
ZAK.Č.13/012,            PDPS 

 

 

„ MODERNIZACE SILNICE II/312  

KRÁLÍKY – KŘIŽOVATKA ČERVENÝ POTOK, I.ETAPA - CHODNÍKY“ 
 
1. TECHNICKÁ ZPRÁVA                                         STRANA  1 

 

 1 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 
 
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 

 

Název akce :  

MODERNIZACE SILNICE II/312 KRÁLÍKY – KŘIŽOVATKA ČERVENÝ POTOK, I.ETAPA - 

CHODNÍKY 

  

    

Stavební objekt: Chodníky 

 

Místo stavby:  Chodníky podél sil.II/312 – průtah Králíky  

  

Katastrální území:  Králíky  

 

Kraj:    Pardubický 

 

Druh stavby:   výstavba chodníku 

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro provádění stavby 

Název a adresa objednatele stavby a dokumentace: 

 

Město Králíky 

Velké náměstí 5 

561 69 Králíky 

 

Generální projektant :  M.I.S. a.s., 

    odbor projekce 

    Husova 1697, Pardubice 530 03 

 

 

 

 

 
2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: 
 

Stavba se nachází v Orlických horách na silnici II/312 v průtahu městem Králíky. Jedná se o 

vybudování nových chodníků v průtahu městem Králíky. Rozsah je uveden v jednotlivých přílohách 

této PD. 

Výstavba chodníků bude navazovat na modernizaci sil.II/312, která bude probíhat v souběhu s touto 

stavbou. Část chodníku je v souběhu s plánovanou výstavbou autobusového nádraží. Výstavbu 

chodníku bude nutné s těmito navazujícími stavbami koordinovat. 
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3.  PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ : 

Návrh a rozsah projektu byl projednán se zástupci dotčených měst a obcí se zástupcem správce 

komunikací a inženýrských sítí a dotčenými orgány státní správy. Vyjádření jsou obsahem dokladové 

části. Pro vypracování projektové dokumentace byly použity následující podklady : 

- geodetické zaměření situace území průtah Králíky v měřítku 1:1000 

- geodetické zaměření území pomocí LYNX GEOVAP spol.s.r.o. 

-     zaměření vzorových příčných řezů  

-     katastrální mapy 1 : 2880  

- pro stavbu bylo provedeno zjištění cizích inženýrských sítí v trase, které jsou součástí PD 

Modernizace silnice II/312 viz. příloha “DOKLADY “, a jsou informativně zakresleny 

v situaci. 

  Před zahájením zemních prací je nutno nechat vytyčit podzemní vedení v celém prostoru 

staveniště od správců výše uvedených cizích zařízeních.  

 

Originální zákresy sítí, které byly poskytnuty jejich správci jsou k dispozici u projektanta. 

Je nutné dodržovat ochranná pásma podél cizích zařízení. 

 

 
 
4.  ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ : 
 

Základní šířka chodníku bude 1,5m. Podél budoucího bus nádraží bude šířka chodníku 3,0m 

 

 

5.  KONSTRUKCE : 

 

Je navržen následující druh konstrukce chodníku a vjezdů : 

 

Konstrukce chodníků a vjezdů : 

Chodník :      Vjezdy : 

Zámková dl. v tl.60mm     Zámková dl. v tl.80mm     

Lože v tl.40mm      Lože v tl.40mm 

ŠD  v tl.150mm      ŠD  v tl.200mm 

Upravená pláň Edef2min 30MPa   ŠD  v tl.100mm 

Celkem     min  250mm        Upravená pláň Edef2min 30MPa         

       Celkem     min  420mm             

 

V případě, že nebude na plání dodrženo Edef2 min bude provedena výměna aktivní zóny v tl.0,15m 
odtěžením zeminy a doplnění kamenivem fr.32-63. Podél zástavby bude osazena nopová fólie 
v š.1,0m. Ve vjezdech bude barva dlažby červená v tl.0,08m. Varovné a signální pásy na přechodech 
a míst pro přecházení budou červené s výstupky tl.0,06m. Ve vjezdech budou varovné pásy bílé 
tl.0,06m. 
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5.1  Obrusná vrstva konstrukce vozovky : 
 

V celé délce úpravy je navržen jeden druh obrusné vrstvy. Jedná se o asfaltový beton v  tloušťce  

vrstvy  50 mm ( ACO 11+, 50mm, ČSN EN 13108-1:2008, TP 109).  

Základním předpokladem kvalitního provedení nových živičných vrstev je dodržení ČSN EN 13108-

1:2008, včetně všech norem v této citovaných a s ní souvisejících jakož i kapitoly č.7 Hutněné 

asfaltové vrstvy Technických kvalitativních podmínek staveb PK. 

 

5.2  Podklad ze štěrkodrtí :  

V místě konstrukce chodníku a vjezdů bude provedena podkladní vrstva ze štěrkodrti fr.0-32. Bude 

proveden v souladu se závaznými články ČSN EN 13285. Tato norma rovněž předepisuje zrnitost 

materiálu a požadavky na minimální tloušťky apod. 

 Kontrolní zkoušky budou prováděny v souladu s ČSN 736126 a ČSN EN 13242. 

 

5.3 Spojovací postřiky : 
 

Pro dosažení kvalitního vzájemného spojení jednotlivých asfaltových vrstev a spojení podkladu s 

těmito vrstvami bude použito spojovacího postřiku PSE dle TP 102 - spojovací postřik asfaltový v  

množství 0,5 kg/m
2
 mezi nově položenými asfaltovými vrstvami. 

Na odfrézované konstrukci bude použit spojovacího postřiku PSE dle TP 102 s asfaltovou emulzí v  

množství 0,5 kg/m
2
.  

 

 

 

6. OBRUBNÍKY, VODÍCÍ PROUŽKY, DLAŽBA 

 

Při provádění bude postupováno v souladu s kapitolou č.10 TKP. Popis a kvalita stavebních materiálů 

jsou stanoveny pro obrubníky a krajníky prefabrikované v ČSN EN 1340  a v ČSN 721850. Spáry mezi 

čely obrubníků a krajníků nesmějí být větší než 10 mm a vyplňují se cementovou maltou, která musí 

vyhovovat požadavkům ČSN 736131-1 a ČSN 722430. 

Betonové lože se pokládá na pevný a zhutněný podklad a je nutno prvních 7 dní po osazení provádět 

ošetření betonu. Rozměry lože dle příslušných TP a VL. Obruba bude osazena do lože s 

boční opěrou. Beton bude použit C 20/25n XF3. 

 

6.1  Obrubníky 

 

Záhonové obrubníky budou použity betonové o rozměru 5x25x100. 
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6.2  Dlažba 

Zámková dlažba na chodníky bude použita v tl.60mm, ve vjezdech v tl.80mm. Dlažba bude tvar 

íčko. Dlažba pro nevidomé v místě snížené obruby a v místě přechodu a místa pro přecházení bude 

barevně odlišena od chodníkové plochy v provedení s výstupky a tvaru obdelník.  

 

 

 

7. VEDLEJŠÍ PLOCHY : 

 

Vedlejší plochy, rozjezdy se živičnou úpravou budou vyfrézovány v tl.50mm a proměnlivé šířce cca 3,0 

– 5,0m a výškově upraveny shodně s krytem vozovky asfaltovou směsí ACO 11+ v tl.50mm.  

 

 
8.  ODVODNĚNÍ: 
 

Chodníky budou odvodněny základním příčným spádem 2,5% a podélným spádem přes obrubník, 

do uličních vpustí umístěných ve vozovce.  

 

 

9.  ZEMNÍ PRÁCE : 
 

V průtahu městem Králíky budou hlavní zemní práce spočívat v odstranění stávající konstrukce 

chodníku případně sanace podloží v tl. 150mm. 

V průtahu městem Králíky budou stávající travnaté plochy dotčené stavbou ohumusovány 

v tl.100mm a osety travním semenem. 

 

10.  DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ : 
 

V prostoru plánovaného autobusového nádraží v místě přechodu pro chodce bude podél silniční 

obruby osazeno po obou stranách ocelové třímadlové trubkové zábradlí, které bude usměrňovat 

pohyb chodců na přechod pro chodce. Bude barevně provedeno s červeno - bílými pruhy.     

 

11. PROVÁDĚNÍ STAVBY: 
 

Zhotovitel stavby včas oznámí obyvatelům termín stavby. Zhotovitel podnikne všechny potřebné 

kroky, aby zabránil vozidlům vjíždějícím nebo vyjíždějícím ze staveniště znečištění povrchu vozovek 

blátem nebo úlomky a má za povinnost průběžně případné znečištění odstraňovat. 

Zhotovitel musí bezpodmínečně dodržovat veškeré platné zákony a předpisy o ochraně životního 

prostředí s důrazem na ochranu povrchových vod. V prostoru stavby nesmí být zřizovány dočasné 

sklady pohonných látek a maziv. Na staveništi se nesmí provádět údržby mechanismů. Dopravní 

prostředky a mechanismy nasázené na stavbu musí být v takovém technickém stavu, aby byl 

vyloučen únik paliva, náplní technických kapalin a maziv. Vybourané stavební hmoty s obsahem živice 

musí být uloženy v souladu s platnými předpisy o skládkování kontaminovaného odpadu. 

Přebytek zeminy a suti bude odvezen na skládku do 32 km.  
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Součástí stavby budou kontrolní zkoušky matriálů a zemin dle příslušných TKP, norem a 

příslušných předpisů. 

 

 

12. CIZÍ ZAŘÍZENÍ A SPRÁVCI: 

Správcem silnice II/312 je Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Vlastníkem Pardubický kraj. 

Vlastníkem chodníků je město Králíky. 

V zájmovém území stavby byly zjišťovány následující inženýrské sítě: 

- vodovod  -  správce VaK Jablonné nad Orlicí, a.s. 

- kanalizace - správce Služby města Králíky 

- telefonní vedení místní – správce Telefónica O2 Czech Republic a.s. Pardubice 

- el.vedení - správce ČEZ Distribuce, a.s. Žamberk 

- veřejné osvětlení – správce Služby města Králíky  

- plynovod – správce Východočeská plynárenská a.s. Hradec Králové 

 

Důležité upozornění: 

Zákresy inženýrských sítí jsou v situacích pouze informativní. Před zahájením zemních prací je nutno 

nechat vytyčit podzemní vedení v celém prostoru staveniště od správců výše uvedených cizích 

zařízeních a zajistit odborný dozor. Dále je nutné aktualizovat vyjádření o existenci inž.sítí a prověřit 

jestli v dané lokalitě nejsou další inž.sítě. 

 

Vyvolané přeložky inženýrských sítí : 

V průtahu městem Králíky budou v rámci modernizace silnice přeloženy 3 sloupy NN. V případě, 

že v průběhu stavby vznikne potřeba dalších překládek je nutné vše konzultovat s investorem a 

správcem inž.sítě.  V průběhu stavby bude ověřeno uložení inženýrských sítí ve vozovce.  

 
 

 

 

 

 

 

Pardubice,  03/ 2013                           Vypracoval : Ing.Kučera M. 

   Třasák L., DiS. 


