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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU, ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ, SOULAD 

NAVRHOVANÉ STAVBY S CHARAKTEREM ÚZEMÍ, DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ 

Zájmové území leží mezi jihovýchodní částí města Buštěhrad a obcí Lidice v ulici Kladenská podél silnice 
III/00714. V okolí dotčeného území se v současné době nachází především plochy zeleně a zemědělsky 
obdělávaná půda. Dále se v okolí nachází průmyslové a zemědělské podniky, popř. částečná zástavba 
rodinných domů. V jihovýchodní části města Buštěhrad, podél západní strany komunikace Kladenská, je 
plánována výstavba nových rodinných domů a dopravní infrastruktury. Navržená komunikace pro chodce a 
cyklisty na plánovanou výstavbu rodinných domů plynule navazuje. 

Povrch terénu je mírně zvlněný. Nadmořská výška terénu se pohybuje od cca 342 m na okraji Buštěhradu do 
cca 350,5 m v blízkosti zemědělského podniku zhruba v polovině trasy. Směrem k Lidicím pak terén klesá na 
344,5 m n.m. 

b) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU O UMÍSTĚNÍ STAVBY, ÚZEMNÍM 

SOUHLASEM 

Na akci byla v roce 2016 zpracována dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby firmou CR Project 
s.r.o.. Dne 30.11.2018 bylo vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci s č.j. OV/2905/18-12/Pol. Tento 

stupeň dokumentace pro vydání stavebního povolení vychází z předchozího stupně dokumentace. 

c) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, VČETNĚ 

INFORMACE O VYDANÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI 

Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem města Buštěhrad i s jeho schválenými změnami a se 

Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje. 

d) GEOLOGICKÁ, GEOMORFOLOGICKÁ A HYDROGEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA, VČETNĚ ZDROJŮ NEROSTŮ A 

PODZEMNÍCH VOD 

GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 

Skalní podloží v celém zájmovém území tvoří písčité slínovce (opuky) bělohorského souvrství (svrchní křída - 
spodní turon). Horniny skalního podloží byly zastiženy archivními vrty AV 1 a AV 6 v hloubce od 5 do 6 m. 

Kvartérní pokryv tvoří svrchu humózní hlíny o mocnosti cca 0,3 až 0,4 m (poloha *1*). 

Níže jsou uloženy eolicko-deluviální sedimenty (sprašové hlíny) charakteru jílovité hlíny (poloha *2*) pevné 
konzistence s jemnou písčitou příměsí. Mocnost hlin se pohybuje od cca 0,6 m na okraji Buštěhradu do cca 3 - 
4 m v prostoru archivních vrtů AV 1 a AV 6. 

Sprašové hlíny nasedají na deluviální písčité jíly (poloha *3*) pevné konzistence s drobnými úlomky opuky. V 
prostoru vrtů BL 1 a 2 jsou písčité jíly uloženy v hloubce od 0,9 m do 1,2 m. Archivními vrty byly zastiženy v 
hloubce 3 až 4,4 m. 

Písčité jíly překrývají eluviálně zvětralé opuky charakteru kamenité sutě s jílovitopísčitou výplní (poloha *4*), 
které byly vrty BL 1 a 2 zastiženy v hloubce cca 2 m a archivními vrty v hloubce cca 5 m. 

Hladina podzemní vody nebyla naražena žádným z průzkumných vrtů a lze ji předpokládat vázanou na hlubší 
puklinové systémy písčitých slínovců v hloubce větší než 6 až 8 m. Hladina podzemní vody nebude stavební 
záměr ovlivňovat. 
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e) VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMU A ROZBORŮ A MĚŘENÍ – GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM, 

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, KOROZNÍ PRŮZKUM, GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM MATERIÁLOVÝCH NALEZIŠŤ 

(ZEMNÍKŮ), STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM APOD. 

Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum 

Cílem inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu bylo poskytnout informace o geologických 
poměrech v trase cyklostezky, podklady pro projekční řešení konstrukce cyklostezky a posouzení možnosti 
zasakování srážkových vod na místě. 

Jako mapový podklad pro provedení průzkumu poskytl objednatel polohopisnou (systém JTSK) a výškopisnou 

(systém Balt po vyrovnání) situaci v digitální formě. 

Trasa cyklostezky je vedena podél Kladenské ulice od východního okraje Buštěhradu (naproti hřbitovu) k 
Památníku Lidice na východním okraji obce Lidice. Nadmořská výška terénu se pohybuje od cca 342 m na 

okraji Buštěhradu do cca 350,5 m v blízkosti zemědělského podniku zhruba v polovině trasy. Směrem k Lidicím 
pak terén klesá na 344,5 m n.m. 

V rámci inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu byly provedeny následující práce: 

- 2 jádrové vrty označené jako BL 1 a BL 2 o celkové metráži 6 bm. Vrtáno bylo jádrovým způsobem na sucho 
vrtnou soupravou dodavatele dne 16.10. 2015. Vrty byly provedeny v prostoru mezi Buštěhradem a 
zemědělským areálem. Pro vyhodnocení geologických poměrů v prostoru mezi areálem a Lidicemi byla využita 
dokumentace archivních vrtů uložená v archivu České geologické služby (Dufek : Lidice, výzkumný ústav 
hutnictví železa ČSAV, Geologický průzkum Praha, duben 1961). 

Geologickou dokumentaci provedli zpracovatelé průzkumu bezprostředně po odvrtání, takže bylo 
dokumentováno zcela čerstvé vrtné jádro včetně podstatných jevů, které se vlivem vyschnutí vrtného jádra 
při uložení smazávají - např. konzistence zemin. Dokumentace vrtných sond a fotodokumentace vrtného jádra 
a lokality je uvedena v příloze č. 2. 

- Místa vrtných sond byla polohopisně vytyčena, resp. zaměřena, přístrojem GPSMap 60CSx s přesností 2 m. 
Nadmořské výšky vrtů byly odečteny z mapového podkladu. Polohopisné souřadnice (systém JTSK) a 
výškopisné souřadnice (systém Balt po vyrovnání) jsou uvedeny v dokumentaci jednotlivých vrtů - příloze č. 2. 

- Vsakovací (nálevová) zkouška ve vrtu BL 1 pro posouzení možnosti vsakování srážkových vod na pozemcích. 
Zkoušky vyhodnotil RNDr. Ivan Koroš z Hydrogeologické společnosti s.r.o. Grafická dokumentace zkoušek je 
uvedena v příloze č. 3. 

GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 

Skalní podloží v celém zájmovém území tvoří písčité slínovce (opuky) bělohorského souvrství (svrchní křída - 
spodní turon). Horniny skalního podloží byly zastiženy archivními vrty AV 1 a AV 6 v hloubce od 5 do 6 m. 

Kvartérní pokryv tvoří svrchu humózní hlíny o mocnosti cca 0,3 až 0,4 m (poloha *1*). 

Níže jsou uloženy eolicko-deluviální sedimenty (sprašové hlíny) charakteru jílovité hlíny (poloha *2*) pevné 
konzistence s jemnou písčitou příměsí. Mocnost hlin se pohybuje od cca 0,6 m na okraji Buštěhradu do cca 3 - 
4 m v prostoru archivních vrtů AV 1 a AV 6. 

Sprašové hlíny nasedají na deluviální písčité jíly (poloha *3*) pevné konzistence s drobnými úlomky opuky. V 

prostoru vrtů BL 1 a 2 jsou písčité jíly uloženy v hloubce od 0,9 m do 1,2 m. Archivními vrty byly zastiženy v 
hloubce 3 až 4,4 m. 

Písčité jíly překrývají eluviálně zvětralé opuky charakteru kamenité sutě s jílovitopísčitou výplní (poloha *4*), 
které byly vrty BL 1 a 2 zastiženy v hloubce cca 2 m a archivními vrty v hloubce cca 5 m. 

Hladina podzemní vody nebyla naražena žádným z průzkumných vrtů a lze ji předpokládat vázanou na hlubší 
puklinové systémy písčitých slínovců v hloubce větší než 6 až 8 m. Hladina podzemní vody nebude stavební 
záměr ovlivňovat. 

ZATŘÍDĚNÍ ZEMIN  

Zeminy a horniny lze rozdělit na základě vizuálního popisu do následujících geotechnických poloh, které 
představují vždy relativně homogenní části vrstevního profilu. Zeminy a horniny jsou zařazeny do tříd dle ČSN 
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73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (zatřídění je totožné s dříve platnou ČSN 73 
1001 Základová půda pod plošnými základy) : 

Poloha *1* hlína humózní zatřídění dle ČSN 73 6133 : nezatříděno 

Poloha *2* jílovitá hlína, pevné konzistence (sprašové hlíny) zatřídění dle ČSN 73 6133 : F 6, CI (jíl se 
střední plasticitou) 

Poloha *3* jíl písčitý, pevné konzistence (deluvium)) zatřídění dle ČSN 73 6133 : F 4, CS (jíl písčitý) 

Poloha *4* kamenitá suť s jílovitopísčitou výplní (eluvium) zatřídění dle ČSN 73 6133 : G 5, GC (štěrk 
jílovitý) 

VHODNOST ZEMIN JAKO PODLOŽÍ KOMUNIKACÍ A DO NÁSYPŮ 

V úrovni zemní pláně projektované cyklostezky budou zastiženy v celé trase jílovité hlíny polohy *2*, popř. při 
severním okraji také písčité jíly polohy *3* (po odstranění svrchní humózní vrstvy). Následující hodnocení 
zeminy vychází z ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a indexových 
parametrů zemin: 

Poloha *2*     jílovitá hlína 

Zatřídění dle ČSN 73 6133   F 6, CI (jíl se střední plasticitou)  

Vhodnost do násypů     podmínečně vhodná 

Vhodnost pro podloží (pro aktivní zónu)  nevhodná 

Namrzavost :     nebezpečně namrzavá 

Koeficient propustnosti    10-7 m/s 

Kapilární vzlínavost    cca 1,5 m 

Zkouška zhutnitelnosti (Proctor standard) 100% PCS cca 1600 - 1750 kg/m3 (odhad) 

Optimální vlhkost    10 - 14 % (odhad) 

Kalifornský poměr únosnosti (CBR)  cca 3 - 5 % (odhad) 

Hodnocení:  

Podmínečně vhodný materiál do násypů a bez úpravy nevhodný jako podloží pod komunikace (pro aktivní 
zónu). Po zhutnění zeminy bez další úpravy lze orientačně předpokládat dosažení modulu přetvárnosti do 25 
MPa. Převažuje hlinitá frakce a zemina je po napojení vodou nestabilní a rozbřídavá. Velmi výrazného 
zlepšení lze dosáhnout příměsí vápna (cca 1,5 až 2%). Bez úpravy nelze dosáhnout na zemní pláni deformační 

 

 

Poloha *3*     jíl písčitý 

Zatřídění dle ČSN 73 6133   F 4, CS (jíl písčitý) 

Vhodnost do násypů     podmínečně vhodná 

Vhodnost pro podloží (pro aktivní zónu)  podmínečně vhodná 

Namrzavost      nebezpečně namrzavé 

Koeficient propustnosti    10-6 m/s 

Kapilární vzlínavost    cca 1 m 

Zkouška zhutnitelnosti (Proctor standard) 100% PCS cca 1700 - 1800 kg/m3 (odhad) 

Optimální vlhkost    12 - 16 % (odhad) 

Kalifornský poměr únosnosti (CBR)  cca 6 - 8 % (odhad) 

Hodnocení:  

Podmínečně vhodný materiál do násypů a pro podloží vozovky (pro aktivní zónu). Po zhutnění zeminy bez další 
úpravy lze orientačně předpokládat dosažení modulu přetvárnosti do 40 MPa (při optimální vlhkosti). Velmi 
výrazného zlepšení lze dosáhnout vápennou stabilizací. Bez úpravy nelze dosáhnout na zemní pláni deformační 
parametry požadované dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypa  
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ZASAKOVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD 

Na vrtu BL 1 byla dne 16.10.2015 provedena nálevová zkouška. Hloubka vrtu činila 3,00 m od terénu. Do vrtu 
byla nalitá voda a byl měřen pokles hladiny po dobu 180 minut.  

Vsakování vody probíhalo nerovnoměrně. V prvních 4-5 minutách po nálevu bylo vsakování do hloubky cca 0,4 
m pod terénem velmi rychlé. Poté se pokles hladiny mírně zpomalil, a v dalším průběhu zkoušky docházelo 
k dalšímu jen velmi mírnému zpomalení. K infiltraci vody docházelo zpočátku do vrstvy humózní hlíny, později 
do všech níže uložených vrstev. Ke konci zkoušky nedošlo k úplnému vsaku nalité vody. 

Výsledné hodnoty propustnosti se až do hloubky cca 1 m pohybovaly v řádu 10-5 m/s. Postupně se vypočtené 
propustnosti mírně snižovaly, a pohybovaly se v řádu k = n.10-6 m/s. Za reálnou propustnost lze v dolních 
partiích profilu považovat hodnotu kolem 5.10-6 m/s. 

Koeficient vsaku kv (vyjadřující vsakovací schopnost prostředí ve smyslu ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení 
srážkových vod) můžeme od hloubky 0,4 m níže uvažovat v hodnotě 6.10-5 m/s. Ve vyšších partiích můžeme 
předpokládat hodnotu o řád vyšší, tj. cca 5.10-4 m/s.  

Horniny jsou v polohách humózních hlín dobře propustné. Níže jsou horniny středně propustné. Pro účinný 
vsak srážkových vod bude možné využít celý profil, od hloubky 0,4 m bude vsakování pomalejší, ale účinné. 
Nejúčinnější vsakování lze předpokládat ve svrchní vrstvě kamenité sutě polohy *4*. Vsakovací objekty je 
možné budovat jako vsakovací jímky nebo drény, jež budou (v závislosti na rozměrech) schopné pojmout 
denně množství v jednotkách až desítkách m3.  

Vsakovací objekty je třeba navrhovat především s ohledem na kubatury přívalového deště, Vzhledem ke 
zjištěným hodnotám propustnosti lze počítat se středně rychlým vsakováním již v době přívalové srážky. 

Závěry 

Výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu lze shrnout do následujících bodů: 

 v úrovni zemní pláně projektované cyklostezky budou zastiženy jílovité hlíny polohy *2*, které 
jsou dle ČSN 73 6133 nevhodné pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) a podmínečně vhodné do 
násypu. 

 Pro celou trasu cyklostezky doporučujeme uvažovat s úpravou zeminy zafrézováním vápenné 
stabilizace. 

 Hladina podzemní vody nebyla naražena žádným z průzkumných vrtů a lze ji předpokládat 
vázanou na hlubší puklinové systémy skalních hornin. 

 Vodní režim podloží projektované cyklostezky je dle ČSN 73 6114 hodnocen jako příznivý 
(difúzní). 

 Výkopy do hloubky minimálně 3 m budou prováděny v zeminách, které jsou těžitelné běžnými 
hloubícími mechanismy. 

 Koeficient vsaku kv (vyjadřující vsakovací schopnost prostředí ve smyslu ČSN 75 9010 Vsakovací 
zařízení srážkových vod) můžeme od hloubky 0,4 m níže uvažovat v hodnotě 6.10-5 m/s. 

Nejúčinnější vsakování bude probíhat ve svrchní zóně kamenitých sutí polohy *4*. 

Pokud by došlo k podstatným změnám v projektovaném záměru, lze závěry aplikovat pouze se souhlasem 
autorské organizace. V případě požadavku investora lze provést přejímku zemní pláně silnice ve vztahu 
k závěrům této zprávy. 

f) OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných předpisů (není kulturní památkou apod.). 

g) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD.  

Lokalita stavby se nenachází v památkové rezervaci či památkové zóně. Dané území není rovněž záplavovou 
oblastí, oblastí poddolovanou a ani oblastí seizmicky aktivní. Stavba je z části umístěna na pozemcích s 
označením orná půda. Tyto pozemky bude nutné vyjmout ze zemědělského půdního fondu.  
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h) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY 

V ÚZEMÍ 

Celkový dopad stavby do zájmového území lze v hlavních rysech charakterizovat následovně: 

- stavba respektuje (navazuje na) stávající stavby  

- stavba si nevynutí přeložky stávajících inženýrských sítí 

- vybudováním komunikace nedojde ke zvýšení hluku z dopravy v dané oblasti   

Veškeré odpady z činnosti při výstavbě vzniklé je nutno likvidovat na k tomu určených místech a takovéto 
chování dokladovat objednateli a dalším kompetentním orgánům, které si to vyžádaly či vyžádají.  

Před proniknutím nepovolaných osob na staveniště budou kolem stavby umístěny výstražné cedule 
dodavatelskou organizací, upozorňující na nebezpečí úrazu.  

Po dobu výstavby musí být respektovány všechny zákony a vyhlášky vztahující se k životnímu prostředí a to 
především: 

- Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. 

- Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

i) POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Během výstavby dojde k částečnému vybourání stávající konstrukce vozovky, především v místě osazení 
nových obrub. Dále budou demolovány zpevněné plochy dotčené stavbou. Předpokládá se kácení několika 
stávajících dřevin.  

V rámci stavby se předpokládá se sejmutím ornice v tloušťce cca 0,4 m na stávajících plochách zeleně. 

Při provádění bouracích a ostatních stavebních prací na vozovce a chodnících je bezpodmínečně nutné 
postupovat s mimořádnou opatrností vzhledem k množství stávajících podzemních inženýrských sítí a rozvodů, 
za současného respektování veškerých platných norem, vyhlášek a předpisů. 

V případě, že bude zemina znečištěna nebezpečnými látkami, bude přednostně dekontaminována, jinak 
uložena na skládku nebezpečných odpadů. 

Veškeré bourací práce prováděné v blízkosti podzemních inženýrských sítí a rozvodů musí být prováděny ručně 
po předchozím přesném vytýčení tras těchto sítí jejich příslušnými správci.  

Výkopy prováděné v soudržných i nesoudržných zeminách. Výkopy v soudržných zeminách do hloubky cca 1,2 
m lze provádět se svislými stěnami bez pažení. Stěny hlubších výkopů doporučujeme zajistit pažením, a to 
především z důvodu bezpečnosti práce. Výkopy v nesoudržných zeminách (jílovitých pískách) 
doporučujeme zabezpečit příložným pažením. 

j) POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ 

K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Stavba zasahuje do pozemků zemědělského půdního fondu na pozemcích 2280, 2066, 2281 a 2277. V rámci 
stavby nedojde k zásahu do pozemků určených k plnění funkce lesa. 

k)  ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY – ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU, MOŽNOST BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU K NAVRHOVANÉ STAVBĚ 

Dokumentace řeší výstavbu cyklostezky a komunikace pro pěší. Řešené komunikace se plynule napojují na 
stávající dopravní infrastrukturu. 

Návrh respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Materiály užívané při stavebních úpravách pro 
nevidomé a slabozraké musí odpovídat nařízení vlády 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky a z něj vyplývající Technické návody TZÚS pro materiály a zařízení užívané k 
realizaci bezbariérových úprav. 
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Z hlediska přístupnosti pro potřeby nevidomých a slabozrakých je nutné zajistit dostatek hmatných 
orientačních bodů a znaků. Zrakově postižení se pohybují podél tzv. vodící linie. Přirozenou vodící linii mohou 
být například stěny budov, zídky, podezdívky plotů, obrubníky u trávníků (výška 0,06 m). Vodící linií nikdy 
nesmí být obrubník u vozovky! Při přerušení přirozené vodící linie v délce více než 8 m musí být zřízena tzv. 
umělá vodící linie. Její materiálové řešení nesmí být zaměnitelné s jinými hmatovými prvky. 

Na vodící linie navazují tzv. signální pásy, které upozorňují na možné změny směru. Zrakově postiženému 
určují nový, přesný směr chůze, např. při přecházení komunikace nebo při přístupu k místu nástupu do vozidel 
městské hromadné dopravy. Signální pás má šířku 0,8 – 1,0 m, délku minimálně 1,5 m, je speciální formou 

umělé vodící linie a je vytvořen z přesně definované a barevné kontrastní dlažby s výstupky dle vyhlášky 
163/2002 Sb. 

Nebezpečné nebo nepřístupné prostory (styk chodníku a jízdního pásu s obrubníkem nižším než 0,08 m-

přechody, místa pro přecházení, výjezdy vedené přes chodník u rodinných domků nebo ze dvorů u domovních 
bloků) musí být označeny tzv. varovným pásem. Varovný pás má šířku 0,4 m, je speciální formou umělé 
vodící linie a je vytvořen z přesně definované a barevné kontrastní dlažby s výstupky dle vyhlášky 163/2002 
Sb. 

Vedení a šířka signálních a varovných pásů se řídí ustanoveními vyhlášky č. 398/2009 Sb. Materiál použitý pro 
hmatové úpravy nesmí být na komunikacích použitý k jiným účelům. Hmatové prvky musí být vždy hmatově a 
vizuálně kontrastní vůči svému okolí. 

l) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

Předpokládaná doba výstavby je odhadována na 4 měsíce. 

Stavba musí být prováděna tak, aby negativní vliv stavebních prací na životní prostředí byl omezen na 
minimum. V dosahu zástavby budou práce a přesuny zeminy prováděny v denní době. Pravidelně musí být 
odstraňováno případné znečištění veřejných komunikací. 

Pro provoz a údržbu mechanismů bude vypracován provozní řád, který stanoví podmínky pro zabránění úniku 
ropných produktů a kontaminaci zemin.  

Před započetím stavebních prací je nutné požádat příslušné orgány a organizace o vytýčení všech existujících 
inženýrských sítí.  

Jinak průběh výstavby jednak závisí na termínu získání stavebního povolení a dále na klimatických 
podmínkách.   
 

Na stavbu „Cyklostezka Buštěhrad - Lidice“ navazuje návrh výstavby veřejného osvětlení (firma MERITUM 
Kladno – Projekce, s.r.o. – zakázka č. 91-15 „Buštěhrad – rozvody VO podél hřbitova a cyklostezky“), který 
není součástí této PD. Dále je související stavbou návrh rekonstrukce silnice I/61 zpracovaný firmou AF-

CityPlan s.r.o. – stavba „I/61 Kladno – exit 7 R7“, na kterou se cyklostezka na konci staničení plynule 
napojuje. 

Navržená cyklostezka navazuje na plánovanou výstavbu rodinných domů a dopravní infrastruktury 
v jihovýchodní části města Buštěhrad. Realizace cyklostezky bude koordinována a přizpůsobena aktuálnímu 
stavbu výstavby v dotčeném území.  

m) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 

Katastrální území Buštěhrad – 616397.  

LV č. Vlastník 

(správa 
nemovitosti) 

adresa pp. č. kat. 
 

Druh pozemku Charakter 

záboru 

10001 Město Buštěhrad Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad 233 

2283 

2062 

2280 

Ostatní plocha 

Ostatní plocha 

Ostatní plocha 

Orná půda 

Trvalý 

Trvalý 

Trvalý 

Trvalý 
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719 Krajská správa a 
údržba silnic 
Středočeského 
kraje 

Zborovská 81/11, Smíchov, 
15000 Praha 5 

249 

215/27 

221/4 

221/6 

221/3 

221/11 

221/5 

221/16 

2282 

221/15 

221/12 

Ostatní plocha 

Ostatní plocha 

Ostatní plocha 

Ostatní plocha 

Ostatní plocha 

Ostatní plocha 

Ostatní plocha 

Ostatní plocha 

Ostatní plocha 

Ostatní plocha 

Ostatní plocha 

Trvalý 

Trvalý 

Trvalý 

Trvalý 

Trvalý 

Trvalý 

Trvalý 

Trvalý 

Trvalý 

Trvalý 

Trvalý 

836 Ředitelství silnic 
a dálnic ČR 

Na Pankráci 546/56, Nusle, 
14000 Praha 

2284 Ostatní plocha Trvalý 

946 AgroZZN, a.s. V Lubnici 2333, Rakovník II, 
26901 Rakovník 

242/1 

 

234 

Zastavěná 
plocha a nádvoří 
ostatní plocha 

Trvalý 

 

Trvalý 

1949 Kluiber Luboš 
BcA 

Kluiber Tomáš 
Ing. 

Pražská 856, 273 43 
Buštěhrad 

Pražská 969, 273 43 
Buštěhrad 

2066 Orná půda Trvalý 

1024 Tuček Jan Prokopova 188/29, 273 43 

Buštěhrad 

2281 

2277 

Orná půda 

Orná půda 

Trvalý 

Trvalý 

 

n) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO 

BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO 

Vzhledem k charakteru stavby není toto součástí PD. 

o) POŽADAVKY NA MONITORINGY A SLEDOVÁNÍ PŘETVOŘENÍ 

Vzhledem k charakteru stavby není toto součástí PD. 

p) MOŽNOSTI NAPOJENÍ STAVBY NA VEŘEJNOU DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

Stavba se plynule napojuje na stávající komunikace I/61 a III/00714 a dále na okolní místní komunikace. 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1. CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY 

a) NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY; U ZMĚNY STAVBY ÚDAJE O JEJICH SOUČASNÉM STAVU, 

ZÁVĚRY STAVEBNĚ TECHNICKÉHO, PŘÍPADNĚ STAVEBNĚ HISTORICKÉHO PRŮZKUMU A VÝSLEDKY 

STATICKÉHO POSOUZENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ; ÚDAJE O DOTČENÉ KOMUNIKACI 

Stavba je z větší části novostavbou a částečně změnou dokončené stavby. Změna dokončené stavby se týká 
opravy stávajícího chodníku podél hřbitova. 

b) ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Výstavbou komunikace pro chodce a cyklisty mezi městem Buštěhrad a obcí Lidice se vytvoří vhodné dopravní 
spojení mezi významnými lokalitami. Zároveň se zajistí vyšší bezpečnost účastníků pěší a cyklistické dopravy.   
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c) TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 

Stavba je v celém svém rozsahu stavbou trvalou. Pouze v okrajových částech stavby může dojít k drobným 
dočasným záborům z technologických důvodů. Po dokončení jednotlivých stavebních objektů bude přilehlý 
terén uveden minimálně do původního stavu. 

d) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A 

TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY NEBO SOUHLASU 

S ODCHYLNÝM ŘEŠENÍM Z PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM 

Stavba je v souladu se souborem platných ČSN a směrnic.  

Stavba respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

e) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH 

STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Do dokumentace byly postupně zapracovány veškeré připomínky dotčených orgánů státní správy. Do 
dokumentace byly zahrnuty všechny připomínky a závěry z jednání, kterých jsme se zúčastnili.  

f) CELKOVÝ POPIS KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ STAVBY – NAVRHOVANÁ 

RYCHLOST, PROVOZNÍ STANIČENÍ, ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ, INTENZITY DOPRAVY, TECHNOLOGIE A 

ZAŘÍZENÍ, NOVÁ OCHRANNÁ PÁSMA A CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ APOD. 

Řešenou komunikaci lze zařadit do kategorií: 
 

Komunikace pěší a cyklisty 

Délka       : 922,91 m 

Šířka      : 3,00 – 4,00 m 

nezpevněná krajnice    : 0,25 m 

g) U ZMĚN STÁVAJÍCÍCH STAVEB ÚDAJE O JEJICH SOUČASNÉM STAVU; ZÁVĚRY STAVEBNĚ TECHNICKÉHO 

PRŮZKUMU, PŘÍPADNĚ STAVEBNĚ HISTORICKÉHO A VÝSLEDKY STATICKÉHO POSOUZENÍ NOSNÝCH 

KONSTRUKCÍ 

Veškeré závěry z jednotlivých provedených průzkumů a diagnostik jsou popsány v odstavci 1.d). 

h) OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  

Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných předpisů (není kulturní památkou apod.). 

i) ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY – POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ A HMOT, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, 

CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, TŘÍDA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 

APOD. 

Stavba svým charakterem nemá žádné potřeby a ani spotřeby jakýchkoliv médií. 
Dešťové vody budou zasáknutu v plochách zeleně v okolí cyklostezky. 

Během provozu žádné odpady vznikat nebudou. Stavba nebude mít během provozu žádný negativní vliv na 
životní prostředí. 

Po dobu výstavby musí být respektovány všechny zákony a vyhlášky vztahující se k životnímu prostředí a to 
především:  - Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

   - Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany životního prostředí. 
Doporučujeme při výběru dodavatele stavby vzít v úvahu úroveň strojního vybavení vybírané organizace (stáří 
a typy stavebních strojů, zkušenosti z praxe v této otázce) včetně atestů materiálů dodaných subdodavateli.  

Veškeré odpady z činnosti při výstavbě vzniklé je nutno likvidovat na k tomu určených místech a takovéto 
chování dokladovat objednateli a dalším kompetentním orgánům, které si to vyžádaly či vyžádají.  

Při realizaci uvedené stavby bude hospodaření s odpady řešit původce odpadu (v době výstavby zhotovitel 
stavby, po předání do provozu správce komunikace) v souladu s platnou legislativou. Původce odpadu je 
povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb.) a odpady, které nemůže sám 
využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom je původce 
povinen zajistit zneškodnění odpadů. V případě nebezpečných odpadů je nutné dodržovat vyhlášku 
č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

V tabulce jsou specifikovány odpady vznikající při realizaci plánované stavby, jejich zatřídění podle platného 
Katalogu odpadů a předběžné určení jejich množství z předmětné stavby: 

V následující tabulce jsou uvedena orientační množství materiálů z demolic a zemních prací vznikajících při  

realizaci stavby. 

Přehled odpadů: 

Č. Kód odpadu Kategorie zařazení odpadu Název odpadu dle katalogu 
odpadu 

1. 17 03 02 O asfaltový kryt (odfrézování) Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01  

2. 17 05 04 O výkopová zemina Zemina a kamení neuvedené 
pod číslem 17 05 03  

3. 17 01 01 O beton z komunikace a zpevněných 
ploch 

Beton 

4. 17 04 05 O železo a ocel železo a ocel 
5. 17 04 07 O směsné kovy směsné kovy 

6. 17 06 04 O ostatní izolační materiály Izolační materiály neuvedené 
pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

7. 17 09 04 O směsný stavební a demoliční odpad Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

Množství materiálů bude specifikováno v zadávací dokumentaci a průběhu stavebních prací 
 

Při výstavbě nesmí být použity materiály, které jsou zdravotně závadné, nebo takové materiály, u kterých 
není znám způsob likvidace po jejich dožití. 
Odpad z provozu: 

Během provozu na komunikacích může docházet ke vzniku odpadů při těchto činnostech 

- úklid vozovek 

- sekání trávy a údržba dřevin na plochách případných sadových úprav 

- údržba sjízdnosti vozovek v zimním období 
- čištění stok a dešťových vpustí 
- drobné opravy vozovek 

- odstraňování znečištěni vozovek (např. po haváriích vozidel) 
 

Způsob zneškodnění odpadů, vznikajících při vlastním provozu, bude řešen správcem komunikace v souladu s 
platnou legislativou. 

Před proniknutím nepovolaných osob na staveniště budou kolem stavby umístěny výstražné cedule 
dodavatelskou organizací, upozorňující na nebezpečí úrazu. 
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j) ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY – ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI STAVBY, ČLENĚNÍ ETAPY 

Podrobný časový plán stavby zpracuje zhotovitel v rámci nabídky dodávky stavby.  

Stavba nepředpokládá členění stavby na více etap. Stavba si vyžádá částečné omezení provozu na přilehlých 
komunikacích. Vzájemná koordinace jednotlivých stavebních činností a dodržení jejich posloupností je 
důležité pro zdárný průběh výstavby.  

Navržená cyklostezka navazuje na plánovanou výstavbu rodinných domů a dopravní infrastruktury 
v jihovýchodní části města Buštěhrad. Realizace cyklostezky bude koordinována a přizpůsobena aktuálnímu 
stavbu výstavby v dotčeném území. 

Níže uvedený postup je pouze doporučením ze strany projektanta. Konečné řešení a postup prací bude určen 
dodavatelem stavby po současném odsouhlasení investorem stavby. 

Před zahájením výstavby se připraví území v obvodu stavby (trvalý a dočasný zábor). Před zahájením snímání 
ornice je nutno vytyčit podzemní IS a zajistit jejich ochranu. Po dostatečné přípravě podloží komunikace by 

mohla být zahájena výstavba komunikace pro pěší a cyklisty. V závěru bude provedeno ohumusování a osetí 
ploch zeleně.  

 

Fáze postupu výstavby: 

- Vytyčení inženýrských sítí 

- Případné sejmutí ornice z plochy zařízení staveniště a ostatních ploch nutných pro přípravu stavby 

- Umístění zařízení staveniště  

- Sejmutí ornice v záboru stavby a hrubé terénní úpravy  

- Výstavba vsakovacích příkopů a drenážního potrubí 

- Osazení obrub komunikace  

- Vybudování konstrukčních vrstev komunikace a přilehlých zpevněných ploch 

- Čisté terénní úpravy v celém záboru stavby a výsadba stromů 

- Zatravnění 

- Případné zrušení ploch zařízení staveniště 

 

Předpokládaná doba výstavby je odhadována na 4 měsíce. 

Dotčené území bude po dokončení všech stavebních částí uvedeno minimálně do původního stavu. 

Stavba musí být prováděna tak, aby negativní vliv stavebních prací na životní prostředí byl omezen na 
minimum. V dosahu zástavby budou práce a přesuny zeminy prováděny v denní době. Pravidelně musí být 
odstraňováno případné znečištění veřejných komunikací. 

Pro provoz a údržbu mechanismů bude vypracován provozní řád, který stanoví podmínky pro zabránění úniku 
ropných produktů a kontaminaci zemin. 

Před započetím stavebních prací je nutné požádat příslušné orgány a organizace o vytýčení všech existujících 
inženýrských sítí.  

Jinak průběh výstavby závisí jednak na termínu získání stavebního povolení a dále také na klimatických 
podmínkách.  

k) ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB, PROZATÍMNÍ UŽÍVÁNÍ STAVEB KE ZKUŠEBNÍMU 

PROVOZU, DOBA JEHO TRVÁNÍ VE VZTAHU K DOKONČENÍ KOLAUDACE A UŽÍVÁNÍ STAVBY (ÚDAJE O 

POSTUPNÉM PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ, KTERÉ BUDOU SAMOSTATNĚ UVÁDĚNY DO ZKUŠEBNÍHO 

PROVOZU) 

Stavební objekty budou předány do užívání po jejich dokončení. 
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l) ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY 

Aproximativní odhad nákladů na realizaci stavby bude zpracován v dalším stupni projektové dokumentace. 

2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) URBANISMUS – ÚZEMNÍ REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ 

Zájmové území leží mezi jihovýchodní částí města Buštěhrad a obcí Lidice v ulici Kladenská podél silnice 

III/00714. V okolí dotčeného území se v současné době nachází především plochy zeleně a zemědělsky 
obdělávaná půda. Dále se zde nachází průmyslové a zemědělské podniky, popř. částečná zástavba rodinných 
domů. V jihovýchodní části města Buštěhrad, podél západní strany komunikace Kladenská, je plánována 
výstavba nových rodinných domů. Navržená komunikace pro chodce a cyklisty na plánovanou výstavbu 
rodinných domů plynule navazuje. 

Povrch terénu je mírně zvlněný. Nadmořská výška terénu se pohybuje od cca 342 m na okraji Buštěhradu do 
cca 350,5 m v blízkosti zemědělského podniku zhruba v polovině trasy. Směrem k Lidicím pak terén klesá na 
344,5 m n.m.    

b) ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – KOMPOZICE TVAROVÉHO ŘEŠENÍ, MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ 

Navržená komunikace pro chodce a cyklisty mezi městem Buštěhrad a obcí Lidice bude vedena v ulici 

Kladenská podél sinice č. III/00714. Navržená komunikace začíná ve městě Buštěhrad u křižovatky ulic 
Kladenská a Lidická, kde se napojuje na silnici III/00714 a pokračuje jihozápadním směrem jako společná 
stezka pro chodce a cyklisty v délce cca 74 m. Poté se navržená komunikace rozděluje na stezku pro chodce a 
cyklisty s odděleným provozem a pokračuje dále jižním směrem v délce cca 293 m. V tomto úseku bude 
navržená komunikace vedena mezi stávající silnicí č. III/00714 a plánovanou zástavbou rodinných domů. 
Od staničení cca 0,370 km, tj. od severovýchodního rohu areálu zemědělského podniku AgroZZN, a.s., je 
navržená komunikace vedena jako společná stezka pro chodce a cyklisty v délce cca 552 m až k silnici první 
třídy I/61, na kterou se na konci staničení napojuje. Součástí stavby bude také rekonstrukce stávajícího 
chodníku v délce cca 137 m, který vede podél hřbitova mezi ulicemi Kladenská a Jasmínová.  
Ve staničení cca 0,100 km je na silnici III/00714 navrženo zřízení nových zastávek pro autobusovou dopravu. 
Autobusová zastávka ve směru na Buštěhrad bude situována v jízdním pruhu. Zastávka ve směru na Lidice 
bude zřízena na novém zastávkovém zálivu s krytem ze žulové dlažby.  
Společná stezka pro chodce a cyklisty bude šířky 3,0 m a bude po jedné straně lemována betonovou obrubou 
šířky 5,0 cm s výškovým rozdílem 6,0 cm od krytu komunikace a tím bude tvořit vodící linii. Na začátku 
staničení bude společná stezka zhotovena s krytem z betonové zámkové dlažby. Od staničení cca 0,370 km 
bude společná stezka pro chodce a cyklisty zhotovena s asfaltobetonovým krytem. Po východní straně bude 
navržená komunikace v tomto úseku lemována nezpevněnou krajnicí ze štěrkodrti v šířce 0,25 m. 
Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem bude zhotovena v celkové šířce 4,0 m s krytem 

z betonové zámkové dlažby. Stezka pro chodce bude šířky 2,0 m včetně varovného pásu šířky 0,3 m a bude po 
pravé straně ve směru staničení lemována betonovou obrubou s výškovým rozdílem 6,0 cm. Komunikace pro 
cyklisty bude šířky 2,0 m a bude po levé straně ve směru staničení lemována betonovou obrubou šířky 5,0 cm, 
která bude přelivná. Komunikace pro automobilovou dopravu bude lemována betonovou silniční obrubou šířky 
15,0 cm s výškovým rozdílem nad krytem komunikace 12,0 cm. Podél autobusové zastávky bude osazen 
bezbariérový obrubník. Chodník bude zhotoven z betonové fazetové dlažby šedé barvy. Cyklostezka s krytem z 

dlažby bude z betonové bezfazetové dlažby červené barvy. Reliéfní dlažba bude barvy antracit. Kontrastní pás 
podél nástupní hrany autobusové zastávky bude červené barvy.                                                                                                                                                                               

2.3. CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

a) POPIS CELKOVÉ KONCEPCE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ PO SKUPINÁCH OBJEKTŮ NEBO JEDNOTLIVÝCH 

OBJEKTECH VČETNĚ ÚDAJŮ O STATICKÝCH VÝPOČTECH PROKAZUJÍCÍCH, ŽE STAVBA JE NAVRŽENA TAK, 
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ABY NÁVRHOVÉ ZATÍŽENÍ NA NI PŮSOBÍCÍ NEMĚLO ZA NÁSLEDEK POŠKOZENÍ STAVY NEBO JEJÍ ČÁSTI NEBO 

NEPŘÍPUSTNÉ PŘETVOŘENÍ 

Předmětem stavebního objektu SO.101 – Komunikace a zpevněné plochy je výstavba komunikace pro chodce a 
cyklisty mezi městem Buštěhrad a obcí Lidice, která bude vedena v ulici Kladenská podél sinice č. III/00714. 
Navržená komunikace začíná ve městě Buštěhrad u křižovatky ulic Kladenská a Lidická, kde se napojuje na 
silnici III/00714 a pokračuje jihozápadním směrem jako společná stezka pro chodce a cyklisty v délce cca 74 
m. Poté se navržená komunikace rozděluje na stezku pro chodce a cyklisty s odděleným provozem a pokračuje 
dále jižním směrem v délce cca 293 m. V tomto úseku bude navržená komunikace vedena mezi stávající silnicí 
č. III/00714 a plánovanou zástavbou rodinných domů. 

Od staničení cca 0,370 km, tj. od severovýchodního rohu areálu zemědělského podniku AgroZZN, a.s., je 
navržená komunikace vedena jako společná stezka pro chodce a cyklisty v délce cca 552 m až k silnici první 
třídy I/61, na kterou se na konci staničení napojuje. Součástí stavby bude také rekonstrukce stávajícího 
chodníku v délce cca 137 m, který vede podél hřbitova mezi ulicemi Kladenská a Jasmínová.  

Ve staničení cca 0,100 km je na silnici III/00714 navrženo zřízení nových zastávek pro autobusovou dopravu. 
Autobusová zastávka ve směru na Buštěhrad bude situována v jízdním pruhu. Zastávka ve směru na Lidice 
bude zřízena na novém zastávkovém zálivu s krytem ze žulové dlažby. U této zastávky bude umístěn 
zastávkový přístřešek. Společná stezka pro chodce a cyklisty bude šířky 3,0 m a bude po jedné straně 
lemována betonovou obrubou šířky 5,0 cm s výškovým rozdílem 6,0 cm od krytu komunikace a tím bude tvořit 
vodící linii. Na začátku staničení bude společná stezka zhotovena s krytem z betonové bezfazetové zámkové 
dlažby. Od staničení cca 0,370 km bude společná stezka pro chodce a cyklisty zhotovena s asfaltobetonovým 
krytem. Po východní straně bude navržená komunikace v tomto úseku lemována nezpevněnou krajnicí ze 

štěrkodrti ŠD 0-32 v šířce 0,25 m. 

Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem bude zhotovena v celkové šířce 4,0 m s krytem 

z betonové zámkové dlažby. Stezka pro chodce bude šířky 2,0 m včetně varovného pásu šířky 0,3 m a bude po 
pravé straně ve směru staničení lemována betonovou obrubou s výškovým rozdílem 6,0 cm. Komunikace pro 
cyklisty bude šířky 2,0 m a bude po levé straně ve směru staničení lemována betonovou obrubou šířky 5,0 cm, 
která bude přelivná. Komunikace pro automobilovou dopravu bude lemována betonovou silniční obrubou šířky 
15,0 cm s výškovým rozdílem nad krytem komunikace 12,0 cm. Podél autobusové zastávky bude osazen 
bezbariérový obrubník. Chodník bude zhotoven z betonové fazetové dlažby šedé barvy. Cyklostezka s krytem z 

dlažby bude z betonové bezfazetové dlažby červené barvy. Reliéfní dlažba bude barvy antracit. Kontrastní pás 
podél nástupní hrany autobusové zastávky bude červené barvy. 

 V rámci stavby je navrženo ve staničení cca 0,580 km zřízení nového sjezdu ze silnice III/00714 na přilehlý 
pozemek ležící na pozemku p.č. 2066. Tento i stávající sousední sjezd budou s krytem z betonové zámkové 
dlažby šedé barvy.  

Stávající vjezdy do areálu zemědělského podniku budou nově zhotoveny s cementobetonovým krytem. U 
vjezdu do tohoto areálu, ve staničení cca 0,410 km, budou upravena vjezdová vrata. 

Ve vjezdech do zemědělského podniku a u sjezdu na přilehlý pozemek ve staničení cca 0,660 km budou 
osazeny betonové štěrbinové žlaby šířky 0,5 m se světlou výškou 0,4 m. V návaznosti na tyto žlaby bude 
v blízkém okolí obnoven odvodňovací příkop. 

Odvodnění komunikace je řešeno přelivem dešťových vod do přilehlé zeleně. Dále je odvodnění řešeno 

odtokem vody do navržené vsakovací studny a vsakovacích příkopů, které budou vysypané hrubým drceným 
kamenivem a opatřeny netkanou geotextilií. Do těchto vsakovacích příkopů a dalších navržených vsakovacích 
jímek bude zaústěno navržené drenážní potrubí, které zajišťuje odvodnění zemní pláně. Všechny vsakovací 
jímky budou vysypané hrubým drceným kamenivem a opatřeny netkanou geotextilií s mechanickou odolností 
proti protržení min. CBR = 2,5 kN. Dále dojde v rámci stavby k obnově stávajících uličních vpustí podél 
chodníku u místního hřbitova v ulici Kladenská. Nové vpusti budou napojeny přípojkami PVC DN 150. V místě 
autobusového zálivu je navržen betonový štěrbinový žlab šířky 0,4 m s přerušovanou štěrbinou a vnitřním 
spádem, který bude napojen do vsakovací studny. V rámci stavby bude obnoven, popř. posunut stávající 
odvodňovací příkop podél silnice III/00714. 
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V rámci výstavby cyklostezky je navrženo na některých místech osazení laviček a odpadkových košů. Dále 
budou u začátku a u konce cyklostezky, v blízkosti autobusových zastávek, zbudovány přístřešky a stojany pro 

jízdní kola. Umístění navrženého mobiliáře je patrné z výkresové části PD. 

Samotná výstavba komunikace pro chodce a cyklisty plynule navazuje na stávající i plánované místní 
komunikace i přilehlou zástavbu. 

V rámci přípravných prací byl proveden inženýrskogeologický průzkum. Na jeho základě lze uvažovat s 
výskytem nevhodného podloží, a proto bylo navržena jeho výměna za materiál vhodný dle ČSN EN 736133 v tl. 

0,4 m pod komunikací pro automobilovou dopravu a v tl. 0,3m pod komunikací pro pěší a cyklistickou 

dopravu. 

Stávající kabely sdělovacího vedení pod pojížděnými plochami budou ochráněny pomocí dělených chrániček 
PVC DN 110. 

V rámci stavby je navrženo vysazení nových stromů – ořešáků královských, především podél stávajícího pole 
v druhé polovině cyklostezky. Při výsadbě stromů je nutné respektovat ochranné pásmo vysokotlakého 
plynovodu.  

 

Komunikace pěší a cyklisty: 

Délka       : 922,91 m 

Šířka      : 3,00 – 4,00 m. 

Nezpevněná krajnice    : 0,25 m 

 

b) CELKOVÁ BILANCE NÁROKŮ VŠECH DRUHŮ ENERGIÍ, TEPLA A TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY (PODMÍNKY 

ZVÝŠENÉHO ODBĚRU ELEKTRICKÉ ENERGIE, PODMÍNKY PŘI ZVÝŠENÍ TECHNICKÉHO MAXIMA) 

Stavba svým charakterem nemá žádné potřeby a ani spotřeby energií, tepla, atd.  

c) CELKOVÁ SPOTŘEBA VODY 

S ohledem na charakter stavby není obsahem dokumentace. 

d) CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S VYZÍSKANÝM 

MATERIÁLEM 

Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany životního prostředí. 
Doporučujeme při výběru dodavatele stavby vzít v úvahu úroveň strojního vybavení vybírané organizace (stáří 
a typy stavebních strojů, zkušenosti z praxe v této otázce) včetně atestů materiálů dodaných subdodavateli.  

Veškeré odpady z činnosti při výstavbě vzniklé je nutno likvidovat na k tomu určených místech a takovéto 
chování dokladovat objednateli a dalším kompetentním orgánům, které si to vyžádaly či vyžádají.  

Při realizaci uvedené stavby bude hospodaření s odpady řešit původce odpadu (v době výstavby zhotovitel 
stavby, po předání do provozu správce komunikace) v souladu s platnou legislativou. Původce odpadu je 
povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb.) a odpady, které nemůže sám 
využít, nabídne k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom je původce povinen 
zajistit zneškodnění odpadů. V případě nebezpečných odpadů je nutné dodržovat vyhlášku č.383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady. 

V tomto stupni projektové dokumentace jsou specifikovány odpady vznikající při realizaci plánované stavby: 

V následující tabulce je uveden materiál z demolic a zemních prací vznikajících při realizaci stavby. 

Přehled odpadů: 

Č. Kód odpadu Kategorie zařazení odpadu Název odpadu dle katalogu 
odpadu 
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1. 17 03 02 O asfaltový kryt Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01  

2. 17 05 04 O výkopová zemina Zemina a kamení neuvedené 
pod číslem 17 05 03  

3. 17 01 01 O beton z komunikace a zpevněných 
ploch 

Beton 

4. 17 04 05 O železo a ocel železo a ocel 
5. 17 04 07 O směsné kovy směsné kovy 

6. 17 09 04 O směsný stavební a demoliční odpad Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

Množství materiálů bude specifikováno v zadávací dokumentaci a průběhu stavebních prací 
 

Při výstavbě nesmí být použity materiály, které jsou zdravotně závadné, nebo takové materiály, u kterých 
není znám způsob likvidace po jejich dožití. 
Odpad z provozu: 

Během provozu na komunikacích může docházet ke vzniku odpadů při těchto činnostech 

- úklid vozovek 

- sekání trávy a údržba dřevin na plochách případných sadových úprav 

- údržba sjízdnosti vozovek v zimním období 
- drobné opravy vozovek 

- odstraňování znečištěni vozovek (např. po haváriích vozidel) 
 

Způsob zneškodnění odpadů, vznikajících při vlastním provozu, bude řešen správcem komunikace v souladu s 

platnou legislativou. 

e) POŽADAVKY NA KAPACITY VEŘEJNÝCH SÍTÍ KOMUNIKAČNÍCH VEDENÍ A ELEKTRONICKÉHO KOMUNIKAČNÍHO 

ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ 

S ohledem na charakter stavby není toto obsahem dokumentace. 

2.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Návrh respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Materiály užívané při stavebních úpravách pro 
nevidomé a slabozraké musí odpovídat nařízení vlády 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky a z něj vyplývající Technické návody TZÚS pro materiály a zařízení užívané k 
realizaci bezbariérových úprav. 

Z hlediska přístupnosti pro potřeby nevidomých a slabozrakých je nutné zajistit dostatek hmatných 
orientačních bodů a znaků. Zrakově postižení se pohybují podél tzv. vodící linie. Přirozenou vodící linii mohou 
být například stěny budov, zídky, podezdívky plotů, obrubníky u trávníků (výška 0,06 m). Vodící linií nikdy 
nesmí být obrubník u vozovky! Při přerušení přirozené vodící linie v délce více než 8 m musí být zřízena tzv. 
umělá vodící linie. Její materiálové řešení nesmí být zaměnitelné s jinými hmatovými prvky. 

Na vodící linie navazují tzv. signální pásy, které upozorňují na možné změny směru. Zrakově postiženému 
určují nový, přesný směr chůze, např. při přecházení komunikace nebo při přístupu k místu nástupu do vozidel 
městské hromadné dopravy. Signální pás má šířku 0,8 – 1,0 m, délku minimálně 1,5 m, je speciální formou 
umělé vodící linie a je vytvořen z přesně definované a barevné kontrastní dlažby s výstupky dle vyhlášky 
163/2002 Sb. 

Nebezpečné nebo nepřístupné prostory (styk chodníku a jízdního pásu s obrubníkem nižším než 0,08 m-

přechody, místa pro přecházení, výjezdy vedené přes chodník u rodinných domků nebo ze dvorů u domovních 
bloků) musí být označeny tzv. varovným pásem. Varovný pás má šířku 0,4 m, je speciální formou umělé 
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vodící linie a je vytvořen z přesně definované a barevné kontrastní dlažby s výstupky dle vyhlášky 163/2002 
Sb. 

Vedení a šířka signálních a varovných pásů se řídí ustanoveními vyhlášky č. 398/2009 Sb. Materiál použitý pro 
hmatové úpravy nesmí být na komunikacích použitý k jiným účelům. Hmatové prvky musí být vždy hmatově a 
vizuálně kontrastní vůči svému okolí. 

2.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVANÍ STAVBY 

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, závazné normy apod.) 
v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti ochrany zdraví (zejména vyhl. č. 48/1982 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů). 

 -Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

 -Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) 
 -Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 

2.6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

a) POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

Zájmové území leží mezi jihovýchodní částí města Buštěhrad a obcí Lidice v ulici Kladenská podél silnice 
III/00714. V okolí dotčeného území se v současné době nachází především plochy zeleně a zemědělsky 

obdělávaná půda. Dále se zde nachází průmyslové a zemědělské podniky, popř. částečná zástavba rodinných 
domů. V jihovýchodní části města Buštěhrad, podél západní strany komunikace Kladenská, je plánována 
výstavba nových rodinných domů a dopravní infrastruktury. Navržená komunikace pro chodce a cyklisty na 
plánovanou výstavbu rodinných domů plynule navazuje. 

Povrch terénu je mírně zvlněný. Nadmořská výška terénu se pohybuje od cca 342 m na okraji Buštěhradu do 
cca 350,5 m v blízkosti zemědělského podniku zhruba v polovině trasy. Směrem k Lidicím pak terén klesá na 
344,5 m n.m. 

b) POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

Předmětem dokumentace je návrh komunikace pro chodce a cyklisty, která se bude nacházet mezi městem 
Buštěhrad a obcí Lidice ve Středočeském kraji. Jedná se o návrh komunikace, která bude částečně vedena 
jako stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem a částečně jako společná komunikace pro chodce a 
cyklisty. Komunikace je navržena v ulici Kladenská podél stávající silnice č. III/00714. 

Rozsah řešeného území je patrný z výkresové části dokumentace.  

2.6.1. POZEMNÍ KOMUNIKACE  

a) VÝČET A OZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ STAVBY 

Řešenou komunikaci lze zařadit do kategorií: 
 

Komunikace pěší a cyklisty 

Délka       : 922,91 m 

Šířka      : 3,00 – 4,00 m 

nezpevněná krajnice    : 0,25 m 

 



 

ČÍSLO ZAKÁZKY: INVESTOR: ČÍSLO PŘÍLOHY: STUPEŇ PD: 

2015-043 MĚSTO BUŠTĚHRAD B DSP 

STAVEBNÍ OBJEKT:
 

STAVBA:
 

VYPRACOVAL:
 

KONTROLOVAL:
 

- CYKLOSTEZKA BUŠTĚHRAD - LIDICE ING. MARTIN PŘIBYL ING. J. ADAMŮ 

 

19 / 31 

Zpracovatelem je osoba autorizovaná dle zákona č. 183/2006 Sb. a č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

b) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PŘÍSLUŠNÝCH KOMUNIKACÍ  

SO.101 – Komunikace a zpevněné plochy 

Předmětem stavebního objektu SO.101 – Komunikace a zpevněné plochy je výstavba komunikace pro chodce a 
cyklisty mezi městem Buštěhrad a obcí Lidice, která bude vedena v ulici Kladenská podél sinice č. III/00714. 
Navržená komunikace začíná ve městě Buštěhrad u křižovatky ulic Kladenská a Lidická, kde se napojuje na 
silnici III/00714 a pokračuje jihozápadním směrem jako společná stezka pro chodce a cyklisty v délce cca 74 
m. Poté se navržená komunikace rozděluje na stezku pro chodce a cyklisty s odděleným provozem a pokračuje 
dále jižním směrem v délce cca 293 m. V tomto úseku bude navržená komunikace vedena mezi stávající silnicí 
č. III/00714 a plánovanou zástavbou rodinných domů. 

Od staničení cca 0,370 km, tj. od severovýchodního rohu areálu zemědělského podniku AgroZZN, a.s., je 
navržená komunikace vedena jako společná stezka pro chodce a cyklisty v délce cca 552 m až k silnici první 
třídy I/61, na kterou se na konci staničení napojuje. Součástí stavby bude také rekonstrukce stávajícího 
chodníku v délce cca 137 m, který vede podél hřbitova mezi ulicemi Kladenská a Jasmínová.  

Ve staničení cca 0,100 km je na silnici III/00714 navrženo zřízení nových zastávek pro autobusovou dopravu. 
Autobusová zastávka ve směru na Buštěhrad bude situována v jízdním pruhu. Zastávka ve směru na Lidice 
bude zřízena na novém zastávkovém zálivu s krytem ze žulové dlažby. U této zastávky bude umístěn 
zastávkový přístřešek. Společná stezka pro chodce a cyklisty bude šířky 3,0 m a bude po jedné straně 
lemována betonovou obrubou šířky 5,0 cm s výškovým rozdílem 6,0 cm od krytu komunikace a tím bude tvořit 
vodící linii. Na začátku staničení bude společná stezka zhotovena s krytem z betonové bezfazetové zámkové 
dlažby. Od staničení cca 0,370 km bude společná stezka pro chodce a cyklisty zhotovena s asfaltobetonovým 
krytem. Po východní straně bude navržená komunikace v tomto úseku lemována nezpevněnou krajnicí ze 
štěrkodrti ŠD 0-32 v šířce 0,25 m. 

Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem bude zhotovena v celkové šířce 4,0 m s krytem 

z betonové zámkové dlažby. Stezka pro chodce bude šířky 2,0 m včetně varovného pásu šířky 0,3 m a bude po 
pravé straně ve směru staničení lemována betonovou obrubou s výškovým rozdílem 6,0 cm. Komunikace pro 
cyklisty bude šířky 2,0 m a bude po levé straně ve směru staničení lemována betonovou obrubou šířky 5,0 cm, 
která bude přelivná. Komunikace pro automobilovou dopravu bude lemována betonovou silniční obrubou šířky 
15,0 cm s výškovým rozdílem nad krytem komunikace 12,0 cm. Podél autobusové zastávky bude osazen 
bezbariérový obrubník. Chodník bude zhotoven z betonové fazetové dlažby šedé barvy. Cyklostezka s krytem z 

dlažby bude z betonové bezfazetové dlažby červené barvy. Reliéfní dlažba bude barvy antracit. Kontrastní pás 
podél nástupní hrany autobusové zastávky bude červené barvy. 

 V rámci stavby je navrženo ve staničení cca 0,580 km zřízení nového sjezdu ze silnice III/00714 na přilehlý 
pozemek ležící na pozemku p.č. 2066. Tento i stávající sousední sjezd budou s krytem z betonové zámkové 
dlažby šedé barvy.  

Stávající vjezdy do areálu zemědělského podniku budou nově zhotoveny s cementobetonovým krytem. U 
vjezdu do tohoto areálu, ve staničení cca 0,410 km, budou upravena vjezdová vrata. 

Ve vjezdech do zemědělského podniku a u sjezdu na přilehlý pozemek ve staničení cca 0,660 km budou 
osazeny betonové štěrbinové žlaby šířky 0,5 m se světlou výškou 0,4 m. V návaznosti na tyto žlaby bude 
v blízkém okolí obnoven odvodňovací příkop. 

Odvodnění komunikace je řešeno přelivem dešťových vod do přilehlé zeleně. Dále je odvodnění řešeno 
odtokem vody do navržené vsakovací studny a vsakovacích příkopů, které budou vysypané hrubým drceným 
kamenivem a opatřeny netkanou geotextilií. Do těchto vsakovacích příkopů a dalších navržených vsakovacích 
jímek bude zaústěno navržené drenážní potrubí, které zajišťuje odvodnění zemní pláně. Všechny vsakovací 
jímky budou vysypané hrubým drceným kamenivem a opatřeny netkanou geotextilií s mechanickou odolností 
proti protržení min. CBR = 2,5 kN. Dále dojde v rámci stavby k obnově stávajících uličních vpustí podél 
chodníku u místního hřbitova v ulici Kladenská. Nové vpusti budou napojeny přípojkami PVC DN 150. V místě 
autobusového zálivu je navržen betonový štěrbinový žlab šířky 0,4 m s přerušovanou štěrbinou a vnitřním 
spádem, který bude napojen do vsakovací studny. V rámci stavby bude obnoven, popř. posunut stávající 
odvodňovací příkop podél silnice III/00714. 



 

ČÍSLO ZAKÁZKY: INVESTOR: ČÍSLO PŘÍLOHY: STUPEŇ PD: 

2015-043 MĚSTO BUŠTĚHRAD B DSP 

STAVEBNÍ OBJEKT:
 

STAVBA:
 

VYPRACOVAL:
 

KONTROLOVAL:
 

- CYKLOSTEZKA BUŠTĚHRAD - LIDICE ING. MARTIN PŘIBYL ING. J. ADAMŮ 

 

20 / 31 

Zpracovatelem je osoba autorizovaná dle zákona č. 183/2006 Sb. a č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

V rámci výstavby cyklostezky je navrženo na některých místech osazení laviček a odpadkových košů. Dále 
budou u začátku a u konce cyklostezky, v blízkosti autobusových zastávek, zbudovány přístřešky a stojany pro 
jízdní kola. Umístění navrženého mobiliáře je patrné z výkresové části PD. 

Samotná výstavba komunikace pro chodce a cyklisty plynule navazuje na stávající i plánované místní 
komunikace i přilehlou zástavbu. 

V rámci přípravných prací byl proveden inženýrskogeologický průzkum. Na jeho základě lze uvažovat s 
výskytem nevhodného podloží, a proto bylo navržena jeho výměna za materiál vhodný dle ČSN EN 736133 v tl. 

0,4 m pod komunikací pro automobilovou dopravu a v tl. 0,3m pod komunikací pro pěší a cyklistickou 
dopravu. 

Stávající kabely sdělovacího vedení pod pojížděnými plochami budou ochráněny pomocí dělených chrániček 
PVC DN 110. 

V rámci stavby je navrženo vysazení nových stromů – ořešáků královských, především podél stávajícího pole 
v druhé polovině cyklostezky. Při výsadbě stromů je nutné respektovat ochranné pásmo vysokotlakého 
plynovodu.  

 

Komunikace pěší a cyklisty 

Délka       : 922,91 m 

Šířka      : 3,00 – 4,00 m 

Nezpevněná krajnice    : 0,25 m 

2.6.2. MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI 

Stavba neobsahuje mostní objekty. 

2.6.3. ODVODNĚNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE  

Odvodnění komunikace je řešeno přelivem dešťových vod do přilehlé zeleně. Dále je odvodnění řešeno 
odtokem vody do navržené vsakovací studny a vsakovacích příkopů, které budou vysypané hrubým drceným 
kamenivem a opatřeny netkanou geotextilií. Do těchto vsakovacích příkopů a dalších navržených vsakovacích 
jímek bude zaústěno navržené drenážní potrubí, které zajišťuje odvodnění zemní pláně. Všechny vsakovací 
jímky budou vysypané hrubým drceným kamenivem a opatřeny netkanou geotextilií s mechanickou odolností 
proti protržení min. CBR = 2,5 kN. Dále dojde v rámci stavby k obnově stávajících uličních vpustí podél 
chodníku u místního hřbitova v ulici Kladenská. Nové vpusti budou napojeny přípojkami PVC DN 150. 

V místě autobusového zálivu je navržen betonový štěrbinový žlab šířky 0,4 m s přerušovanou štěrbinou a 
vnitřním spádem, který bude napojen do vsakovací studny.  

 

Navržené uliční vpusti se skládají z několika technických prvků: 

 mříž 500 x 500 mm pro zatížení D 400 

 vyrovnávací prstenec  
 koš pro lapání nečistot pro mříž 500 x 500 mm  
 skruž horní  
 skruž středová s výtokovým otvorem pro DN 150  
 skruž s kalovou prohlubní  

Po dohodě s autorem této dokumentace lze uvedené materiály a jejich specifikace nahradit jinými prvky 
podobných technických vlastností.  

Všechny vpusti budou mít kalový koš pro lapání nečistot.    
 
PODPOVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ 
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Odvodnění zemní pláně bude zajištěno pomocí podélného a příčného sklonu zemní pláně a dále pomocí 
navržených drenážních trativodů, které budou zaústěny do vsakovacích jímek vysypaných hrubým drceným 
kamenivem a opatřeny netkanou geotextilií. 

2.6.4. TUNELY, PODZEMNÍ STAVBY A GALERIE 

V rámci stavby nejsou navrženy. 

2.6.5. OBSLUŽNÁ ZAŘÍZENÍ, VEŘEJNÁ PARKOVIŠTĚ, ÚNIKOVÉ ZÓNY A PROTIHLUKOVÉ CLONY 

Ve staničení cca 0,100 km je na silnici III/00714 navrženo zřízení nových zastávek pro autobusovou dopravu. 
Autobusová zastávka ve směru na Buštěhrad bude situována v jízdním pruhu. Zastávka ve směru na Lidice 
bude zřízena na novém zastávkovém zálivu s krytem ze žulové dlažby. U této zastávky bude umístěn 
zastávkový přístřešek. 

2.6.6. VYBAVENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE  

a) ZÁCHYTNÁ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 

V rámci stavby je na konci staničení navrženo dvoumadlové zábradlí výšky 1,3 m. Umístění je patrné 
z výkresových příloh projektové dokumentace. 

b) DOPRAVNÍ ZNAČKY, DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÉ SIGNÁLY, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A 

TELEMATIKU 

V celém rozsahu stavby dojde k obnově a doplnění dopravního značení. 
Navržené dopravní značení je patrné z výkresové části dokumentace. 

c) VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

V rámci stavby není navrženo. Je to řešeno jiným projektem, který není součástí této akce. 

d) OCHRANY PROTI VNIKU VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ NA KOMUNIKACE U UMOŽNĚNÍ JEJICH MIGRACE PŘES 

KOMUNIKACE 

V rámci stavby není navrženo. 

e) CLONY A SÍTĚ PROTI OSLNĚNÍ  

V rámci stavby není navrženo. 

2.6.7. OBJEKTY OSTATNÍCH SKUPIN OBJEKTŮ 

Stavba neobsahuje jiné stavební objekty.    

2.7. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Stavba svým charakterem nemá žádné potřeby a ani spotřeby jakýchkoliv médií.  

2.8. ZÁSADY POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ.  

a) VÝPOČET A POSOUZENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ A VYMEZENÍ POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝCH PROSTORŮ 

Pro komunikace, mostní objekty a trubní propustky není definován žádný požárně bezpečnostní prostor a není 
požadavek na vymezení odstupové vzdálenosti. 
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b) ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÉHO MNOŽSTVÍ POŽÁRNÍ VODY, PŘÍPADNĚ JINÉHO HASIVA 

Dokumentace nevyžaduje návrh zdrojů požární vody. 

c) PŘEDPOKLÁDANÉ VYBAVENÍ STAVBY VYHRAZENÝMI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI VČETNĚ 

STANOVENÍ POŽADAVKŮ PRO PROVEDENÍ STAVBY 

Z hlediska požární bezpečnosti se jedná o venkovní objekt, na který se vzhledem k jeho umístění vztahují 
základní požadavky kodexu norem požární bezpečnosti v omezeném rozsahu. Při případném požáru 
automobilu na komunikaci budou zplodiny hoření a kouře přirozeně odtékat vzhůru a unikající osoby nebudou 
těmito zplodinami ohroženy. 

Navržené komunikace a zpevněné plochy se z hlediska požární ochrany považují za vyhovující. 

d) ZHODNOCENÍ PŘÍSTUPOVÝCH KOMUNIKACÍ A NÁSTUPNÍCH PLOCH PRO POŽÁRNÍ TECHNIKU VČETNĚ 

MOŽNOSTI PROVEDENÍ ZÁSAHU JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY 

Požární zásahy bude možné provádět z extravilánové silnice III. třídy. Průjezdní profil komunikace bude vždy 
zachován minimálně 3,5 m. 

2.9. ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA  
Stavba svým charakterem nebude nikterak zahrnovat hospodaření s energiemi.  

Samotná stavba při výstavbě nevyžaduje potřebu energií a vody. 

Pro potřeby stavby nebo zařízení staveniště není uvažováno žádné samostatné napojení na vodovodní řad 
nebo energetické zdroje. Všechny věci budou řešeny pomocí mobilních zdrojů.  

Voda pro potřeby stavby bude dodávána v samostatných cisternách. Množství technologické vody je závislé na 
povětrnostních podmínkách, ve kterých se stavba bude provádět. Směsi na stavbu budou dodávány 
v předepsaném stavu o předepsané vlhkosti, takže by neměla nastat nutnost technologickou vodu dodávat. 
Pokud bude docházet při bouracích pracích ke zvýšené prašnosti, bude nutné sutiny a materiál z bourání 
navlhčit mobilními cisternami. Dodávky betonových směsí se předpokládají v již připraveném stavu pomocí 
auto domíchávačů. Ošetřování betonových konstrukcí a další potřeba technologické vody bude, jak již bylo 
výše uvedeno, pomocí mobilních cisteren. 

2.10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 
Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany životního prostředí.  

Po dobu výstavby musí být respektovány všechny zákony a vyhlášky vztahující se k životnímu prostředí a to 
především:  - Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

  - Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany životního prostředí. 
Doporučujeme při výběru dodavatele stavby vzít v úvahu úroveň strojního vybavení vybírané organizace (stáří 
a typy stavebních strojů, zkušenosti z praxe v této otázce) včetně atestů materiálů dodaných subdodavateli. 

2.11. ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ. 
Stavba svým charakterem nevyžaduje ochranu před vnějšími účinky prostředí: 

- sledování radonu 

- ochranu před bludným proudem 

- ochranu před hlukem 

- v oblasti nejsou sledovány a zaznamenávány povodně  
- stavba se nevyskytuje v seizmicky aktivní oblasti  
- stavba se nevyskytuje na sesuvném a poddolovaném území 
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Zpracovatelem je osoba autorizovaná dle zákona č. 183/2006 Sb. a č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Navržené komunikace pro pěší a cyklisty a autobusové zastávky budou plynule napojeny na stávající 
komunikace. 

b) PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY 

Připojovací rozměry jsou blíže specifikovány v kapitolách výše. 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH OPATŘENÍ PRO PŘÍSTUPNOST A UŽÍVÁNÍ STAVBY 

OSOBAMI SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE  

Navržená komunikace začíná ve městě Buštěhrad u křižovatky ulic Kladenská a Lidická, kde se napojuje na 
silnici III/00714 a pokračuje jihozápadním směrem jako společná stezka pro chodce a cyklisty v délce cca 74 
m. Poté se navržená komunikace rozděluje na stezku pro chodce a cyklisty s odděleným provozem a pokračuje 
dále jižním směrem v délce cca 293 m. V tomto úseku bude navržená komunikace vedena mezi stávající silnicí 
č. III/00714 a plánovanou zástavbou rodinných domů. 

Od staničení cca 0,370 km, tj. od severovýchodního rohu areálu zemědělského podniku AgroZZN, a.s., je 
navržená komunikace vedena jako společná stezka pro chodce a cyklisty v délce cca 552 m až k silnici první 
třídy I/61, na kterou se na konci staničení napojuje. Součástí stavby bude také rekonstrukce stávajícího 
chodníku v délce cca 137 m, který vede podél hřbitova mezi ulicemi Kladenská a Jasmínová.  

Ve staničení cca 0,100 km je na silnici III/00714 navrženo zřízení nových zastávek pro autobusovou dopravu. 
Autobusová zastávka ve směru na Buštěhrad bude situována v jízdním pruhu. Zastávka ve směru na Lidice 
bude zřízena na novém zastávkovém zálivu s krytem ze žulové dlažby. 

Návrh respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Materiály užívané při stavebních úpravách pro 
nevidomé a slabozraké musí odpovídat nařízení vlády 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky a z něj vyplývající Technické návody TZÚS pro materiály a zařízení užívané k 
realizaci bezbariérových úprav. 

Z hlediska přístupnosti pro potřeby nevidomých a slabozrakých je nutné zajistit dostatek hmatných 
orientačních bodů a znaků. Zrakově postižení se pohybují podél tzv. vodící linie. Přirozenou vodící linii mohou 
být například stěny budov, zídky, podezdívky plotů, obrubníky u trávníků (výška 0,06 m). Vodící linií nikdy 
nesmí být obrubník u vozovky! Při přerušení přirozené vodící linie v délce více než 8 m musí být zřízena tzv. 
umělá vodící linie. Její materiálové řešení nesmí být zaměnitelné s jinými hmatovými prvky. 

Na vodící linie navazují tzv. signální pásy, které upozorňují na možné změny směru. Zrakově postiženému 

určují nový, přesný směr chůze, např. při přecházení komunikace nebo při přístupu k místu nástupu do vozidel 
městské hromadné dopravy. Signální pás má šířku 0,8 – 1,0 m, délku minimálně 1,5 m, je speciální formou 
umělé vodící linie a je vytvořen z přesně definované a barevné kontrastní dlažby s výstupky dle vyhlášky 
163/2002 Sb. 

Nebezpečné nebo nepřístupné prostory (styk chodníku a jízdního pásu s obrubníkem nižším než 0,08 m-

přechody, místa pro přecházení, výjezdy vedené přes chodník u rodinných domků nebo ze dvorů u domovních 
bloků) musí být označeny tzv. varovným pásem. Varovný pás má šířku 0,4 m, je speciální formou umělé 
vodící linie a je vytvořen z přesně definované a barevné kontrastní dlažby s výstupky dle vyhlášky 163/2002 
Sb. 

Vedení a šířka signálních a varovných pásů se řídí ustanoveními vyhlášky č. 398/2009 Sb. Materiál použitý pro 
hmatové úpravy nesmí být na komunikacích použitý k jiným účelům. Hmatové prvky musí být vždy hmatově a 
vizuálně kontrastní vůči svému okolí. 
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Zpracovatelem je osoba autorizovaná dle zákona č. 183/2006 Sb. a č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

b) NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Komunikace pro chodce a cyklisty plynule navazuje na stávající i navržené okolní komunikace.  

c) DOPRAVA V KLIDU 

V rámci dokumentace nejsou navržena žádná parkovací stání.  

d) PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 

Předmětem dokumentace je návrh komunikací pro pěší a cyklisty. 

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Během výstavby se předpokládá bourání stávajících zpevněných ploch dotčených stavbou. V rámci stavby se 
předpokládá se sejmutím ornice v tloušťce 0,4 m na stávajících plochách zeleně a polí. Podél cyklostezky 
budou v určitých úsecích upraveny a obnoveny odvodňovací příkopy. 

V rámci stavby se upraví okolí dotčené stavbou min. do původního stavu. Vytěžená ornice bude rozprostřena 
v okolí stavby, případně odvezena na deponii a nabídnuta k dalšímu využití. 

b) POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 

Pro ohumusování zatravňovaných ploch se použije sejmutá ornice popř. podornice. Případné zbývající 
množství ornice se nabídne příslušným orgánům k dalšímu využití, popř. dojde k její rozprostření v okolí 
stavby.  

V rámci stavby je navrženo vysazení nových stromů – ořešáků královských, především podél stávajícího pole 
v druhé polovině cyklostezky. Při výsadbě stromů je nutné respektovat ochranné pásmo vysokotlakého 
plynovodu. Vysazované stromy budou se zapěstovanou korunou ve výšce min. 2,2 m a budou sázené se 
zemním balem (výsadba v březnu, dubnu, listopadu) nebo kontejnerované (zbývající část roku). Dřeviny budou 
tvarově a výškově shodné, prosté jakýchkoliv poškození, odpovídající školkařskému standardu. Do výsadbové 
jámy bude nainstalována závlahová sonda patřičné délky (2x omotaný bal). Stromy budou po výsadbě 
ukotveny podzemním (KZB4) i nadzemním kotvením (ohrádka ze 3 kůlů o průměru 10 cm). Dále bude 
prováděna pravidelná dostatečná následná péče o tyto výsadby spočívající zejména v dostatečné, včasné a 
důkladné zálivce, pletí stromové mísy, přihnojování, kontrole stavu kůlování a stavu stromu.  

c) BIOTECHNICKÁ, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

S ohledem na charakter stavby není navrženo. 

6. POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA 

Během provozu žádné odpady vznikat nebudou. Stavba nebude mít během své realizace ani za provozu žádný 
negativní vliv na životní prostředí. 

Po dobu výstavby musí být respektovány všechny zákony a vyhlášky vztahující se k životnímu prostředí a to 
především:  - Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

   - Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany životního prostředí. 
Doporučujeme při výběru dodavatele stavby vzít v úvahu úroveň strojního vybavení vybírané organizace (stáří 
a typy stavebních strojů, zkušenosti z praxe v této otázce) včetně atestů materiálů dodaných subdodavateli.  
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Zpracovatelem je osoba autorizovaná dle zákona č. 183/2006 Sb. a č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

Veškeré odpady z činnosti při výstavbě vzniklé je nutno likvidovat na k tomu určených místech a takovéto 
chování dokladovat objednateli a dalším kompetentním orgánům, které si to vyžádaly či vyžádají.  

Při realizaci uvedené stavby bude hospodaření s odpady řešit původce odpadu (v době výstavby zhotovitel 
stavby, po předání do provozu správce komunikace) v souladu s platnou legislativou. Původce odpadu je 
povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb.) a odpady, které nemůže sám 
využít, nabídne k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom je původce povinen 
zajistit zneškodnění odpadů. V případě nebezpečných odpadů je nutné dodržovat vyhlášku č.383/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady. 

V tomto stupni projektové dokumentace jsou specifikovány odpady vznikající při realizaci plánované stavby: 

V následující tabulce je uveden materiál z demolic a zemních prací vznikajících při realizaci stavby. 

 

Přehled odpadů: 

Č. Kód odpadu Kategorie zařazení odpadu Název odpadu dle katalogu 
odpadu 

1. 17 03 02 O asfaltový kryt Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01  

2. 17 05 04 O výkopová zemina Zemina a kamení neuvedené 
pod číslem 17 05 03  

3. 17 01 01 O beton z komunikace a zpevněných 
ploch 

Beton 

4. 17 04 05 O železo a ocel železo a ocel 
5. 17 04 07 O směsné kovy směsné kovy 

6. 17 09 04 O směsný stavební a demoliční odpad Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

Množství materiálů bude specifikováno v zadávací dokumentaci a průběhu stavebních prací 
 

Při výstavbě nesmí být použity materiály, které jsou zdravotně závadné, nebo takové materiály, u kterých 
není znám způsob likvidace po jejich dožití. 
Odpad z provozu: 

Během provozu na komunikacích může docházet ke vzniku odpadů při těchto činnostech 

- úklid vozovek 

- sekání trávy a údržba dřevin na plochách případných sadových úprav 

- údržba sjízdnosti vozovek v zimním období 
- čištění stok a dešťových vpustí 
- drobné opravy vozovek 

- odstraňování znečištěni vozovek (např. po haváriích vozidel) 
 

Způsob zneškodnění odpadů, vznikajících při vlastním provozu, bude řešen správcem komunikace v souladu s 
platnou legislativou. 

Před proniknutím nepovolaných osob na staveniště budou kolem stavby umístěny výstražné cedule 
dodavatelskou organizací, upozorňující na nebezpečí úrazu.  

ochranu proti hluku a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a 
jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů 
v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené 
hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny apod.). 

Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č. 
272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto zákonem.  



 

ČÍSLO ZAKÁZKY: INVESTOR: ČÍSLO PŘÍLOHY: STUPEŇ PD: 

2015-043 MĚSTO BUŠTĚHRAD B DSP 

STAVEBNÍ OBJEKT:
 

STAVBA:
 

VYPRACOVAL:
 

KONTROLOVAL:
 

- CYKLOSTEZKA BUŠTĚHRAD - LIDICE ING. MARTIN PŘIBYL ING. J. ADAMŮ 

 

26 / 31 

Zpracovatelem je osoba autorizovaná dle zákona č. 183/2006 Sb. a č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

V rámci stavby nejsou navržena žádná opatření snižující úroveň hluku popř. exhalace výfukových plynů v dané 
oblasti, jelikož jejich mírný nárůst nebude pro dané území nijak poškozující. 

ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a komunikací 
(zemina, bet. směs). V případě odvozu suti je suť při nakládání na auta třeba zvlhčit kropením. Případné 
znečištění komunikací musí být okamžitě odstraňováno. 

Na staveništi – u výjezdů ze staveniště bude zřízena plocha pro mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze 
stavby. Při dodržení výše uvedených požadavků by nemělo docházet ke znečišťování vozovek. V případě, že 
k tomuto znečištění přes všechna opatření dojde, je dodavatel povinen neprodleně toto znečištění odstranit 
dle zákona 13/1997 sb.  

ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny 

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech 
škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou 
míru. Provádět pravidelné technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

ochranu proti znečištění podzemních vod a povrchových vod a kanalizace 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem 
zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. Jedná se zejména o vhodný 
způsob odvádění dešťových vod ze stavební jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. 

ochranu stávající zeleně 

Při realizaci stavebních prací je nutná ochrana stávající zeleně. Ze stávající zeleně bude možné likvidovat 
pouze to, co bezprostředně překáží stavbě. 

Stávající zeleň bude při pracích chráněna v souladu s normou ČSN 83 9061 o ochraně stromů, porostů a ploch 
pro vegetaci při stavebních činnostech. Stávající vzrostlá zeleň bude před zahájením prací zabezpečena proti 
poškození. A to v takovém rozsahu, aby žádné stromy a dřeviny nebyly při stavbě poškozeny. Nesmí být 
poškozeny nadzemní ani podzemní části stromů a dřevin, zejména nesmí být překopány tzv. kotevní kořeny. 
Výkopy podél stromů musí být prováděny ručně a pouze řádně proškolenými osobami.  

Při zemních pracích budou výkopky rozděleny na orničí a podorničí. Po skončení stavby bude umístěno zpět 
podorničí a na povrchu bude umístěna ornice. Nesmí dojít k záměně jednotlivých vrstev.  

Beze zbytku bude respektován zákon ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále 
jen zákon) - zejména je nutné v souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona zabezpečit, aby v průběhu realizace 

navrhované stavby nedocházelo k nadměrnému poškozování dřevin, ke zraňování a úhynu živočichů či ničení 
jejich biotopů (zejména je nutné zabránit ohrožování a rušení ptactva během hnízdění), kterému lze zabránu 
technicky a ekonomicky dostupnými prostředky. 

Odpady vzniklé při stavebních a výkopových pracích nebudou ani přechodně skladovány na zelené ploše, na 
trávních ani v porostech zeleně. Okolí stavby bude udržováno v čistotě a pořádku (je na dodavateli, aby 
zaměstnancům zajistil dostatečné hygienické zázemí). 

b) VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU, ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ 

V souvislosti s realizací stavby je nutné postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému poškozování dřevin, 
ke zraňování a úhynu živočichů či ničení jejich biotopů. Případné kácení dřevin je nutné provádět pouze v 
nezbytné míře a na základě povolení orgánu ochrany přírody.  

Pro ohumusování zatravňovaných ploch se použije sejmutá ornice popř. podornice. Případné zbývající 
množství ornice se nabídne příslušným orgánům k dalšímu využití, popř. dojde k její rozprostření v okolí 
stavby.  

V rámci stavby je navrženo vysazení nových stromů – ořešáků královských, především podél stávajícího pole 
v druhé polovině cyklostezky. Při výsadbě stromů je nutné respektovat ochranné pásmo vysokotlakého 
plynovodu. Vysazované stromy budou se zapěstovanou korunou ve výšce min. 2,2 m a budou sázené se 
zemním balem (výsadba v březnu, dubnu, listopadu) nebo kontejnerované (zbývající část roku). Dřeviny budou 
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tvarově a výškově shodné, prosté jakýchkoliv poškození, odpovídající školkařskému standardu. Do výsadbové 
jámy bude nainstalována závlahová sonda patřičné délky (2x omotaný bal). Stromy budou po výsadbě 
ukotveny podzemním (KZB4) i nadzemním kotvením (ohrádka ze 3 kůlů o průměru 10 cm). Dále bude 
prováděna pravidelná dostatečná následná péče o tyto výsadby spočívající zejména v dostatečné, včasné a 
důkladné zálivce, pletí stromové mísy, přihnojování, kontrole stavu kůlování a stavu stromu. 

Fauna a flóra, vliv na ekosystémy 

Vliv stavby na rostliny a živočichy bude v dané lokalitě minimální. 

Stavba si svým rozsahem a charakterem nevynutí konkrétní ochranu vodních zdrojů či léčebných pramenů. Při 
výstavbě je nutné postupovat dle doporučení uvedených výše. 

c) VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

S ohledem na charakter stavby a její umístění není toto v dokumentaci řešeno. 

d) ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ, JE-LI PODKLADEM 

S ohledem na charakter stavby nebylo řešeno zjišťovací řízení ani EIA. 

e) V PŘÍPADĚ ZÁMĚRŮ SPADAJÍCÍCH DO REŽIMU ZÁKONA O INTEGROVANÉ PREVENCI ZÁKLADNÍ PARAMETRY 

ZPŮSOBU NAPLNĚNÍ ZÁVĚRŮ O NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH NEBO INTEGROVANÉ POVOLENÍ, 

BYLO -LI VYDÁNO 

S ohledem na charakter stavby nebylo řešeno. 

f) NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY PODLE 

JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

V rámci stavby nejsou navržena žádná nová ochranná pásma. 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 
V rámci dokumentace se neuvažuje s žádným opatřením vyplývajícím z požadavků na civilní ochranu 
obyvatelstva. 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a) POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

Stavba svým charakterem nemá žádné potřeby a ani spotřeby energií, tepla, atd. 

b) ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Odvodnění staveniště bude řešeno pomocí stávajícího způsobu odvodnění dané plochy, tzn. do přilehlé zeleně, 

popř. do stávajících uličních vpustí. 

c) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Jako dopravní trasy budou v období výstavby využívány stávající komunikace v okolí. 

Po celou dobu výstavby bude zajištěn přístup k jednotlivým firmám a areálům v okolí stavby. 

Investor je před zahájením stavby povinen obeznámit majitele dotčené lokality s omezeným přístupem k 
jednotlivým objektům. Po celou dobu výstavby musí být zachovány vstupy do objektů. 
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Během výstavby se nepředpokládá žádné využití vody a energií. Definitivní umístění zařízení staveniště bude 
zřejmé až po řádném výběrovém řízení, které si zvolí zhotovitel stavby po předchozím odsouhlasení 
investorem stavby. Pro nutné užití vody se předpokládá využití kropicích vozů, které budou využity jak při 
čištění povrchů stavby tak pro potřeby nutného technologického kropení. 

d) VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Vliv provádění stavby na okolní objekty a pozemky bude minimální. Dojde k omezení provozu během výstavby 

pouze po nezbytně nutnou dobu. 

e) OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Během výstavby dojde k částečnému vybourání stávající konstrukce vozovky, především v místě osazení 
nových obrub. Dále dojde k vybourání zpevněných ploch dotčených stavbou. 

V rámci stavby se předpokládá se sejmutím ornice v tloušťce 0,4 m na stávajících plochách zeleně a polí. 

Při provádění bouracích a ostatních stavebních prací na vozovce a chodnících je bezpodmínečně nutné 
postupovat s mimořádnou opatrností vzhledem k množství stávajících podzemních inženýrských sítí a rozvodů, 
za současného respektování veškerých platných norem, vyhlášek a předpisů. 

V případě, že bude zemina znečištěna nebezpečnými látkami, bude přednostně dekontaminována, jinak 
uložena na skládku nebezpečných odpadů. 

Veškeré bourací práce prováděné v blízkosti podzemních inženýrských sítí a rozvodů musí být prováděny ručně 
po předchozím přesném vytýčení tras těchto sítí jejich příslušnými správci.  

Výkopy prováděné v soudržných i nesoudržných zeminách. Výkopy v soudržných zeminách do hloubky cca 1,2 
m lze provádět se svislými stěnami bez pažení. Stěny hlubších výkopů doporučujeme zajistit pažením, a to 
především z důvodu bezpečnosti práce. Výkopy v nesoudržných zeminách (jílovitých pískách) 
doporučujeme zabezpečit příložným pažením.  

f) MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 

Pro potřeby zařízení staveniště je uvažováno s pozemky, na kterých bude probíhat výstavba. Jedná se o 
stávající plochy v blízkosti stavby. Jednotlivé plochy zařízení staveniště budou zřizovány dle postupu 

výstavby.  

Umístění zařízení staveniště a jeho zábor určí zhotovitel stavby po dohodě s investorem. 

g) POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 

S ohledem na charakter stavby není navrženo. 

h) MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 

Přehled odpadů: 

Č. Kód odpadu Kategorie zařazení odpadu Název odpadu dle katalogu 
odpadu 

1. 17 03 02 O asfaltový kryt Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01  

2. 17 05 04 O výkopová zemina Zemina a kamení neuvedené 
pod číslem 17 05 03  

3. 17 01 01 O beton z komunikace a zpevněných 
ploch 

Beton 

4. 17 04 05 O železo a ocel železo a ocel 
5. 17 04 07 O směsné kovy směsné kovy 
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6. 17 09 04 O směsný stavební a demoliční odpad Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

Množství materiálů bude specifikováno v zadávací dokumentaci a průběhu stavebních prací 

i) BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 

V dalším stupni dokumentace bude vypracován výkaz výměr, ze kterého budou bilanci zemních prací patrné. 

j) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany životního prostředí.  

Po dobu výstavby musí být respektovány všechny zákony a vyhlášky vztahující se k životnímu prostředí a to 
především:  - Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

  - Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany životního prostředí. 
Doporučuji při výběru dodavatele stavby vzít v úvahu úroveň strojního vybavení vybírané organizace (stáří a 
typy stavebních strojů, zkušenosti z praxe v této otázce) včetně atestů materiálů dodaných subdodavateli. 

k) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN 

BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, závazné normy apod.) 
v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti ochrany zdraví (zejména vyhl. č. 48/1982 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů). 

 -Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

 -Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) 
 -Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 

l) ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 

Bezbariérové úpravy jsou patrné z výkresové části dokumentace. 

m) ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Výstavba bude probíhat za částečného omezení dopravy v daných úsecích. Přechodné svislé dopravní značení 
bude v tomto úseku osazeno dle vzorových schémat dle TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na 
pozemních komunikacích. 

Jako dopravní trasy budou v období výstavby využívány stávající komunikace v okolí. Po celou dobu výstavby 
bude zajištěn přístup k jednotlivým firmám a areálům v okolí stavby. 

Investor je před zahájením stavby povinen obeznámit majitele dotčené lokality s omezeným přístupem k 
jednotlivým objektům. Po celou dobu výstavby musí být zachovány vstupy do objektů. 

n) STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY – ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY, 

NAPŘÍKLAD PŘEPRAVNÍ A PŘÍSTUPOVÉ TRASY 

Jako dopravní trasy budou v období výstavby využívány stávající silnice. 

o) ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ S VYZNAČENÍM VJEZDU 

Definitivní umístění zařízení staveniště bude zřejmé až po řádném výběrovém řízení, které si zvolí zhotovitel 
stavby po předchozím odsouhlasení investorem stavby. 
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p) POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

Podrobný časový plán stavby zpracuje zhotovitel v rámci nabídky dodávky stavby.  

Stavba nepředpokládá členění stavby na více etap. Stavba si vyžádá omezení provozu na přilehlých 
komunikacích. Vzájemná koordinace jednotlivých stavebních činností a dodržení jejich posloupností je 
důležité pro zdárný průběh výstavby. 

Navržená cyklostezka navazuje na plánovanou výstavbu rodinných domů a dopravní infrastruktury 
v jihovýchodní části města Buštěhrad. Realizace cyklostezky bude koordinována a přizpůsobena aktuálnímu 
stavbu výstavby v dotčeném území.  

Níže uvedený postup je pouze doporučením ze strany projektanta. Konečné řešení a postup prací bude určen 
dodavatelem stavby po současném odsouhlasení investorem stavby. 

Před zahájením výstavby se připraví území v obvodu stavby (trvalý a dočasný zábor). Před zahájením snímání 
ornice je nutno vytyčit podzemní IS a zajistit jejich ochranu. Po dostatečné přípravě podloží komunikace by 

mohla být zahájena výstavba komunikace pro pěší a cyklisty. V závěru bude provedeno ohumusování a osetí 
ploch zeleně.  

 

Fáze postupu výstavby: 

- Vytyčení inženýrských sítí 

- Případné sejmutí ornice z plochy zařízení staveniště a ostatních ploch nutných pro přípravu stavby 

- Umístění zařízení staveniště  

- Sejmutí ornice v záboru stavby a hrubé terénní úpravy  

- Výstavba vsakovacích příkopů a drenážního potrubí 

- Osazení obrub komunikace  

- Vybudování konstrukčních vrstev komunikace a přilehlých zpevněných ploch 

- Čisté terénní úpravy v celém záboru stavby a výsadba stromů 

- Zatravnění 

- Případné zrušení ploch zařízení staveniště 

 

Předpokládaná doba výstavby je odhadována na 4 měsíce. 

Dotčené území bude po dokončení všech stavebních částí uvedeno minimálně do původního stavu. 

Stavba musí být prováděna tak, aby negativní vliv stavebních prací na životní prostředí byl omezen na 
minimum. V dosahu zástavby budou práce a přesuny zeminy prováděny v denní době. Pravidelně musí být 
odstraňováno případné znečištění veřejných komunikací. 

Pro provoz a údržbu mechanismů bude vypracován provozní řád, který stanoví podmínky pro zabránění úniku 
ropných produktů a kontaminaci zemin. 

Před započetím stavebních prací je nutné požádat příslušné orgány a organizace o vytýčení všech existujících 
inženýrských sítí.  

Jinak průběh výstavby závisí jednak na termínu získání stavebního povolení a dále také na klimatických 
podmínkách. 

8.2. HARMONOGRAM VÝSTAVBY 

Bude vypracován zhotovitelem stavby po řádném výběrovém řízení. 

8.3. SCHÉMA STAVEBNÍCH POSTUPŮ 

Bude vypracován zhotovitelem stavby po řádném výběrovém řízení.  
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8.4. BILANCE ZEMNÍCH HMOT 

V dalším stupni dokumentace bude vypracován výkaz výměr, ze kterého budou bilanci zemních prací patrné. 

9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Odvodnění komunikace je řešeno přelivem dešťových vod do přilehlé zeleně. Dále je odvodnění řešeno 
odtokem vody do navržené vsakovací studny a vsakovacích příkopů, které budou vysypané hrubým drceným 
kamenivem a opatřeny netkanou geotextilií. Do těchto vsakovacích příkopů a dalších navržených vsakovacích 
jímek bude zaústěno navržené drenážní potrubí, které zajišťuje odvodnění zemní pláně. Všechny vsakovací 
jímky budou vysypané hrubým drceným kamenivem a opatřeny netkanou geotextilií s mechanickou odolností 
proti protržení min. CBR = 2,5 kN. Dále dojde v rámci stavby k obnově stávajících uličních vpustí podél 
chodníku u místního hřbitova v ulici Kladenská. Nové vpusti budou napojeny přípojkami PVC DN 150. 

V místě autobusového zálivu je navržen betonový štěrbinový žlab šířky 0,4 m s přerušovanou štěrbinou a 
vnitřním spádem, který bude napojen do vsakovací studny. 
 

 

     

 

 

 

 

 

Zpracoval: Ing. Martin Přibyl 

V Mladé Boleslavi, leden 2019 
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