
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

     

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola 

Objednatel:  

 

 

 

 
 

Obec Psáry  

Pražská 137 
252 44  Psáry 

 
 

IČ 00241580 
tel.241 940 454 
www.psary.cz 

 

Kraj:              Středočeský 

Okres:            Praha - západ 

K.Ú.:              Dolní Jirčany 

Zhotovitel: 
 
 

HW PROJEKT s r.o. 
Pod Lázní 1026/2 
140 00 Praha 4 

 
 

IČO 27230601  
tel.241 400  949 

info@hwprojekt.cz 
 

HIP: Ing. Horejš 

Projektant: Ing. Bartůšek 

Vypracoval: Ing. Bartůšek 

Projekt    

 

Rekonstrukce komunikace ulice 

Nad Cihelnou 
 

Datum: 09/2019 Číslo výtisku: 

Číslo projektu: P1908/3 

Stupeň 
dokumentace: 

DSP 

KOMUNIKACE Formát: 5 A4 

Příloha: 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Měřítko:  Číslo přílohy: 

D.1.1.1 Číslo 
dokumentu: 

AD-106 

http://www.psary.cz/
mailto:info@hwprojekt.cz


D.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA AD-106 (Rev.0) 

DSP, Rekonstrukce komunikace ulice Nad Cihelnou 09/2019 

č.proj. P1908/3  Strana 2 (celkem 5) 

  Copyright HW PROJEKT 

OBSAH 
strana 

 
a) Identifikační údaje objektu 3 

b) Stručný technický popis 3 

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů 3 

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 3 

e) Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 4 

f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, 
ochrana pozemní komunikace 5 

g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení 5 

h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, 
případně údržbu 5 

i) Vazba na případné technologické vybavení 5 

j) Přehled provedených výpočtů 5 

k) Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 5 

 
  



D.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA AD-106 (Rev.0) 

DSP, Rekonstrukce komunikace ulice Nad Cihelnou 09/2019 

č.proj. P1908/3  Strana 3 (celkem 5) 

  Copyright HW PROJEKT 

a) Identifikační údaje objektu 

Název akce    Rekonstrukce komunikace ulice 

     Nad Cihelnou 

Název objektu:    SO 100  Komunikace a zpevněné plochy 
 

Kraj:     Středočeský 

Okres:     Praha - západ 

Místo stavby:    Dolní Jirčany 

Katastrální území:   Dolní Jirčany 

 

Předmětem dokumentace pro stavební povolení tohoto stavebního objektu je návrh stavebních úprav 

komunikace Nad Cihelnou. Na severovýchodní straně je komunikace napojena na komunikaci Pražskou, 

na jihozápadní straně je pak komunikace slepě ukončena a výhledově zde navazuje studie pěšího 

propojení na chodník z ulice Pod Kostelem. 

 

b) Stručný technický popis 

Úvodní údaje 
 

Požadavkem objednatele je rekonstrukce stávající jednopruhové účelové komunikace s nezpevněným 

povrchem a bez odvodňovacích zařízení. Povrch bude nahrazen zpevněným, asfaltovým s betonovými 

obrubami, samostatné sjezdy budou vydlážděny betonovou zámkovou dlažbou a v níže položeném 

travnatém pásu bude zřízen odvodňovací průleh s akumulační funkcí. 

V koncové části komunikace, v úseku délky cca 58m, bude z důvodu majetkoprávních zpevněna pouze 

část profilu komunikace ležící na pozemku investora, zbylá část profilu komunikace je naznačena 

k výhledovému dobudování.  

Komunikaci je požadováno zatřídit jako místní obslužnou, včetně doplnění odpovídajícího dopravního 

značení v nově vzniklé křižovatce (před tím místo napojení účelové komunikace).  

 

Směrová úprava 
 

Osu komunikace tvoří polygon se dvěma směrovými oblouky o poloměru R=100 a 500m, celková délka 

úpravy je 137,25m. 

 

Výšková úprava 
 

Výškové vedení komunikace je dáno napojením na stávající komunikace a samostatné sjezdy. 

Nášlap obrub je navržen 0 cm ve všech částech komunikace i samostatných sjezdů. 

 

Šířková úprava 
 

Šířka vozovky je s výjimkou rozšířeného napojení na Pražskou navržena 3.5m, šířka oboustranných 

zelených pásů kolísá v rozmezí od 1.0 do 1.8m (dle polohy podzemních inž. sítí). Celková šířka prostoru 

místní komunikace z důvodů majetkových poměrů nedosahuje požadovaných 8.0m. 

 Šířka zpevnění v provizorně řešené koncové části na pozemku investora činí 1.3-2.0m.  

 

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů 

Neobsazeno. 

 

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

Neobsazeno. 
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e) Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 

Návrh konstrukcí vychází z TP  170 – „Navrhování vozovek pozemních komunikací“. 

Použité materiály musí vyhovovat požadavkům příslušných ČSN, vlastnosti materiálů a konstrukce 

budou prokázány předloženými zkouškami v rozsahu dle ČSN.  

 
  
 Skladba 1 – vozovka obslužné komunikace (D1-N-2,TDZ V) 
asfaltový beton     ACO11      40 mm  
asfaltový beton    ACP16+     70 mm 
štěrkodrť     ŠDa    150 mm  
štěrkodrť    ŠDb    150 mm  

Celkem         410 mm  
 
 
 Skladba 1 – vozovka obslužné komunikace (úsporná varianta D2-N-3,TDZ V)) 
asfaltový beton     ACO11      50 mm  
asfaltový recyklát   R mat. (TP210)     60 mm 
štěrkodrť    ŠDb    200 mm  

Celkem         420 mm  
 
 
 Skladba 2 – vozovka samostatných sjezdů (D2-D-1,TDZ O) 
betonová dlažba zámková  DL.I      80 mm  
kladečská vrstva / lože   L       40 mm 
štěrkodrť     ŠDb    150 mm  

Celkem         270 mm 
 
 
 Skladba 3 – pěší přístupy (D2-D-1,TDZ CH) 
betonová dlažba zámková  DL.I      60 mm  
kladečská vrstva / lože   L       30 mm 
štěrkodrť     ŠDb    150 mm  

Celkem         240 mm 
 
 
Všechny tyto skladby vycházejí z předpokladu dostatečně zhutněných vrstev aktivní zóny včetně zásypů 

na min. Edef=45Mpa resp. 30MPa u občasně nebo nepojížděných povrchů. 

Silniční obruby jsou navrženy betonové 15/25 podél vozovky a 8/25 na sjezdech, vždy do lože s opěrou 

z betonu C20/25 XF3. 

Z hlediska vhodnosti zemin v podloží komunikace jsou v prostoru stávající komunikace předpokládány 

stabilní zeminy bez nutnosti jejich sanace. 

Značnou pozornost je třeba věnovat provedení hutněných zpětných zásypů v místech inženýrských sítí 

pod zpevněnými plochami. Zpětný zásyp nesmí být proveden příliš vlhkou zeminou. Zemina musí být 

nanášená ve vrstvách max. 0,25 m a dostatečně prohutněna. Platí kritéria pro konstrukční vrstvy násypu. 

V případě nedodržení správné technologie zásypů a hutnících prací hrozí na dokončené pláni zemního 

tělesa v místech provedených zpětných zásypů zásadní snížení únosnosti.  

Z hlediska hodnocení zemin, požadované únosnosti a míry zhutnění jsou pro celou stavbu závazná 

kritéria obsažená v následujících normách a TKP: 

 ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

 ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

 TKP staveb pozemních komunikací – kap. 4. „Zemní práce“ 

 TKP staveb pozemních komunikací – kap. 5. „Podkladní vrstvy“ 
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f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní 

komunikace 

Odvodnění nově zpevněného povrchu vozovky je provedeno pomocí příčných spádů do přilehlého 

severního pásu zeleně, kde bude zřízen mělký průleh pro zachycení srážkové vody a tato bude 

akumulována v žebru z vrstvy kameniva frakce 32/63 obalené filtrační geotextilií.  

 

g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení 

Dopravní režim včetně dopravního značení na dotčených komunikacích je patrný ze situačního výkresu.  

Je navrženo nové svislé dopravní značení v napojení na komunikaci Pražskou (doplnění P2, P4).  

Vodorovné dopravní značení spočívá v návrhu V 2b v přerušení stávajících vodící čáry V4 v místě 

napojení původně účelové komunikace.  

 

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

Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu vzdušného 

vedení je nutné mimo jiné respektovat ustanovení zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 

(který nahrazuje zákon č.151/2000 o telekomunikacích) i s pozdějšími předpisy, zejména pokud se jedná 

o způsob provádění zemních prací a zákaz použití mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a 

zařízení před poškozením.  

Postup výstavby na veřejné komunikaci bude řešen návrhem dopravně inženýrského opatření. 

 

i) Vazba na případné technologické vybavení 

Neobsazeno. 

 

j) Přehled provedených výpočtů  

Neobsazeno. 

 

k) Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Řešená stavební úprava komunikace má navržena opatření, umožňující pohyb osob se sníženou 

schopností pohybu a orientace dle vyhl. č. 398/2009 Sb.  

Stávající místo pro přecházení v napojení na Pražskou zůstává bez úpravy, dále probíhá pěší provoz 

v komunikaci Nad Cihelnou po vozovce (vzhledem k intenzitě provozu a šířkovým parametrům uličního 

prostoru). 

Nezbytné překážky během stavby musí být vysoké min. 1,1 m nebo musí mít v této výšce pevnou 

opticky kontrastní a hmatnou ochranu. Pro nevidomé musí mít nejméně v obrysu překážky nad terénem 

ve výšce 0,1 až 0,25 m zarážku pro slepeckou hůl. Překážky musí být umístěny tak, aby byla vedle nich, 

nejméně po jedné straně zachována volná průchozí šířka min. 1,5 m u překážek technického vybavení 

komunikací a svislého značení může být průchod min. 0,9 m. Do volné šířky chodníku 1,5 m a menší 

nesmí zasahovat žádná překážka ani ojedinělá (např. sloup V.O.).  


