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TECHNICKÁ  ZPRÁVA

 1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 Název stavby               S tavební úpravy autobusových zastávek –S tavební úpravy autobusových zastávek –
                                     nástupních ploch na komunikaci ve  nástupních ploch na komunikaci ve  VrahovicíchVrahovicích



a)

b) Místo stavby
Kraj : Olomoucký
Obec : Vrahovice u Prostějova
Katastrální území : Vrahovice u Prostějova
P.č. dotčené stavbou- : 893, 1/2, 994, 93/3, 93/4
P.č. okolní : 93/1, 1/4, 92, 182, 159, 54, 89/1, 

  89/2, 51/1, 69/1, 185, 51/2

c) Stavebník
Název (jméno) : Město ProstějovMěsto Prostějov

Sídlo (adresa) : T.G. Masaryka 130/14
IČ : 00288 659
Kraj : Olomoucký

d) Zpracovatel dokumentace

       Obchodní jméno : Jaromír Vláčil
Místo registrace – sídlo : Dobromilice 330, PSČ 798 25
IČO : 414 98 127
E-mail : vlacil.j@seznam.cz

        
        Jaromír Vláčil autorizovaný  technik  dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 
                                                  ČKAIT č. 1201283

 2. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

a) Účel stavby
Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší úpravu atobusových zastávek a místa pro přecházení v 
rámci města Prostějova  - Vrahovice na p.č. 893, 1/2, 994, 93/3, 93/4 v k.ú Vrahovice u Prostějova

b) Parametry navržené stavby
Stavba se nachází v místní části města Prostějova - Vrahovice, na katastrálním území Vrahovice u Prostějova. 
Místo stavby se nachází na silnici č.44934. Stavba je situována na p.č.893, 1/2, 994, 93/3, 93/4 v k.ú. 
Vrahovice.
Dotčené parcely nejsou zemědělsky využívány. Projektová dokumentace  ve stupni pro stavební povolení řeší 
místo pro přecházení a nasvícení včetně autobusové zastávky. 

 3. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ
Bylo zpracováno geodetické výškopisné a polohopisné zaměření stavby.
Inženýrsko -geologický průzkum nebyl zpracován, je nutné základní IG průzkum provést před zpracováním 
prováděcí projektové dokumentace.

Je požadována min. hodnota modulu přetvárnosti Edef,2 zemní pláně =45 Mpa. V případě, že tato hodnota 
nebude  splněna,  je  nutné  provést  výměnu  materiálu  podloží  v aktivní  zóně,  tj.  v hl.  cca  500mm, 
případně jiná opatření (např. provedení vápenné stabilizace) - případně jiná vhodná opatření na základě 
doporučení geologa stavby.
Ostatní průzkumy nebyly prováděny. 

 4. VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY

4.1 Zákládní údaje o mostu
Trasa T1 19,00 m
Trasa T2 34,00 m
Plocha zámkové dlažby 127,2 m2



Obrubníky silniční 42,00 bm
Obrubníky chodníkové 65,00 bm
Obruda z betonových palisád 17,00 bm
Zastávkový +přechodové 26 bm + 8 bm
Přídlažba - 55 bm - cca 11m2

4.2 Všeobecný popis

Zastávka, komunikace pro pěší a přechod pro pěší

Umístění autobusového zastávky je na silnici č.44934 ve směru Vrahovice - Prostějov. Celková délka Trasy 
T1 je 19,0 m z toho nástupiště je délky 13,0m. Šířka nástupiště je 2,00m z neklouzavého povrchu s příčným 
sklonem 2,0%,  výška  nástupní  hrany  nad  vozovkou je  200  mm.  Před  označníkem je  provedena  plocha 
hmatově kontrastní signální pás, který začíná u vodící linie. Kontrastní barevný pás je proveden bez hmatové 
úpravy v šířce 300mm a ukončen bezbariérovým obrubníkem 400/330/1000 – P, který plynule navazuje na 
silniční obrubník, který lemuje komunikaci pro pěší. Nástupiště je vyspádováno do vozovky, deš´tové vody 
budou svedeny do nové  chodníkové vpusti. Toto nástupiště bude opatřena betonovou palisádou, která bude 
osazena bezpečnostním zábradlím.

Celková délka Trasy T2 je 34,00 m z toho nástupiště je délky 13,0m.Zde bude osazen přístřešek pro cestující. 
Bezbariérové  obruby  budou  lemovány  dvouřádkem  v  betonovém  loži.  Šířka  nástupiště  je  2,00m  z 
neklouzavého  povrchu  s  příčným  sklonem  2,0%,  výška  nástupní  hrany  nad  vozovkou  je  200  mm.  S 
odvodněním do zeleně , svahování 8%.

Skladby komunikace

Inženýrsko–geologický průzkum nebyl proveden, projektová dokumentace vychází z předpokladu, že min. 
hodnota modulu přetvárnosti Edef,2 zemní pláně = 30Mpa v místě sjezdů 45 Mpa. V případě, že tato hodnota 
nebude splněna, je nutné provést výměnu materiálu podloží v aktivní zóně, tj. v hl. cca 500mm, případně jiná 
opatření stanovená na základě měření (např. vápenná stabilizace).  Pod komunikacemi je navržena úprava 
pláně se zhutněním. Hodnoty únosnosti budou ověřeny měřením v rámci provádění stavby

Skladba komunikace pro pěší:
betonová vibrolisovaná dlažba DL I 60 mm ČSN 736131
lože - drcené kamenivo  frakce 4-8 L 40 mm ČSN 736126
štěrkodrť ŠD 300 mm ČSN 736126
                                                                                                                                                         

CELKEM 400 mm

Dešťové vody 

Deš´tové vody  z nově navržené  plochy komunikace budou svedeny jednostraným příčným spádem 2,5% do 
přilehlých zelených ploch a nově navržené dešťové vpusti. Která bude zaústěna do stávající dešťové 
kanalizace.

Dopravní značení:
Dopravní  značení bude řešen ve vyšším stupni PD - pro stavební povolení. Návrh dopravního značení bude 
projednán se zástupcem dopravního inspektorátu Policie České republiky (součást dokladové části).

Rozšíření veřejného osvětlení - nasvícení přechodů pro chodce

V části elektrických rozvodů je řešeno napojení na stávající VO s možností osazení dvou světel. 

Základní údaje napěťové soustavy

Rozvodná soustava: 3 PEN ~ 50 Hz, 400 V – TN-C – napětí sekundární sítě

Nový kabel VO v zemi bude veden od sloupu se svodem. k nově navrženým místům pro možné osazení 
nových sloupů VO.

V prostoru bude nový kabel VO veden v zeleném pásu , a to v souběhu se všemi ostatními inženýrskými 
sítěmi, jejich vzájemné uspořádání bude dle ČSN 73 6005.



Základní data nové části okruhu VO

 1.0.1 Prostor z     hlediska úrazu elektrickým proudem  
Jedná se o venkovní prostor zvlášť nebezpečný dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-4-41.

 1.0.2 Třída ochrany elektrických zařízení  
Ochrana elektrických zařízení  bude třídy I.  dle  ČSN 33 0600,  tab.I.  Zařízení  s ochranou třídy I. 
musejí být opatřena prostředkem pro připojení ochranných vodičů.

 1.0.3 Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3  
Jedná se o venkovní prostor, pro který jsou stanoveny následující vnější vlivy:
venkovní prostor AA2, AA4, AB2, AB4, AC1, AD3, AE2, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, 
AP1, AQ1, AR3, AS3, BA1, BC2, – prostor zvlášť nebezpečný;

 1.0.4 Ochrana před nebezpečným dotykem živých části  
V části nn bude provedena izolací živých částí a kryty nebo přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 
412.1.

 1.0.5 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  
Základní - v síti TN-C bude ochrana provedena samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-
4-41, článku 413.1.

 1.0.6 Ochrana před nadproudy  
Bude  provedena  samočinným  odpojením  od  zdroje  předtím,  než  nadproud  a  doba  jeho  trvání 
dosáhnou nebezpečné hodnoty.

Do výkopu pro kabely VO se uloží také zemnicí pásek, na který se mohou připojit v budoucnu osazené 
sloupy. Kabely VO se budou v celých délkách chránit před mechanickým poškozením, to bude provedeno 
pomocí plastových ochranných trubek nebo hadic. Protože nová část VO bude napojena na stávající okruh 
VO, jeho spínání zůstane zachováno.

 5. NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Zemní práce:
Před zahájením vlastních prací bude provedeno odebrání skladby do hloubky 450 mm.
Předpokládá se, že zemní práce budou prováděny v létě - podzim 2012. Práce na úpravě pláně budou 
prováděny po částech tak, aby bylo možno odkrytou pláň okamžitě upravit a ochránit.
Úprava  zemního  tělesa  (pláň  pro  podloží  komunikace)  -  minimální  požadovaná  hodnota  modulu 
přetvárnosti upravené pláně je podle  TP170: Edef,2 = 45 MPa.

Provedení
Pro pojezdy na neupravené pláni možno omezeně, použít pouze lehkou mechanizaci. 
Kontrola a zkoušky
Průběžná kontrola geotechnické kvality pláně.

Směrové vedení:
Komunikace pro pěší je řešena jako jednopruhová, obousměrná, celková osová délka je 19,00m + 34,00 
m.  Šířka  komunikace  je2,0  m  Trasy  jsou  vedeny   bez  přechodnic  o  poloměrech  vyznačených  ve 
výkresové části projektové dokumentace.

Výškové řešení:
Terén  je  rovinatý,  komunikace  je  osazena  tak,  aby byl  stávající  objekty pro  bydlení  byly dopravně 
vhodně připojeny.
Výškové vedení komunikace je patrné z výkresové části projektové dokumentace. 
Provedení musí být v souladu s vyhl. č.398/2009 Sb.!!! 

Skladba komunikace pro pěší:



betonová vibrolisovaná dlažba DL I 60 mm ČSN 736131
lože - drcené kamenivo  frakce 4-8 L 40 mm ČSN 736126
štěrkodrť ŠD 300 mm ČSN 736126
                                                                                                                                                          

CELKEM 400 mm

Zastávka bude oboustranně lemována dvojřádkem ze žulových kostek 100/100/100mm v betonovém loži 
s opěrou. 

!Komunikace provádět dle ČSN 73 6121-31 a souvisejících norem, platných TP a vzorových listů!

 6. REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, 
OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE
Odvodnění bude do zelených ploch a nově navržených chodníkových vpustí.

 7. NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH 
SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU

Návrh dopravního značení je projednán a odsouhlasen zástupcem dopravního inspektorátu v Prostějově.

Stávající dopravní značení zůstává v platnosti, je doplněno svislým dopravním značením dle výkresu "Situace 
dopravního připojení".
Pro provádění prací bude nutné osadit předem projednané a schválené dočasné dopravní značení pracovních 
míst. 

 8. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY

Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby nejsou stanoveny.

Stavba  bude  probíhat  s  omezeným   provozu  včetně  dopravního  omezení  na  stávajících  komunikacích. 
Omezení vyplývá s havarijního stavu opěrné zdi a komunikace. Doprava bude vyloučená v plném rozsahu, 
povolen pouze vstup pěším.

Zařízení  staveniště   a  stavební práce budou na silnici  č.44934.  Před zahájením stavby musí  být  vydáno 
rozhodnutí o zvláštním užívání silnice, o přechodné úpravě provozu a související povolení a rozhodnutí. Pro 
stavbu je uvažováno omezení nejvyšší povolené rychlosti v úsecích výjezdu vozidel ze stavby. Stavba bude 
probíhat za provozu s  nutnosti  dopravního omezení na silnici č.44934. Před zahájením stavby musí  být 
vydáno  rozhodnutí  o  zvláštním  užívání  silnice,  o  přechodné  úpravě  provozu  a související  povolení 
a rozhodnutí.

Dodavatelé jsou povinni zajistit pravidelné čištění komunikace, čištění techniky před výjezdem na veřejné 
komunikace. Dále musí provádět stavební práce bez ohrožování okolí nadměrným hlukem a prachem, práce 
nesmí rušit noční klid. Veškerá nezbytná omezení vyplývající ze stavby pro přilehlé okolí (odstavení vody, 
ztížení přístupu k objektům apod.) musí být snížena na nezbytně nutnou míru. 

Investor i dodavatel stavby mají oznamovací povinnost před zahájením zemních prací vůči Archeologickému 
ústavu ČSAV. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 258/200 Sb. o státní památkové péči. Ze zákona rovněž 
vyplývá oznamovací povinnost vůči výše uvedenému ústavu v případě nálezu historicky cenné věci.
Investor  zajistí  před  zahájením  prací  vytýčení  všech  podzemních  inženýrských  sítí  a  jejich  přípojek  u 
příslušných správců a vyznačení polohy sítí předá dodavateli, který toto vyznačení zachová po celou dobu 
stavby.  Zhotovitel  musí  respektovat  vyjádření  jednotlivých  majitelů  a správců  sítí  v  souladu  s  vydaným 
vyjádřením pro územní řízení i stavební povolení.
Stavba  musí  být  řádně  označena  a  osvětlena  po celou  dobu výstavby.  Na hranici  stavby bude  umístěna 
informační tabule s uvedením termínu zahájení a ukončení stavebních prací.

 9. VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ
Stavba nebude mít technologické vybavení.



 10. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM 
OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A     PRŮŘEZŮ  
Jako podklad pro navržení konstrukce  komunikací byl použity příslušné TP.

 11. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A 
PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE     STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU   
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE
Staveniště je situováno v intravilánu města Prostějova - místní část Vrahovice, pozemek nebyl zemědělsky 
využíván. Staveniště nebude oploceno, během výstavby bude omezen přístup k připojovaným nemovitostem.
Náhradní bezbarierová trasa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace není navržena. Staveniště 
nebude osobami s omezenou schopností pohybu a orientace užíváno. 

V Prostějově  2/2015
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