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Benešova 97, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 523 226, 605 424 070, fax: 327 525 344, e-mail: ondrak.kh@seznam.cz

C.1 - Technická zpráva 

1. Identifikační údaje

 1.1. Identifikační údaje stavebníka

Stavebník:           Obec Štipoklasy

Štipoklasy 20,

284 01 

  IČ:  00 640 409

 1.2. Identifikační údaje stavby

Název stavby:   ŠTIPOKLASY - cesta Ke Starému rybníku, oprava povrchu

Místo stavby:    Štipoklasy, okres Kutná Hora

Kraj: Středočeský

Katastrální území:Štipoklasy u Černín,  620301

Zhotovitel stavby: není určen, bude vybrán ve výběrovém řízení

 1.3. Identifikační údaje projektanta

Projektant:        Ing. Miroslav Ondrák, 

Bahno 8, 284 01 Kutná Hora

IČ: 641 75 367

 1.4. Dokumentace

stupeň dokumentace: DPS

datum: leden 2019

číslo zakázky: 031/2018
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2.     Umístění stavby

Stavba se nachází  na jihozápadním okraji  katastrálního území obce Štipoklasy,  v
prostoru oblasti „Starý rybník“  na pozemcích parcelní číslo KN 752 a 757 v katastrálním
území Štipoklasy u Černín, č. k.ú. 620 301, (viz příloha „C.6 Vlastnické vztahy“.

Jedná se o stávající místní komunikaci se zpevněným povrchem na konci životnosti,
poškozeným provozem a stékající dešťovou vodou.

V místě křížení s železniční tratí Kutná Hora Zruč, železniční přejezd v žkm 20,779,
zasahuje stavba do ochranného pásma dráhy.

Stavba se téměř v celé délce nachází v ochranném pásmu lesa.

3.      Podklady
  
Pro vypracování projektu byly použity tyto podklady:

1. digitální mapa KN - DKM

2. vyjádření správců inženýrských sítí

3. pochůzka po předmětné lokalitě za účasti zástupce investora

4.      Charakteristika staveniště – stávající stav 
 

Předmětem  dokumentace  je  obnova  povrchu  místní  komunikace v  oblasti  „Starý
rybník“ v obci Štipoklasy.

Jedná se místní komunikaci funkční skupiny C - obslužná uspořádání MO1k, -/4/30,
která  zajišťuje  přístup  ke  stávající  zástavbě  složené  zejména  z  rekreačních  objektů  a
atraktivit cestovního ruchu. 

Dotčená místní komunikace je napojena na silnici II. třídy č. 126 Zruč nad Sázavou -
Kutná  Hora  a  to  v  silničním  kilometru  jako  hlavní  připojovací  komunikace  k  výše
jmenované oblasti „U Starého rybníka“. Prochází mezi přilehlými polními pozemky k lesu,
kde kříží železniční trať Kutná Hora – Zruč nad Sázavou v železničním kilometru 20,779.
Prochází dále mezi lesními pozemky a na konci  úseku v km 0,716 30 staničení opravy
navazuje na komunikace u katastrálním území Zbraslavice. 

Stávající  vozovka  je  zpevněná,  povrch  je  tvořen  asfaltovým  betonem,  narušen
množstvím  rozsáhlých  výtluků,  které  jsou  na  mnoha  místech  již  dříve  vyspravovány
živičnými záplatami. Tyto jsou ve značném stupni poškození,  dochází k zatékání dešťové
vody a dalšímu narušování a rozpadu krytu vozovky. V okolí výsprav se dále rozvíjí hustá
síť podélných i příčných trhlin.

 Šířka vozovky je 3,00 – 3,50 m, po obou stranách vozovky je zelený pruh, šířka
volného prostoru je cca 6,00 – 8.00 m. V km 0,000 – 0,924 má vozovka oboustranný příkop,
v km 0,947 – 1,074 jednostranný příkop.

5. Zábor pozemků

Stavba se nachází na pozemcích parcelní číslo KN 752 a 757 v katastrálním území
Štipoklasy u Černín, č. k.ú. 620 301, (viz příloha „C.6 Vlastnické vztahy“).
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6.      Technický popis stavby

6.1. Navrhovaný stav

V rámci zajištění bezpečnosti provozu na místních komunikacích, zlepšení životního

prostředí,  zejména  snížení  prašnosti  a  zlepšení  přístupu  k  jednotlivým  objektům

potencionálního hospodářského rozvoje, bylo rozhodnuto o opravě povrchu uvedené místní

komunikace coby nejdůležitější příjezdové komunikaci celé oblasti.

Přístupová komunikace je navržena jako jednopruhová, obousměrná, šíře 3,50 m s

jednostranným sklonem,  s povrchem živičným, oboustranně  opatřena zpevněnou krajnicí

šíře 0,50 m. 

Funkční skupina komunikace C – obslužná.

6.2. Návrh opravy

Nově  navržená  úprava spočívá v realizaci nové obrusné vrstvy po předchozí opravě
poruch.  Při tom  bude  respektováno  stávající  prostorové  uspořádání  dané  uspořádáním
komunikací a zástavbou.   

Komunikace bude nejdříve v celé ploše očištěna, z krajnic vozovek bude odstraněn
nános,  který brání  volnému odtoku dešťové vody.  Jednotlivé hloubkové poruchy budou
očištěny, opatřeny spojovacím nátěrem, vyplněny a vyrovnány vrstvou ACP 22 S 50/70,
ČSN EN 13 108-1. 

Na očištěnou a opravenou plochu bude nanesen spojovací postřik z asfaltové emulze
v  množství  do 0,70 kg/m2  a  v  celé  ploše  bude  provedena  pokládka  živičného  koberce
ACO 16 S 50/70,  ČSN EN 13 108-1 tl. 50 mm.

Po provedení nové obrusné vrstvy budou dosypány a upraveny krajnice komunikace.

délka komunikace:   716,30 m
šířka komunikace:       3,50 m + oboustranná krajnice š. 0,50 m 
celková plocha vč. rozjezdů a napojení: 2570,00 m2

Konstrukce vozovky 

1. ACO 11 S 50/70   ČSN EN 13 108-1 tl.  50 mm
2. spojovací postřik
3. ACP 22 S 50/70   ČSN EN 13 108-1 tl.  dle hloubky výtkuků

6.3. Odvodnění vozovky

Odvodnění  vozovky bude řešeno příčným sklonem do stávajících odvodňovacích

příkopů, které budou v rámci rekonstrukce komunikací pročištěny.
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7.    Podzemní vedení 

V  prostoru  komunikace  se  nachází  vzdušné  vedení  VN  ČEZu,  u  železničního
přejezdu  trasa  telekomunikačního  vedení  ČD  –  telematika  a  podél  komunikace  je
neprovozovaná trasa SEK CETIN

Vzhledem  ke  zvoleným  postupům  a  technologiím  se  budou  práce  na  opravách
povrchu odbývat v horní části konstrukce vozovky nebudou dotčeny podzemní inženýrské
sítě.

Před zahájením stavebních prací zajistí zhotovitel vytyčení podzemních vedení
na staveništi

8.     Provádění stavby

Práce budou prováděny za úplné uzavírky komunikace s vyloučení provozu.

Nejdříve budou odstraněny nánosy z krajnic a pročištěny příkopy, bude provedeno
očištění a vyrovnání podkladu, jednotlivé hloubkové poruchy budou očištěny,  opatřeny
spojovacím nátěrem, vyplněny a vyrovnány. Po celoplošné aplikaci spojovacího postřiku
na  očištěný  stávající  povrch  bude  položena  nová  obrusná  vrstva.  Na  závěr  budou
provedeny dokončovací práce (doplnění krajnic, terénní úpravy a pod)

Staveniště je přístupné po veřejné komunikaci. Pro uskladnění materiálu se využijí
přilehlé plochy.

Deponie stavebního materiálu a místa skládkování výkopku je nutné ověřit u investora
s ohledem na aktuální možnosti v době realizace

9. Dopravní značení
 

Práce  budou  prováděny  za  úplné  uzavírky  komunikace  s  vyloučení  provozu.
Uzavírka bude realizována v místě napojení místní komunikace na silnici II třídy č. 126 dle
schematu  B15 (viz příloha technické zprávy). Přechodné DZ musí být v souladu s TP 66
“Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.

Vzhledem k tomu že stávající trvalé dopravní značení nebude stavbou dotčeno není
žádné nové trvalé dopravní značení navrženo.

10.  Ochrana životního prostředí
 

Stavbou ani  její  realizací  nedojde k nežádoucím vlivům na životní  prostředí.  Při
stavbě dojde ke krátkodobému zvýšení prašnosti v průběhu provádění zemních prací a při
realizaci podkladních vrstev.

V rámci stavby nedojde ke kácení dřevin. 
Při provádění konečných terénních úprav bude provedeno ošetření stávající zeleně.

    12.   Předpokládaná doba výstavby

S ohledem na rozsah stavby je předpokládaná doba realizace 4 – 5 týdnů

 C.1 - Technická zpráva - Starý rybník                                                                                                                                    strana 4 z 7  



Ing. Miroslav ONDRÁK,  dopravní projektování
Benešova 97, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 523 226, 605 424 070, fax: 327 525 344, e-mail: ondrak.kh@seznam.cz

Pasport místních komunikací s vyznačenou ulicí
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Označení pracovního místa
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