprav �iní 2,6 mil. 

korun bez nutných výkup� pozemk�. 

Tab. 2 – odhad náklad� – varianta 1 
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3.2   Napojení nové komunikace na komunikaci III/03561 – varianta 2 

Návrh k�ižovatky po�ítá s vložením stykové k�ižovatky na komunikaci III/03561 ulicí 

Holická s jejím rozší�ením a vložením pruhu pro odbo�ení doleva. Dispozice je znázorn�na na 

obrázku 3.2. 

Obr. 3.2 – základní dispozice – varianta 2 

Vzdálenost os obou k�ižovatek, stávající (ulice Sladkovského a Holická) a nov�

navrženou je 70 m. Návrh zasáhne ochranné pásko celostátní trat� a od stávajícího 

železni�ního p�ejezdu je vzdálen 26 m od konce p�ejezdu se závorami �SN 766380 [14]. 

Bude nutno, provést n�které bourací práce v podob� rozebrání stávajícího chodníku      

( panely ), odfrézování stávající komunikace, napojení nové a stávající konstruk�ní vrstvy.  

3.2.1  Návrhové prvky k�ižovatky - komunikace 

Návrh k�ižovatky byl proveden dle �SN 736102 [9] a dle �SN 736102 – Z1 [13]. Do 

hlavní komunikace je vložen odbo�ovací pruh pro odbo�ení vlevo. Návrh po�ítá s návrhovou 

rychlostí 50km/hod. Úhel k�ížení komunikací  ( τ1, τ2 – 90o ). Délky jednotlivých �ástí byly 

stanoveny dle [9][13]. Délka rozši�ovacího klínu je Lr1/2 – 37, m, délka vy�azovacího úseku Lv

– 37,5m, délka zpomalovacího úseku Ld – 3 m a délka úseku �ekacího Lc – 20m. Ší�ka pruhu 

pro odbo�ení doleva je 3,25m. Ší�ka pr�b�žných pruh� je navržena na 3,5 m. Úprava nároží 

k�ižovatky je upravena dle vle�ných k�ivek návrhových vozidel. Oblouky jsou složené a 

základní hodnoty uvádí výkres �. C2F-11. 
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Návrh napojení vedlejší komunikace na komunikaci hlavní vychází z  [9], [13]. Do 

vedlejší komunikace je vložen odbo�ovací pruh pro odbo�ení doleva. Návrhová rychlost pro 

novou komunikaci byla stanovena na 40km/hod pro komunikaci sb�rnou v obtížných 

podmínkách. Sm�rov� komunikaci rozd�luje d�lící pás ší�ky 2 m. Ší�ka pr�b�žného pruhu je 

prom�nná a je 3,5m a 3,75m dle umíst�ní v situaci výkres �. C2F-11. Ší�ka pruhu pro 

odbo�ení doleva je 3,5m. Délky jednotlivých úsek� (vy�azovací, zpomalovací a �ekací) byly 

stanoveny dle �SN, ale nájezd do pruhu a jeho délka byly zv�tšeny, tak aby návrhová vozidla 

mohla vjet do pruhu a mohly se za sebe postavit dv� soupravy. Oblouky nároží k�ižovatky 

jsou totožné s oblouky k�ižovatky hlavní. 

3.2.2  Návrhové prvky k�ižovatky – p�ší doprava 

 Návrh po�ítá se zachováním komunikace pro p�ší, která v tomto úseku byla. Ší�ka 

komunikace je 2m ( 0,5+2x0,75m ). Spád komunikace pro p�ší je 2%. Komunikace pro p�ší 

je od komunikace odd�lena zvýšeným obrubníkem. Vzhledem k nenapojení chodníku na 

komunikaci Sladkovského je jeho p�ítomnost v dalším stupni na zvážení a bude se muset 

do�ešit napojení na okolní chodníky, nebo chodník zrušit. Poch�zí vrstva je navržena ze 

zámkové dlažby tl. 60mm. 

3.2.3   Dopravní  zna�ení 
 Návrh po�ítá s osazením nového svislého a vodorovného dopravní zna�ení. Barevné 

provedení, tvar a význam symbol� vychází z  [5],[6]. Dopravní zna�ení je zakresleno na 

výkrese �. C2F-2. 

 Bude osazeno svislé dopravní zna�ení: P2 – hlavní pozemní komunikace + dodatková 

tabulka E2b – tvar k�ižovatky; P6 – ST
J, dej p�ednost v jízd� + dodatková tabulka E2b – 

tvar k�ižovatky; C4a – p�ikázaný sm�r objížd�ní vpravo ; IP19 – �adící pruhy; B20a – 40 – 

nejvyšší dovolená rychlost. 

 Vodorovné dopravní zna�ení tvo�í: V13a – šikmé rovnob�žné �áry; V1a – podélná 

�ára souvislá V2b – podélná �ára p�erušovaná; V9a – sm�rové šipky; V5 -  p�í�ná �ára 

souvislá. 
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3.2.4 Odborný odhad náklad� – varianta 2 
 Odborný odhad náklad� byl proveden na publikace 1 – Zemní práce [10], publikace    

8 –Místní komunikace [11],  dále bylo využito katalogu popis� a sm�rných cen stavebních 

prací 2013 – komunikace pozemní a letišt� [12]. Celkovou výši náklad� udává tabulka 3 a 

p�edpokládaná �ástka stavebních úprav �iní 14,6 mil. korun bez nutných výkup� pozemk�. 

Tab. �.3 – odhad náklad� – varianta 2 
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3.3   Napojení nové komunikace na komunikaci III/03561 – varianta 3 

Návrh k�ižovatky po�ítá s vybudováním nové pr�se�né k�ižovatky a sm�rové a 

výškové upravení  komunikace III/03561. Nová k�ižovatka propojí ulice Sladkovského a 

Holická.  Dispozice je znázorn�na na obrázku 3.3. 

Obr. 3.3 – základní dispozice – varianta 3 

Bude nutno provést n�které bourací práce v areálu Obchodní sladovny, kompletn�

odstranit �ást komunikace III/03561, odbourat vle�ku spole�nosti Balus, IDS Cargo a  CBI 

Immo. 

3.3.1  Návrhové prvky k�ižovatky - komunikace 

Návrh k�ižovatky byl proveden dle �SN 736102 [9] a dle �SN 736102 – Z1[13]. Je 

vytvo�ena nová pr�se�ná k�ižovatka. Návrh po�ítá s návrhovou rychlosti 40 km/hod. Úhel 

k�ížení jednotlivých v�tví je v rozmezí 81o–101o. Délky jednotlivých �ástí byly stanoveny dle 

[9][13]. Délky jsou uvedeny v situa�ním výkresu, na n�kterých v�tvích byly uzp�sobeny 

vle�ným k�ivkám návrhových vozidel. Ší�ka pruhu pro odbo�ení doleva (pokud na je v�tvi) 

byla stanovena shodn� na 3,25m. Ší�ka pr�b�žných pruh� je navržena na 3,5m – 3,75m dle 

situace. Na n�kterých v�tvích bylo nutno pruh rozší�it podle vle�né k�ivky návrhového 

vozidla. Úprava nároží k�ižovatky je upravena dle vle�ných k�ivek návrhových vozidel. 
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Oblouky jsou prosté kružnicové o polom�rech 20m, 21,5m a 17m. Základní hodnoty uvádí 

výkres �. C2F-7. Jedna v�tev je rozší�ena a je zde vložen d�lící pás ší�ky 2 m, který zárove�

plní i funkci ostr�vku 

3.3.2  Návrhové prvky k�ižovatky – p�ší doprava 

Návrh po�ítá s vybudováním nových komunikací pro p�ší a s napojením na stávající 

komunikace pro p�ší. Ší�ka komunikace je 2m ( 0,5+2x0,75m ). V míst� p�ímého napojení na 

p�echod pro chodce je rozší�ena na 4,25m. Spád komunikace pro p�ší je 2%. Komunikace pro 

p�ší je od komunikace odd�lena zvýšeným obrubníkem. Poch�zí vrstva je navržena z dlaždic 

300/300/40 dle stávající dlažby na kterou se nové komunikace napojí. Pro p�echázení je 

zajišt�n p�echod pro chodce s vodícími liniemi. Dle �l. 10.1.3.3.1[16] se p�echod p�es dva 

jízdní pruhy p�ed k�ižovatkou, z nichž jeden je pro odbo�ování vlevo/vpravo p�ipouští, aniž 

by bylo nutno z�ídit sv�telnou signalizaci. 

3.3.3   Dopravní  zna�ení 
 Návrh po�ítá s osazením nového svislého a vodorovného dopravní zna�ení. Barevné 

provedení, tvar a význam symbol� vychází z  [5][6]. Dopravní zna�ení je zakresleno na 

výkrese �. C2F-7. 

 Bude osazeno svislé dopravní zna�ení: P2 – hlavní pozemní komunikace + dodatková 

tabulka E2b – tvar k�ižovatky ; P6 – ST
J, dej p�ednost v jízd� + dodatková tabulka E2b – 

tvar k�ižovatky ; C4a – p�ikázaný sm�r objížd�ní vpravo ; IP6 – p�echod pro chodce. 

 Vodorovné dopravní zna�ení tvo�í: V13a – šikmé rovnob�žné �áry ; V1a – podélná 

�ára souvislá V2b – podélná �ára p�erušovaná ; V9a – sm�rové šipky ; V7 – p�echod pro 

chodce dopln�n o vodicí linie ; V5 -  p�í�ná �ára souvislá. 

3.3.4 Odborný odhad náklad� – varianta 2 
 Odborný odhad náklad� byl proveden dle publikace 1 – Zemní práce [10], publikace 8 

–Místní komunikace [11],  dále bylo využito katalogu popis� a sm�rných cen stavebních prací 

2013 – komunikace pozemní a letišt� [12]. Celkovou výši náklad� udává tabulka 4 a 

p�edpokládaná �ástka stavebních úprav �iní 17,8 mil. korun bez nutných výkup� pozemk�. 
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Tab. 4 – odhad náklad� – varianta 3 
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4. Návrhové variantní �ešení nová komunikace 

Nov� navržená komunikace, která propojí ob� stávající ( III/03561 a I/55 ) je navržena 

jako místní komunikace sb�rná, která je umíst�na na zemní t�leso (násyp s op�rnou st�nou) 

nebo  mostní objekt ( estakádu ). Každá varianta je vedena dle jedné možnosti 

Návrh za�azuje komunikaci do kategorie MS2 9/7/40  - �SN 736110 [2]. Ší�ka prostoru 

místní komunikace se m�ní dle umíst�ní na nosnou konstrukci (násyp, estakáda, op�rná    

st�na). 

4.1   Nová navržená komunikace – varianta 1 

Návrh navazuje na nov� z�ízenou k�ižovatku na komunikaci III/03561 s kapkovitým 

ostr�vkem (oddíl 3.1). Dispozice komunikace je na obrázku 4.1. 

Sou�ástí návrhu je nutno odbourat stávající zpevn�né plochy v �ástech soukromých firem 

dle výkresu �. C2F-1. 

Obr. 4.1 – dispozice nové komunikace – varianta 1 

4.1.1  Návrhové prvky komunikace - komunikace 

Návrh komunikace byl proveden dle �SN 736110 [2] a dle �SN 736110 – Z1[16]. 

Komunikace je z �ásti vedena v násypu a z v�tší �ásti je vedena v násypu s op�rnou st�nou 

Op�rná st�na typu Tensartech Mesa, která byla doporu�ená odbornou firmou p�i konzultaci 

[17], zaru�uje dostate�nou stabilitu pro p�ekonání požadované výšky a je ji možno vystav�t 

kolmo. �ez st�nou je znázorn�n na výkrese �. C2F-3.  

Ší�ka jízdního pruhu je 3,5m. Podélný sklon komunikace byl orienta�n� navrhnut na 1,5% 

a 2,5% dle umíst�ní v situaci, polom�ry oblouk� výškového vedení trasy se pohybují 
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v polom�rech 1800m, 1000m. P�í�ný sklon je navržen st�echovitý 2,5%. Sm�rový oblouk je 

navržen v polom�ru 396,5m. Vzhledem k místu napojení a ke stísn�ným pom�r�m nebylo 

možno užít p�echodnice. Celková délka trasy v�etn� dvou k�ižovatek je 351m. Jako 

bezpe�nostního prvku je užito silni�ní svodidlo. Komunikace pro p�ší se v této �ásti návrhu 

neuvažuje. V p�ípad� vyhodnocení této varianty jako nejlepší, bude dokumentace 

rozpracována. Odvodn�ní komunikace je dáno st�echovitým sklonem a podélným sklonem, 

který odvede vodu do uli�ních vpustí. 

4.1.2   Dopravní  zna�ení 
 Návrh po�ítá s osazením nového vodorovného dopravní zna�ení. Barevné provedení, 

tvar a význam symbol� vychází z  [5][6]. Dopravní zna�ení je zakresleno na výkrese �. C2F-

2. 

 Vodorovné dopravní zna�ení tvo�í: V1a – podélná �ára souvislá. 

4.1.3 Odborný odhad náklad� – varianta 1 
 Odborný odhad náklad� byl proveden dle publikace 1 – Zemní práce [10], publikace 8 

–Místní komunikace [11],  dále bylo využito katalogu popis� a sm�rných cen stavebních prací 

2013 – komunikace pozemní a letišt� [12]. Celkovou výši náklad� udává tabulka �.5 a 

p�edpokládaná �ástka stavebních úprav �iní 10,2 mil. korun bez nutných výkup� pozemk�. 

Tab. 5 – odhad náklad� - varianta 1 
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4.2   Nová navržená komunikace – varianta 2 

Návrh navazuje na nov� z�ízenou k�ižovatku na komunikaci III/03561 Holická                  

( oddíl 3.2 ). Dispozice komunikace je na obrázku 4.2. 

Sou�ástí návrhu je nutno odbourat stávající zpevn�né plochy v �ástech soukromých firem. 

Jsou nutné drobné zásahy v areálu Obchodní sladovny. Veškeré demolice a bourací práce jsou 

zobrazeny na výkrese �. C2F-10. 

Obr. 4.2 – dispozice nové komunikace – varianta 2 

4.2.1  Návrhové prvky komunikace - komunikace 

Návrh komunikace byl proveden dle �SN 736110 [2] a dle �SN 736110 – Z1[16]. 

Komunikace je z �ásti vedena v násypu a z v�tší �ásti je vedena po mostní konstrukci              

( estakáda ). Komunikace mimoúrov�ov� k�ižuje stávající komunikaci III/03561 v míst�

k�ižovatky ulic Sladkovského a Holická. Celková dispozice této �ásti je na výkrese �.C2F-11.  

Ší�ka jízdního pruhu je 3,5m. Ve sm�rových obloucích dochází k rozší�ení jízdních pruh�

dle vle�ných k�ivek návrhového vozidla. Ší�ka je 5,3m a 5,6m. Podélný sklon komunikace byl 

orienta�n� navrhnut na 4,6% a 2,3% a -3,7% dle umíst�ní v situaci, polom�ry oblouk�

výškového vedení trasy se pohybují v polom�rech 2500m, 3000m. P�í�ný sklon je navržen 

st�echovitý 2,5%. Sm�rové oblouky jsou navrženy o polom�rech 38m + asymetrické 

p�echodnice a 405m bez p�echodnic. Vzhledem k místu napojení a ke stísn�ným pom�r�m 

nebylo možno v jednom p�ípad� užít p�echodnice. Celková délka trasy v�etn� dvou 

k�ižovatek je 688m. Jako bezpe�nostního prvku je užito silni�ní svodidlo pro násypovou �ást 

a mostní zábradelní svodidlo pro �ást vedenou na most�. Komunikace pro p�ší se v této �ásti 

návrhu neuvažuje. V p�ípad� vyhodnocení této varianty jako nejlepší, bude dokumentace 
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rozpracována. Odvodn�ní komunikace v míst� mostní konstrukce je dáno st�echovitým 

sklonem a podélným sklonem, který odvede vodu do uli�ních vpustí. V míst� násypu je 

odvodn�ní zajišt�no st�echovitým sklonem a odtokem p�es nezpevn�nou �ást krajnice do 

p�ilehlé vegetace. Vzhledem k tvaru terénu se u paty svahu nez�izuje odvodn�ní. 

4.2.2   Dopravní  zna�ení 
 Návrh po�ítá s osazením nového vodorovného dopravní zna�ení. Barevné provedení, 

tvar a význam symbol� vychází z  [5][6]. Dopravní zna�ení je zakresleno na výkrese �. C2F-

11 

Bude osazeno svislé dopravní zna�ení A1b – zatá�ka vlevo; B20a – 40 – nejvyšší 

dovolená rychlost; B26 – konec všech zákaz�; C4a – p�ikázaný sm�r objížd�ní vpravo. 

 Vodorovné dopravní zna�ení tvo�í: V1a – podélná �ára souvislá. 

4.2.3 Odborný odhad náklad� – varianta �.2 
 Odborný odhad náklad� byl proveden dle publikace 1 – Zemní práce [10], publikace 8 

–Místní komunikace [11],  dále bylo využito katalogu popis� a sm�rných cen stavebních prací 

2013 – komunikace pozemní a letišt� [12]. Celkovou výši náklad� udává tabulka 6 a 

p�edpokládaná �ástka stavebních úprav �iní 148,5 mil. korun bez nutných výkup� pozemk�. 

Tab. 6 – odhad náklad� – varianta 2 
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4.3   Nová navržená komunikace – varianta 3 

Návrh navazuje na nov� navrženou k�ižovatku  ( oddíl 3.3 ). Dispozice komunikace je na 

obrázku 4.3 

Sou�ástí návrhu je nutnost odbourat stávající zpevn�né plochy v �ástech soukromých 

firem. Je nutné odbourat objekt v areálu  Obchodní sladovny. Vle�ky IDS Cargo a Stavebniny 

Balus se nutné zrušit. Veškeré demolice a bourací práce jsou zobrazeny na výkrese �. C2F-6. 

Obr. 4.3 – dispozice nové komunikace – varianta 3 

4.3.1  Návrhové prvky komunikace - komunikace 

Návrh komunikace byl proveden dle �SN 736110 [2] a dle �SN 736110 – Z1[16]. 

Nejedná se o souvislou komunikaci, ale jedná se o propojení nové a stávajících komunikací 

p�es nov� navrženou k�ižovatku. Napojení na stávající komunikace je vedeno na násypovém 

t�lese. Komunikace, která se napojuje na komunikaci I/55 je vedena z �ásti na násypu a z �ásti 

na most�  (estakáda). Celková dispozice této �ásti je na výkrese �. C2F-7.  

Ší�ka jízdního pruhu je 3,5m. Ve sm�rových obloucích dochází k rozší�ení jízdních pruh�

dle vle�ných k�ivek návrhového vozidla. Ší�ka je 4,95m. Podélný sklon komunikace byl 

orienta�n� navrhnut na -0,5% +1,25%, 2,0% a +0,76% dle umíst�ní v situaci, polom�ry 

oblouk� výškového vedení trasy se pohybují v polom�rech 2000m. P�í�ný sklon je navržen 

st�echovitý 2,5%. Sm�rové oblouky jsou navrženy o polom�rech 250m, 150m a 80m, všechny 
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oblouky bez p�echodnic. Vzhledem k místu napojení a ke stísn�ným pom�r�m nebylo možno 

v jednom p�ípad� užít p�echodnice. Celková délka trasy v�etn� dvou k�ižovatek, je 697m a 

337m. Bylo nutno z�ídit p�t napojení pro pr�myslové objekty soukromých firem. Jako 

bezpe�nostního prvku je užito na mostním objektu zábradelního svodidla. V p�ípad�

vyhodnocení této varianty jako nejlepší bude dokumentace rozpracována. Odvodn�ní 

komunikace v míst� mostní konstrukce je dáno st�echovitým sklonem a podélným sklonem, 

který odvede vodu do uli�ních vpustí. V míst� násypu je odvodn�ní zajišt�no st�echovitým 

sklonem a odtokem p�es nezpevn�nou �ást krajnice do p�ilehlé vegetace. Vzhledem k tvaru 

terénu se u paty svahu nez�izuje odvodn�ní. 

4.3.2  Návrhové prvky komunikace  – p�ší doprava 

 Návrh po�ítá s vybudováním nových komunikací pro p�ší, které se napojí na stávající 

komunikace a to v místech nájezd� do areál� soukromých  firem. Hrany pro vstup do nájezdu 

jsou �ešeny bezbariérov�. 

4.3.3   Dopravní  zna�ení 
 Návrh po�ítá s osazením nového vodorovného dopravní zna�ení. Barevné provedení, 

tvar a význam symbol� vychází z  [5],[6]. Dopravní zna�ení je zakresleno na výkrese �. C2F-

7. 

Bude osazeno svislé dopravní zna�ení: P6 – ST
J, dej p�ednost v jízd�. 

 Vodorovné dopravní zna�ení tvo�í: V1a – podélná �ára souvislá; V2b – podélná �ára 

p�erušovaná.  

4.3.4 Odborný odhad náklad� – varianta 3 

 Odborný odhad náklad� byl proveden dle publikace 1 – Zemní práce [10], publikace 8 

–Místní komunikace [11],  dále bylo využito katalogu popis� a sm�rných cen stavebních prací 

2013 – komunikace pozemní a letišt� [12]. Celkovou výši náklad� udává tabulka 7 a 

p�edpokládaná �ástka stavebních úprav �iní 25,5 mil. korun bez nutných výkup� pozemk�. 
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Tab. 7 – odhad náklad� – varianty 3 
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5.  Návrhové variantní �ešení napojení na I/55 

Návrh byl proveden pro složité území. Prostor vymezený územním plánem je pom�rn�

stísn�ný. V míst� návrhu je železni�ní vle�ka soukromého subjektu, která sice do návrhu 

nevstupuje, ale ovliv�uje ho mostní konstrukce, která tvo�í základ mimoúrov�ového k�ížení 

železni�ní trat� a komunikace. V t�sném sousedství s návrhem napojení jsou haly soukromých 

subjekt�.  

5.1   Napojení nové komunikace na komunikaci  I/55 – varianta 1 

Návrh po�ítá s vytvo�ením stykové k�ižovatky sv�teln� �ízené. Základní dispozice 

varianty je na obrázku  5.1. 

Obr. 5.1 – základní dispozice - varianty 1 

Vzdálenost os k�ižovatky navrhované a dvou již stávajících je 129m a 170m. Norma 

�SN 736110 [2] požaduje  minimální vzdálenost 150m, ale jsou umožn�ny drobné ústupky, 

které návrh napl�uje. Organizace dopravy je vhodná a nedosáhneme minima 70m. 

Bude nutno provést n�které bourací práce, a to hlavn� upravit mostní konstrukci. 

Tento zásah si vyžádá sou�innost odborníka v oblasti statiky mostních konstrukcí. Nutno 

odbourat i reklamní sloup. Dále dojde k odbourání �ásti d�lícího pásu a demontáži sloupu 

ve�ejného osv�tlení. Odbourá se i �ást objektu v areálu stavebniny Balus. 
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5.1.1  Návrhové prvky k�ižovatky - komunikace 

Na vedlejší komunikaci jsou z�ízeny dva jízdní pruhy pro odbo�ení doleva a doprava 

se shodnou ší�kou 3,5 m. Protism�rný pruh je rozší�en dle vle�ných k�ivek návrhových 

vozidel na 3,9m. Protism�rné jízdní pruhy jsou odd�leny d�lícím pásem ší�ky 2 m.  

Detailn�jší dispozice návrhu p�ipojení je na výkrese �. C2F-2. Komunikace je posazena na 

násyp a stabilitu násypu zajiš	uje kolmá op�rná st�na typu Tensartech Mesa [17]. Nároží 

k�ižovatky je tvo�eno jedním složeným a jedním prostým kružnicovým obloukem jak udává 

PD. 

Hlavní komunikace I/55 – P�erovská, nebude návrhem po stavební �ásti prakticky 

dot�ena. Dojde pouze ke zpevn�ní plochy v míst� p�ejezdu z hlavní na vedlejší komunikaci. 

Úhel k�ížení navržených komunikací je τ1 - 100,30o. Dojde k úprav� vodorovného dopravního 

zna�ení. Provoz na hlavní a vedlejší komunikaci bude �ízen sv�telnou signalizací. 

5.1.2  Návrhové prvky k�ižovatky – p�ší doprava 
Návrh po�ítá se za�len�ním p�ší dopravy. Nové chodníky se napojí na chodníky 

stávající. Nov� navržené chodníky mají ší�ku 2m ( 0,5 + 2x0,75m ). Nov� bude z�ízen 

p�echod pro chodce. V dalším stupni dokumentace dojde k osazení sv�tel ve�ejného osv�tlení 

pro zvýšení bezpe�nosti p�i p�echázení. Poch�zí vrstva chodníku  bude betonová jako 

stávající chodníky a v místech bezbariérové úpravy dojde k osazení signálních                         

(ší�ka  400 mm)   a  varovných (ší�ka  800 mm) pás� dle [2]. V míst� d�lícího pásu je z�ízen 

ostr�vek. P�echod pro chodce bude za�len�n do signálního plánu k�ižovatky. P�echod na 

hlavní komunikaci se neuvažuje. 

5.1.3   Dopravní  zna�ení 
 Návrh po�ítá s osazením nového svislého a vodorovného dopravní zna�ení. Barevné 

provedení, tvar a význam symbol� vychází z  [5],[6]. Dopravní zna�ení je zakresleno na 

výkrese �. C2F-2. 

 Bude osazeno svislé dopravní zna�ení: P2 – hlavní pozemní komunikace; P6 – ST
J, 

dej p�ednost v jízd�;  C4a – p�ikázaný sm�r objížd�ní vpravo; IP19 – �adící pruhy; IP22 – 

zm�na místní úpravy. 

 Vodorovné dopravní zna�ení tvo�í: V7 p�echod pro chodce + vodící pruhy ; V13a – 

šikmé rovnob�žné �áry; V1a – podélná �ára souvislá; V2b  - podélná �ára p�erušovaná;   V9a 

– sm�rové šipky; V5 -  p�í�ná �ára souvislá. 
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 Sv�telné signaliza�ní za�ízení bude umíst�no standardn� dle TP 81 [21]. V dalším 

stupni PD je nutno doplnit sv�telný signaliza�ní plán. Za�ízení bude napojeno na okolní 

k�ižovatky a bude synchronizováno tak, aby provoz byl plynulý a nedocházelo ke zbyte�ným 

�ekacím interval�m na vedlejší komunikaci. Systém �ízení bude p�edm�tem dalšího stupn�

PD. 

5.1.4 Odborný odhad náklad� – varianta 1 
 Odborný odhad náklad� byl proveden na publikace 1 – Zemní práce [10], publikace 8 

–Místní komunikace [11],  dále bylo využito katalogu popis� a sm�rných cen stavebních prací 

2013 – komunikace pozemní a letišt� [12]. Celkovou výši náklad� udává tabulka 8 a 

p�edpokládaná �ástka stavebních úprav �iní 48 mil. korun bez nutných výkup� pozemk�. 

Tab. 8 –odhad náklad� - varianta 1 
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5.2   Napojení nové komunikace na komunikaci  I/55 – varianta 2 

Návrh po�ítá s vytvo�ením stykové k�ižovatky sv�teln� �ízené. Základní dispozice 

varianty je na obrázku  5.2. Tato varianta s sebou p�ináší i stavební úpravu na komunikaci 

I/55. 

Obr. 5.2 – základní dispozice - varianty 2 

Vzdálenost os k�ižovatky navrhované a dvou již stávajících je 129m a 170m. Norma �SN 

736110 [2] požaduje  minimální vzdálenost 150m, ale jsou umožn�ny drobné ústupky, které 

návrh napl�uje. Organizace dopravy je vhodná a nedosáhneme minima 70 m. 

Bude nutno provést n�které bourací práce, upravit mostní konstrukci. Tento zásah si 

vyžádá sou�innost odborníka v oblasti statiky mostních konstrukcí. Nutno odbourat i reklamní 

sloup. Dále dojde k odbourání �ásti d�lícího pásu a demontáži sloupu ve�ejného osv�tlení. 

Odbourá se i �ást objektu v areálu stavebniny Balus. Na hlavní komunikaci se odbourá 

chodník. 
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5.2.1  Návrhové prvky k�ižovatky - komunikace 

Na vedlejší komunikaci jsou z�ízeny dva jízdní pruhy pro odbo�ení doleva a doprava 

se shodnou ší�kou 3,5 m. Protism�rný pruh je rozší�en dle vle�ných k�ivek návrhových 

vozidel na 3,9 m. Protism�rné jízdní pruhy jsou odd�leny d�lícím pásem ší�ky 2 m.  

Detailn�jší dispozice návrhu p�ipojení je na výkrese �. C2F-11. Komunikace je uložena na 

mostní objekt   ( estakádu ). 

Hlavní komunikace I/55 – P�erovská bude stavebn� upravena, dojde k rozší�ení �ásti 

komunikace, aby byla zachována pr�jezdnost v p�ímém sm�ru, a dojde k vložené 

odbo�ovacího pruhu vlevo. Úhel k�ížení navržených komunikací je τ1 - 100,85o. Chodník se 

posune a pro jeho stabilitu bude v �ásti násypu postavena op�rná konstrukce a v �ásti 

mostního objektu ( stávajícího ) dojde k napojení na mostní konstrukci na základ� statického 

výpo�tu. Provoz na hlavní a vedlejší komunikaci bude �ízen sv�telnou signalizací. Nároží 

k�ižovatky je tvo�eno jedním složeným a jedním prostým kružnicovým obloukem jak udává 

PD. Celková délka úpravy na hlavní komunikaci je 203m. 

5.2.2  Návrhové prvky k�ižovatky – p�ší doprava 

Návrh po�ítá se za�len�ním p�ší dopravy. Nové chodníky se napojí na chodníky 

stávající. Nov� navržené chodníky mají ší�ku 2 m ( 0,5 + 2x0,75m ). Nov� bude z�ízen 

p�echod pro chodce. V dalším stupni dokumentace dojde k osazení sv�tel ve�ejného osv�tlení 

pro zvýšení bezpe�nosti p�i p�echázení. Poch�zí vrstva chodníku  bude betonová jako 

stávající chodníky, a v místech bezbariérové úpravy dojde k osazení signálních                         

( ší�ka  400mm )   a  varovných ( ší�ka  800mm ) pás� dle [2]. V míst� d�lícího pásu bude 

z�ízen ostr�vek. P�echod pro chodce bude za�len�n do signálního plánu k�ižovatky.  

P�echod na hlavní komunikaci se neuvažuje, dojde pouze k úprav� stávajícího 

chodníku dle PD,  jak ukazuje výkres �. C2F-11. 

5.2.3   Dopravní  zna�ení 

 Návrh po�ítá s osazením nového svislého a vodorovného dopravní zna�ení. Barevné 

provedení, tvar a význam symbol� vychází z  [5][6]. Dopravní zna�ení je zakresleno na 

výkrese �. C2F-11. 

 Bude osazeno svislé dopravní zna�ení: P2 – hlavní pozemní komunikace; P6 – ST
J, 

dej p�ednost v jízd�;  C4a – p�ikázaný sm�r objížd�ní vpravo; IP19 – �adící pruhy; IP22 – 

zm�na místní úpravy. 
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 Vodorovné dopravní zna�ení tvo�í: V7 p�echod pro chodce + vodící pruhy; V13a – 

šikmé rovnob�žné �áry; V1a – podélná �ára souvislá; V2b  - podélná �ára p�erušovaná;   V9a 

– sm�rové šipky; V5 -  p�í�ná �ára souvislá. 

 Sv�telné signaliza�ní za�ízení bude umíst�no standardn� dle TP 81 [21].  V dalším 

stupni PD je nutno doplnit sv�telný signaliza�ní plán. Za�ízení bude napojeno na okolní 

k�ižovatky a bude synchronizováno tak, aby provoz byl plynulý a nedocházelo ke zbyte�ným 

�ekacím interval�m na vedlejší komunikaci. Systém �ízení bude p�edm�tem dalšího stupn�

PD. 

5.2.4 Odborný odhad náklad� – varianta 2 

 Odborný odhad náklad� byl proveden dle publikace 1 – Zemní práce [10], publikace 8 

–Místní komunikace [11],  dále bylo využito katalogu popis� a sm�rných cen stavebních prací 

2013 – komunikace pozemní a letišt� [12]. Celkovou výši náklad� udává tabulka 9 a 

p�edpokládaná �ástka stavebních úprav �iní 124,4 mil. korun bez nutných výkup� pozemk�. 

Tab. 9 – odhad náklad� – varianta 2 
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5.3   Napojení nové komunikace na komunikaci  I/55 – varianta 3 

Návrh po�ítá s vytvo�ením stykové k�ižovatky sv�teln� �ízené. Základní dispozice 

varianty je na obrázku  5.3. 

Obr. 5.3 – základní dispozice - varianty 3 

Vzdálenost os k�ižovatky navrhované a dvou již stávajících je 129m a 170m. Norma �SN 

736110 [2] požaduje  minimální vzdálenost 150m, ale jsou umožn�ny drobné ústupky, které 

návrh spl�uje, organizace dopravy je vhodná a nedosáhneme minima 70m. 

Bude nutno provést n�které bourací práce a hlavn� upravit mostní konstrukci. Tento 

zásah si vyžádá sou�innost odborníka v oblasti statiky mostních konstrukcí. . Nutno odbourat 

i reklamní sloup. Dále dojde k odbourání �ásti d�lícího pásu a demontáži sloupu ve�ejného 

osv�tlení. Odbourá se i �ást objektu v areálu stavebniny Balus. 

5.3.1  Návrhové prvky k�ižovatky - komunikace 

Na vedlejší komunikaci jsou z�ízeny dva jízdní pruhy pro odbo�ení doleva a doprava 

se shodnou ší�kou 3,5m. Protism�rný pruh je rozší�en dle vle�ných k�ivek návrhových vozidel 

na 3,9m. Protism�rné jízdní pruhy jsou odd�leny d�lícím pásem ší�ky 2m.  Detailn�jší 

dispozice návrhu p�ipojení je na výkrese �. C2F-7. Komunikace je posazena na mostní nosnou 

konstrukci ( estakádu ). 

Hlavní komunikace I/55 – P�erovská nebude návrhem po stavební �ásti prakticky 

dot�ena. V míst� p�ejezdu z hlavní na vedlejší komunikaci dojde ke zpevn�ní plochy. Úhel 

k�ížení navržených komunikací je τ1 - 100,64o. Prob�hne úprava vodorovného dopravního 
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zna�ení. Provoz na hlavní a vedlejší komunikaci bude �ízen sv�telnou signalizací. Nároží 

k�ižovatky je tvo�eno jedním složeným a jedním prostým kružnicovým obloukem, jak udává 

PD.

5.3.2  Návrhové prvky k�ižovatky – p�ší doprava 

Návrh po�ítá se za�len�ním p�ší dopravy. Nové chodníky se napojí na chodníky 

stávající. Nov� navržené chodníky mají ší�ku 2m ( 0,5 + 2x0,75m ). Nov� bude z�ízen 

p�echod pro chodce. V dalším stupni dokumentace dojde k osazení sv�tel ve�ejného osv�tlení 

pro zvýšení bezpe�nosti p�i p�echázení. Poch�zí vrstva chodníku  bude betonová, jako 

stávající chodníky, a v místech bezbariérové úpravy dojde k osazení signálních                         

( ší�ka  400 mm )   a  varovných ( ší�ka  800 mm ) pás� dle [2]. V míst� d�lícího pásu je 

z�ízen ostr�vek. P�echod pro chodce bude za�len�n do signálního plánu k�ižovatky. P�echod 

na hlavní komunikaci se neuvažuje. 

5.3.3   Dopravní  zna�ení 

 Návrh po�ítá s osazením nového svislého a vodorovného dopravní zna�ení. Barevné 

provedení, tvar a význam symbol� vychází z  [5][6]. Dopravní zna�ení je zakresleno na 

výkrese �. C2F-7 

 Bude osazeno svislé dopravní zna�ení: P2 – hlavní pozemní komunikace; P6 – ST
J, 

dej p�ednost v jízd�;  C4a – p�ikázaný sm�r objížd�ní vpravo; IP19 – �adící pruhy; IP22 – 

zm�na místní úpravy. 

 Vodorovné dopravní zna�ení tvo�í: V7 p�echod pro chodce + vodící pruhy; V13a – 

šikmé rovnob�žné �áry; V1a – podélná �ára souvislá; V2b  - podélná �ára p�erušovaná;   V9a 

– sm�rové šipky; V5 -  p�í�ná �ára souvislá. 

 Sv�telné signaliza�ní za�ízení bude umíst�no standardn� dle TP 81 [21]. V dalším 

stupni PD je nutno doplnit sv�telný signaliza�ní plán. Za�ízení bude napojeno na okolní 

k�ižovatky a bude synchronizováno tak, aby provoz byl plynulý a nedocházelo ke zbyte�ným 

�ekacím interval�m na vedlejší komunikaci. Systém �ízení bude p�edm�tem dalšího stupn�

PD. 
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5.3.4 Odborný odhad náklad� – varianta 3 

 Odborný odhad náklad� byl proveden na publikace 1 – Zemní práce [10], publikace 8 

–Místní komunikace [11],  dále bylo využito katalogu popis� a sm�rných cen stavebních prací 

2013 – komunikace pozemní a letišt� [12]. Celkovou výši náklad� udává tabulka 10 a 

p�edpokládaná �ástka stavebních úprav �iní 100,6 mil. korun bez nutných výkup� pozemk�. 

Tab. 10 – odhad náklad� - varianta 3 
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6.  Vyhodnocení variantního �ešení 

P�i hledání variantního �ešení propojení komunikace III/03561 a I/55 byly zvažovány na 

obou komunikacích varianty se stykovou k�ižovatkou, okružní k�ižovatkou a 

s mimoúrov�ovým propojením komunikací hlavn� na komunikaci I/55. Z výsledk� ale 

vyplynulo, že napojení je možno provést variantou 1-3. Ostatní možnosti vzhledem 

k nedostatku místa nejsou možné. Železni�ní vle�ky dle jednotlivých majitel� a správc�  není 

možné zrušit, nebudou s takovým zásahem souhlasit. 

6.1 Technickou ekonomické vyhodnocení – varianta 1 

 Varianta jedna je posouzena jako celek, tak jak je navržena v PD. Pro napojení nov�

navrhované na komunikace na komunikaci III/03561 byla zvolena k�ižovatka styková s 

kapkovitým ostr�vkem, komunikace je dále vedena na násypovém t�lese, jehož stabilitu ve 

v�tším rozsahu zajiš	uje op�rná st�na. Napojení na komunikaci I/55 je zajišt�no stykovou 

k�ižovatkou se sv�telnou signalizací. Úprava na komunikaci I/55 po�ítá pouze s úpravou 

vodorovného dopravního zna�ení, kdy p�vodn� dva pr�b�žné pruhy jsou upraveny na dva 

pruhy pr�b�žné a jeden umož�uje odbo�ení doleva.  Výhledová intenzita dopravy na hlavní 

komunikaci byla vypo�tena pro rok 2042 – 2360 voz/hod. ve špi�kové hodin� a na vedlejší 

komunikaci 357 voz/hod. ve špi�kové hodin�, což p�edstavuje nár�st 894 voz/hod na hlavní 

komunikaci a u komunikace vedlejší nov� navrhované 130 voz/hod. 

Ekonomická stránka v�ci s sebou p�ináší odhad náklad� dle tabulky 11. 

Tab. 11 – celkový odhad náklad� – varianta 1 

Výhody návrhu: 

• Oproti variant� 2 a 3 má nejnižší odhadnuté náklady.

• Veškeré prvky jsou v plochách, které jsou dány územním plánem jako plochy 

dopravní infrastruktury.
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Nevýhody návrhu: 

• Nedojde k odstran�ní nep�íjemného k�ížení ulic Sladkovského a Holická. 

• Založení op�rné st�ny je v kolizi se založením halových objekt� soukromých subjekt�. 

• Rozhledové pom�ry do k�ižovatky vzdálené cca 52m (Sladkovského / Holická ) jsou 

špatné. 

• Není možno návrh z v�tší �ásti napojit na budoucí mimoúrov�ové k�ížení trati �. 270. 

• Není možno zrušit vle�ku stavebnin Balus. 

• I s malým podílem odbo�ujících vozidel doleva z komunikace I/55  budou vznikat 

nebezpe�né kolizní situace a omezí se pr�chodnost k�ižovatky. Pruh umož�uje jízdu 

rovn� anebo odbo�it doleva. 

6.2 Technickou ekonomické vyhodnocení – varianta 2 

 Varianta dv� je posouzena jako celek, tak jak je navržena v PD. Pro napojení 

komunikace nov� navrhované na komunikaci III/03561 byla zvolena k�ižovatka styková. 

Komunikace je dále vedena na násypovém t�lese v délce cca 200m a následuje vedení 

komunikace na estakád� ( mostní konstrukce ). Napojení na komunikaci I/55 je zajišt�no 

stykovou k�ižovatkou se sv�telnou signalizací. Úprava na komunikaci I/55 po�ítá 

se  zachováním dvou jízdních pruh� v p�ímém sm�ru a jeden pruh pro odbo�ení doleva. 

Výhledová intenzita dopravy na hlavní komunikaci byla vypo�tena pro rok 2042 – 2360 

voz/hod. ve špi�kové hodin� a na vedlejší komunikaci 357 voz/hod. ve špi�kové hodin�, což 

p�edstavuje nár�st 894 voz/hod na hlavní komunikaci a u komunikace vedlejší nov�

navrhovaté 130 voz/hod. 

Ekonomická stránka v�ci sebou p�ináší odhad náklad� dle tabulky 12. 

Tab. 12 – celkový odhad náklad� – varianta 2 
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Výhody návrhu: 

• Není pot�eba rušit železni�ní vle�ky. 

• Nezhoršuje stav k�ižovatky ulic Sladkovského / Holická. 

• Prostor pod estakádou je možno využít ( pr�myslové �ásti ). 

• Na I/55 – P�erovská bude zachována homogenita tahu. 

• Možnost napojení na mimoúrov�ové k�ížení trati �.270. 

Nevýhody návrhu: 

• Nutno upravit územní plán. 

• Vysoké stavební náklady. 

• Zábor zem�d�lské p�dy. 

6.3 Technickou ekonomické vyhodnocení – varianta 3 

 Varianta t�etí je posouzena jako celek, tak jak je navržena v PD. Z�ídí se úpln� nová 

k�ižovatka, která propojí ulice Sladkovského a Holická a nov� navržené propojení I/55 

P�erovská. Komunikace napojující se na stávající jsou vedeny v násypu. Nov� navržená 

komunikace je vedena v násypu i na estakád�. Napojení na komunikaci I/55 je zajišt�no 

stykovou k�ižovatkou se sv�telnou signalizací. Úprava na komunikaci I/55 po�ítá pouze 

s úpravou vodorovného dopravního zna�ení, kdy p�vodn� dva pr�b�žné pruhy jsou upraveny 

na dva pruhy pr�b�žné a jeden umož�uje odbo�ení doleva. Výhledová intenzita dopravy na 

hlavní komunikaci byla vypo�tena pro rok 2042 – 2360 voz/hod. ve špi�kové hodin� a na 

vedlejší komunikaci 357 voz/hod. ve špi�kové hodin�, což p�edstavuje nár�st 894 voz/hod na 

hlavní komunikaci a u komunikace vedlejší nov� navrhované 130 voz/hod. 

Ekonomická stránka v�ci sebou p�ináší odhad náklad� dle tabulky 13. 

Tab. 13 – celkový odhad náklad� – varianta 3 
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Výhody návrhu: 

• Ruší nevhodné k�ížení ulic Sladkovského / Holická. 

• Možnost rekultivace nevyužívané �ásti komunikace. 

• Možnost napojení na mimoúrov�ové k�ížení p�es železni�ní tra	 �. 270. 

Nevýhody návrhu: 

• Zna�ný zábor zelených ploch. 

• Nutno zrušit vle�ky spole�nosti IDS Cargo, Stavebniny Balus, CBI Immo. 

• I s malým podílem odbo�ujících vozidel doleva z komunikace I/55  budou vznikat 

nebezpe�né kolizní situace a omezí se pr�chodnost k�ižovatky. Pruh umož�uje jízdu 

rovn� anebo odbo�it doleva. 

6.4 Volba nejvhodn�jší varianty 

Zpracovatel diplomové práce vytvo�il hodnoticí kritéria, která posuzují návrhy. 

Hodnocení je provedeno body od 1 do 5, kdy nejlepší hodnota je 1 a nejhorší  hodnota 5. 

Tabulka 14  ukazuje výsledek hodnocení. 

Tab. 14 – hodnoticí kritéria 

Dle hodnoticích kritérií je nejvhodn�jší variantou varianta 2. Bude dále rozpracována 

z technického hlediska. Hlavním kritériem za sou�asného stavu je možnost realizace (�ervený 

ráme�ek). 
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7. Vybraná varianta detailní �ešení 

    7.1 Dot�ené pozemky a územní plán 

 Navržená varianta, která byla vyhodnocena jako nejlepší se nachází na katastrálním 

území Holice u Olomouce, katastrální �íslo 641227. V�tšina dot�ených pozemk� je 

v soukromém vlastnictví. Návrh po�ítá s dot�ením t�chto pozemk� pod parcelním �íslem: 

1962/1, 1922/1, 199/4, 199/3, 199/1, 199/2, 198/1, 197/1, 197/3, 1915/26, 1915/25, 1915/24, 

1915/22, 1915/1, 1444/17, 1444/3, 1444/18, 1432, 1915/23, 283, 282/6, 1923/12, 281/9, 1995, 

1996, 1997, 1998, 81/8, 281/7, 281/6, 281/5, 281/4, 1923/13, 1923/6, 1923/7, 1923/5, 1923/1, 

1992, 1993, 1994,  1923/2, 1923/3, 1923/4, 1454, 1446/1, 1444/18, 1454. Situace dot�ených 

pozemk� je zachycena na výkrese �. DUR 1. Digitální podklad poskytl [18]. 

 Vybraná varianta zasahuje i mimo dnes schválený územní plán. Pokud se bude 

varianta realizovat, je nutno provést zm�nu územního plánu anebo v rámci aktualizace 

územního plánu provést zm�nu. Aktualizace probíhá jedenkrát za �ty�i roky. 

7.2 Demolice, bourání konstrukcí - SO 01 

 Návrh po�ítá s demolicí drobných objekt� po trase navržené komunikace a bourání 

zpevn�ných ploch. Odpady, které budou vyprodukovány, budou zlikvidovány ekologicky dle 

jednotlivých zat�íd�ní dle zákona o odpadech 185/2001 Sb. v platném zn�ní. 

 Bude nutno provést kácení a vysekání náletových d�evin a vzrostlých strom�. Sou�ástí 

návrhu je také sejmutí ornice, kdy p�evážná �ást se použije na ohumusování svah� t�lesa 

komunikace v násypu a zbytek bude odvezen na místa dané rozhodnutím o vyn�tí orné p�dy 

ze ZPF. 

 P�edpokládané bourané plochy jsou znázorn�ny na výkrese �. C2F-10. 

7.3 Navržená komunikace – SO 02 

7.3.1 Sm�rové  vedení trasy 

 Návrh po�ítá s vybudováním stykové k�ižovatky na ulici Holická dle výkresu �. DUR 

2. Po�ítá se s vybudováním odbo�ovacího pruhu doleva. Vy�azovací, zpomalovací a �ekací 

úsek jsou vypo�teny dle [9]. Návrhová rychlost na komunikaci III/03561 byla odhadnuta na 

50km/hod. Na základ� t�chto návrh�, byly jednotlivé úseky vypo�teny: Lr = 75m ( Lv =40m ), 

Ld = 32m, Lc = 20m. Nároží k�ižovatky je upraveno pomocí složených oblouk�, jejichž 
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parametry jsou napsány na výkrese �. DUR 2. Ší�ka jízdního pruhu je 3,5m, pruh pro 

odbo�ení doleva má ší�ku 3,25m. K�ižovatka navazuje na nov� navrženou komunikaci.  

Základní ší�ka jízdního pruhu nov� navržené komunikace je 3,5m v jednom sm�ru. Dále je 

navržen st�edový pruh v ší�ce 2m, který je ozelen�ný. St�edový pruh je vyvýšen proti nivelet�

komunikace. Nov� navržená komunikace na k�ižovatce s ulicí  Holická umož�uje odbo�ení 

doleva z pohledu vedlejší komunikace. Ší�kové uspo�ádání je 3,5m pro pruhy umož�ující 

odbo�ení doprava, doleva a protism�rný pruh má ší�ku 3,75m. Nov� navržená komunikace má 

návrhovou rychlost Vn = 40km/hod a je  ozna�ena kategorií sb�rná. Návrh byl proveden dle 

tabulky �.2 [2]  (návrhová rychlost pro obtížné podmínky). Od výše zmín�né k�ižovatky nový 

návrh  navazuje sm�rovým obloukem s asymetrickými p�echodnicemi ve tvaru klotoidy. 

Klotoida od výše zmín�né k�ižovatky má délku 40m s parametrem A=54,772, následuje 

kružnicový oblouk polom�ru 48,05m a délky 37,4m a druhá p�echodnice délky 50m s 

parametrem A= 46,71. Sm�rový oblouk je nutno rozší�it. Základní provedení rozší�ení bylo 

provedeno dle [2] a následn� upraveno dle vle�ných k�ivek návrhových vozidel. Stísn�né 

pom�ry jiné �ešení nedovolují, aby nedošlo k zásahu do okolních objekt� ( jejich demolice ). 

 Komunikace je vedena na násypovém t�lese a z v�tší �ásti je vedena po estakád�. 

Estakáda je nutná, vzhledem k tomu, že majitelé vle�ek neuvažují nad zrušením vle�ek. Je 

nutno vle�ku mimoúrov�ov� p�ekonat. Sv�tlá výška mezi hlavou koleje a spodní úrovni 

mostovky je navržena ve výšce 5,8m. Samotná výška mostovky je uvažována 2m a 

konstrukce vozovky 0,5m. Vše bude v dalším stupni ov��eno dle statického posouzení 

konstrukce. Odstupové vzdálenosti mezi vedením vle�ky (Obchodní Sladovny a navrženou  

komunikací) respektují [14,15]. Komunikace po estakád� pokra�uje sm�rem ke komunikaci 

I/55 P�erovská. P�ímý úsek je napojen na sm�rový oblouk, který je bez p�echodnic. Jeho 

polom�r je  405m. Vzhledem ke stísn�ným pom�r�m (omezení trasou vle�ky ADM Prague a 

halovým objektem spole�nosti Stavebniny Balus) není možno využít p�echodnic, protože 

sm�rové vedení nové trasy musí respektovat polohu a konstrukci mostu (dilata�ní celek). 

Plochy které vymezuje územní plán nedovolují jiné napojení. Vjezd do nov� navržené 

k�ižovatky  (navržená komunikace / komunikace I/55) P�erovská je �ešen stykovou 

k�ižovatkou.  

Tento typ k�ižovatky umož�uje odbo�ení doleva a doprava. Jednotlivé návrhové prvky 

(vy�azovací úsek, zpomalovací a �ekací úsek) byly navrženy dle [9]  a uzp�sobeny místním 

pom�r�m. Jednotlivé délky úsek� byly stanoveny: Lv = 40m, Ld = 26m a Lc = 20m. Ší�ka 

jízdních pruh� je 3,5m. Protism�rný pruh má ší�ku 3,75m a  je lokáln� rozší�en pro možnost 
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odbo�ení návrhových vozidel. K�ižovatka je �ízena sv�telnou signalizací, která bude napojena 

na okolní k�ižovatky, aby byl zajišt�n bezpe�ný a plynulý pr�jezd k�ižovatkou. 

  7.3.2 Výškové vedení trasy

 Návrh po�ítá s napojení na komunikaci III/03561 Holická pomocí vydutého oblouku o 

polom�ru 800m. Niveleta jde ve stoupání 4,6%. Nad vle�kou Obchodní sladovny je 

provedeno vypuklé zaoblení polom�rem 2500m a niveleta stoupá ve sklonu 2,3%. V km 

0,49998 je provedeno vypuklé zaoblení polom�rem 3000m a niveleta komunikace klesá 3,7%. 

P�ed napojením na komunikaci I/55 – P�erovská je provedeno zaoblení vydutým obloukem 

polom�rem 800m. 

 Takovéto vedení trasy si vyžádalo p�ekonání vle�ek soukromých majitel�, kte�í 

neuvažují s jejich rušením a zachování pr�jezdného profilu vle�ky. 

7.3.3 Klopení vozovky 

 Klopení je navrženo ve sm�rových obloucích.  

První sm�rový oblouk  s asymetrickými p�echodnicemi má provedeno klopení kolem 

osy jízdního pásu. Z p�vodního st�echovitého sklonu 2,5% je vozovka na délce 40m 

p�eklopena a jízdní pruh má sklon dle umíst�ní +6,4% ( -6,4%) p�i�emž zelený pás si 

zachovává pouze stoupání dle podélného profilu bez p�í�ných zm�n. Tento sklon je zachován 

v délce oblouku  (48,05m). Za obloukem následuje p�echodnice a jízdní pruhy jsou klopeny 

zp�t do st�echovitého sklonu 2,5% na délce 40m. Pro p�eklopení zp�t není užito celé délky 

p�echodnice (50m). 

Druhý sm�rový oblouk má polom�r 405m a p�echodnice nemá. Nebylo možno 

navrhnout vzhledem k nedostatku místa a jedinému bodu napojení na komunikaci I/55. 

Samotný oblouk na délce 50m tvo�í místo pro p�eklopení jízdního pásu kolem své osy. 

Z p�vodního st�echovitého sklonu 2,5% je jízdní pás p�eklopen na sklon 1,3% (jednostrann�). 

Tento p�í�ný sklon je držen v délce 12,5m a následuje vrácení sklonu v délce 50m na p�vodní 

st�echovitý 2,5%.  

Výsledný sklon v p�ímé a ve sm�rových obloucích nep�esahuje 9% a není menší než 

0,5% jak uvádí [2]. 

Klopení vozovky v délce trasy je znázorn�no na výkrese �. DUR-3. 
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7.3.4 Dopravní zna�ení 

 Dojde k osazení vodorovného a svislého dopravního zna�ení dle [4,5] 

Bude osazeno svislé dopravní zna�ení: P2 – hlavní pozemní komunikace; P6 – ST
J, dej 

p�ednost v jízd�;  C4a – p�ikázaný sm�r objížd�ní vpravo; IP19 – �adící pruh; IP22 – zm�na 

místní úpravy; P2 – hlavní pozemní komunikace + dodatková tabulka E2b – tvar k�ižovatky; 

P6 – ST
J, dej p�ednost v jízd� + dodatková tabulka E2b – tvar k�ižovatky. 

 Vodorovné dopravní zna�ení tvo�í: V7 p�echod pro chodce + vodící pruhy; V13a – 

šikmé rovnob�žné �áry; V1a – podélná �ára souvislá; V2b  - podélná �ára p�erušovaná;   V9a 

– sm�rové šipky; V5 -  p�í�ná �ára souvislá. 

7.3.5  Návrh konstrukce vozovky 

 Skladba vozovky byla navržena dle TP 170 a jeho dodatku �.1 [19,20]. Návrh byl 

proveden dle p�edpokládané intenzity provozu v roce 2042 což p�edstavuje 470  nákladních 

vozidel za den. Na základ� t�chto vstupních hodnot vychází  dopravní zatížení                     

Ncd = 2 126 125 návrhových náprav. Následn� je v TP 170 dodatek �.1  zvolena konstrukce 

vozovky  D1 N1 III – P II – N6. Jednotlivé skladby jsou uvedeny níže: 

NÁSYP: 

 Asfaltový beton – obrusná vrstva ACO 11+       40mm 

 Spojovací post�ik  - 0,9kg/m2 

 Asfaltový beton – ložná vrstva ACL 16+           60mm 

Spojovací post�ik  - 0,4kg/m2 

Asfaltový beton – ložná vrstva ACP 16+           50mm 

Infiltra�ní post�ik – 0,8kg/m2 

SC C8/10         130mm 

ŠDA                                                      min.      220mm 

Celkem                                                  min.     500mm 
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ESTAKÁDA: 

 Asfaltový beton – obrusná vrstva ACO 11+       40mm 

 Spojovací post�ik  - 0,9kg/m2 

 Asfaltový beton – ložná vrstva ACL 16+           60mm 

Spojovací post�ik  - 0,4kg/m2 

Asfaltový beton – ložná vrstva ACP 16+           50mm 

St�íkaná izolace                                                 10mm 

Betonová konstrukce estakády                            bbbbbbbb

Celkem                                                  min.     1500mm 

7.3.6 Orienta�ní kapacitní posouzení k�ižovatek 

 Návrh po�ítá s umíst�ním dvou k�ižovatek, které propojí nov� navrženou komunikaci. 

Na ulici Holická je navržena styková k�ižovatky, kdy vedlejší i hlavní komunikace má pruh 

pro odbo�ení doleva. Na komunikaci I/55 P�erovská je k�ižovatka sv�teln� �ízena, kdy jak 

vedlejší taj i hlavní mají pruh pro odbo�ení doleva a na hlavní komunikaci nedojde k redukci 

jízdních pruh� proti stávajícímu stavu (z�stávají dva). Pro orienta�ní zhodnocení byla užita 

tabulka 3 z TP 188 [ 22]. Výtah je zapsán do tabulky  15. 

Typ k�ižovatky 
Maximální vozidlová kapacita  

[ voz/h ] 

Maximální celodenní kapacita   

[ voz/den ] 

Ne�ízená k�ižovatky 1500 – 2000 18000 – 24000 

Sv�teln� �ízená k�ižovatky 3000 - 6400 36000 - 77000 

Tab. 15 – p�ibližné kapacitní meze k�ižovatek 

Dle tabulky 15 ob� navržené k�ižovatky vyhoví. P�edpoklad intenzity ve špi�kové 

hodin� v roce 2042 je 1466voz/hod na komunikaci I/55 a 227voz/hod na navržené 

komunikaci. Po napojení navržené komunikace na Východní tangentu se provoz jist� zvýší, 

ale stanovení výhledové intenzity není p�edm�tem této práce. 
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7.4 P�ší doprava – SO 03 

 Návrh po�ítá se zachováním komunikace pro p�ší na ulici Holická, která v tomto 

úseku byla tvo�ena betonovými panely ší�ky 1m. Ší�ka komunikace je 2m ( 0,5+2x0,75m ). 

Spád komunikace pro p�ší je 2% sm�rem do nov� navržené komunikace. Komunikace pro 

p�ší je od komunikace odd�lena zvýšeným obrubníkem. Vzhledem k nenapojení chodníku na 

komunikaci Sladkovského, jej jeho p�ítomnost v dalším stupni na zvážení a bude nutno 

do�ešit napojení na okolní chodníky anebo chodník zrušit. Poch�zí vrstva je navržena ze 

zámkové dlažby tl. 60mm. 

Návrh pro komunikaci I/55 po�ítá se za�len�ním p�ší dopravy. Nové chodníky se 

napojí na chodníky stávající. Nov� navržené chodníky mají ší�ku 2m ( 0,5 + 2x0,75m ). Nov�

bude z�ízen p�echod pro chodce. V dalším stupni dokumentace dojde k osazení sv�tel 

ve�ejného osv�tlení pro zvýšení bezpe�nosti p�i p�echázení. Poch�zí vrstva chodníku  bude 

betonová jako stávající chodníky a v místech bezbariérové úpravy dojde k osazení signálních                         

(ší�ka 400 mm)   a  varovných (ší�ka 800 mm) pás� dle [2]. V míst� d�lícího pásu je z�ízen 

ostr�vek. P�echod pro chodce bude za�len�n do signálního plánu k�ižovatky a �ízen sv�telnou 

signalizací.. P�echod na hlavní komunikaci se neuvažuje, dojde pouze k úprav� stávajícího 

chodníku dle PD jak ukazuje výkres �. DUR-2. 

7.5 Odvodn�ní komunikací – SO 04 

Na komunikaci Holická, návrh po�ítá s odvodn�ní pomocí gravita�ního odtoku. Tento 

zp�sob odvodn�ní umož�uje p�í�ný a podélný sklon chodníku. Srážková voda je odvedena do 

rigolu. 

Nová komunikace v prostoru násypu po�ítá s gravita�ním odtokem daným p�í�ným a 

podélným uspo�ádáním komunikace. Odvodn�ní u paty svahu se nez�izuje, sklon p�ilehlého 

terénu který je vyspárován od paty svahu je p�íznivý. V prostoru estakády, jsou umíst�ny 

uli�ní vpusti, které budou odvád�t srážkovou vodu. Voda bude svedena svody a dále bude 

zasakována do okolního prost�edí a nebo napojena na kanalizaci. Jedna uli�ní vpus	 pojme 

srážkovou vodu z plochy cca 400m2 komunikace . Vpus	 je osazena kalovým košem, který 

bráni zanešení vpusti. 

Úprava na komunikaci I/55 P�erovská po�ítá s odvodn�ním pomocí uli�ních vpustí, 

které budou napojeny na stávající napojení sou�asných vpustí a odvedeny do kanalizace. 
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7.6 Ve�ejné osv�tlení – SO 05 

V dalším stupni, bude do�ešeno umíst�ní a osazení lamp ve�ejného osv�tlení                 

(komunikace I/55), které zajistí dostate�nou viditelnost na nov� navrženém p�echodu pro 

chodce a osv�tlení komunikace I/55 a napojí se na stávající lampy ve�ejného osv�tlení, které 

nezasáhl nový návrh. 

7.7  Sv�telné signaliza�ní za�ízení SSZ – SO 06 

Návrh po�ítá s �ízením k�ižovatky, která propojuje novou komunikaci a stávající 

komunikaci I/55 P�erovská. P�i provedeném pr�zkumu bylo zjišt�no, že proud na hlavní 

komunikaci P�erovská (odd�lený jízdní pás se dv�ma pruhy) je mnohem intenzivn�jší, než 

proud, který bude na nov� navržené komunikaci. Bez tohoto �ízení by bylo v dob� kolem 

špi�kové hodiny t�žké odbo�it doleva z hlavní komunikace. Z vedlejší komunikace t�žké 

odbo�ení doprava a prakticky nemožné odbo�ení doleva. 

SSZ po�ítá s osazením základního a opakovacího náv�stidla a to jak na samotné 

stojany tak u na portál nad komunikací a napojení na zdroj elektrické energie. SSZ bude �ídit 

provoz motorové i p�ší dopravy. Jeho schéma a signální plán bude rozpracován v dalším 

stupni dokumentace. 

7.8  Mostní objekty – SO 07 

Prvním mostním objektem je estakáda, která vede novou komunikaci sm�rem ke 

k�ižovatce s komunikací I/55 P�erovská. Zp�sob založení a detailní tvar mostní konstrukce 

v�etn� dilata�ních celk� bude �ešen v dalším stupni dokumentace. 

Druhý mostní objekt je stávající. Jedná se o mimoúrov�ové k�ížení komunikace I/55 

P�erovská a železni�ní vle�ky spole�nosti ADM. Most byl dle informací �SD postaven v roce 

1988. Hlavním nosným prvkem jsou nosníky KA 73/11m. V dalším stupni je nutno ve 

spolupráci se statikem ov��it únosnost a možnost dalšího využití. Na základ� posudku bude 

zvoleno vhodné napojení a stavební úpravy. 

7.9 Op�rná st�na – SO 08 

 V rámci ší�kového uspo�ádání na komunikaci I/55 P�erovská bude nutno vybudovat 

op�rnou st�nu, která zajistí stabilitu p�ilehlého chodníku a komunikace. P�edpokládá se kolmá 

st�na. O její podob� a založení bude rozhodnuto v dalším stupni dokumentace. 
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7.10 P�eložky inženýrských sítí – SO 09 

 Dle vyjád�ení správc� inženýrských sítí bude nutno v dalším stupni projednat nutné 

p�eložky, které umožní vybudování navržené komunikace. Vyjád�ení o existenci sítí je 

sou�ástí p�ílohy �. 4. 

7.11 Napojení na Východní tangentu – SO 10 
 Návrh po�ítá s možností napojení na východní tangentu. V rámci této koncepce, která 

je zahrnuta i v územním plánu m�sta Olomouce, je uvažováno s mimoúrov�ovým k�ížením 

železni�ní trati �. 270. P�edpokladem je napojení pomocí stykové k�ižovatky na navrhovanou 

trasu (varianta �.2) dle situace výkres �. DUR 2. Pro možnost odbo�ení doleva bude lokáln�

rozší�en jízdní pruh pro možnost objížd�ní vozidel, která odbo�ují doleva. V dalším stupni je 

možno zvolit i jiné ší�kové uspo�ádání. Kone�ná varianta musí být známa p�ed výstavbou. 

Dodate�ná zm�na na estakád� by byla nákladná a technicky náro�ná. Na vedlejší komunikaci 

bude z�ízen ostr�vek. Tvar a typ ostr�vku bude �ešen v dalším stupni. Celá trasa bude také 

vedena na estakád�. Za k�ižovatkou sm�rem k mimoúrov�ovému k�ížení trati je navržen 

sm�rový oblouk R = 80m se symetrickými p�echodnicemi ( l = 40m, A = 56,57 ). K�ižovatka 

na ulici Holická bude zachována a zabezpe�í obsluhu dot�eného území (rozvojové plochy) za 

Obchodní sladovnou sm�rem k železni�ní trati. Stávající železni�ní p�ejezd bude zrušen. 

 Jedná se pouze o orienta�ní návrh, nebylo k dispozici výškové zam��ení stávající trati 

a výškové zam��ení okolních pozemk� kolem železni�ní trati. 
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8. ZÁV�R 

Diplomová práce se zam��ila na nalezení nejvhodn�jší varianty p�eložky komunikace 

III/03561 mezi ulicemi Sladkovského a P�erovská v Olomouci. Byly navrženy t�i varianty 

z nichž varianty �.2 je jediná pr�chodná za sou�asného stavu v�ci. I tato varianta sebou ale 

p�ináší úskalí a to v podob� zm�ny územního plánu a pom�rn� vysokých náklad� na realizaci 

v�etn� složitých jednání se soukromými vlastníky pozemk� a objekt�. 

Z t�chto p�í�in se zpracovatel diplomové práce domnívá, že p�eložku komunikace 

III/03561 není možno �ešit jako odd�lený celek, ale za�lenit do celkové koncepce dopravy 

v rámci Východní tangenty. Provést další a podrobn�jší pr�zkumy okolí a dopravy. Etapovitá 

výstavba není vylou�ena. 

Základní požadavek na p�ipojení nákladní dopravy na ulici P�erovská je v sou�asné dob�

nejasný, protože i dopravní pr�zkum ukázal, že v�tšina nákladní dopravy v sou�asné dob�

zásobuje okolní firmy a podniky. Jen malá �ást projíždí po ulici Sladkovského a dále na ulici 

Holická, nebo obrácen�. 
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Pod�kování: 

Rád bych touto cestou pod�koval paní doc. Ing. Ivan� Mahdalové, Ph.D za odbornou 

pomoc a cenné rady, p�i vedení mé diplomové práce.   

Rád bych touto cestou ješt� pod�koval panu Ing. Martinu Lu�á�kovi za konzultaci a 

podklady pro zpracování mé diplomové práce. 

                                                                   ……………………………………. 

                                                                                            Ing. Martin Šafá�
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ŽADATEL

Martin Šafář

NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA VYŘÍZENO DNE

0100198313 840 840 840 05.09.2013

Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Diplomová práce

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100198313 ze dne 05.09.2013 o sdělení o existenci energetického
zařízení. V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo
zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:

PODZEMNÍ SÍTĚ

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v
platném znění. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž  v trase kabelového vedení může být uloženo
několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo
trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné
písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v
části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí).
Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků
energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. v platném
znění.
Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací
čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte, prosím, naši
Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné 6 měsíců od  05.09.2013 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace,
pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k
projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie
nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

S pozdravem

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
z pověření ŘDA/94/0023/2012 2. Podmínky pro provádění činností v ochranných

pásmech energetických zařízeníing. Zbyněk Businský,
vedoucí odboru Správa dat o síti,
ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02  |  IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  |

tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860

e-mail: info@cezdistribuce.cz,  www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145

Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň

ČEZ Distribuce, a. s.

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100198313.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100198313.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100198313.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100198313.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100198313.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100198313.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100198313.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100198313.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100198313.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100198313.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 9

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100198313.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 10

SKUPINA ČEZ



MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Polohopis není kopie katastrální mapy

Zakresleny jsou pravděpodobné průběhy sítí a nadmořské výšky, které nelze použít pro

návaznou výstavbu, pokud nebude jejich správnost ověřena měřením před zahájením

stavebních prací

Popis:

Vystavil: Michal Dundálek Dne: 15.7.2013 Měřítko: 1:1440
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RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1

657 02 Brno
T +420532221111

F +420545578571

E info_ds@rwe.cz

I www.rwe.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:

ČSOB  a.s.
Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Martin, Šafář
Šemberova 74/12
77900 Olomouc

datum

01.07.2013
vyřizuje

Iveta Kastnerová
naše značka

5000806507

Věc:
diplomová práce-přeložka komunikace Sladkovského

K.ú. - p.č.: Holice u Olomouce

Stavebník: Martin, Šafář , Šemberova 74/12 , 77900 Olomouc

Účel stanoviska: Neuvedeno

SMP Net, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční 
služby, s.r.o., vydává toto stanovisko: 

 Po prostudování předložené žádosti k existenci sítí Vám sdělujeme, že v zájmovém prostoru 
DOJDE K DOTČENÍ 
ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí 
Ochranné pásmo NTL, 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. 
 
Na přeložku plynárenského zařízení bude vydáno samostatné stanovisko po předložení PD.                                                 
Stávající krytí plynovodu a plynovodních přípojek musí být zachováno. 
V případě nedodržení stávajícího krytí bude plynovod nebo plynovodní přípojky přeloženy na náklad investora. 
Termín provedení přeložky a práce na přeložce mohou být prováděny jen po předchozí dohodě s odpovědným 
pracovníkem RWE Distribuční služby, s.r.o., regionální operativní správy sítí. 
Vlastnictví přeložené části plynárenského zařízení je upraveno zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 70. 
Smluvní vztahy na provedení přeložky plynárenských zařízení budou ošetřeny písemnou smlouvou mezi majitelem 
plynárenského zařízení a investorem. 
Na případnou přeložku plynárenských zařízení bude vydáno samostatné stanovisko. 
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. K zajištění bezpečnosti a spolehlivému provozu navrhujeme následující opatření: 
a)  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. 
b)  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. 
Při stavbě je nutné postupovat v souladu s ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04 a dalších souvisejících předpisů. 

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení: 
 
1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie), 
 
2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek 
stanovených v tomto 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 našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména 
trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně, 
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3) 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). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným 
vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a 
přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského 
zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném 
vytyčení bude sepsán protokol, 
 
4) 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, 
 
5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, 
rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami, 
 
6) 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, 
 
7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho 
poškození, 
 
8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno 
obnažení plynárenského zařízení v místě křížení, 
 
9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, 
výstražné fólie atd.) na telefon 1239, 
 
10) 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). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou 
kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost 
kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která 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 povinen stavebník 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. 
 
11) 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, 
 
12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky 
plynárenského zařízení. 
 
13) 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, 
 
14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné 
pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak), 
 
15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak), 
 
16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské 
zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. 
 
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. 
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Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně 
zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. 
 
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000806507 a datum 
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Iveta Kastnerová
technik PZ MS-Olomouc 3
odděl. reg. oper. správy sítí Olomouc
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420595142244
iveta.kastnerova@rwe.cz

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení



Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č.  5000806507 ze dne 01.07.2013.

Provozovatel DS: SMP Net, s.r.o.; Stavebník: Martin, Šafář , Šemberova 74/12 , 77900 Olomouc. K.ú.: Holice u Olomouce.

Legenda:

linie 
 plynovodu

NTL

STL

VTL

VVTL

nefunkční

výstavba

regulační  stanice

ochranné 

zařízení

 kabel

 elektropřípojka

kabel protikorozní 

ochrany

anodové 

uzemnění

 stanice katodové 

ochrany



VYJÁD�ENÍ O EXISTENCI SÍT� ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT� ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

SPOLE�NOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S.
vydané podle § 101 zákona �. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� (zákon o

elektronických komunikacích), ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a § 161 zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu
(stavební zákon) �i dle dalších p�íslušných právních p�edpis�

�íslo jednací: 614634/13 �íslo žádosti: 0113 959 111

D�vod vydání Vyjád�ení : Územní �ízení k rozhodnutí - o umíst�ní stavby, - o zm�n� 
využití území, - o zm�n� stavby

Platnost tohoto Vyjád�ení kon�í dne: 9. 7. 2015.

Žadatel Martin Šafá�

Stavebník Martin Šafá�
Název akce Diplomová práce - P�eložka komunikace

Zájmové území

Okres Olomouc

Obec Olomouc

Kat. území / �. parcely Holice u Olomouce

Žadatel shora ozna�enou žádostí ur�il a vyzna�il zájmové území, jakož i stanovil d�vod pro vydání Vyjád�ení o 
existenci sít� elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany  sít� elektronických komunikací 
spole�nosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Vyjád�ení).

Na základ� ur�ení a vyzna�ení zájmového území žadatelem a na základ� stanovení d�vodu pro vydání Vyjád�ení 
vydává spole�nost Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica) následující Vyjád�ení:

dojde ke st�etu

se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) spole�nosti Telefónica, jejíž existence a poloha je zakreslena v 
p�iloženém vý�ezu/vý�ezech z ú�elové mapy SEK spole�nosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s 
ustanovením § 102 zákona �. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� 
stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v p�iloženém vý�ezu/vý�ezech z ú�elové mapy SEK 
spole�nosti Telefónica vyzna�eno (dále jen Ochranné pásmo).

(1) Vyjád�ení je platné pouze pro zájmové území ur�ené a vyzna�ené žadatelem, jakož i pro d�vod vydání Vyjád�ení 
stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjád�ení pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjád�ení uvedené, zm�nou rozsahu zájmového území 
�i zm�nou d�vodu vydání Vyjád�ení uvedeného v žádosti nebo nespln�ním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto 
Vyjád�ení, to vše v závislosti na tom, která ze skute�ností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjád�ení nastane 
nejd�íve.

(2) Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen bez zbyte�ného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho zám�r, 
pro který podal shora ozna�enou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozd�ji 
však p�ed po�átkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do 
Ochranného pásma SEK, vyzvat spole�nost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, 
p�ípadn� k p�eložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prost�ednictvím zam�stnance spole�nosti Telefónica 
pov��eného ochranou sít� - Antonín R�ži�ka, tel.: 596 682 702 , 602769163, e-mail: 
antonin.ruzicka@telefonica.com (dále jen POS).

(3) P�eložení SEK zajistí její vlastník, spole�nost Telefónica. Stavebník, který vyvolal p�ekládku SEK je dle 
ustanovení § 104 odst. 16 zákona �. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm�n� n�kterých souvisejících 
zákon� povinen uhradit spole�nosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dot�eného úseku SEK, a to na 
úrovni stávajícího technického �ešení.

Telefónica Czech Republic, a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz
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�íslo jednací: 614634/13 �íslo žádosti: 0113 959 111

(4) Pro ú�ely p�eložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjád�ení je stavebník povinen uzav�ít se spole�ností Telefónica 
Smlouvu o realizaci p�ekládky SEK.

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjád�ení uvedené skute�nosti je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba 
povinen �ídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK spole�nosti Telefónica, které jsou nedílnou sou�ástí tohoto 
Vyjád�ení.

(6) Spole�nost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím ur�ené a vyzna�ené zájmové území poskytnuty veškeré 
dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli p�evzetím tohoto Vyjád�ení vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k ú�elu, pro který mu 
byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávn�n poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozši�ovat, pronajímat, p�j�ovat 
�i jinak užívat bez souhlasu spole�nosti Telefónica. V p�ípad� porušení t�chto povinností vznikne žadateli odpov�dnost 
vyplývající z platných právních p�edpis�, zejména p�edpis� práva autorského.

V p�ípad� dotaz� k Vyjád�ení lze kontaktovat spole�nost Telefónica na asisten�ní lince 14 111.

P�ílohami Vyjád�ení jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK spole�nosti Telefónica
- Situa�ní výkres (obsahuje zájmové území ur�ené a vyzna�ené žadatelem a vý�ezy  ú�elové mapy SEK)

- Informace k vyty�ení SEK

Vyjád�ení vydala spole�nost Telefónica dne: 9. 7. 2013.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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Všeobecné podmínky ochrany SEK spole�nosti Telefónica

I. Obecná ustanovení

 1. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen p�i provád�ní jakýchkoliv �inností, zejména stavebních nebo 
jiných prací, p�i odstra�ování havárií a projektování staveb, �ídit se platnými právními p�edpisy, technickými a 
odbornými normami (v�etn� doporu�ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a u�init 
veškerá opat�ení nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sít� elektronických komunikací ve 
vlastnictví spole�nosti Telefónica a je výslovn� srozum�n s tím, že SEK jsou sou�ástí ve�ejné komunika�ní sít�, jsou 
zajiš�ovány ve ve�ejném zájmu a jsou chrán�ny právními p�edpisy.                                                                                                                 

 2. P�i jakékoliv �innosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen respektovat 
ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení p�ístupu k SEK. P�i k�ížení nebo soub�hu �inností se 
SEK je povinen �ídit se platnými právními p�edpisy, technickými a odbornými normami (v�etn� doporu�ených), 
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. P�i jakékoliv �innosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m 
od krajního vedení vyzna�ené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechaniza�ních 
prost�edk� a nevhodného ná�adí.                                                                                                                                                                       

 3. Pro p�ípad porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, založené Všeobecnými 
podmínkami ochrany SEK spole�nosti Telefónica je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, odpov�dný za veškeré
náklady a škody, které spole�nosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinnosti.                                                                                       

 4. V p�ípad�, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjád�ení, nelze toto Vyjád�ení použít 
jako podklad pro vyty�ení a je t�eba požádat o vydání nového Vyjád�ení.                                                                                                        

 5. Bude-li žadatel na spole�nosti Telefónica požadovat, aby se jako ú�astník správního �ízení, pro jehož ú�ely bylo toto 
Vyjád�ení vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním �ízení, pro jehož ú�ely bylo toto 
Vyjád�ení vydáno, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                                                               

II. Sou�innost stavebníka p�i �innostech v blízkosti SEK

 1. Zapo�etí �innosti je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat 
�íslo Vyjád�ení, k n�muž se vztahují tyto podmínky.                                                                                                                                         

 2. P�ed zapo�etím zemních prací �i jakékoliv jiné �innosti je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen zajistit 
vyzna�ení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyzna�enou trasou PVSEK prokazateln� seznámí 
všechny osoby, které budou a nebo by mohly �innosti provád�t.                                                                                                                      

 3. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv t�etí osobu, jež bude provád�t zemní 
práce, aby zjistila nebo ov��ila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK p�í�nými sondami, a je srozum�n s tím, že 
možná odchylka uložení st�edu trasy PVSEK, stranová i hloubková, �iní +/- 30 cm mezi skute�ným uložením PVSEK a 
polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.                                                                                                                                                   

 4. P�i provád�ní zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen postupovat tak, 
aby nedošlo ke zm�n� hloubky uložení nebo prostorového uspo�ádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím 
pov��ená t�etí osoba, povinen zabezpe�it proti prov�šení, poškození a odcizení.                                                                                             

 5. P�i zjišt�ní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skute�ností je stavebník, nebo jím pov��ená 
t�etí osoba, povinen bez zbyte�ného odkladu p�erušit práce a zjišt�ní rozporu oznámit POS. V p�erušených pracích lze 
pokra�ovat teprve poté, co od POS prokazateln� obdržel souhlas k pokra�ování v pracích.                                                                             

 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze zem� do budovy, rozvád��e, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pov��ená 
t�etí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. 
Výkopové práce v blízkosti sloup� nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provád�t v takové 
vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních p�edpis�, technických a 
odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postup�.                                                                                          
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 7. P�i provád�ní zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba 
p�ed zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávn�n provést až poté, kdy prokazateln� obdržel souhlas 
POS.                                                                                                                                                                                                                   

 8. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do 
kabelových komor bez souhlasu spole�nosti Telefónica.                                                                                                                                   

 9. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n trasu PVSEK mimo vozovku p�ejížd�t vozidly nebo 
stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK �ádn� zabezpe�í proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo 
jím pov��ená t�etí osoba, je povinen projednat s POS zp�sob mechanické ochrany trasy PVSEK. P�i p�eprav� vysokého 
nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen respektovat výšku 
NVSEK nad zemí.                                                                                                                                                                                               

 10. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n na trase PVSEK (v�etn� ochranného pásma) jakkoliv 
m�nit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani m�nit rozsah a konstrukci zpevn�ných ploch (nap�. komunikací, 
parkoviš�, vjezd� aj.).                                                                                                                                                                                        

 11. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen manipula�ní a skladové plochy z�izovat v takové vzdálenosti 
od NVSEK, aby �innosti na/v manipula�ních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 
1m od NVSEK.                                                                                                                                                                                                   

 12. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen obrátit se na POS v pr�b�hu stavby, a to ve všech p�ípadech, 
kdy by i nad rámec t�chto Všeobecných podmínek ochrany SEK spole�nosti Telefónica mohlo dojít ke st�etu stavby se 
SEK.                                                                                                                                                                                                                   

 13. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n užívat, p�emís�ovat a odstra�ovat technologické, 
ochranné a pomocné prvky SEK.                                                                                                                                                                       

 14. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n bez p�edchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s 
p�ípadn� odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou sk�íní optických spojek, optickými spojkami, technologickými 
rezervami �i jakýmkoliv jiným za�ízením SEK. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je výslovn� srozum�n s tím, 
že technologická rezerva p�edstavuje n�kolik desítek metr� kabelu sto�eného do kruhu a ochranou optické spojky je 
sk�í� o hran� cca 1m.                                                                                                                                                                                         

 15. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen každé poškození �i krádež SEK neprodlen� od okamžiku 
zjišt�ní takové skute�nosti, oznámit POS nebo poruchové služb� spole�nosti Telefónica, telefonní �íslo 800 184 084, 
pro oblast Praha lze užít telefonní �íslo 241 400 500.                                                                                                                                       

III. Práce v objektech a odstra�ování objekt�

 1. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen p�ed zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných 
objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazateln� kontaktovat POS a zajistit u spole�nosti Telefónica
bezpe�né odpojení SEK.                                                                                                                                                                                    

 2. P�i provád�ní �inností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen v souladu 
s právními p�edpisy, technickými a odbornými normami (v�etn� doporu�ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a 
technologickými postupy provést mimo jiné pr�zkum vn�jších i vnit�ních vedení SEK na omítce i pod ní.                                                    

IV. Sou�innost stavebníka p�i p�íprav� stavby

 1. Pokud by �inností stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, k níž je t�eba povolení správního orgánu dle zvláštního 
právního p�edpisu, mohlo dojít k ohrožení �i omezení SEK, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen 
kontaktovat POS a p�edložit zakreslení SEK do p�íslušné dokumentace stavby (projektové, realiza�ní, koordina�ní atp.).                             

 2. V p�ípad�, že pro �innosti stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, není t�eba povolení správního orgánu dle 
zvláštního právního p�edpisu, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen p�edložit zakreslení trasy SEK i s 
p�íslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dot�ení 
SEK.                                                                                                                                                                                                                   
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 3. P�i projektování stavby, rekonstrukce �i p�eložky vedení a za�ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí 
vlak� a tramvají, nejpozd�ji však p�ed zahájením správního �ízení ve v�ci povolení stavby, rekonstrukce �i p�eložky 
vedení a za�ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlak� a tramvají, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí 
osoba, povinen provést výpo�et rušivých vliv�, zpracovat ochranná opat�ení a p�edat je POS. Stavebník, nebo jím 
pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n do doby, než obdrží od POS vyjád�ení k návrhu opat�ení, zahájit �innost, která by 
mohla zp�sobit ohrožení �i poškození SEK. Zp�sobem uvedeným v p�edchozí v�t� je stavebník, nebo jím pov��ená 
t�etí osoba, povinen postupovat také p�i projektování stavby, rekonstrukce �i p�eložky produktovod� s katodovou 
ochranou.                                                                                                                                                                                                           

 4. P�i projektování stavby, p�i rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras spole�nosti Telefónica
a p�ekra�uje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to v�etn� do�asných objekt� za�ízení staveništ� (je�áby, 
konstrukce, atd.), nejpozd�ji však p�ed zahájením správního �ízení ve v�ci povolení takové stavby, je stavebník nebo 
jím pov��ená t�etí osoba, povinen kontaktovat POS za ú�elem projednání podmínek ochrany t�chto radiových tras. 
Ochranné pásmo radiových tras v ší�i 50m je zakresleno do situa�ního výkresu. Je tvo�eno dv�ma podélnými pruhy o 
ší�i 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového 
za�ízení.                                                                                                                                                                                                              

 5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) spole�nosti Telefónica je stavebník, 
nebo jím pov��ená t�etí osoba, p�ed zahájením správního �ízení ve v�ci povolení správního orgánu k �innosti 
stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, nejpozd�ji však p�ed zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.                                              

 6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru 
stávajících tras a za�ízení SEK, �i do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen 
realizovat taková opat�ení, aby mohla být provád�na údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otev�eného 
plamene a podobných technologií.                                                                                                                                                                     

V. K�ížení a soub�h se SEK

 1. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen v místech k�ížení PVSEK se sít�mi technické infrastruktury, 
pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými p�edpisy stanovené 
hloubce a chránit PVSEK chráni�kami s p�esahem minimáln� 0.5 m na každou stranu od hrany k�ížení. Chráni�ku je 
povinen ut�snit a zamezit vnikání ne�istot.                                                                                                                                                        

 2. Stavebník nebo jím pov��ená t�etí osoba, je výslovn� srozum�n s tím, že v p�ípad�, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu 
�i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu �i vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umíst�ny v hloubce menší 
než 0,6 m a optické nebyly umíst�ny v hloubce menší než 1 m. V p�ípad�, že stavebník, nebo jím pov��ená osoba, není 
schopen zajistit povinnosti dle p�edchozí v�ty, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                   

 3. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen základy (stavby, op�rné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby 
dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, p�ípadn� kontaktovat POS.                                                                           

 4. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n trasy PVSEK znep�ístupnit (nap�. zabetonováním).                                            

 5. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je p�i k�ížení a soub�hu stavby nebo sítí technické infrastruktury s 
kabelovodem povinen zejména:
• pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umíst�ny v blízkosti kabelovodu ve 
vzdálenosti menší než 2 m nebo p�i k�ížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod 
kabelovodem, p�edložit POS a následn� projednat zakreslení v p�í�ných �ezech,
• do p�í�ného �ezu zakreslit také profil kabelové komory v p�ípad�, kdy jsou sít� technické infrastruktury �i 
stavby umíst�ny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
• neumís�ovat nad trasou kabelovodu v podélném sm�ru sít� technické infrastruktury,
• p�edložit POS vypracovaný odborný statický posudek v�etn� návrhu ochrany t�lesa kabelovodu pod stavbou, 
ve vjezdu nebo pod zpevn�nou plochou,
• nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani do�asn�,
• projednat s POS, nejpozd�ji ve fázi projektové p�ípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny 
v úrovni �i pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré p�ípady, kdy jsou trajektorie podvrt� a protlak� ve 
vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.                                                                                                                                                     

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_PPZP#
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Informace k vyty�ení SEK

V p�ípad� požadavku na vyty�ení PVSEK spole�nosti Telefónica se, prosím, obracejte na spole�nosti uvedené 
níže.

Telefónica Czech Republic, a.s. - st�edisko Morava st�ed

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2  140 22  Praha 4 - Michle
I�:                60193336                                                         DI�: CZ60193336

kontakt: tel: 596682853 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o. - výhradní dodavatel spole�nosti Telefónica Czech Repub

se sídlem: P�í�ná 2828/10, 746 01  Opava
I�:                43964435                                                         DI�: 

kontakt: Ivan Petráš, mobil: 724299010, e-mail: ivan.petras@smt.cz

ELTEKO, spol. s r.o.

se sídlem: b�í Jaro�k� 4063, 760 01  Zlín
I�:                46342401                                                         DI�: 

kontakt: Ladislav Zatloukal, tel.: 577103661, fax: 577158659, mobil: 603467138, e-mail: elteko@quick.cz
Pavel Hrabovský, mobil: 603 226 502, e-mail: vytycovani@seznam.cz

CLAK s.r.o.

se sídlem: Rozvadovice 66  784 01 Litovel
I�:                63323290                                                         DI�: CZ63323290

kontakt: Emil Kvapil, mobil: 602428805, e-mail: kvapil.e@iol.cz

Kabelový servis spol. s r.o.

se sídlem: Lenhartova 16, 783 51 Olomouc - Lošov
I�:                60322268                                                         DI�: CZ60322268

kontakt: Miloš Eichler, tel.: 585418765,  mobil: 777 777 010, e-mail: miloseichler@kabelovyservis.cz
František Doležal, mobil: 777777011, e-mail: posta@kabelovyservis.cz

NOVOMONT s.r.o.

se sídlem: 8.kv�tna 31, 787 01  Šumperk
I�:                25394525                                                         DI�: CZ25394525

kontakt: Old�ich Slaví�ek, mobil: 777333596, e-mail: o.slavicek@atlas.cz

Rostislav Synek

se sídlem: Komenského 538, 798 52 Konice
I�:                48465518                                                         DI�: 

kontakt: Rostislav Synek, mobil: 776578678, e-mail: rostislav.synek@seznam.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava

se sídlem: U studia 2253/28, 700 30  Ostrava-Záb�eh
I�:                44797320                                                         DI�: CZ 44797320

kontakt: Hana Hurníková, mobil: 725820758, e-mail: hhurnikova@sitel.cz

Telefónica Czech Republic, a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz
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Místo p�edpokládaného napojení na komunikace I/55 - P�erpvská

Místo p�edpokládaného vedení nov� navržené komunikace
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Místo p�edpokládaného napojení na komunikace III/03561 - Sladkovského

K�ížení železni�ní vle�ky ADM a komunikace I/55 - P�erovská


