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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 

 
Název akce :  

ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PR ŮTAH 
    
Stavební objekt: Chodníky 
 
Místo stavby:  Chodníky podél sil.I/43 – průtah Králíky  
  
Katastrální území:  Králíky  
 
Kraj:    Pardubický 
 
Druh stavby:   rekonstrukce 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 I/43 v průtahu městem Králíky. Jedná se o 
rekonstrukci stávajících chodníků, míst pro přecházení, pochůzných a odstavných ploch v průtahu 
městem Králíky. Rozsah je uveden v jednotlivých přílohách této PD. 
Výstavba chodníků bude navazovat na projekt velkoplošné výspravy akce I/43 Králíky (investor ŘSD 
ČR) a výstavba vodovodu, které bude probíhat v souběhu s touto stavbou. Výstavbu chodníků bude 
nutné s touto navazující stavbou 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 
-     katastrální mapy 1 : 2880  
- zajištění vyjádření o existenci a průběhu inž.sítí si zajistí investor stavby 
  Před zahájením zemních prací je nutno nechat vytyčit podzemní vedení v celém prostoru 

staveniště od správců cizích zařízeních.  
 

Originální zákresy sítí, které byly poskytnuty jejich správci budou k dispozici u investora. 
Je nutné dodržovat ochranná pásma podél cizích zařízení a dbát pokynů jejich správců. 
 

 
 
4.  ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ : 
 

Základní šířka chodníku bude 1,75-2,50m. Odstavná plocha bude v šířce 2,0m. 
 
 
5.  KONSTRUKCE : 
 

Je navržen následující druh konstrukce chodníku a vjezdů : 
 

Konstrukce chodník ů a vjezdů : 
Chodník :      Vjezdy, odstavná plocha : 
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.250mm 
Upravená pláň Edef2min 30MPa    
Celkem     min  250mm        Upravená pláň Edef2min 30MPa         
       Celkem     min  370mm             
 
V případě, že nebude na plání dodrženo Edef2 min bude provedena výměna aktivní zóny v tl.0,15m 
odtěžením zeminy a doplnění ŠD 0/32. Podél zástavby bude osazena nopová fólie v š.1,0m. Ve 
vjezdech bude barva dlažby antracit 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. 
 
 
 
 
5.1  Obrusná vrstva napojení vozovky : 
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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 št ěrkodrtí :  

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 post řiky : 
 

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/m2 mezi nově položenými asfaltovými vrstvami. 
Na odfrézované konstrukci bude použit spojovacího postřiku PSE dle TP 102 s asfaltovou emulzí v  
množství 0,5 kg/m2.  
 
 
 
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 5x20x100, silniční 15x25x100 

   

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 :  
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V místě osazení sil.obrub bude provedeno napojení vozovku resp. chodník v š.0,5m 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. 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 7 km.  
Součástí stavby budou kontrolní zkoušky matriálů a zemin dle příslušných TKP, norem a 

příslušných předpisů. 
 
 
 

11. CIZÍ ZAŘÍZENÍ A SPRÁVCI: 

Správcem a vlastníkem chodníků a místních komunikací je Město Králíky. Správcem sil.I/43 je ŘSD 
ČR 
 
Důležité upozorn ění: 
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. 
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Vyvolané p řeložky inženýrských sítí : 
Nepředpokládá se přeložka inž.sítí V případě, že v průběhu stavby vznikne potřeba překládek je 

nutné vše konzultovat s investorem a správcem inž.sítě.  V průběhu stavby bude ověřeno uložení 
inženýrských sítí v chodníku.  
 
 

12. PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BEZPE ČNOSTI A OCHRANY 
ZDRAVÍ PŘI  PRÁCI 

Bezpečnost práce veškerých prací bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. v platném 
znění, se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, s ostatními platnými právními předpisy. Budou se uplatňovat i zákony č. 
258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví a č. 251/2005 Sb. v platném 
znění, o inspekci práce. 
V případech, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 
30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně 
více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací a 
činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu je 
zadavatel stavby dle §15 odstavce (1) zákona č. 309/2006 Sb., povinen doručit oznámení o zahájení 
prací a to nejpozději do 8 dnů před předání staveniště zhotoviteli. 
Současně je nutno dodržovat veškeré související bezpečnostní předpisy a nařízení. Při provádění 
vlastních prací je nutno zabezpečit staveniště před přístupem nepovolaných osob. Na stavbě budou 
dodržována příslušná ustanovení vyhlášek č. 268/2009 a 269/2009  Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným závazným 
ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. Dodavatel 
stavby doloží tyto materiály při kolaudaci. 
Materiály a výrobky pro stavbu musí vyhovovat ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.  
 
Práce budou prováděny v souladu s NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále v souladu s NV č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. Zhotovitel při uspořádání staveniště bude dbát na dodržení požadavků na pracoviště 
stanovené NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
 
Všeobecně platí pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci tyto zásady. Zaměstnavatel je povinen 
seznámit pracovníky se všemi předpisy a vyhláškou o ochraně zdraví při práci a před každou nově 
započatou prací provést školení pracovníků. Každý pracovník musí být vybaven vhodným nářadím a 
ochrannými pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce podle profese, kterou vykonává. S 
nástupem na pracoviště budou pracovníci vybavení vhodnými ochrannými pomůckami, a to nejméně 
ochrannou pracovní přilbou v bezvadném stavu, dlouhými pracovními kalhotami, pracovní obuví a 
výstražnou vestou s reflexními (3M) pruhy. 
 
Při stavebních pracích je zejména nutné dbát na zajištění pracovníku při práci ve výškách a nad 
volnou hloubkou a při výkopových pracích.  
Při práci nad volnou hloubkou a při výkopových pracích musí být všechny otvory a jámy na staveništi, 
kde hrozí nebezpeční pádu osob, zakryty nebo ohrazeny. Zakrytí souvislým poklopem musí být 
provedeno tak, aby ho nebylo možné při běžném provozu odstranit nebo poškodit. Poklop musí mít 
únosnost odpovídající předpokládanému provozu.  
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Bezpečnostní technik stavby, popř. Koordinátor BOZP, zajistí vyvěšení traumatologického plánu s 
telefonními čísly první pomoci, hasičů a policie, s údaji o zodpovědných vedoucích stavby a 
bezpečnostního značení stavby. 
 
V případě provádění ostatních výkopových prací v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí a 
zvláště v místech jejich křížení, zhotovitel provede určené práce ručním výkopem a ověří je sondami, 
vše za přítomnosti správců dotčených sítí. Obnažené sítě zabezpečí proti poškození a po provedení 
stavebních prací vše uvede do původního stavu. 
 
 

Ochrana ž ivotního prost ředí  p ř i  výstavb ě    

Jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které podstatným způsobem 
neovlivní životní prostředí v blízkém okolí (dočasně zvýšená prašnost a hlučnost). 
 
 

Uspo řádání staveništ ě  z  h led iska ochrany ve řejných zájm ů  

Jedná se o běžnou opravu liniové stavby, při které budou prováděny přesuny vyfrézovaného 
materiálu, hutnící práce a další související práce. 
Po dobu výstavby je nutno počítat se zvýšenou prašností a hlukem. Zhotovitel je povinen tyto projevy 
minimalizovat prováděním stavebních prací zejména v pracovních dnech, používat kropení a pod. 
Uzavírky komunikací musí být v předstihu oznámeny objednateli a majitelům dotčených pozemků. 
Po celou dobu výstavby je třeba zajistit údržbu a průjezdnost přístupových komunikací a dbát řádně 
na jejich čistotu.  
Po celou dobu výstavby je třeba zajistit údržbu a průjezdnost veřejných komunikací (případně 
 dostatečnou přístupnost a obslužnost okolních nemovitostí a prostorů), dbát řádně na čistotu 
 komunikací. Musí být dostatečně prováděna kontrola zabezpečovacích zařízení k zamezení přístupu 
 nepovolaných osob na staveniště.   
 
 

 

 

 

 

Pardubice,  05/ 2013                           Vypracoval : Ing.Kučera M. 
     


