TECHNICKÁ ZPRÁVA
_________________________________________________________________________________________________________________

A – Úvodem
Ze strany investora vyvstal požadavek na zajišt ní p íjezdu ke stávajícím
zem lským pozemk m, a to po kvalitních p ístupových cestách s odpovídajícími
technickými parametry a s ohledem na p edpokládaný provoz moderní zem lské techniky.
Projektová dokumentace výše uvedené akce byla zpracována na základ objednávky
investora, tj. SPÚ - Pobo ka Domažlice, s požadavkem zpracovat tech. dokumentaci uvedené
stavby v rozsahu nezbytném pro vydání stavebního povolení a vlastní realizaci stavby.
Stavba eší p íjezd k zem lským pozemk m v západní ásti katastrálního území
Br dek. Vlastní technický návrh je vypracován na základ požadavk investora a ady
konzultací se zainteresovanými orgány, podmínky z t chto jednání jsou zapracovány do
výsledné podoby dokumentace tak, jak je p edložena.
B – Použité výchozí podklady
Použitým výchozím podkladem pro zpracovanou dokumentaci bylo polohopisné a
výškopisné zam ení zájmového území, se zanesenými vlastnickými hranicemi po provedené
pozemkové úprav . Pro pot eby zpracování PD byla dále provedena poch zka po trase a
mapování sou asného stavu za p ítomnosti zástupce investora a M styse Všeruby.
C – Sou asný stav
Polní cesta je v celém úseku zpevn na živi ným krytem. V krytu vozovky se vyskytují
nerovnosti, povrch je z místy zarostlý. Odvodn ní polní cesty je provedeno p evážn do
okolního terénu. Na základ požadavku investora bude provedena kompletní rekonstrukce
polní cesty v etn rozší ení na kategorii P4,5/30 a z ízení jednostranného p íkopu.
D – Popis navrhovaných úprav
Komunikace
Polní cesta HPC 1.1 je dle zadání a požadavku investora navržena jako jednopruhová,
kategorie P 4,5 s návrhovou rychlostí Vn = 30 km/hod s odvodn ním jednostranným
íkopem. Kryt polní cesty je navržen z asfaltového betonu. Za átek stani ení je situován
v míst napojení na silnici II/184 v obci Br dek, rekonstrukce za íná ve stani ení km 0,00466.
Rekonstrukce dále pokra uje západním sm rem k osad Studánky a kon í ve stani ení km
0,87520. Konec polní cesty HPC 1.1 a za átek cesty C 1 je situován v míst hranice
katastrálních území Br dek / Studánky u Všerub. Délka polní cesty HPC 1.1 je 0,87054 km.
esné vedení trasy polní cesty je patrno ze situací.
Sm rové vedení trasy
Sm rové vedení trasy polní cesty je dáno p edevším polohou vlastnických hranic,
navržených v rámci komplexní pozemkové úpravy. Trasa byla volena tak, aby v co nejv tší
možné mí e, s ohledem na konfiguraci okolního terénu a vlastnických hranic, probíhala po
stávající cest .
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Výškové vedení trasy
Podélný sklon nivelety kopíruje v max. mí e stávající terén a je navržen s ohledem na
napojovaná místa a odvodn ní komunikace a terénu. Zemní práce pro komunikaci spo ívají
ve výkopových pracích pro spodní stavbu komunikace. P ebyte ná zemina z výkopu bude
odvezena, p ípadn použita v p ípad vhodné, nenamrzavé zeminy do násypu, z ízení
zemních krajnic a áste
také pro dosypání a urovnání okolního terénu. Skládky a deponie
zeminy sd lí do doby p edání staveništ investor v etn up esn ní rozvozných vzdáleností.
né uspo ádání
Ší kové uspo ádání polní cesty HPC 1.1 vychází dle Katalogu vozovek polních cest z
definované jednopruhové vozovky. Základní ší ka jízdního pruhu je 3,5 m. Vozovku lemuje
krajnice ší ky 2 x 0,50 m, v korun má vozovka ší ku 4,50 m. Krajnice polní cesty budou
zpevn ny št rkodrtí frakce 0/32 v tl. 100 mm.
Základní p ný sklon polní cesty je navržen jednostranný 2,5 %, sklon zemní plán
komunikace je 3,0 %.
Konstrukce vozovky
Kryt polní cesty je v celém úseku navržen dle požadavku investora z asfaltového
betonu. T ída dopravního zatížení pro dané komunikace byla stanovena v hodnot V – VI. Pro
návrh konstrukcí bylo jako základu použito Katalogu vozovek polních cest. V trase
rekonstrukce bude provedeno odstran ní stávajícího živi ného krytu a podkladních vrstev,
poté bude odt žena zemina na úrove plán silni ního t lesa. Následn budou z ízeny nové
konstruk ní vrstvy polní cesty.
Konstrukce komunikace s krytem z asfaltového betonu:
katalogový list PN 502

beton asfaltový st edn zrnný
ACO 11
obalované kamenivo st edn zrnné
ACP 16+
št rkodr
ŠDB
št rkodr
ŠDB
zemní plá upravena a zhutn na na min Edef2

40 mm
70 mm
150 mm
150 mm

80 MPa
50 MPa
30 Mpa

Zemní plá pro konstrukci vozovky musí spl ovat minimální požadovanou hodnotu
modulu p etvárnosti podloží zeminy Edef,2 = 30 MPa. Požadavky na zemní plá jsou
specifikovány v TP 77, konstruk ní požadavky na zemní t leso stanovuje SN 73 3050 a
SN 73 6133. P i kontrole hutn ní zemní plán postupovat dle SN 72 1006.
Požadavky na zhutn ní jednotlivých konstr. vrstev vyplývají z tech. podmínek
katalogu vozovek polních cest. Všechny svahy budou urovnány, zhutn ny a ohumusovány v
min. tl. 100 mm a ve vegeta
vhodném období osety travou.
V p ípad výskytu málo únosného podloží bude provedena sanace zemní plán . Ta
bude spo ívat v odstran ní podkladních zemin v tl. 300 mm a provedení záhozu lomovým
kamenem ve stejné tlouš ce. O provedení sanace rozhodne projektant ve spolupráci
s investorem po provedených zemních pracech.
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Sjezdy
V trase polní cesty jsou navrženy sjezdy umož ující p ístup k sousedním
nemovitostem a na jednotlivé zem lské pozemky. Jejich poloha byla navržena dle
požadavku investora. Konstrukce sjezd je navržena shodn s konstrukcí vozovky hlavní
trasy. Poloha sjezd je patrna ze situace.
Výhybny
V trase polních cest jsou navrženy výhybny, jejich poloha vyplynula z polohy
vlastnických hranic a konfigurace okolního terénu. Konstrukce výhyben je navržena shodn
s konstrukcí vozovky hlavní trasy.
Odvodn ní
Odvodn ní polní cesty HPC 1.1 bude zajišt no v úseku 0,02331 – 0,28225 silni ním
íkopem vedoucím soub žn s navrženou polní cestou, na zbývajícím úseku podélnou
drenáží. Jednostranný p íkop bude ve stani ení km 0,02331 ukon en vtokovým objektem,
který bude napojen ŽLB potrubím DN 400 do stávajícího kanaliza ního adu. V míst
napojení bude z ízena revizní šachta. Na zbývající ásti polní cesty bude vzhledem ke
konfiguraci terénu, pr hu vlastnických hranic a odtokových pom
v zájmovém území
odvodn ní komunikace zajišt no podélným trativodem DN 150, vedeným soub žn
s komunikací. Trativod bude v km 0,28225 vyúst n do silni ního p íkopu.
Hospodá ské sjezdy
Sjezdy z polní cesty v místech kde bude z ízen silni ní p íkop budou ešeny formou
hospodá ských sjezd . Ty se sestávají z železobetonového potrubí sv tlosti DN 400 mm.
Potrubí je na vtokové i výtokové stran zakon eno se íznutím ve sklonu cca 1 : 2
s odlážd ním z lomového kamene tl. 100 mm do lože z betonu C 20/25 XF3 s následným
zat ením spar cementovou maltou M 25 XF3. T lesa propustk tvo í železobetonové trouby
uložené na betonovém l žku. Použité železobetonové trouby musí spl ovat požadavky na
únosnost ve vrcholovém tlaku, jejich tvar a délka není rozhodující. Typ, skladba a
izp sobení délkového rozm ru použitého potrubí ší ce komunikace v míst sjezdu se
ponechává na dodavateli stav. prací. Sklon potrubí bude min. 1 %.
Propustek - km 0,54154
Ve stani ení km 0,54276 bude silni ní p íkop ukon en vtokovým objektem. Voda
bude p evedena pod komunikací ŽLB potrubím DN 400, které bude ukon eno betonovým
elem. Použité železobetonové trouby musí spl ovat požadavky na únosnost ve vrcholovém
tlaku, jejich tvar a délka není rozhodující. Typ, skladba a p izp sobení délkového rozm ru
použitého potrubí ší ce komunikace se ponechává na dodavateli stav. prací. Sklon potrubí
bude min 1 %. Navržený profil posta uje pro p evedení pr to ného množství vody.
Pr elní ze je navržena na míst betonovaná s nep erušenou betonáží. V p ípad
provedení pracovní spáry je t eba veškeré tahové síly v konstrukci zachytit vloženými
ocelovými trny. Po hrubém výkopu se ru
odstraní nerovnosti dna propustku a provede se
podkladní vrstva tl. 100 mm z betonu C 12/15-X0. V p ípad výskytu podzemní vody bude
nutné dno výkopu a základovou spáru odvodnit drenáží.
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Trouby se kladou od nejnižšího místa sm rem vzh ru proti spádu propustku. Pokládají
se na p ipravené bet. prahy. Podkladní bet. prahy jsou prefabrikované a mají tvar hranolu. Pod
každou troubu se uloží dva kusy, a to vhodn mimo p ípadné rozší ení trouby (hrdlo). Po
pospojování trub se provede sm rové a výškové urovnání pomocí d ev ných klín a postupné
obetonování.
Betonáž a výstavba pr elních zdí ( el) se provede do p ipraveného bedn ní b žným
zp sobem. Betonáž základ a l žka se provede do rýhy v rostlém terénu.
Obsyp potrubí bude proveden dostupnou, nenamrzavou, vhodnou zeminou. Hutn ní
materiálu nutno v novat dostate nou pozornost, zásyp a hutn ní provád t po vrstvách max. 30
cm. Pro hutn ní použít vibra ní stroje. Násypové t leso bude provedeno dle SN 73 6133.
Ozelen ní
Dot ené plochy podél komunikace budou upraveny dosypáním vhodnou zeminou a
ohumusovány. Vlastní ohumusování bude provedeno ornicí v tl. min. 100 mm a oseto travou.
Ve stani ení km 0,09323 - 0,28225 bude po ohumusování odlehlé strany silni ního p íkopu
položena travní rohož z p írodních vláken (len, bavlna) se strojov zapracovaným osivem.
Kácení mimolesní zelen
V trase rekonstruované polní cesty a v její t sné blízkosti se nachází stáv. zele , kterou
bude nutné p ed zapo etím vlastních stavebních prací pokácet. Kácení zelen bude provedeno
mimo vegeta ní období a na základ povolení ke kácení. Rozsah kácení je uvedený v soupisu
stavebních prací.
Svislé dopravní zna ení
V míst napojení na silnici II/184 budou osazeny silni ní sm rové sloupky Z 11g.
Stávající dopravní zna ka P 2 situovaná cca 30 m od napojením polní cesty na sil. II/184 ve
sm ru k obci Prapo išt bude dle požadavku Policie R DI Domažlice odstran na.

E – Informace o spln ní požadavk dot ených orgán
Stanoviska, vyjád ení dot ených orgán státní správy a organizací jsou doloženy
v p íloze PD – Doklady. Veškeré požadavky a p ipomínky k projektové dokumentaci týkající
se stavebních prací byly spln ny, p íp. budou spln ny p i provád ní stavebního díla.

F – Bezpe nost práce, ochrana zdraví
Provád ní prací musí být v souladu s vyhláškou eského ú adu bezpe nosti práce a
eského bá ského ú adu o bezpe nosti práce a technických za ízení p i stavebních pracích.
Vyhláška stanoví požadavky k zajišt ní bezpe nosti práce a technických za ízení p i
íprav a provád ní stavebních, montážních a udržovacích prací a p i pracích s nimi
souvisejících. Základní povinností dodavatele stavebních prací je vést evidenci pracovník od
jejich nástupu do práce až po opušt ní pracovišt . Je sou asn povinen vybavit všechny
osoby, které vstupují na staveništ , osobními ochrannými pracovními prost edky,
odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provád ní stavebních prací vyplývá.
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G – Provád ní stavby
Stavba polní cesty bude provád na mimo silni ní provoz. Termín a doba výstavby
bude zadána dodavatelské stavební firm ve výb rovém ízení. Do asné dopravní zna ení je
uvedeno na samostatné p íloze a je sou ástí projektové dokumentace.

H – Podzemní sít , cizí vedení
V trase navržení polní cesty a v prostoru vlastního staveništ se vyskytují n která
podzemní p íp. nadzemní vedení a za ízení inž. sítí, jejichž existence byla prov ena
projektantem v souvislosti s pracemi na PD. Veškerá vedení vyskytující se v zájmovém území
byla projektantem zakreslena do situace stavby na základ zákres poskytnutých jednotlivými
správci. Veškerá další p ípadná podzemní vedení, vyskytující se v uvedené lokalit a jejichž
existence nebyla ov ována, nutno p ed zahájením zemních prací ov it, p íp. vytý it.
Z výše uvedených d vod je nutné dodržet b hem výstavby následující podmínky:
- p ed zahájením stavby nechat veškerá vedení od jejich správc vytý it
- dodržovat pokyny správc jednotl. sítí
- p i k ížení a soub hu dodržovat p íslušné normy a p edpisy
- zemní práce v blízkosti vedení provád t s max. opatrností za dohledu správce
- v míst k ížení polní cesty s vysokotlakým plynovodem budou dle požadavku
správce sít uloženy silni ní betonové panely do pískového lože. Panely budou uloženy min.
0,5 m nad plynovod, kolmo k ose plynovodu v celé ší ce polní cesty.

I– Za ízení staveništ
Ur í do doby p edání staveništ investor.

J – Skládky, odpadový materiál
Likvidaci všech druh odpad zajistí p vodce odpadu, tj. zhotovitel stavby tak, aby
byla dodržena ustanovení zákona . 185/2001 Sb., o odpadech v platném zn ní a další
íslušné vyhlášky v . všech novel. Doporu uje se maximální využití odpad k recyklaci.
Veškeré odpady budou likvidovány na místn p íslušné skládce s pot ebným oprávn ním k
likvidaci. Odstran ný asfaltobetonový kryt (kód 170 302 kategorie O) bude odvezen a uložen
na skládce živi ných materiál v recykla ním centru. Odstran ný asfaltobetonový kryt m že
být dále zpracován jako recyklovatelná surovina pro výrobu asfaltobetonových sm sí. P i
provád ní zemních prací budou odstran né podkladní vrstvy komunikace (št rk, št t)
odvezeny na skládku stavebních sutí. Zemina a hlinitý materiál (kód 17 05 01 kategorie O)
získaný p i zemních pracích bude použit k provedení terénních úprav v okolí komunikace a
zpevn ných ploch. P ebytek bude odvezen na místo ur ené obcí Všeruby, nebo bude p edán
k využití osob oprávn né k jejímu p evzetí, p ípadn bude její další využití p edem
projednáno s odborem životního prost edí M Ú Domažlice. Sejmutá ornice bude deponována
na do asné skládce v prostoru staveništ a po dokon ení stavby bude použita k istým
terénním úpravám a k ohumusování ploch v okolí komunikace. P ípadný p ebytek bude
odvezen na místo ur ené investorem. Veškerý další p ebyte ný materiál bude odvezen na
ízenou skládku odpadu.
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K – Vytý ení, hl. výškové body
Hlavní vyty ovací body trasy jsou p evedeny do sou adnicového systému JTSK a jsou
patrny z výkresových p íloh. Veškeré výškové kóty v dokumentaci jsou uvedeny v systému
Bpv.

L – Záv r
Dokumentace byla vypracována podle platných norem a p edpis . Rozpracovaná
projektová dokumentace byla projednána a odsouhlasena orgány státní správy a investorem
akce.

UPOZORN NÍ :
ed zahájením zemních prací je nutno nechat všechna podzemní vedení a
za ízení vyskytující se v zájmovém území investorem od jednotlivých správc sítí vytý it
a stavební práce v blízkosti t chto vedení provád t dle jejich pokyn s max. opatrností.

íjen 2018

Ing. Jaroslav Rojt
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