
PROJEKT

Technická zpráva

Rekonstrukce části komunikace

Na Vápence

v úseku úl. Jílovská - Dlážděná

Psáry

?>

rozšíření vozovky, nový chodník,

oprava dešťové kanalizace a parkovací stání ^SL ^

Březen 2018
^^:

.'>. ' p^
'Čí-/

^S^y\'ž,
~l.. ft

A^IIA
Y^ *

A ~^~^ '\^^".

^^^/
3>y.. ffírí Mílíva^MíA - ^Z7y



Projekt řeší rekonstrukci povrchu části komunikace v úl. Na Vápence v úseku mezi ulicemi Jílovská a
Dlážděné v délce 395m v s rozšířením asfaltové vozovky na šířku 4, 7m mezi silničními obrubníky.
Současně s rekonstrukcí vozovky bude realizován chodník šíře ISOcm po pravé straně ulice v km
0, 000 až 0, 240. V km 0, 237 až 0, 395 bude chodník na levé straně ulice. Součásti rekonstrukce je i
nutná související rekonstrukce dešťové kanalizace v km 0, 235 až 0, 310 novým potrubím DN 300
v délce 88m (včetně napojení na stávající kanalizaci) a rekonstrukce, či rektifikace nebo náhrada
stávajících uličních vpustí. Dále varianta obsahuje možnou plochu parkovacích stání v km 0.254 až
0, 286 na pravé straně ulice. Součásti rekonstrukce je i provedení rozšíření a nového povrchu vozovky
na otočce autobusů u úl. Jílovská v šířce 4, 2-7,0m a délce 27. 0m.

l.Současny stav;

Současný stav komunikace v daném úseku byl zpracován samostatně a sloužil jako podklad pro
výkresy technického řešen; návrhu. Součástí podkladů jsou i výkresy všech stávajících inženýrských
sítí.

2.Technické řešení:

ajodvodnění

V km 0,000-0, 196 je po pravé straně vozovky položena stávající dešťová kanalizace DN 300. na které
jsou provedeny uliční vpustí (7ks) tzv. průběžným způsobem na zděných pravoúhlých šachtách.
Vzhledem k potřebnému přesunu umístění stávajících UV na druhou stranu vozovky, v důsledku
překlopení příčného sklonu vozovky v km 0, 015 až km 0, 196, je nutné tyto stávající šachty částečně
odbourat a šachty zakončit bet. kónusy s poklopy. Zároveň je třeba vybetonovat ve dně šachet
kynetu mezi nátokovým a odtokovým potrubím. Nové prefabrikované UV (Sks)napojit novým
potrubím DN 200 napříč přes vozovku buď přímo do potrubí, či do rekonstruovaných šachet. Jediná
UV na pravé straně vozovky (UV 8) zůstane na pravé straně ulice k zachycení vod z ul. Lesní. Tato
vpust bude nahrazena novou prefabrikovanou vpustí včetně napojení.

V km 0, 235- 0, 310 je potřeba stávající kanalizační potrubí (DN190, 230, 300 a 400) nahradit jednotnou
kanalizací DN300 v délce 88m se současným zahloubením v km 0, 235-0, 252 a napojením na stávajicí
dešťovou kanalizaci v levé části vozovky. V místech vjezdů je třeba potrubí PVC obetonovat. Uliční
vpustí (UV 9-12) budou zakryty poklopy a do původních šachet bude zaústěno potrubí pod
chodníkem z litinových obrubníkových vpustí.

V km 0, 318-0, 385 jsou na stávajícím betonovém potrubí DN 400 osazeny průtočné uliční vpusti
(UV14 -UV 16). Potrubí je ve velmi mělkém uloženi. Vzhledem ke všem stávajícím inženýrským sítím
(NN, plyn a slaboproud) v tomto prostoru není žádoucí a ani nutné potrubí měnit, pouze je šachty
pod chodníkem zakrýt poklopem. Do těchto šachet budou potrubím zaústěny obrubníkové vpustí
(UV14-UV16). V tomto úseku, pro sjednocení průtoku a zachycení vod z úl. Pod Stráží, je nutné
nahradit kanalizační potrubí přes ulici Dlážděná betonovým štěrbinovým žlabem na DN 400 v délce
9, 0m.
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Zbývající způsob odvodnění po levé i or. ró c."",.
změn příčných sklonů vozovky a s wii^l^Z ̂ lw vozovkv zůstane původr" s v"imk°" "avrzených

funkci vedení dešťové vodv'n^ ̂ ^y';""m'<ou vybourání stávajících zlabovek v km 0, 136 až 0, 230, kde
ISOmm. - - """r '" UKraJI novéh° Povrchu vozovky zastanou silniční obruby s nášlapem"

s nášlapem ISOmrn, snBeným^vfelZe r'>l,1102Fonv-kyOT.ěrem k silničnímu obrubníku 250/150/1000
u obrub nebo s bocnívpustív chodnfku v la"^"T^UJ'cn'vpusti buclou na asfaltové v°zovce těs"ě

poklopy v chodníku pro zachovAn, l,-s.. L...pr. ých šachtách budou vpusťové mříže nahrazeny
možnosti čištění kanalizace.

b)Kon5trukcevoio^-cho^^O^^,
mezi silničními "brubamj z obou stran sn°J^naols lrce-3'. 6-4':lm rozs'řuje na Jednot"ou sířku 4-75m
Překlopen stávající příčný sklon~z^°nn^ld 5.'apem 15cm (ve vje2dech sni2e"řna 5cm)- zárove" bude

miste rozšíření spočívají v odstranéni7^', ':w^vpl'BVO "a jednostrannV sklo" "lev". Zemni práce v
"ivelety vozovky a v šířce dle olnZZ 5ravT l<°"strukce v°>vky v ttouštce 470mm od budoucí
odtěžit zeminu ;e svahu 2á'řez7v'k^yo"la?piTd.°nvanoun°''ou š";k" vozovl<y- zár("'e" b"de nutné

rtrané. Vlivem Překlopení'stav"aj^h'o uoř^'"o, "apotřebnoL'šlřku Pro Položení chodn"<u na Pravé
budou úpravy minimální. Chodn'ikv'e ̂ '^°, ^l°^a. vlivem rášlapu 15cm f1a ot"'ubě chodníl<u
lOcm. Za ním bude nový svah urovn^vQh', ', m', ',^, u.ko."čen °br"br"kem 100x200x1000 s nášlapem
Z povrchu stávající asfaltové vn7n, ZL'. "-'urT"JS°vá" vrstvou (1' loomm a oset travním semenem.
V důsledku Poklopeni p~fien^usZnD^elc>frezována obrusná vrstva v tloustce 50mm a v šíři 2-0^

asfaltovém povrchu vozovky'onln""^"L', uuuuna S.PO'ovac'" Postřik 0, 30kg/m2 na stávajícím
v°^vky opět na spojovací pos'tňk"nZ v,yrov.náv.acívrstvy ACL16 v tl- 2-20^ ̂ následně v celé ^
b.ude 200mm ŠD °/63""0^mlŠDK ^/03v2áoAbnT. á7vnrltla Aco1150mm- skladba'v ro"íře"í'/°^vl<y'
Chodník je veden v km 0, 000-0, 240 on nr",^ .. -70mm: spojovac1' Postřil< 0, 3kg/m2 a AC011 50mm.
včetně šíře obou obrub {1^ lo7^p°op, rav,éstraně; v km °'"5-0. 385 po levfstraně v šíři ISOcm
rozhraní s vozovkou je 250/150/looo s 

n'áTi. l"^llu bude ze zámkové dlažby 60mm, obruba na

s nášlapem lOOmm. "'.luuu "ailapem IsOmm, obruba na opačné straně je 200/100/1000
V km 0, 240-0, 395 se stáuaiirf
4, 70m m"i silničními obrubami Zemnil! l°r!!ífu jez.está''aj'ach 3'°-3-3r^ na konstantní šířku

konstrukce vozovky v tlous:ťce"4wZ"lprare, v místě rozšlřem' spočívají v odstranění stávající
Požadovanou novou sffku"^^ olb u.doucí "ivelety vozovky a v šíte dle PO^
vrstva v tlouštce 30-SOmm, dlenn'">\T^"ustávaJ'cíasfaltové vozovky bude odfrézována obrusná
bude položena "°váobrasna"vcrstuvvaeAnmw^nnýtí'_prl'cných sl<lonů- Na ̂°J°vací postřik 0, 30kg/m2"
ISOmm ŠD 0/32, ACL16 70mm, ^,3unw^m"Tdba_'/ ro"^"í vozovky bude 200mmÍD 0/63,
levé straně až do km 0, 385'opě't ̂ iu^^nk"o'3kg/m2 a Aco1150mm- Chodník je veden po'
Použit silniční obrubník 250/lW/\n'n'n"u<:m vcetně síre °brub- IVIezi vozovkou a chodníkem bude
stáním, bude použit obrubní^00^^^ansn'apem 150mm a mezi */020VI<°" a nelení- či parkovacími

s nášlapem SOmrn.

sboc-níopěrou s nášlapem o,OOZárlTl<^!čeny s'lničním obru>>níkem 200/100/1000 do betonu
40mm. Podkladní vrstva bude 2SD"n'/'^^ u,'Tve.vje2dech bude tl-80mr". typ "l" do lože ŠD 4/8 ti.
se sní2enym Šlápnutím SOmm, ~uob^ml^, m^elní obruba vjezdů z obrub 25°/150/1000 bude

' zůstává konstantníslápnutí SOmm.
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Stávající dlážděné, či betonové, vjezdy budou zachovány.

Konstrukce nové vozovky je navržena jako střední na tloušťku 47cm s dvěma vrstvami asfaltového

betonu o celkové tlouštce 12cm (ACO 11 SOmm a ACP 16+ 70mm). Spodní konstrukce vozovky bude
dvouvrstvá z SD 0/63 ti. 200mm a SD 0/32 ti. ISOmm .

Podmínkou pro celkovou tlouštku nové konstrukce vozovky 470mm je statickými zkouškami
prokázaná únosnost zhutněné pláně 45MPa s modulem přetvárnosti max. 2,0. V případě neúnosné
pláně bude potřeba provést sanaci pláně v rozsahu daném skutečnou únosnosti pláně v poměru
lOOmm SD 0/63 na potřebných lOMPa zvýšení únosnosti a v plose stanovené technickým dozorem
stavby.

Chodník je ze zámkové dlažby ti. 60mm do loze SD 4/8 ti. 40mm s podkladní vrstvou ŠD 0/32 v ti.
ISOmm do obrub 250/150/1000 a 200/100/1000, V obrubách chodníku budou boční štěrbinové

vpustí dle komentáře v části odvodnění.

Parkovací stání jsou navržena na pravé straně ulice v km 0, 254 až 0, 286 ve dvou sekcích délky 18, 6m
a 7, 0m šířky 2, 0m. Stání budou provedena ze zatravňovacích tvárnic tlouštky lOOmm, osazených do
lože SD 4/8 ti. 40mm na podkladní vrstvu ŠD 0/32 ti. ISOmm. Rozhraní parkovacích ploch s asfaltovou

plochou vozovky bude ze silničního obrubníku 200/100/1000 do betonu s boční operou a nášlapem
50mm. Obruba na rozhraní parkovacích stáni a zeleně bude ze silničního obrubníku 250/150/1000

s nášlapem ISOmm. Zásyp ok zatravňovacích tvárnic bude z SD 4/8.

Příčné řezy ani podélný profil nejsou zpracovány. Zhotovitel je povinen dodržet příčné sklony
navržené v situačním výkresu s respektováním výšky stávajících vjezdů, eventuálně výšky ve vjezdech
na hranici soukromých pozemků, stejně jako výšky povrchů již rekonstruovaných vozovek
v křižovatkách.

c) Dopravní značení

Součástí rekonstrukce je zohlednění požadavku obyvatel na bezpečný provoz osazením tři

montovaných ocelových retarderů přes celou šířku vozovky. U retarderů je třeba osadit z obou stran

dopravní značku "příčný práh" . V případě souhlasu policie ČR pak na počátek ulice cca v km 0, 020

osadit dopravní' značku "30km" s dodatkovou tabulí "3x příčný práh". Stejné dopravní značeni pak
osadit 25m před první retarder v opačném jízdním směru. V případě osazení čtvrtého retarderu nad

úl. Dlážděná by dodatková tabule měla text "4x příčný práh".

d) Inženýrské sítě

V prostoru rekonstrukce vozovky se nachází splašková kanalizace, dešťová kanalizace, vodovod,

telekomunikace, silové elektrické kabely, veřejné osvětlení a plynovod. V horní části rekonstrukce je
silová elektřina vedena nadzemním vedením. Vedeni jednotlivých sítí je doloženo výkresy.

Zhotovitel je povinen provést zaměření a vytyčení všech stávajících sítí v terénu před započetím prací.
Součástí práci rekonstrukce vozovky bude také rektifikace povrchových znaků všech IS v ploše
vozovky.
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e) Organizace výstavby-etapizace

Vzhledem k zachování obslužnosti záchraně služby a požárních jednotek a v důsledku průjezdnosti
okolních ulic je nutné rekonstrukci ulice Na Vápence rozdělit na dva navazující úseky :

l. UIJÍIovská - ústí úl. Lesní (včetně otočky autobusů)

Usek je možné provést v celé šíři najednou

II. Úl.Lesní- úl.Dlážděna

Usek je možné provádět v celé síň najednou

Výkresová část obsahuje tyto výkresy:

- Legenda k situacím

- situace v měř. 1:200 (část 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6)

- vzorové příčné řezy v měř. l:50

- slepý výkaz výměr

Siey^ffí Muívolw/l - erUJť
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Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

Objednavatel:

Obec Psáry

Zhotovitel:

Projektant:

ing. Jiří Nádvomťk -TOK

Zpracovatel:

Poznámka:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce vozovky ulice Na Vápence v úseku ut. Jťlovská-Dlážděná
Komunikace

Psáry

Náklady z rozpočtu
Vedlejší náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

21, 00%

15, 00%

Cena s DPH

0, 00

CZK

cc-cz:

Datum:

IC:

Die:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IČ:
DIČ:

březen 2018

00241580

45064679

CZ530201252

0, 00

0,00

Projektant

-^i^EL^
^^'"^A^-1.,
<^K---C"%^\
s?' 1'^Sh^!^

.s l^SSSI i^i
3 l"'^^''-. ^'' !^t s

Datum a poďRt^,

Objednavatel
^0010^^

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis;

Razítko

Razítko



Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

REKAPITULACE

Rekonstrukce vozovky ulice Na Vápence v

Komunikace

Psa ry

Obec Psáry

1) Náklady z rozpočtu

Komunikace

Kanalizace dešťová

2) Vedlejší náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČTU

úseku úl. Jilovská-Dlážděná

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

březen 2018

ing.Jin Nádvorník -TOK

0.

o

o

"y

, 00

, 00

, 00



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

PC Typ Kód

Rekonstrukce vozovky ulice Na Vápence v

Komunikace

Psáry

Obec Psáry

Popis

useku

MJ

uL JiĚovská-Dtážděná

Datum:

Projektant:

Zpracovatel;

Množství J. cena

březen 2018

ing. Jjň Nádvorník -TOK
o

Cena celkem
[CZK] --^-

Náklady z rozpočtu

Kanalizace dešťová

1 - Zemní práce

l demolice stávajrciho potrubí DN 190-DN 300
sdružená položka účetně odtěženi rýhy hl. do 1, 0m šíré 0, 8m se

iStiženim v bďzkosti inženýrských ski
88, 000

odměřeno ze situace 88, 000

sdružená položka , HI°ubm'rVh > h>n.netř4hl. do 2,0m (včetně m3

napojeni nove W 300 na stávající kanaiizaci a DN 200

pro 6ks přemístěných Uv

66, 240

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

K sdružená položka Hutněny zásyp rýhy včetně podkladních vrstev
vozovky m3 41, 040

napojeni nove ON JÓG na stávající kanaíizad a DM 200
pro 6ks pfemístěných UV

Vodorovné přemístění přebytečného výkopku
Jró2701R03 lna7kladkud<,~5km'"'"""'""'°'"""""'" ,'m3 , '45. -"°

skládka vybraná zhotovjteSem po dohodě s investorem

sdružená položka
Montáž potrubi PVC DN 300 SN10 na betonové

sedlo s obetonováním včetně hutněného
zpětného zásypu ht do 1 , 0m

88, 000

sdružená položka IMOntáž p°trub' l"/c DN 3°° SN'° na beMn°<é
sedlo s obetonováním ht. do 2. 0m 12, 000

sdružená položka Montáž štěrbinového betonového žlabu DN 400
včetně dodávky žlabu 9, 000

10 i R sdružená položka , Napojeni nove DN 300 do stávajíc) R& kpt 1. 000

0, 00

0, 00

5

2-

R

otrubí

sdružená položka

0, 00
Montáž potrubí PVC DN 200 SN10 včetně
dodávky potrubí m 56, 000 0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

9

9 i B

- Ostatní konstrukce a práce-bourání
sdružená položka 'z"""' '"'l''b"l:""'°é °"c"i *'''"" v"tne

l napojeni do DN 200 a včetně dodwky kpt 7, 000

náhrada za stávajici UV 3-8

o, oc

0, 00

0, 00

sdružená položka i'"*"'" M""' "'. "P"5"'v ťiafniliu poklopT s
rámem M+D kpt 7, 000

náhrada zastává]. UV 9, 10, 11, 12, 14. 15. 16

0, 00

12 ff

UV9, 10, 11, 12, 14. 15, 16

sdružená položka Zřízeni litinové obrubníkové utíčm vpustí
včetně potrubí a napojeni do šachet M+D kpt 7, 000 0, 00



13 . R sdružená potožka Repase a rektifíkace zděných uličních vpustí s
novou vtokovou mříži v rámu M+D kpl 2, 000

stávající UV 1 a 2

14 sdružená položka
Ubouráni zděných čtvercových sachetT
náhradou ukončeni kónusem a poklopem v
rámu včetně vybetonováni kynety M+D

kpl 5, 000

997 - Přesun sutě

15 | K |997221815 Poplatek za uloženi betonového odpadu na
skládce (skládkovné) s odvozem do 10km 18, 000

Komunikace

1 - Zemní práce
l l K 1113154122 Frézování živičného krytu ti 50 mm m2 1 320, 000

stavajici povrch 130+1/f0+440+480+80

2 l K |"t13107224 Odstranění podkladu pí přes 200 m2 z kameniva!
drceného ti 300 mm l m2 565, 000

rozšířeni vozovky

3 K 1122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro
silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 352, 450

0, 00;

0, 00'

0, 00

0, 00

0,00|

0, 001

0,001

rozšířeni vozovky + vjezdy +chodniky+
parkovací stláni

(565x0. 4). (165x0, 3|*|51, 5<0, 3|*(577, 5a0, 2|-
(120x1, 5x0, 3)

4 | K 1122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro
silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 105, 735

5 l R hloubeni rýh v hornině tř.3

r}ho pro obrabniky i220* 120)x 0, 3x0,^

m3 30, 600

0,00

0, 001

6 | K , 162701R03 Vodorovné přemístěni přebytečného výkopku
na skládku do 5km m3 552, 550

skládka 'vybraná zhotovitelem po dohodě s investorem

7 | K 1171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na
skládce (sktádkovné) 994, 590

453, 360 x 1,8

i I K |181951102 l Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním l m2
994, 590

rozireni vozovky + vjezdy + chodniky+parkovaď
Stání 565+165+51,5+577.5

1 359, 000

1 359, 000

9 l K 1182101101 ^Svahováni v zářezech v homině tř. 1 až 4 m2 155, 000

155 x 1, 0 ze situace 155, 000

5 - Komunikace

10 l K , 564261111 Podklad nebo podsyp z kameniva drceného
0/63 ti 200 mm
rozšířeni vozovky

m2 565, 000

II l K ;S64261111 Podklad nebo podsyp z kameniva drceného
0/32 ti 150 mm

ro;5ireni vozovky + vjezdy + chodmk+par kováči
stáni 565+165+51.5+577,5

m2 1 359, 000

12 l K 564261111 Podklad nebo podsyp z kameniva drceného 4/8
ti 40 mm l m2 794, 000

0, 001

0,00|

0, 001

0,001

0,00

0,00|

0, 001

0, 00'

13 | K 565145111

vjezdy 165 + parkovací stání 51, 5+ chodník
asfaltový beton vrstva podkladm-SCP^re-tT7U-

m2 565. 000:

rozšířeni vozovky

13a| K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 ti 0-80^
m2 330, 000:

vyrovnáni překlopení příčného sklonu 3x220x0,5

14 | K 1573111111 Asfaltový postřik infíltračni 0, 7kg/m2 m2 565, 000

0, 00'

0,001

0, 00'

15 | K 1573211111 Asfaltový postřik spojovací 0, 3kg/m2 m2 | 1 856, 500, 0, 00'

5771341- ti tlbU
mm. m2

nový povrch v celé šíři nové vozovky

1 856, 500 0, 001



K !596211211 l Kladeni zámkové dlažby 80mm včetne"
[Zapiskováni
vjezdy

m2 165, 000

Kladeni zámkové dlažby 60mm včetne'
zapiš ková ni

chodník

m2 577, 500,

zámková dlažba 60mm šedá typ "l"
chodník

m2 606,375

zámková dlažba 60mm slepecká červená typ
cihla 100x200 m2 6, 000

chodník- varovné pásy 15*0, 40

l Kladení zatravňovacich tvárnic 600x400x100'
mm m2 51, 200

parKovac; stáni

24 K 59621 'zatravňovaci tvárnice 600x400x1 OOmm 215. 00

25 K !5M26

parkovaci stání

l Zásyp zatrav. tvárnic z kameniva drceného 4/8
tt 40 mm 3,686
51, 2x0, 1x0,4x1,8

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

28 i K 916331112 Osazeni chodníkového obrubníku betonového
do lože z betonu s boční operou 467, 000

vjezdy + park. stáni + chodník

30 i K beton pro lože obrub

všechny obrubníky
m3 1109, 89

31 l K I919121R01 Těsněni spár zálivkou 72. 000i

ze situace

32 | K |919735112 |Řezáni stávajícího živičného krytu hl dá 50 mm i m- 280. 000)

99 - Přesuny hmot a sutí

36 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiste"
s krytem živičným 349, 380

997 - Přesun sutě

37 K ;997221845 Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových
povrchů na skládce (skládkovné) 158, 400

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0, 00

zámková dlažba 80mm sedá typ "l"

vjezdy

zámková dlažba 80mm SLEPECKÁ ČERVENA'

typCIHLA 100X200"

vjezdy-varovné pásy 41x0,4

m2

m2

173,2501 0, 00

16. 400' 0, 00

0, 00

0, 00

0,00

0, 00

0, 00'

0, 00;

0, 00

26

27

K

M

916231213

592174600

Osazeni sitničniho obrubníku betonového

stojatého s boční operou do lože z betonu
prostého

obrubník betonový silniční A80 2-15 100x15x25
cm

m

kus

754, 000

791, 700

vozovka

0,00

0, 00

0, 00|

29 M 592172120 obrubník betonový chodníkový ABO 020- šedý
100x10x20 cm kus 490, 350 0, 00

0, 00,

0, 00'

0, 00

3̂4

35

K

K

K sdružená položka

rektifikace pokopů kanalizace
rektífikace hrnků armatur

ocelový retarder včetně dopravního značeni

ks

ks

ks

15, 000

16, 000

3, 000

0,00'

0, 001

0, 001

0,00

0, 00

0,00

0, 00

1

2

3

K

K

K

012203000

013254000

Geodetické práce pří prováděni stavby
Vytyčeni IS

Dokumentace skutečného provedeni stavby

kpl
kpl

kpl

1, 000

1, 000

1, 000

^wwwsasso

Ttft'B9B>60

álWBB&iCOi

*^OO^B|

3

VRN3 - Zaňzenf staveniště

K 030001000 Zarizeni staveniště dle POV stavby (znzenT,"
provoz, odstraněni) kpl 1, 000

*2?(^CBWO

nWtS^K)



4

L

_VRN7 - Provozní vlivy

K 079002000
Ostatní provozní vlivy - Etapizace - Dopravní
opatřeni v průběhu stavby vč. návrhu a jeho
projednáni s Obci a Policii ČR

kpl 1, 000

n-iBW


