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a) Identifikační údaje objektu 

Stavba není členěna na stavební objekty. 

 

Název stavby   : Autobusové zastávky 
v obci Ústup 

 

Místo stavby   : Ústup 
 

Stavebník    :  Obec Ústup, IČ: 49464051 
Ústup 36 
679 74 Olešnice 

 

Projektant    :  Petr Odehnal, IČ: 73796433 
Zahradní 676 
679 06 Jedovnice 

Petr Odehnal - ČKAIT 1003843 

 

Stupeň PD         : PDPS – dokumentace pro provádění stavby  
dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 251/2018 Sb. 

 
Charakter stavby    : stavební úpravy a novostavba dopravní a technické infrastruktury 

 

Souřadnicový systém : S-JTSK 

 

Výškový systém   : B.p.v. 

 

Budoucí provozovatel : Obec Ústup, IČ: 49464051 

Ústup 36, 679 74 Olešnice 

záliv BUS: 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  

příspěvková organizace kraje, IČ: 70932581 

Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno 
 

b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

Zastávky veřejné linkové osobní dopravy provozuje IDS JMK. V současné době nejsou v místech 
zastávek provedeny nástupiště, ani zálivy. Dochází ke stání autobusů v jízdním pruhu silnice 
III/36214. Označena je jen jedna zastávka směrem do Kněževsi. Chybí návaznost na stávající pěší 
komunikace. Nejsou dodrženy požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace. Tento stav je z hlediska bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a provozu 
autobusové dopravy zcela nevyhovující. 

Povrchové vody jsou odváděny nezpevněným příkopem vyústěným do stávající kanalizace. Část 
povrchových vod odtéká přirozeným vsakem do podzemí přes přilehlý nezpevněný terén. 

Navržena je stavební úprava zastávek BUS spočívající v provedení nových stavebních opatření 
splňujících normové požadavky autobusových zastávek. Součástí stavby je novostavba dešťové 
kanalizace. 

Stavba není členěna na stavební objekty. 
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c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.) 

V současné době je linková osobní doprava zajišťována IDS JMK linkovým spojem č. 275 (Letovice-
Sulíkov-Olešnice) s 9-ti spoji/den. Na silnici III/36214 nebylo sčítání dopravy prováděno. Pro účely 
projektové dokumentace se předpokládá třída dopravního zatížení V, <15 TNVk/den. 

Geologický ani hydrogeologický průzkum území, ani diagnostika konstrukcí, nebyly pro potřeby 
přípravy stavby provedeny. Geologické poměry budou ověřeny v průběhu realizace stavby.  

Součástí stavby je ověření únosnosti pláně. Při zahájení prací bude provedeno na pláni kontrolní 
měření modulu přetvárnosti. Požadovaná míra zhutnění vyjádřená modulem přetvárnosti je Edef,2 je 
45 MPa (30 Mpa). V případě zastižení nevhodného málo únosného podloží budou po dohodě 
s projektantem navržena nová opatření (výměna nebo úprava podloží). 

Zastižení hladiny spodní vody se nepředpokládá. Korozní průzkum není nutný. 

d) Vztahy pozemních komunikací k ostatním objektům stavby 

Před realizací konstrukčních vrstev zpevněných ploch nutno dokončit SO 401, 402 a 403. 

e) Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 

Navržena je stavební úprava zastávek BUS spočívající v provedení nových stavebních opatření 
splňujících normové požadavky autobusových zastávek. Po dokončení dojde k částečnému vymístění 
zastávky BUS z jízdního pásu silnice III/36214, zajištění požadovaného komfortu nastupování do 
dopravního prostředku, zlepšení podmínek mobility osob s omezenou schopností pohybu a orientace 
a celkovému zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.  

Stávající přístřešek zastávky bude kompletně odstraněn a nahrazen novým. 

Zastávka ve směru do Kněževsi bude šířkově upravena provedením nového zálivu šířky 2,75m. 
Vzhledem ke stísněným poměrům není možné navrhnout záliv BUS u zastávky ve směru do 
Kunštátu. Navrženými úpravami dojde k rozšíření jízdního pásu silnice III/36214. 

Křížení pěšího provozu se silnicí III. třídy je řešeno místem pro přecházení.  

Zpevněné plochy jsou navrženy s dlážděným krytem uloženým na nestmelené a stabilizované 
podkladní vrstvy. Plochy budou lemovány betonovými obrubníky. 

Součástí stavby je novostavba dešťové kanalizace z železobetonových trub DN400 celkové délky 
50,00m odvádějící povrchové vody z extravilánu a zájmové části obce do stávající veřejné 
kanalizace. Kanalizace bude ukončena novým lapačem splavenin. 

Zpevněné plochy budou nasvětleny stávajícím veřejným osvětlením bez provedení nových opatření.  

 
Směrové vedení 

Směrové vedení respektuje osu jízdního pásu silnice III/36214 a místy hranice veřejného pozemku. 

 
Výškové vedení 

Výškové vedení je navrženo s ohledem na niveletu silnice III/36214 a přilehlých ploch.  

Na pěších komunikacích budou dodrženy požadované sklony dané vyhláškou 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Chodník bude proveden s podélným sklonem max. 
8,33%. V místech bezbariérových úprav nutno dodržet sklon rampovitého napojení max. 12.5% (1:8). 

Nástupiště bude výškově odděleno od zálivu obrubou s nášlapem +160mm respektující požadavek 
dopravce linkové dopravy. V místech bezbariérových úprav budou osazeny obruby max. +20mm. 
Obrubník chodníkový na návodní straně chodníku bude osazen min. +60mm.  

Výškové lomy budou provedeny zaoblením parabolickými oblouky vydutými a vypuklými 
s dostatečným poloměrem.  
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Příčné uspořádání 

Příčné uspořádání chodníků je navrženo s ohledem na předpokládanou intenzitu pěšího provozu 
(předpoklad <60 chodců/hodinu v obou směrech). Šířkové uspořádání je navrženo pro 2 pěší pruhy. 

Volná šířka chodníku v samostatné trase je min.1,50m (1,60m včetně obruby). 

Šířka nástupiště BUS je navržena min. 1,75m. Normová šířka nástupiště není možná z důvodu 
stísněných podmínek uličního prostoru a nesouhlasu s odkupem potřebné neveřejné části přilehlého 
pozemku. 

Z důvodu zajištění normového šířkového uspořádání silnice III. třídy je hrana zpevněných ploch místy 
navržena s odstupem o živičné úpravy jízdního pásu silnice. V těchto místech je navrženo rozšíření 
silnice. 

Záliv BUS ve směru do Kněževsi je navržen v šířce 2,75m. Na protilehlé straněn není možné 
s ohledem na stísněné výše uvedené podmínky navrhnout normový záliv – vozidlo BUS bude při 
stání částečně zasahovat do jízdního pruhu. 

 
Příčný sklon 

Navržen je základní jednostranný příčný sklon 2,0% (jedná se současně o maximální dovolený příčný 
sklon). V místě napojení na stávající zpevněné plochy v místě ZÚ a KÚ bude příčný sklon plynule 
upraven vzestupnicí (sestupnicí). Nutno dodržet hodnoty výsledného sklonu min m=0,5%. Zemní pláň 
bude provedena ve sklonu 2,0% (3%). 

Chodník bude vždy vyspádovaný směrem od stávající neveřejné zástavby v příčném sklonu min. 
0,5%, popř. s výsledným sklonem m=min.0,5%. 

 
Konstrukce zpevněných ploch 

Chodník je navržen s dlážděným krytem zejména z důvodu estetického začlenění do okolí, případné 
snadnější opravy a existenci stávajících inženýrských sítí představujících riziko zásahu do konstrukce 
při případné opravě IS. 

Chodník bez pojezdu vozidly je navržen s dlážděným krytem ve skladbě „D1“ odpovídající návrhové 
úrovni porušení D2, katalogový list D2-D-1-CH-PIII: 

 dlažba betonová zámková pravoúhlá 200/100mm (ČSN 73 6131)       60 mm 
 kamenivo HDK fr. 4-8 mm (ČSN 73 6126-1)                                          40 mm 
 štěrkodrť ŠDB fr. 0-32 mm (ČSN 73 6126-1)                                           150 mm 

Celkem                                                              250 mm 
 

Záliv BUS ve směru do Kněževsi a zvýšená plocha v místě křižovatky jsou navrženy ve skladbě 
„D2“ odpovídající třídě dopravního zatížení V a návrhové úrovni porušení D1, katalogový list D1-D-1-
V-PIII: 

 dlažba kamenná žulová drobná (ČSN 73 6131)                                                     120 mm 
 kamenivo HDK fr. 4-8 mm (ČSN 73 6126-1)                                     50 mm 
 směs stmelená cementem SC8/10 fr. 0-32mm (ČSN 73 6124-1)                      160 mm 
 štěrkodrť ŠDA fr. 0-32 mm (ČSN 73 6126-1)                                    min. 200 mm 

Celkem                                                       min. 530 mm 
 
Lokální rozšíření vozovky je navrženo s živičným krytem ve skladbě „A“ odpovídající třídě 
dopravního zatížení V a návrhové úrovni porušení D1, katalogový list D1-N-6-V-PIII: 

 ACO 11+ 50/70 (ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121)                       40 mm 
 spojovací postřik PS-C  0,25 kg/m2 (ČSN 73 6129) 
 ACP 16+ 50/70 (ČSN EN 13108-1; ČSN 73 6121)                       60 mm 
 infiltrační postřik PI-C  0,8 kg/m2 (ČSN 73 6129) 
 směs stmelená cementem SC8/10 fr. 0-32mm (ČSN 73 6124-1)                      120 mm 
 štěrkodrť ŠDB fr. 0-63 mm (ČSN 73 6126-1)                                min. 200 mm 

 Celkem                                                       min. 420 mm 
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Podkladní vrstvy budou provedeny na řádně urovnanou, vyspádovanou a zhutněnou pláň. Pláň musí 
vyhovovat minimální hodnotě modulu přetvárnosti Edef,2 = 30 (45) Mpa. V případě zastižení 
nevhodného málo únosného podloží bude provedena výměna podloží – viz. zemní těleso. 

SPECIFIKACE BETONOVÝCH DLÁŽDĚNÝCH PRVKŮ: 
- skladba "D1" .............. dlažba betonová zámková 20/10/6cm - přírodní šedá 
- skladba "D4" .............. dlažba kamenná žulová drobná 12cm  
- vodící linie pro slabozraké ........ dlažba betonová zámková 20/10/6cm se struktur. povrchem - 
červená 
   úprava kolem vodící linie........ dlažba betonová 20/10/6cm bez zkosených hran - šedá 
 
Dlažební prvky se součinitelem smykového tření ≥0,6µ budou splňovat parametry uvedené v ČSN 73 
6131 a TP 192. 
Dlažba vodících linií pro zrakově postižené musí splňovat specifikaci pro hmatovou dlažbu dle NV 
163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04. – 06 (technický návod Technického a zkušebního ústavu 
stavebního). 

Pro dosažení funkčního hmatového kontrastu, vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb., musí okolí 
tvořit rovinné desky nebo prvky s ekvivalentním povrchem v šíři nejméně 250mm. Rovinný povrch s 
funkčním hmatovým kontrastem je zajištěn dlažebními prvky bez sražené hrany, se spárami 
maximální šíře 4 mm, počtem spár mezi dlažebními prvky na délku 1 metru pásu lemujícího hmatový 
prvek maximálně 5 ks, počtem spár mezi dlažebními prvky na šířku lemujícího pásu maximálně 1 ks 
(tj. minimální osová vzdálenost spár může být 200 mm). Tento požadavek splňují například rovinné 
dlaždice o rozměrech 200 x 200 mm bez sražené hrany.  

Rovinnost dlažby dle ČSN 74 4505. Povrch dlažby musí splňovat základní požadavky na 
protiskluznost dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Hodnota protiskluznosti nesmí být odlišná od výše 
uvedeného požadavku. Povrch musí být rovinný, bez výstupků, drážek a podobných tvarových úprav. 

 
Zemní těleso 

Svahy násypů budou provedeny ve sklonu 1:2.5. Svahy výkopů ve sklonu min. 1:2. 

Podkladní vrstvy budou provedeny na řádně urovnanou, vyspádovanou a zhutněnou pláň. Pláň musí 
vyhovovat minimální hodnotě modulu přetvárnosti Edef,2 = 30 (45) Mpa. 

Součástí stavby je ověření únosnosti pláně. Při zahájení prací bude provedeno na pláni kontrolní 
měření modulu přetvárnosti. Požadovaná míra zhutnění vyjádřená modulem přetvárnosti je Edef,2 = 
min.30 (45) Mpa. V případě zastižení nevhodného nebo málo únosného podloží bude provedena 
úprava nebo výměna podloží. 

Projektová dokumentace uvažuje se zastižením neúnosného podloží s nutností provedení výměny 
podloží. Výměna podloží o celkové mocnosti 400mm je navržena v tl. 2x 200mm z nakupovaného 
materiálu – štěrkodrtí fr. 0-63mm a kameniva hrubého fr. 0-125mm. 

Násyp bude proveden vrstevnatý z dobře zhutnitelného materiálu hutněného po vrstvách tl. max. 
0,3m s ohledem na použitý hutnící přístroj. V pojížděných plochách bude pro zásyp použit přednostně 
nestmelený materiál z bouraných konstrukčních vrstev, popř. nakupovaný materiál vhodný do násypů 
(viz. soupis prací). Násyp v nepojížděných plochách bude proveden z vytěženého materiálu 
(přebytečný výkopek). 

Svahy násypů budou provedeny ve sklonu 1:2.5. Svahy výkopů ve sklonu min. 1:2. 

 
Úpravy povrchů, vegetační úpravy 

Napojení na stávající živičný kryt bude provedeno zařezáním živičného krytu s následným ošetřením 
modifikovanou živičnou zálivkou.  

Dotčené přilehlé nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. 0,1m a osety travním semenem. 
Vegetační úpravy nutno dokončit co možná nejdříve z důvodu zamezení vzniku půdní eroze. 
Součástí stavby není skrývka ornice. Ornice bude dodána v režii zhotovitele stavby. 

Stávající sjezd dotčený navrženou kanalizací bude vyspraven kamenivem drceným fr. 0-22m tl. 
150mm. 
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Zemní práce 

Veškeré zemní práce budou prováděny otevřeným výkopem. Bezvýkopová technologie není 
navržena. 

Zemní práce budou spočívat zejména v provedení odkopávky a hloubení rýh pro opěrnou zeď a 
odvodnění a v následném provedení vegetačních úprav.  

Zatřídění zemin dle těžitelnosti se předpokládá dle ČSN 73 6133 ve třídě I. (skup. 3 dle ČSN 73 
3055).  

Pažení se uvažuje od hloubky výkopu 1,5m, v zastavěné části a komunikaci od 1,3m. Rýha bude 
pažena pažením příložným s mezerami 50%. V případě výskytu nestabilních zemin bude provedena 
rýha se šikmými stěnami nebo použito pažení celoplošné (nepředpokládá se).  

Zásyp v pojížděných plochách bude proveden přednostně z bouraných nestmelených konstrukčních 
vrstev stávajících zpevněných ploch, popř. nakupovaným materiálem (viz soupis prací). V 
nezpevněných nepojížděných plochách bude zásyp proveden z vytěženého materiálu.  

Přebytečný výkopek bude odvezen k trvalému uložení na skládku určenou pro daný druh odpadu 
(11km). Výkopek pro zpětné použití bude uložen v místě stavby nebo na mezideponii (1km) – viz. 
soupis prací. 

 
Obrubníky 

Zpevněné plochy budou lemovány novými prefabrikovanými obrubníky z vibrolisovaného betonu 
třídy C 40/50. Použity budou obrubníky silniční 100/15/25 a nájezdové 100/15/15. Napojení silničních 
obrub na nájezdové bude řešeno obrubníky přechodovými 100/15/25 P(L). Na protilehlé straně bude 
chodník lemován obrubníky chodníkovými 100/10/25. Nástupiště BUS bude lemováno obrubníky 
zastávkovými. 

Výškově budou obrubníky osazeny s ohledem na přilehlé zpevněné plochy následovně: 
- silniční ………………….. +120mm 
- chodníkový ……………  min. +60mm (návodní strana) 
- nájezdový ……………..  max.20mm (bezbariérové úpravy) 
- zastávkový ……………. +160mm  
- povodní strana ..……… -5mm (zajištění odtoku povrchových vod) 

 
Kanalizace 

V současné době jsou povrchové vody odváděny nezpevněným příkopem do veřejné kanalizace a 
částečně přirozeným vsakem přes nezpevněný terén. Stavbou nedojde ke změně koncepce 
odkanalizování zájmového území.  

Navrženo je rozšíření dešťové kanalizace náhradou za rušený nezpevněný příkop v místě zastávky 
BUS ve směru do Kněževsi v rozsahu: 

- kanalizace dešťová ……… železobeton TZH – DN 400 ……………… 50,00m 

Kanalizace bude napojena na stávající propustek pod silnicí III. třídy vyústěný v DRŠ1 do stávající 
jednotné veřejné kanalizace. Napojení do propustku bude provedeno pomocí nové revizní šachty 
DRŠ2. 

Do trasy kanalizace bude přepojena stávající kanalizace z pozemku p.č. 87/27 a napojen štěrbinový 
žlab zálivu BUS. Napojení do betonových trub bude provedeno pod úhlem 90° do dodatečně 
vyřezaného kruhového otvoru (předpokládaný průměr vrtu 200-201mm) ve stokovém potrubí. 
Napojení bude provedeno speciální tvarovkou s těsněním. Po vyvrtání bude stěna stokového potrubí 
a gumová část (kroužek) opatřena kluzným prostředkem. Následně bude vtokové potrubí upevněno 
na stokové potrubí. Po provedené optické prohlídce místa napojení možno pokračovat v pokládce 
kanalizace. 

Potrubí bude uloženo na řádně urovnané a zhutněné lože. Obsyp bude sypán z přiměřené výšky tak, 
aby nedošlo k poškození nebo změně polohy uložení potrubí. Hutnění obsypu bude provedeno po 
vrstvách tl. 10 - 15 cm hutněných po obou stranách trubky lehkými strojními dusadly, ručně nebo 
nožním dusáním. Nad vrcholem trubky obsyp nehutnit. Při montáži potrubí nutno dodržet 
technologické podmínky pokládky potrubí. Pro stupeň zhutnění obsypu platí pro nesoudržné zeminy 
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Dpr = 95 %, pro soudržné zemi Dpr = 92 %. Míru zhutnění nutno dodržet zejména do dosažení výšky 
alespoň jedné třetiny průměru trubky. Při provádění jednotlivých vrstev obsypu nutno současně 
vytahovat pažící prvky nad úroveň vrstvy obsypu. Při výskytu spodní vody bude na dno rýhy položena 
drenáž, která bude po dokončení pokládky potrubí zrušena. 

Při montáži potrubí nutno dodržet podmínky stanovené výrobcem potrubí. Mezi potrubím a stěnou 
rýhy nutno dodržet vzdálenost min. 100 mm.  

Zpětný zásyp ve zpevněných plochách bude proveden dobře zhutnitelným materiálem (bourané 
vrstvy, štěrkodrť fr. 0-63mm – viz soupis prací) hutněným po vrstvách. Míra zhutnění vyjádřená 
modulem přetvárnosti Edef,2 z druhého zatěžovacího cyklu musí vyhovovat hodnotám uvedený v TP 
146 – mimo aktivní zónu 30 Mpa (60 Mpa), v aktivní zóně 45 Mpa, (80 Mpa). V nezpevněném terénu 
bude zpětný zásyp proveden vytěženým materiálem s mírou zhutnění zamezující následnému sedání 
výplně rýhy. 

 
Objekty na kanalizaci 

V trase kanalizace je navržena revizní šachta DRŠ2 DN1000 pro možnost kontroly odváděných vod, 
pročištění potrubí, změnu směru a sklonu trasy kanalizace.  

Součástí šachty bude vyrovnávací prstence pro možnost následné výškové úpravy zhlaví. 

Konstrukce šachty musí zajistit její vodotěsnost.   

Žlábek (kyneta) ve dně šachty bude proveden v DN shodným s odtokovým profilem potrubí výšky 
1/1DN. Kyneta a nástupnice bude betonová bez další úpravy. 

Zhlaví šachty bude opatřeno kruhovým litinovým poklopem plným vyhovující dopravnímu zatížení 
C250. 

Vstup do šachty bude vidlicovými (kramlovými) a kapsovými (v kónické části) stupadly s PE povlakem 
s vzájemnou jednotnou osovou vzdáleností min. 250mm, max. 350 mm. Stupadla budou zabudována 
do dílců při jejich výrobě a v monolitické části po vybetonování.  

Šachta bude provedena z prefabrikovaných šachetních dílců s těsněním uložených na monolitické 
betonové dno z betonu C 25/30 XF4, XA1, stupeň konzistence S3. 

 
Úprava kanalizační šachty 

Při zahájení prací bude zpřístupněna stávající revizní šachta DRŠ1 v trase dešťové kanalizace 
v blízkosti křižovatky a prověřen význam šachty a její stavební stav a technické parametry. 

V případě zjištění dobrého stavebního stavu bude provedena pouze výšková úprava zhlaví šachty 
s doplněním nové zákrytové desky s novým kruhovým litinovým poklopem (tř. D400). 

 
Opěrná zeď, oplocení 

Stávající oplocení v polohové kolizi se zastávkami BUS bude demontováno a nahrazeno novým, 
které bude součástí konstrukce opěrné zdi. 

Opěrné zdi jsou navrženy z tvarovek 400/200/200mm s dutinami vyplněnými betonem C 20/25n 
s vložením svislé výztuže V12 (1ks výztuže/1 dutinu). Tvarovky z prostého prefabrikovaného betonu 
budou provedeny v barvě přírodní s pohledovou štípanou plochou. Podezdívka bude provedena na 
betonový základový pas šířky 0,4m z betonu C 16/20n. Výplň bude z dřevěných prvků. 

Výplň bude provedena z dřevěných prken hoblovaných s nátěrem. 

 
Přístřešek zastávky BUS 

Stávající přístřešek zastávky bude kompletně odstraněn a nahrazen novým. Nový přístřešek, vč. 
mobiliáře, bude součástí samostatné projektové dokumentace a není součástí soupisu prací. 

Dle podkladů stavebníka se uvažuje s provedením zděného přístřešku o půdorysných rozměrech 
5,0*2,1m. 
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f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní 
komunikace 

V současné době jsou povrchové vody odváděny nezpevněným příkopem do veřejné kanalizace a 
částečně přirozeným vsakem přes nezpevněný terén. 

Stávající nezpevněný příkop vpravo ve směru do Kněževsi bude zatrubněn (viz „kanalizace“). 

Povrchové vody z uličního prostoru budou odváděny do nové uliční vpusti a štěrbinového žlabu. 
Vpust bude napojena do stávajícího propustku. Žlab bude napojen do nové kanalizace DN 400. 

Uliční vpusť je navržena typizovaná z prefabrikovaných betonových dílců DN 500. Zhlaví vpusti bude 
opatřena litinovou mříží vyhovující dopravnímu zatížení C250 (D400). Součástí vpusti bude kalový 
prostor a zápachová uzávěra. Prefa dílce budou uloženy do stykové malty v souladu s montážním 
návodem výrobce.  

Odtok z UV je navržen kanalizačním potrubím PVC KG SN8 – DN150 se zaústěním do kanalizace 
(propustku) z trub betonových trub.  Napojení do betonových trub bude provedeno pod úhlem 90° do 
dodatečně vyřezaného kruhového otvoru (předpokládaný průměr vrtu 200-201mm) ve stokovém 
potrubí. Napojení bude provedeno speciální tvarovkou s těsněním. Po vyvrtání bude stěna stokového 
potrubí a gumová část (kroužek) opatřena kluzným prostředkem. Následně bude vtokové potrubí 
upevněno na stokové potrubí. Po provedené optické prohlídce místa napojení možno pokračovat 
v pokládce kanalizace. 

Potrubí bude uloženo ve sklonu min. 1%, max. 40%. Zpětný zásyp ve zpevněných plochách bude 
proveden dobře zhutnitelným materiálem (bourané vrstvy, štěrkodrť fr. 0-63mm – viz soupis prací) 
hutněným po vrstvách. Míra zhutnění vyjádřená modulem přetvárnosti Edef,2 z druhého zatěžovacího 
cyklu musí vyhovovat hodnotám uvedený v TP 146 – mimo aktivní zónu 30 Mpa (60 Mpa), v aktivní 
zóně 45 Mpa, (80 Mpa). V nezpevněném terénu bude zpětný zásyp proveden vytěženým materiálem 
s mírou zhutnění zamezující následnému sedání výplně rýhy. 

Nutno dodržet minimální podélný sklon 0,5 %, popř. hodnotu výsledného sklonu povrchu 
m=minim.0,5% pro zajištění odvodnění.  

Během realizace stavby se nepředpokládá zastižení hladiny spodní vody. Stavbou nedojde ke 
zhoršené odtokových poměrů v zájmové lokalitě. 

g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro 
provozní informace a dopravní telematiku 

Trvalé dopravní značení 

Autobusové zastávky a přechod budou označeny vodorovným a svislým dopravním značením.  

Zastávka BUS ve směru do Kunštátu bude označena novým svislým značením IJ 4b. Protilehlá 
zastávka do Kněževsi bude označena stávajícím směrově přeloženým svislým značením. 

Stávající značka upravující přednost v místě ZÚ1 bude stranově přeložena blíže do obce. 

Místa pro přecházení nebudou označena. 

Značky musí být provedeny jako retroreflexní a musí splňovat vlastnosti minimálně třídy RA1 dle ČSN 
EN 12899-1.  

Umístění dopravních značek musí odpovídat TP 65. 

Vodorovné dopravní značení bude provedeno zejména dle TP 133 a musí splňovat požadavky ČSN 
EN 1436+A1 a musí být retroreflexní v barvě bílé.  

Přechodné dopravní značení 

Stavba bude prováděna za částečné uzavírky silnice III/36214 a místní komunikace. 

Stavba nevyžaduje vymezení objízdných tras. 

Doprava bude usměrněna přechodným dopravním značením. Dopravní značení zhotovitel předem 
projedná s DI Policie ČR, SÚS JMK a Obcí Ústup a následně požádá příslušný správní úřad o vydání 
rozhodnutí ZUS.  

Po dobu realizace stavby je nutné zajistit přístup a příjezd vozidel HZS a RZS k přilehlým 
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nemovitostem a současně minimalizovat dobu zamezení příjezdu po projednání s vlastníky 
nemovitostí. Stavební práce nutno realizovat po úsecích tak, aby byla doba omezení přístupu a 
příjezdu co možná nejkratší. 

Značky užívané pro označení pracovního místa musí odpovídat vyhlášce č. 30/2001 Sb., ČSN EN 
12899-1, ČSN EN 12966-1+A1, TP 143, TP 70, VL 6.1, VL 6.2, TP 65, 66 a 133. 

Při jejich umísťování se postupuje podle TP 65 s odchylkami stanovenými v TP 66. 

Značky musí být provedeny jako retroreflexní a musí splňovat vlastnosti minimálně třídy RA1 dle ČSN 
EN 12899-1.  

Rozměry značek stanoví VL 6.1 a VL 6.2 – značky základní velikosti. Není dovoleno užívat svislých 
značek zmenšené velikosti. 

Dopravní značení bude po dobu prací udržováno ve funkčním stavu a předepsaném rozsahu, 
aktualizováno v souladu s postupem prací a po jejich ukončení neprodleně odstraněno. 

h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

Mimo výše uvedené nejsou další zvláštní podmínky a požadavky stanoveny.  

i) Vazba na případné technologické vybavení 

Není. 

j) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících 
dimenzí a průřezů 

Skladba zpevněných ploch byla navržena dle platných TP (zejména TP 170, dod. TP 170), ČSN a 
ostatních předpisů pro navrhování a provádění pozemních komunikací 

k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 
staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Stavbou nedojde k dotčení bezbariérových tras. 

Výkopy budou označeny a doplněny prvky vodící linie v souladu s čl. 1.2.10 přílohy č.1 vyhlášky č. 
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

V případě použití lávek bude splněn požadavek na průchozí šířku min. 900mm, výškové rozdíly max. 
20mm s konstrukcí proti sjetí vozíku dle čl. 4.1 přílohy 2 vyhlášky 398/2009 Sb. 

l) Požadavek na zpracování projektové dokumentace  

Předpokládá se vypracování realizační projektové dokumentace (RDS) v případě požadavků 
zhotovitele stavby (podrobný vytyčovací výkres, výškový návrh, detaily). Vypracování dokumentace je 
v režii zhotovitele stavby. 

 
 
Datum :  09/2018 
Vypracoval: Petr Odehnal 

 


