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732017 Plesná, chodník Revoluční ulice
a) identifikační údaje
Název:

1/2018

Plesná, Revoluční ulice - chodník

Řešený stavební objekt:

SO 101 Chodník

Údaje o žadateli
Jméno, příjmení, Obchodní firma:

Město Plesná

Adresa:
IČO:

MěÚ Plesná 5. Května 301, 351 35 Plesná
IČO: 00254169

Údaje o zpracovateli dokumentace
Obchodní firma:
Adresa:
IČO:
Zodp. projektant SO :

Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o.
Náměstí krále Jiřího 6, 350 02 Cheb
IČO : 263 92 526
Ing. Petr Král, ČKAIT 0301080

b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení,
Jedná se o vybudování nového chodníku, úpravy sjezdů v trase chodníku, odvodnění
komunikace a zatrubnění stávajícího příkopu a úpravy napojení místních komunikací na ulici
Revoluční (silnice III/21240) z ulice Potoční, K parku a ulice Úzká.
Směrové řešení
Chodník je řešen šířky 1,80 - 2,00, celková délka chodníku na obou dvou stranách vlevo i
vpravo činí 568 m.
Začátek nového chodníku začíná ve st. km 0,005 a končí ve st. km 0,083 na levé stavě ve
směru staničení délky 76 m šířky 1,80. Za chodníkem pokračuje úprava připojení stávající
komunikace na silnici III/21240. Ve st. km 0,320 na levé straně ve směru staničení bude nově
umístěna autobusová zastávka „Plesná, Sibiř“. Stávající bude demontovaná a odvezena na
skládku k tomu určenou. Zastávka bude opatřena novým označníkem a hmatovou úpravou
(kontrastní pás, signální a varovný pás) nášlapná výška obruby bude +16 cm. Chodník u
zastávky je šířky 1,80 m a délky 19 m. Ve st. km 0,316 u autobusové zastávky je navrženo
místo pro přecházení a je řešen hmatovou úpravou (signální a varovný pás) přechod pro
chodce je šířky 3 m. našlapá výška obrubníku je + 2 cm.
Ve st. km 0,020, 0,040 a 0,300 jsou navržena místa pro přecházení šířky 3 m se sníženou
obrubou + 2 cm a jsou řešeny hmatovou dlažbou ze signálních a varovných pásů. Ve směru
staničení po pravé straně bude řešená nová úprava napojených ulic (Potoční, K parku a Úzká)
na silnici III/21240. Po pravé straně ve směru staničení ve st. km 0,040 až 0,300 bude
vybudován chodník v šířce 1,80m. Dále pokračuje chodník opět od st. km 0,305 do 0,489.
Styková křižovatky ulic Úzká a Revoluční je rozšířená krajnicí z R materiálu.
Sjezdy k sousedním nemovitostem jsou v současnosti položeny níže než stávající vozovka
proto budou muset být odvodněny. Dále budou řešeny hmatovou úpravou se sníženým
obrubníkem
5 cm. Řešené sjezdy jsou ve st. km 0,335, 0,360 a 0,375.
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Vybudováním chodníku se zvýši niveleta od stávajícího terénu, bude nutné výškové přeložení
plotů (tj. zvýšit podezdívky) a jejich posun dál od komunikace. Na 6 místech bude provedeno
přeložení podezdívek v celkové délce 69,75 m.
Od st. km 0,072 do st km 0,082 je navržena betonová palisáda délky 9,50 m a hloubky 0,60m.
Další bet. palisáda je od st. km 0,426 do st. km 0,466 délky 40 m hloubky 1,20 m.
Rozhledy
Rozhledy pro stykovou křižovatku Potoční x silnice III/21240, K Parku x III/21240 a stykovou
křižovatku Úzká x silnice III/21240:
Rozhledy jsou navrženy pro vozidla skupiny 1.
Délky stran rozhledových trojúhelníku v m s předností v jízdě podle uspořádání A (ČSN 73
6302 ed. 2 – změna Z1, tabulka 19).
 XB = 70 m
 XC = 65 m
 Dovolená rychlost Vp = 50 km/h
 Vzdálenost oka řidiče od okraje přilehlého jízdního pruhu 2 m
Výškové řešení.
Niveleta chodníku je navržena s ohledem na stávající stav terénu standardní. Příčný sklon
chodníku je 2,0 % v místě snížení u MPP a sjezdů je vyšší, ale nepřesahuje sklon 1 :12,5..
Podélný sklon sleduje sklon vozovky.
Zemní práce
Zemní práce se uvažují pouze v prostoru nového chodníku.
Po sejmutí humusu (tl. 15cm) bude v prostoru stávajícího objektu prodejny odtěžena zemina
na niveletu nového chodníku.
V ostatních místech po vybourání asfaltových a štěrkových vrstev bude provedeno odtěžení
zeminy na úroveň pláně nového chodníku.
Zemní pláň bude upravená, rovná a zhutněná dle ČSN 72 1006. Modul deformace zemní
pláně Edef,2 = 45 MPa pod lokálním rozšířením vozovky, modul deformace zemní pláně
Edef,2 = 30 MPa pod chodníkem. Moduly deformace jednotlivých vrstev jsou uvedeny v
kapitole Konstrukce. Při provádění zemního tělesa bude zabezpečen odtok srážkové vody
mimo staveniště. Před zahájením pokládky ochranné vrstvy budou provedeny kontrolní
zkoušky únosnosti, míry zhutnění a rovinatosti zemní pláně v rozsahu dle TKP kap. 4.
Přejímka bude za účasti stavebního dozoru a dozoru investora a zaznamená se písemně do
SD, bez ní nelze pokračovat v další pokládce. Zemní práce budou prováděny dle TKP kap. 4 a
ČSN 73 6133.
Druhy povrchů
Povrch vozovky - asfalt
Povrch autobusového nástupiště – Bet. dlažba, tl. 60 mm, barva přírodní, doporučený typ
Nostalgie viz. obrázek níže
Povrch kontrastního pásu – bet. dlažba, rozměry 200x100x60, barva černá antracit
Přídlažba – kamenná kostka malá 90/110 mm
Povrch chodníku – Bet. dlažba, tl. 60 mm, barva přírodní, 7 kamenů doporučený typ Nostalgie
viz. obrázek níže
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Povrch sjezdů – bet. dlažba, tl. 80 mm, barva přírodní, 5 kamenů doporučený typ Kampa
Hmatová úpravy – reliéfní povrch, bet. dlažba, rozměry 200x100x60 mm (v místech sjezdů
200x100x80), barva černá antracit.
Kontrastní pás – bet. dlažba tl. 60 mm, barva černá antracit, povrch hladký.
Dlažby budou přebírány zhotovitelem dle smlouvy o dílo a dle TKP kap. 1. Veškeré zkoušky a
přejímky materiálu budou zaznamenány do stavebního deníku.

Obrubníky
V celé trase ulice Revoluční budou nad vozovkou osazeny kamenné obruby OP 6 150/250
mm s horní hranou + 15 cm. Ve sjezdech bude horní hrana obruby + 5 cm nad vozovkou z OP
6 150/250 mm. Místa pro přecházení jsou řešena s horní hranou + 2 cm nad vozovkou
z obrub OP 6 150/150 mm. V místech pro oddělení chodníku a travnaté plochy bude osazena
betonová obruba ABO 16-10 80/250 mm s výškou horní hrany + 6 cm. Místy bude bet.
obruba 80/250 nahrazena palisádami ve výšce s horní hranou + 6 cm a místy bude nahrazena
podezdívkou.
Palisády
Palisády jsou řešeny z důvodu výškového převýšení mezi chodníkem a terénem. Od st. km
0,072 do st km 0,082 je navržena betonová palisáda délky 9,50 m a výšky 0,60 m, čtvercový
tvar 160x160 mm. Další bet. palisáda je od st. km 0,426 do st. km 0,466 délky 40 m hloubky
1,20 m, průměr 200 mm. Palisády jsou uloženy do bet. lože z C16/20 nXF4.
Vegetační úpravy
V prostoru určené pro travnatou plochu a vysvahování bude provedeno dosypání vhodné
zeminy, ohumusování v tl. 0,15m a založen trávník parkovým výsevem.
Odvodnění
Odvodnění silnice je do zpevněného rigolu ze žulových kostek. Rigol je sveden do nově
navržených UV v počtu 7 ks. Uliční vpusti jsou napojené na novou dešťovou kanalizaci, která
navržena v příkopu. V současnosti jsou položeny níže, než je stávající vozovka bude nutné
zajistit odvodnění stávajících sjezdů a to před branou soukromých nemovitostí. Sjezdy budou
před vraty odvodněny do žlabu s mříží, které budou napojeny do nové dešťové kanalizace.
Žlaby jsou z polymernetonu a budou uloženy do bet lože C30/37 nXF4 Třída C dl. 9,10 m, další
délky 11,14 m a 9 m. Nová DK je napojena na stávající dešťovou kanalizaci DN 250.
V ulici Potoční je přeložení stávajících žlabovek v délce 10 m š. 0,35 m.
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Zpevněný rigol
Rigol je veden podél silniční obruby a je ze žulové kostky 90/110 mm do betonu C16/20 nXF4,
Spáry jsou řešeny ze spárovací hmoty je na bázi pryskyřice. Příčný sklon rigolu je 10%. Rigol je
řešen v celkové délce 398m.
Podezdívky
V rámci stavby budou nutné přeložky stávajících podezdívek, jak výškově tak polohově.
Celkem bude 6 přeložek ze ztraceného bednění 43,5/20/25 cm. Zalité betonem s armovacími
pruty (žebírková ocel Ø10 cm).
Podezdívka ve st. km 0,340 je navržena v délce 9,20 m. Bude přesunuta a vyvýšena od hrany
nového chodníku + 10 cm.
Podezdívka ve st. km 0,355 je délky 3,82 m. Nová podezdívka bude vyvýšená, přesunutá a
bude nové oplocení. Oplocení bude stejného provedení, jako bylo původně.
Podezdívka ve st. km 0,360 je délky 3,80 m. Nová podezdívka bude vyvýšená, přesunutá a
bude nové oplocení. Oplocení bude stejného provedení, jako bylo původně.
Podezdívka ve st. km 0,370 je délky 5,10 m. Nová podezdívka bude vyvýšená, přesunutá a
bude nové oplocení. Oplocení bude stejného provedení, jako bylo původně.
Podezdívka ve st. km 0,375 je délky 1,60 m. Nová podezdívka bude vyvýšená, přesunutá a
bude nové oplocení. Oplocení bude stejného provedení, jako bylo původně.
Podezdívka od st. km 0,381 je délky 46,23 m. Nová podezdívka bude vyvýšená a bude nové
oplocení. Oplocení bude stejného provedení, jako bylo původně.
Autobusový přístřešek
Stávající autobusový přístřešek bude demontován a odvezen do skladu investora. Nový
autobusový přístřešek bude umístěn na místo dle situace. Přístřešek bude z ocelové nosné
konstrukce, bezúdržbová, žárově zinkovaná. Dále konstrukci tvoří střecha z bezpečnostního
skla, 2x boční a zadní výplně také z polykarbonátu, vestavěná lavička.
V místě vyznačeném v situaci se provede výkop a betonáž patek přístřešku, patky budou o
velikosti 0,50 x 0,50 x 0,80 m z betonu C 20/25 nXF1. Na sloupy přístřešku se navaří patní
plechy a provede se ukotvení chemickými kotvami do patek. Provede se montáž přístřešku,
nové výplně a nový ochranný nátěr konstrukce. Na nástupiště bude doplněn odpadkový koš.
Rozměr přístřešku 4 x 1,5 m.
Ocelové sloupky - 80 x 80 mm na patky k upevnění do betonového fundamentu
(přišroubováním)
- Střecha - rám složený ze 2 hliníkových profilů 60x40 mm a ze dvou okapů
- Klenba - 6 mm silný polykarbonát s anti - UV ochranou, vyztuženo hliníkovými obloukovými
profily
- Zadní stěna krytá bezpečnostním sklem silným 8 mm
- Povrchová úprava: RAL 9007
c) vyhodnocení průzkumů a pokladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní
údaje, geotechnický průzkum atd.),
Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace
- Fotodokumentace současného stavu
- Zaměření
- Katastrální mapa 9/2017
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- Územní plán – účinnost ode dne 28. 12. 2009
- Podklady správců a vlastníků inženýrských sítí
- Dendrologický průzkum








Podzemní a nadzemní NN ve správě ČEZ Distribuce, a.s., které je stanoveno zákonem
458/2000 Sb. 1m na obě strany od krajního kabelu.
Nadzemní VN ve správě ČEZ Distribuce, a.s., které je stanoveno zákonem 458/2000 Sb. bez
izolace 7m na obě strany od krajního kabelu. (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do
31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data
činí 7 metrů) Pro vodiče s izol 2 metr.
Plyn STL ve správě RWE GasNet, s.r.o., které je stanovené zákonem č. 458/2000 Sb. 1m na
obě strany.
Sdělovací vedení ve správě Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které je stanoveno
ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb. 1,5 m na obě strany od vnějšího kabelu.
Vodovod a kanalizační stoky ve správě CHEVAK CHEB s.r.o., které činí do průměru 500mm
včetně, 1,5m. V souladu se zákonem 274/2001 Sb. § 23.

Při výstavbě je nutné respektovat vyjádření správců podzemních vedení a těchto dbát. Trasy sítí
zakreslené v situaci jsou pouze orientační podle podkladů poskytnutých správcem příslušné sítě.
Skutečný průběh trasy bude vytyčen na stavbě, zhotovitel provede vizuální kontrolu tras s
projektem, na možné odchylky upozorni při přejímce staveniště.
Při výstavbě v ochranných pásmech je nutné respektovat podmínky uvedené ve vyjádření správců
podzemních vedení! Realizace stavby bude probíhat v souladu s ČSN 73 6005 „Prostorové
uspořádání sítí technického vybavení“.
d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby,
Objektu SO 101 budou předcházet přeložka inženýrské sítě nového VO SO 431 A nově
navrženého SO 301.
e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů,
Nové konstrukce jsou navrženy dle „ Dodatek TP 170“.
Vstupní údaje pro návrh konstrukce:
- klimatické podmínky: a) Klimatická oblast IV.
b) Nadmořská výška do 600 m. n. m.
c) průměrná teplota vzduchu v této oblasti je 7,1 – 8,0 °C
d) Území se nachází v mírně teplé klimatické oblasti MT 3
e) Návrhová hodnota indexu mrazu Imd = 500-600 °C den
f) Roční úhrn srážek 701 – 800 mm vodního sloupce
- Návrhová úroveň porušení vozovky D1
- Třída dopravního zatížení TDZ = IV
- Spolehlivost stanovení charakteristické hodnoty poměru únosnosti CBR v závislosti na třídě
dopravního zatížení 75%
- Požadované minimální moduly přetvárnosti na pláni komunikace Edef,2 = 45 MPa.
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Typ A: Rozšíření vozovky a úprava je navržena dle TP 170: D1-N-1-IV-PIII
40 mm

150

ACO 11
2
PS-E 0,25 kg/m
ACP 16+
2
PI 1,5-2,0 kg/m
MKZ 0/45

200 mm
470 mm

ŠDA 0/32
Celkem

80 mm

asf. beton pro obrusné vrstvy
Spojovací postřik
Asf. Bet. pro podkladní vrstvy
Infiltrační postřik
Mechanicky zpevněné
kamenivo
Štěrkodrť

Edef,2=80 MPa

ČSN EN 13108-1
ČSN 73 6129
ČSN EN 13108-1
ČSN 73 6129
ČSN 73 6126-1

Edef,2=45 MPa

ČSN 73 6126-1

Edef,2=130 MPa

Typ B: konstrukce sjezdu je navržena dle TP 170: D2-D-1-O-PIII
80 mm
40 mm
150 mm
150 mm
270 mm

Bet. dlažba
Lože ze ŠD 2/5
ŠDB 0/32
ŠDB 0/63
Celkem

Betonová dlažba
Štěrkodrť
Štěrkodrť
Štěrkodrť

Edef,2=70 MPa
Edef,2=45 MPa
Edef,2=45 MPa

ČSN 73 6131
ČSN 73 6126-1
ČSN 73 6126-1
ČSN 73 6126-1

Typ C: konstrukce chodníku je navržena dle TP 170: D2-D-1-CH-PIII
60 mm
30 mm
150 mm
240 mm

Bet. dlažba
Lože ze ŠD 2/5
ŠDB 0/32
Celkem

Betonová dlažba
Štěrkodrť
Štěrkodrť

Edef,2=50 MPa
Edef,2=30 MPa

ČSN 73 6131
ČSN 73 6126-1
ČSN 73 6126-1

Typ D: Nový kryt vozovky a úprava je navržena dle TP 170: D1-N-1-IV-PIII
100 mm
40 mm
60 mm
100 mm

ACO 11
2
PS-E 0,25 kg/m
ACP 16+
Celkem

Odfrézování vozovky
asf. beton pro obrusné vrstvy
Spojovací postřik
Asf. Bet. pro podkladní vrstvy

Edef,2=130 MPa

ČSN EN 13108-1
ČSN 73 6129
ČSN EN 13108-1

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní
komunikace
Odvodnění stávající komunikace a chodníku je řešeno do kamenné přídlažby ve spádu 10%,
která je svedena do 7 nových uličních vpustí. Vpusti jsou napojené na novou dešťovou
kanalizaci.
Drenáž bude vždy napojena do šachet v max. do vzdálenosti 50 m. Drenáž je řešená v celkové
délce 243 m. Drenáž bude z Polyvinylchloridu, DN 160, a bude perforovaná.
g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro
provozní informace a dopravní telematiku,
Svislé dopravní značení (SDZ)
Stávající nevhodné SDZ bude odstraněno a nahrazeno novými.
Vodorovné dopravní značení (VDZ)
VDZ autobusového zálivu je tvořeno z retroreflexní bílé barvy z V11a (0,50/0,50/0,20).
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h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu,
Postup výstavby je navržen v příloze E. Níže je uveden předpoklad rozdělení stavby na
stavební fáze, které budou realizované za omezení provozu. Řízení provozu bude zajišťovat
přechodné dopravní značení instalované v souladu s TP 66.
Provoz na silnici III/21240 bude zúžen do jednoho jízdního pruhu. Bude zachován provoz
v obou směrech střídavým provozem. Řízení provozu bude zabezpečeno třemi světelnými
signalizacemi (v jednotlivých etapách ulice Potoční, K parku a Úzká). Pracovní místo bude dle
TP 66 schéma B/6.
Fáze budou vždy probíhat po 200m. Celkem budou 3 fáze.
Fáze
I. fáze od st. km 0,000 do st. km 0,200
II. fáze od st. km 0,200 do st. km 0,400
III. fáze od st. km 0,400 do st. km 0,536
i) vazba na případné technologické vybavení,
Nejsou.
j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících
dimenzí a průřezů,
Stavba nevyžaduje výpočty.
k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se
staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Chodník je v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Jedná se dle vyhlášky o stavbu pozemních
komunikací a veřejného prostranství. Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové
přechody a ostatní pochozí plochy budou umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý
pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními
chodci. Technické řešení společné stezky pro pěší a cyklisty bude řešeno dle vyhlášky a jejich
příloh č. 1 a 2 k této vyhlášce. Chodník bude upraven dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 398/2009
Sb. 1. Komunikace pro chodce a vyhrazená stání. V místech křížení chodníku s komunikacemi
jsou navrženy varovné a signální pásy z hmatné dlažby. Tato místa (přechody pro chodce a
místa pro přecházení atd.) budou upravena dle odst. 2. Přechody pro chodce, místa pro
přecházení a koridory pro přecházení tramvajového pásu příloha č. 2 k vyhlášce č. 398/2009
Sb. Dále Varovné pásy, signální pás a jejich vzhled a rozměry budou řešeny dle přílohy č. 1 k
vyhlášce odst. 1.2.4. Varovný pás a odst. 1.2.2. Signální pás. V místech, navržených k
přecházení, je silniční obrubník snížen na +2 cm nad vozovku. Hmatné úpravy u přechodu pro
chodce a u míst pro přecházení jsou zobrazeny v situaci. Nástupiště autobusové zastávky
bude opatřeno signálním pásem k navedení do místa nástupu do autobusu. Nástupiště
autobusové zastávky bude dále upraveno dle požadavků uvedených v odst. 3. Nástupiště
veřejné dopravy a zpevněné plochy na železnici příloze č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. Výkopy
a staveniště bude zabezpečeno, tak aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností
pohybu nebo orientace ani jiné osoby. Umístění a zabezpečení městského mobiliáře, staveb
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pro reklamu, informačních a reklamních zařízení a obdobných konstrukcí bude respektovat
přirozený pohyb chodců.
Bezbariérové řešení je dle B.4 bezbariérové užívání.
V Chebu, dne 29. 01. 2018

Vypracoval:
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Ing. Veronika Šulková
Ing. Petr Král

