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B.1

POPIS ÚZEMÍ STAVBY

B.1.a)

Charakteristika území a stavební ho pozemku, zast avěné území a
nezast avěné území, soulad navrhované stavby s charakter em území,
dosavadní využití a zastavěnost území
Řešená lokalita se nachází na silnici I/43 v katastrálních územích Krhova, Voděrad u
Kunštátu a Sebranice u Boskovic. Silnice I/43 je součástí mezinárodní silniční sítě s
označením E 461 a při neexistenci rychlostní komunikace R43 tvoří důležitou spojnici
jižní Moravy a východních Čech. Předmětný rekonstruovaný úsek silnice I/43 se nachází
v severní části Jihomoravského kraje, na území okresu Blansko.
Území je pahorkaté, rozléhá se na rozhraní Boskovické brázdy a Drahanské vrchoviny.
Jedná se o území nezastavěné, zemědělsky obdělávané.
V řešeném úseku stavby se nachází stávající stykové připojení silnic III/3764 zleva a
III/37428 zprava, dále styková křižovatka s levým odbočením na Voděrady (sil. III/3765).
Na silnici je napojena řada hospodářských sjezdů.
Silnice I/43 je v daném úseku v šířkovém uspořádání S7,5.
Území druhé části stavby, což je stávající MK z Krhova je rovněž zemědělsky
obdělávané, konec opravovaného úseku se pak nachází v intravilánu samotné obce
Krhov, v zastavěném území. Komunikace křižuje potok Úmoří a jsou na ni napojeny
hospodářské sjezdy.

B.1.b)

Údaje o souladu st avby s územně plánovací dokumentací, s cíli a
úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně
plánovací dokumentaci
Stavba je vedena po třech katastrálních územích, obcí Krhov, Voděrady u Kunštátu a
Sebranic.
Úprava silnice I/43 je v souladu s územními plány jednotlivých obcí, jelikož se stavba
pohybuje na pozemcích pro dopravní infrastrukturu.
Výstavba mimoúrovňového propojení silni III/3764 a III/37428 se do územního plánu
Voděrad v současnosti zapracovává. Probíhá proces schvalování změny územního
plánu, ve kterém je mimoúrovňové křížení silnic III. tříd a I/43 zakresleno v kontextu této
dokumentace. Tato změna je již schválena všemi příslušnými úřady. V současnosti
probíhá v Boskovicích vypořádání s připomínkami občanů, spolku atd. Následně bude
tato změna zanesena do územního plánu obce.
Oprava a prodloužení silnice z Krhova je v územních plánech Krhova a Voděrad
zanesena jako účelová komunikace. Změna na silnici III. třídy nevyžaduje změnu
Územních plánů.Územní plány:
[1] ZÚR Jihomoravského kraje
[2] Územní plán obce Krhov (Ing. Arch. Soňa Lahodová, 2017)
[3] Územní plán obce Sebranice (Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o. 08/2014)
[4] Územní plán obce Voděrady
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Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných
požadavků na využí vání území
V současnosti probíhá schvalování změny ÚP Voděrady, který bude odpovídat danému
záměru. I přesto je však daný záměr v souladu s ÚP, jelikož dotčené plochy typu NZ
(plochy zemědělské) mají mimo jiné přípustné využití jako „Pozemky dopravní a
technické infrastruktury“.

B.1.d)

Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou
zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených or gánů
Stanoviska jednotlivých dotčených orgánů jsou doložena v dokladové části (bude
doplněno do čistopisu projektové dokumentace).

B.1.e)

Geologická, geomorfologická a hydr ogeologická charakter istika,
včetně zdrojů nerostů a podzemních vod
Geologické poměry (zdroj I/43 Krhov – Voděrady, předběžný GTP; Safety Pro;
2018)
Zájmová lokalita se nachází v prostoru Boskovické brázdy. Boskovická brázda je
situována na tektonickém styku štítu moldanubika a granodioritů brněnského masivu.
Jedná se o protáhlou asymetrickou tektonickou pánev, která vznikla v době maximálního
náporu sálské fáze hercynského vrásnění. Na geologické stavbě Boskovické brázdy se
podílejí sedimenty prvohorního (karbon, perm), druhohorního (křída) a třetihorního stáří.
Svrchní pokryv tvoří kvartérní sedimenty.
Permokarbonské sedimenty jsou zastoupeny červenohnědými, až fialově šedými
pískovci, prachovci, jílovci, deskovitě zvrstvenými, horniny jsou nevápnité nebo lokálně
jen slabě vápnité. Méně se vyskytují jílovité prachovce a jemnozrnné pískovce šedé
barvy, tmavě šedě laminované, deskovitě odlučné.
Kose na boskovickou brázdu prochází další významná tektonická jednotka – blanenský
prolom, ve kterém došlo k zaklesnutí křídových vrstev. Ty zde vystupují ve formě
izolovaných ostrovů (Chlumy, Hostec, Hůrky, Voděradsko – kunštátský křídový ostrov) a
jsou zastoupeny pískovci, slepenci, slínovci a jíly.
V oblasti Boskovické brázdy se zachovaly sedimenty z doby transgrese
spodnoturonského moře. Zálivy spodnoturonského moře vnikaly z perikarpatské
předhlubně především údolími řek, které odvodňovaly východní část masivu a ústily do
předhlubně. Spodnoturonské sedimenty zde nejsou zbytky souvislých uloženin
velkého zálivu, nýbrž jde o zbytky separátních mořských zálivů v severní části podélných
se směrem Boskovické brázdy. Spodnoturtonské sedimenty se vyskytují ve třech
litofaciálních vývojích:
-

litofacie štěrků a písků – při okrajích bývalých zálivů. Jedná se o nepravidelné
střídání drobnozrnných štěrkovitých, pískových poloh a jílovitějších vložek;

-

litofacie téglů – tato litofacie je zde nejrozšířenější, jedná se o vápnité jíly, vesměs
s nepatrnou příměsí prachovitého písku, nevrstevnaté, světle šedé s nazelenalým,
nažloutlým nebo nahnědlým zbarvením. Obsahují čočky světle hnědých karbonátů
s podřadným obsahem písčitých šmouh a lamin.
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-

litofacie lithotamniových vápenců – zachována pouze v drobných výskytech, jedná
se o regresivní uloženiny.

-

Součástí spodnobádenského souvrství jsou čočky tufů – jedná se o pískové tufy
ryolitového, až ryodacitového vulkanismu. Jsou to bělavě šedé, slabě zpevněné
horniny s makroskopicky nápadnými lupínky biotitu.

Předkvartérní podloží je překryto kvartérními pokryvnými zeminami, které jsou
variabilní z hlediska jejich litologického charakteru.
Deluviální sedimenty jsou zpravidla hlinité písky, které místy obsahují hojnou příměs
úlomků podložních hornin. Na úpatí svahů a ve sníženinách terénu přecházejí písčitá
deluvia do písčitých hlín, až jílovitých hlín písčitých.
Dna údolí jsou pokryta fluviálními sedimenty, které mají při povrchu charakter
povodňových hlín, hlouběji pak přecházejí většinou do hlinitých štěrkovitých písků, až
písčitých štěrků.
Ve splachových depresích se vyskytují sedimenty deluviofluviální, které mají charakter
hlinitých písků až písčitých hlín, místy s úlomky hornin.
Eolické a eolickodeluviální sedimenty – jedná se o zeminy (spraše) eolického původu,
primární spraše, které byly klimatickými vlivy odvápněny a redeponovány, takže dnes je
označujeme jako sprašové hlíny.
Nejmladšími zeminami jsou v zájmové oblasti antropogenní navážky. Jedná se
zejména o konstrukční vrstvy a násypová tělesa stávající komunikace.
Geomorfologické poměry
Podle geomorfologického členění ČR (Národní geoportál INSPIRE) náleží zájmové
území k následujícím jednotkám:
Začlenění dle geomorfologického systému
SYSTÉM

Hercynský

PROVINCIE

Českomoravská soustava

SUBPROVINCIE Českomoravská soustava
OBLAST

Brněnská vrchovina

CELEK

Boskovická brázda

PODCELEK

Malá Haná

OKRSEK

Lysická sníženina, Krhovský hřbet

Terén je modelován oblými vrchy s nadmořskou výškou do 500 m n. m. Úbočí vrchů jsou
pozvolné, v zájmovém území dominuje kopec Na Kamencích. Jedná se o výraznou
vyvýšeninu, které až nepřirozeně vystupuje z ploché roviny v jihovýchodní části
zájmového území.
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Hydrogeologické poměry
Sledovaná oblast je součástí hydrogeologického rajónu 5221 – Boskovická brázda –
severní část (Hydrogeologická rajonizace ČR – Olmer, Hermann, Kadlecová, Prchalová
et al. 2006). Hydrogeologické poměry jsou ovlivněny geologickou stavbou.
Boskovická brázda představuje permokarbonské jílovce, prachovce a jemně, až středně
zrnité pískovce, které na okrajích rajonu v morfologických vyvýšeninách vystupují na
povrch a na dně brázdy tvoří skalní podloží. Dno brázdy je vyplněné terciérními
sedimenty vystupujícími k povrchu nebo jsou tyto sedimenty překryty kvartérními
uloženinami. Zvodnění permokarbonských sedimentů je minimální. Jedná se o
puklinovou propustnost hornin, jejichž filtrační parametry mají značnou proměnlivost.
Podzemní voda navíc mívá vysoký obsah síranů a železa, vyznačuje se vyšší stálou
tvrdostí.
Po hydrogeologické stránce není možné terciérní výplň reprezentativně specifikovat.
Zvodnění bývá při bázi souvrství s výskytem napjaté hladiny podzemní vody v
hydrogeologickém kolektoru, který je od povrchu oddělen nadložním izolátorem
tvořeným vápnitými mořskými jíly.
Z hlediska hydrogeologického mají v zájmovém území významné postavení kvartérní
fluviální sedimenty údolních niv. Tyto sedimenty představují dobře propustné prostředí s
poměrně značným filtračním účinkem v závislosti na jejich granulometrii. Umožňují
snadné a rychlé vsakování atmosférických srážek, případně i povrchových vod.
Limitujícím faktorem, snižujícím vodohospodářský význam zejména fluviálních náplavů,
je převážně snížená kvalita podzemní vody, která je negativně ovlivněna antropogenní
činností.
Kvartérní spraše a sprašové hlíny jsou velmi slabě, až nepatrně propustné a z
hydrogeologického hlediska tvoří poloizolátor, až izolátor.
Ložiska nerostných surovin a poddolovaná území
Podle údajů z databáze poddolovaných území (ČGS – Geofond) se poblíž zájmového
území nachází poddolované území Voděrady u Kunštátu 5 (klíč 3763). Umístění je
patrné z obrázku.
B.1.f)

Výčet a závěr y provedených pr ůzkumů a měření, včetně doporučení a
požadavků pro další stupeň PD
Geodetické zaměření stavby
Při zpracování projektové dokumentace bylo provedeno geodetické zaměření dotčeného
území včetně souvisejících přeložek silnic a inženýrských sítí.
Zaměření stávajícího stavu je součástí situačních výkresů v části C a D této
dokumentace.
Průzkum stávajících inženýrských sítí
V rámci předmětného projektu byly rozeslány žádosti o vyjádření k existenci stávajících
inženýrských sítí jednotlivým správcům. Stávající inženýrské sítě jsou zakresleny v
situačních výkresech v části C a D této dokumentace.
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Na základě obdržených vyjádření dochází v zájmovém území ke styku s některými
inženýrskými sítěmi.
Jednotlivá křížení (souběhy) inženýrských sítí budou řešena v rámci jednotlivých
samostatných stavebních objektů.
Kladné vyjádření o výskytu zařízení v zájmové oblasti zaslaly tyto organizace:
-

Plynovod VTL DN 150 (GridServices)
přeložka SO 510

-

Nadzemní vedení VN 22kV (E.ON)
přeložka SO 410

-

Nadzemní vedení VVN 22kV (E.ON)

-

Nadzemní sdělovací vedení (E.ON)

-

II. Březovský vodovod DN1200 (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.)

-

Sdělovací kabely v obci Krhov (CETIN a.s.)
přeložka SO 460

-

Vodovod DN 90 v obci Krhov (VAS a.s.)
přeložka SO 340

-

Plynovod STL v obci Krhov (GridServices)

Přes vysokou přesnost a kvalitu zpracování dodaných dat doporučujeme provést před
realizací průzkum některých inženýrských sítí některou z vhodných metod (došetření
detektory, mechanickým dohledáním kopanými sondami či metodami DPZ). Jedná se
především o sítě v úseku rekonstruované silnice v obci Krhov (SO 121) - vodovod a
sdělovací kabely. Současně doporučujeme ověřit skutečnou hloubku uložení II.
Březovského vodovodu DN1200 pod stávající silnicí III/3764.
Geotechnický průzkum
V rámci předběžného geotechnického průzkumu silnice I/43 Krhov – Voděrady
(předběžný GTP) bylo provedeno 7 nových jádrových vrtů, 2 statické penetrační sondy,
1 dočasný hydrogeologický vrt, pedologický průzkum, geotechnické výpočty,
hydrogeologický monitoring a hydrometrické měření. Na základě zjištěných poznatků
byla v trase silnice zjištěna dvě strukturní patra – kvartérní a neogenní.
Kvartérní patro se skládá z kulturních vrstev, eolických, deluviofluviálních a fluviálních,
sedimentů. Kulturní vrstvy (humózní zeminy) jsou reprezentovány hlínami a jíly s nízkou
a střední plasticitou geotechnického typu GT2. Eolické sedimenty zahrnují spraše
(GT3a), sprašové hlíny (GT3b), plastické sprašové hlíny geotechnického typu GT3c.
Eolické sedimenty jsou zastiženy v celém úseku zájmové oblasti (ve všech sondách).
Deluviofluviální sedimenty jsou rozčleněny do dvou skupin, na plastické jíly GT4a a na
jíly se střední plasticitou. Jsou hojně zastoupeny ve střední části studované lokality.
Fluviální sedimenty tvoří poslední vrstvy v kvarterním patře. Jsou vodonosné, a právě
zde byla zastižena hladina podzemní vody. Jsou litologicky rozčleněny do 4 geotypů.
Prvním geotypem jsou plastické jíly GT5a, které tvoří ojedinělou vrstvu. Dále zde jsou
fluviální jíly písčité a jíly štěrkovité GT5b, tvoří nejrozsáhlejší skupinu fluviální sedimentu.
Dalším geotypem jsou písky jílovité GT5c, které opět tvoří pouze ojedinělou vrstvu.
Posledním geotypem jsou štěrky jílovité GT5d, tyto fluviální sedimentární vrstvy tvoří
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kolektory, v kterých byla naražena hladina podzemích vod.
Druhým strukturním patrem jsou neogenní sedimenty, které byly v rámci předběžného
GTP zastiženy v podloží fluviálních sedimentů už od 8,30 m. Jsou zastiženy pouze v
hlubších vrtech J104, J105, HG107. Neogenní patro je zcela tvořeno marinními
sedimenty (GT6), které jsou litologicky tvořeny pevnými jíly a hlínami.
Ustálená hladina podzemní vody je zaznamenána u vrtu J104 v hloubce 6,20 m p. t., u
vrtu J105 v hloubce 10,80 m p. t a dále v hydrogeologickém vrtu HG107 v hloubce 5,10
m p. t. Ustálená hladina podzemní vody se pohybuje v rozmezí od 333,4 – 333,7 m n.m.
Z výsledků laboratorních rozborů podzemní vody bylo dle ČSN EN 206 zjištěno
neagresivní prostředí vůči betonu v okolí vrtu J104 ale velmi agresivní prostředí vůči
oceli (agresivita IV). Výsledky analýz hydrometrické zkoušky propustnosti prostředí,
charakterizuje prostředí jako slabě propustné s velmi nízkou transmisivitou.
Z předložených profilů I/43 Krhov – Voděrady jsme předběžně rozdělili posuzované trasy
do dílčích zemních těles a mostního objektu. Pro každé zemní těleso, stavební objekt je
zpracován podrobný geotechnický pasport.
Mostní objekt SO most je navržen jako železobetonový, jedno pólový jednopodlažní. Je
uvažováno hlubinné založení na velkorozměrových vrtaných pilotách, vetknutých do
neogenních jílů geotypu GT6 s pevnou konzistencí.
Na základě výsledků předběžné etapy geotechnického průzkumu silnice I/43
doporučujeme se v následujících etapách GTP zaměřit zejména na:
-

při stanovení rozsahu prací vycházet z technických podmínek uvedených v TP76
pro geotechnický průzkum, pro komunikace a mostní objekty pro podrobný GTP
podle výše uvedených geotechnických kategorií;

-

v místě SO most realizovat další průzkumné sondy v rozsahu dle TP76;

-

stanovit u rizikových zemin vhodné hmotnostní procento pojiva pro jejich úpravu,
pro násyp a aktivní zónu s požadavkem pro aktivní zónu CBR ≥ 50 % pro podloží
PI (sil. I/43);

-

upřesnit tloušťky sanace aktivní zóny, resp. podloží násypu;

-

stanovit konsolidační charakteristiky na vybraných zeminách v místě stavebního
objektu N1 a N2;

-

v rámci další etapy průzkumu doporučujeme odebrat technologické vzorky i v
oblasti násypu N1 a N2;

-

doporučujeme provedení trvale pozorovacích HG vrtů v dalších etapách GTP tak,
aby hydrogeologické poměry byly zkoumány časově co nejblíže vlastní realizaci
stavby;

-

v rámci další etapy průzkumu doporučujeme stanovit 2x propustnost zemin na
zájmové lokalitě a 1x smykovou krabicovou zkoušku na neporušeném vzorku
zeminy, které se nepodařily během předběžného GTP provést;

-

v etapě podrobného GTP řešit sedání vysokých násypů N1 a N2 při použití sanace
podloží těchto násypů.
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Pedologický průzkum
Oblast spadá do klimatického regionu 3 (T 3) –teplý, mírně vlhký, s průměrnou roční
teplotou (7) 8-9 °C °C a průměrným ročním úhrnem srážek 550–650 (700) mm.
Hodnocená trasa vede mírně zvlněným terénem. Geologickým substrátem pro tvorbu
půd jsou převážně čtvrtohorní eolické sedimenty – spraše a sprašové hlíny a
deluvioeolické sedimenty, v terénních depresích jsou geologickým substrátem aluviální
nebo koluviální sedimenty. Lokálně se též uplatňují přimíšeniny antropogenního původu
(návaznost na stávající komunikaci).
Převládajícím půdním typem na celé trase je hnědozem v subtypu modální, v menších
okrscích se vyskytuje fluvizem, v subtypu oglejená, pseudoglej v subtypu modální a
kambizem v subtypu modální.
Trasa navrhované komunikace je projektována přes
nadprůměrnými půdami, nejčastěji v I a II třídě ochrany.

pozemky

s

produkčně

Níže uložené horizonty jsou tvořeny spodní částí humusového horizontu a přechodnými
horizonty (Ah/C, Ah/M).
Dendrologický průzkum
Dendrologický průzkum byl proveden pro akci I/43 Krhov – Voděrady, včetně
následného doplnění dendrologie v oblasti rekonstruované silnice III. třídy do Krhova.
Hodnocené stromy rostou podél komunikace I/43 a přilehlých silnicích nižších tříd a jsou
zastoupeny listnatými stromy a keři různé věkové kategorie; jsou solitérní, ale i součástí
porostu. Starší výsadba dřevin vykazuje zhoršený zdravotní stav, většinou prosychají,
některé jsou již suché. Celkem bylo vyhodnoceno 122 ks stromů, včetně porostů stromů
a skupin keřů.
Hodnocené stromy rostou podél komunikace do Krhova jsou zastoupeny listnatými
stromy a keři různé věkové kategorie; jsou solitérní, ale i součástí porostu. Javor klen –
Acer pseudoplatanus – je napaden houbovou chorobou: černá skvrnitost listů javoru je
houbová choroba, která se projevuje především na listech. Je způsobena cizopasnou
houbou svraštělka javorová (Rhytisma acerinum). Svraštělka javorová je považována za
bioindikátor čistoty ovzduší, napadá javory jen v oblastech s jistou mírou znečištění
(SO2). Ochrana stromů není nutná Celkem bylo zde vyhodnoceno 57 ks stromů, včetně
skupin náletových stromů a keřů.
Dopravně inženýrské údaje
Pro výpočet konstrukce vozovky byly použity údaje z celostátního sčítání dopravy v roce
2016.
Detaily dat a výpočtu sčítání dopravy, koeficientu vývoje intenzit dopravy a protokol pro
posouzení kapacit vozovek jsou přiloženy v přílohách 1, 2 a 3 této zprávy.
B.1.g)

přírody a kr ajiny ve znění pozdějších předpisů
Stavba nezasahuje do žádného zvláště chráněného území podle zákona č. 114/1992
Sb. O ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (národní park, chráněná
krajinná oblast, národní přírodní rezervace, přírodní památka, přírodní park).
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Silnice neprochází žádnou evropsky významnou lokalitou (EVL) podle směrnice Rady
Evropských společenství č.92/43 EHS o stanovištích ani žádnou ptačí oblastí (PO) dle
směrnic Rady Evropských společenství č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků.
Lokalita leží mimo ochranná pásma vodních zdrojů (dle §30 Zákona č.254/2001 Sb., o
vodách, v platném znění). Dle dokumentace předchozího úseku silnice (I/43 Perná –
Krhov, bodová závada; DÚR) jsou PHO (pásma hygienické ochrany) "Krhov – studna,
studny" a "Spěšov vrty" zrušeny.
Dle [4] se podél potoka Úmoří u obce Krhov (v katastru Voděrady) nachází lokální
biokoridor LBK3, který je v částečně existujícím a fungujícím stavu. Tento vodní tok je
s doprovodnou pobřežní vegetací, s navazující ornou půdou. Stavba se tohoto
biokoridoru dotýká rekonstruovaným mostem (SO 240) na silnici III. třídy do Obce Krhov.
Návrh konstrukce mostu bude průchodu biokoridoru přizpůsoben.
B.1.h)

Poloha vzhledem k záplavovému území , poddol ovanému území apod.
Podle údajů z databáze poddolovaných území (https://mapy.geology.cz) se v zájmovém
území nacházejí následující poddolovaná území a důlní díla:
Krhov 1 (klíč 3763) - poddolované území nezasahuje do řešené trasy komunikace.
Umístění je patrné z obrázku č. 1

obr.1 – poddolovaná území v oblasti stavby

Stavba se zcela nachází mimo ochranné pásmo dráhy, ani nejsou dotčeny zájmy
civilního letectví.
Předmětná stavba se nenachází v záplavovém území.
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Vliv stavby na okol ní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na
odtokové poměry v území
Na rekonstruovaném úseku silnice I/43 a přilehlých dotčených komunikacích se nachází
hospodářské sjezdy. V rámci projektu byly tyto sjezdy prověřeny z hlediska bezpečnosti,
rozhledových poměrů a přístupu na okolní (zemědělsky využívané) půdní bloky, které
jsou stavbou dotčeny:
-

km 0.005 vlevo – hospodářský sjezd na silnici I/43 – zachování stávajícího sjezdu
jako přístupu k vodárenskému zařízení; bez rekonstrukce, pouze případná úprava
napojení;

-

km 0.817 vpravo – stávající připojení polní cesty v křižovatce na Voděrady na
silnici I/43 – bude zrušeno; přístup na pozemky zajištěn stávající polní cestou ze
silnice III/34728;

-

km 1.342 vpravo – stávající hospodářský sjezd na silnici I/43 – bude zrušen;
vyhodnocen jako nebezpečný v nevhodném místě, v hlubokém zářezu a velmi
rychlým silničním provozem; přístup na pozemky zajištěn přes okolní polní cesty;

-

km 1.600 vlevo – stávající připojení polní cesty v křižovatce na silnici I/43 – bude
rekonstruováno;

-

km 1.600 vpravo – stávající připojení polní cesty v křižovatce na silnici I/43 – bude
rekonstruováno;

-

km 1.937 vpravo – stávající připojení polní cesty v křižovatce na silnici I/43 – bude
rekonstruováno;

-

km 0,470 vpravo – hospodářský sjezd ze silnice III. třídy;

-

km 0,368 vlevo a vpravo – stávající hospodářské sjezdy ze silnice III. třídy do
Krhova – bude rekonstruováno;

-

km 0,465 vlevo a vpravo – stávající hospodářské sjezdy ze silnice III. třídy do
Krhova – bude rekonstruováno;

Souběžné komunikace pro obsluhu sousedních pozemků není třeba zřizovat.
Odtokové poměry v území zůstanou zachovány, tzn. že odvodnění zpevněných ploch
vozovky je zajištěno jejich příčnými a podélnými sklony, kterými je voda z povrchu
svedena do silničních příkopů, případně volně do okolního terénu.
Stavba bude mít vliv na okolní stavby a pozemky, především v intravilánu obce Krhov,
podél rekonstruované silnice III. třídy do Krhova (SO 121). Požadavky na sledování a
přehled těchto vlivů je popsán v kapitole B.1.p).
V oblasti mostů a přilehlých vysokých násypů bude zóna ovlivnění stanovena v rámci
podrobného IG průzkumu, který bude součástí DSP.
B.1.j)

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Pokáceny budou stávající dřeviny v rozsahu nutném pro provedení nového silničního
tělesa. Rozsah kácení je patrný koordinačních situací, z Dendrologického průzkumu
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v části Související dokumentace a z přílohy 7 této zprávy.
Pro rekonstrukce stávajících silnic bude nutné v potřebném rozsahu odbourat stávající
asfaltové konstrukce, podkladní vrstvy a přidružené drobné betonové konstrukce.
V rámci předmětné akce budou provedeny demolice stávajícího plotu a podezdívky
podél parcel 694/4 a 694/19 v obci Krhov, dále pak demolice stávajících mostů na silnici
III. třídy do Krhova.
B.1.k)

Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábor y zeměděl ského
půdní ho fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa
Stavba zasahuje na pozemky zemědělského půdního fondu (ZPF). Podrobný soupis
pozemku určeného k vynětí ze ZPF je součástí Souvisící dokumentace v části 4
Podklady pro odnětí ze ZPF.
Nároky stavby na trvalý zábor jsou patrny z přílohy Záborového elaborátu (Souvisící
dokumentace; část 2) a současně z přílohy C.2. Katastrálního situačního výkresu.
Do pozemků určených k plnění funkce lesa nebude předmětnou stavbou zasahováno.

B.1.l)

Územně techni cké podmínky
Rekonstruovaná silnice I/43 a přilehlých komunikací III. třídy je součástí stávající
dopravní infrastruktury. Stavba vyvolá rekonstrukci stávající komunikace do Krhova a
přeložky inženýrských sítí. Tyto přeložky budou řešeny samostatnými stavebními
objektem, viz odst. 2.6 této zprávy.
Součástí stavby nejsou cyklostezky ani pěší trasy, z tohoto důvodu nejsou řešeny
bezbariérové přístupy.
Přístup na staveniště bude řešen ze stávající silnice I/43.

B.1.m)

Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související
investice
Jako vyvolané investice lze charakterizovat přeložky a úpravy vedení všech křižujících
inženýrských sítí.
Předpokládaná lhůta výstavby:
Doba výstavby: 12 měsíců
Termín zahájení stavby: 2024
Termín dokončení stavby: 2025
Předpokládá se etapizace výstavby tak, aby bylo omezení dopravy na stávající silnici co
nejkratší a zároveň umožněn průjezd alespoň v jednom směru.
Časový plán stavby zpracuje zhotovitel v rámci nabídky dodávky stavby.

B.1.n)

Seznam pozem ků podle katastru nem ovitostí, na kterých se stavba
umisťuje
Seznam pozemků je uveden v Souvisící dokumentaci v příloze 2 Záborový elaborát.
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Seznam pozem ků podle katastru nem ovitostí, na kterých vznikne
ochranné nebo bezpečnostní pásmo
V místě rekonstruovaného jízdního pásu silnice I/43 vzniká silniční ochranné pásmo 50
m od osy tohoto jízdního pásu. U silnic III. třídy je to 15 m. Ochranná pásma jsou
zobrazena v příloze C.3 - Koordinační situační výkres.

B.1.p)

Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření
Před zahájením stavby bude provedena pasportizace okolních objektů, především v
intravilánu obce Krhov – podél rekonstruované silnice III. třídy do Krhova (SO 121).
Budou sledovány přilehlé fasády domů, ploty, stromy a ostatní objekty. V bezprostřední
blízkosti těchto objektů bude probíhat v rámci SO 121 frézování vozovky, výstavba
obrubníků a pokládka nového povrhu vozovky.
Konstrukce z prefabrikovaných nosníků (nadjezd)
Na mostě budou umístěny nivelační značky pro geodetické sledování konstrukce.
Výškopisná měření pro sledování sedání mostního objektu se budou provádět během
výstavby a cyklicky v rámci pravidelných prohlídek.
Podrobný rozsah a výčet všech opatření bude stanoven v dalším stupni PD.

B.2

CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1

Základní char akteri stika stavby a jejího užívání

B.2.1.a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se o modernizaci stávající silnice I/43 a souvisejících napojení v úseku Krhov –
Voděrady, v délce 1990 m. Pasportní staničení sil. I/43 je v daném úseku 28,612 –
30,602 km.
V rámci této stavby bude realizována přeložena silnice III. třídy jako mimoúrovňové
křížení s I/43 ve směru Drnovice – Skalice nad Svitavou, v délce 555 m, včetně mostu o
jednom poli s rozpětím 26,0 m.
Součástí rekonstrukce silnice I/43 je i úprava křižovatky silnic I/43 a III/3675, směr
Voděrady a rekonstrukce silnice III. třídy do Krhova, v délce 570 m.
B.2.1.b) Účel užívání stavby
Jedná se o úpravu silnic I. a III. tříd. Přidáním pruhu pro pomalu jedoucí vozidla ve
stoupání směrem od Brna, zřízením přídatných pruhů v křižovatce na Voděrady a
úpravou stávajících sjezdů se zvýší bezpečnost provozu a komfortu jízdy, což bude mít
výrazný vliv na plynulost dopravy.
Účel stavby lze shrnout v těchto bodech:
-

Homogenizace tahu sil. I/43 v šířkovém uspořádání S 9,5/80

-

Odstranění nebezpečných kolizních bodů u stykových křižovatek silnic III. třídy
(Drnovice a Skalice nad Svitavou)

-

Zajištění přídatných pruhů pro předjíždění v obou směrech
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Zajištění bezpečného průjezdu křižovatkou od obce Voděrady

B.2.1.c) Trvalá nebo dočasná stavba
Předmětná stavba je definována jako stavba trvalá.
B.2.1.d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících
bezbar iérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z
platných předpisů a norem
Stavba si nevyžaduje výjimku z normy.
B.2.1.e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
Stanoviska jednotlivých dotčených orgánů a jejich podmínky budou doplněny do
čistopisu dokumentace.
B.2.1.f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů
Stavba si nevyžádá žádné ochrany podle zvláštních předpisů. Součástí silnice je
ochranné pásmo dle zákona č. 13/1997 Sb.
B.2.1.g) Navrhované paramet ry stavby
Úprava silnice I/43
Celková délka úpravy je 1990 m, z toho je 1160 m rozšíření vozovky stav. silnice bez
změny výškové řešení, zbytek je úpravy silnice I/43 zahrnuje i úpravu nivelety. Silnice je
rozšířena vpravo v km 0.000 – 0,620 o pruh pro pomalá vozidla, následně pak o šířku
odbočovacích a připojovacích pruhů v křižovatce na Voděrady.
Přeložka silnic III. tříd v km 0,330
Předmětem je výstavba silnice kategorie S 7,5/70. Celková délka je 555 m, která křižuje
mimoúrovňově upravovanou silnici I/43.
Prodloužení silnice III. třídy v Krhově
Navržené prodloužení zlepšuje jízdní parametry silnice, jako napojení obce Krhov
severně k silnici III/37428. Silnice je navržena v kategorii S 6,5/60 a její délka je 569,5 m.
Úsek komunikace SO 121 je vedena v intravilánu od km 0,400 – konec úpravy.
Most přes silnici I/43 v km 0,330
Jedná se o konstrukci z prefabrikovaných nosníků o jednom poli s rozpětím 26,0 m.
Most je šikmý v úhlu cca 68,98g. Založení mostu je hlubinné na železobetonových
pilotách. Spodní stavba je železobetonová. Opěry jsou masivní s rovnoběžnými křídly,
jejichž část je navržena jako opěrná stěna, část je zavěšena. Nosná konstrukce je
navržena z předpjatých tyčových prefabrikovaných nosníků výšky 1,15 m spřažených s
železobetonovou deskou. Na římsách budou osazena zábradelní svodidla. Most přes
potok Úmoří na silnici III. třídy.
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B.2.1.h) Základní technické parametry stavby
Úprava silnice I/43
kategorie:
návrhová rychlost Vn:
intenzita dopravy:

S 9,5/80
80 km/h
dle přílohy 1 a 2 této zprávy

základní šířkové uspořádání:
Jízdní pruhy
Vodící proužky
Zpevněná krajnice
Nezpevněná krajnice
CELKEM

2 x 3,50
2 x 0,25
2 x 0,50
2 x 0,50

7,00 m
0,50 m
1,00 m
1,00 m
9,50 m

Šířky odbočovacích pruhů, připojovacích pruhů a pruhů pro pomalu jedoucí vozidla jsou
3,25 m.
Přeložka silnic III. tříd v km 0,330
kategorie:
návrhová rychlost Vn:

S 7,5/60
70 km/h

základní šířkové uspořádání:
Jízdní pruhy
Vodící proužky
Nezpevněná krajnice
CELKEM

2 x 3,00
2 x 0,25
2 x 0,50

6,00 m
0,50 m
1,00 m
7,50 m

Prodloužení silnice III. třídy v Krhově
kategorie:
návrhová rychlost Vn:

S 6,5/60
60 km/h

základní šířkové uspořádání:
Jízdní pruhy
Vodící proužky
Nezpevněná krajnice
CELKEM

2 x 2,75
2 x 0,25
2 x 0,50

5,50 m
0,50 m
1,00 m
6,50 m

B.2.1.i) Základní př edpoklady výstavby
Předpokládaná doba výstavby je 12 měsíců. Termín zahájení stavby se předpokládá v
roce 2024.Časový plán stavby zpracuje zhotovitel v rámci nabídky dodávky stavby.
Důležité je zachování provozu minimálně v jednom směru po silnici I/43 během výstavby
tak, aby nedocházelo k přetížení objízdných komunikací. Dopravu bude tak částečně
vést po objízdných trasách.
B.2.1.j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb zkušební pr ovoz staveb
Přeložky všech inženýrských sítí budou uvedeny do provozu ihned po své výstavbě.
Předčasná užívání ostatních stavebních objektů nejsou vyžadovány.
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Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.2.a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Stavba je zanesena v platných i v současnosti řešených územních plánech.
Zásady návrhu vycházejí z platných norem ČSN, TP a Technicko-kvalitativních
podmínek.
B.2.2.b) Archit ektonické řešení – kompozice tvar ového řešení, materiálové a
barevné řešení
Vzhledem k charakteru a dopravnímu účelu není stavba nijak architektonicky řešena.
Pro stavbu budou použity běžné materiály užívané v dopravním stavitelství, asfaltové
betony a místní zeminy.
B.2.3

Celkové stavebně technické řešení

B.2.3.a) Popis celkové koncepce stavebně technologického řešení
Řada 100 - Objekty pozemních komunikací
Řešený úsek je tvořen především hlavním stavebním objektem SO 101 Úprava silnice
I/43 a úpravami ostatních komunikací SO 120 Přeložka silnic III. tříd v km 0,330 a SO
121 Prodloužení silnice III. třídy do Krhova. Celkově řada 100 obsahuje 10 stavebních
objektů.
SO 101 řeší úpravu hlavní trasy, rozšířením o potřebné pruhy pro odbočení, připojení a
pruhy pro pomalu jedoucí vozidla. Výsledný směrový a výškový charakter komunikace
zůstane nezměněn.
SO 120 ruší stávající připojení silnic III. tříd mezi Drnovicemi a Skalicí nad Svitavou na
silnici I/43. Nebezpečnost těchto připojení spočívá v průjezdu vozidel mezi těmito
obcemi přes krátký úsek silnice I/43 s velkým rizikem dopravních nehod. V rámci objektu
jsou tato napojení zrušena a silnice jsou mimoúrovňově propojeny přes I/43.
SO 121 zlepšuje parametry stávající účelové cesty pro obousměrný provoz.
Řada 200 - Mostní objekty a zdi
Na této stavbě jsou navrženy dva mostní objekty: nový jednopolový SO 220 Most přes
silnici I/43 v km 0,330 a rekonstruovaný most SO 240 Most přes potok Úmoří na silnici
III. třídy, který bude opatřen i suchými cestami pro migraci živočichů (most se nachází na
trase biokoridoru LBK3). Součásti stavby je i demolice stávajících mostů na silnici III.
třídy do Krhova.
Řada 300 - Vodohospodářské objekty
Součástí je pouze SO 340 Přeložka vodovodu DN 90 v obci Krhov.
Řada 400 - Elektro a sdělovací objekty
V rámci stavby se jedná o objekty SO 410 Přeložka vedení VN 22kV v km 0,100 a SO
460 Přeložka sdělovacího kabelu v obci Krhov.
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Řada 500 - Objekty trubních vedení
Součástí je pouze SO 510 Přeložka plynovodu VTL v km 0,300. Jedná se o přeložku
ocelového potrubí DN 150 v délce 223 m, která křižuje jak upravovanou silnici I/43, tak
překládanou silnici III. třídy. Vzhledem k typu použitého potrubí nebudou v kříženích
použity chráničky.
Řada 800 - Objekty úpravy území
Řada zahrnuje tři objekty, včetně přeložky oplocení SO 860 Přeložka oplocení v obci
Krhov, v délce 75 m s podezdívkou. Stávající plot s podezdívkou bude v rámci tohoto
objektu odstraněn.
B.2.3.b) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí
Při užívání stavby budou vznikat odpady, které vznikají hlavně při údržbě a úklidu
komunikace.
Během stavby se jedná hlavně o odpady související s výstavbou, jako jsou asfaltové
směsi, ředidla, nátěry, cement, komunální odpad atd.
Ve fázi provozu bude nakládání s odpady zajištěno v souladu s legislativou platnou v
době provozu.
Veškeré náležitosti nakládání s odpady budou záležitostí správce komunikace. Ukládání
odpadů bude řešeno v souladu se zákonem o odpadech – řešit ve smyslu platné
legislativy.
Odpadový materiál vzniklý stavební činností bude likvidován v souladu s platnými
předpisy dle charakteru materiálu. Jedná se o následující dokumenty:
-

zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů a
ve znění zákona č. 275/2002 Sb.

-

vyhláška č. 93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů

-

vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpadem

Běžnou stavební činností se předpokládá likvidace následujících druhů odpadů:
-

odpadový materiál ze stavební činnosti bude odvážen. Vhodné skládky pro
ukládání odpadu ze stavební činnosti si zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky
stavby;

-

vytěžená nevhodná zemina bude rovněž odvážena na skládku;

-

odpadní dešťové vody ze staveniště budou vypouštěny do silničních příkopů. Voda
vypouštěná ze staveniště musí být vedena přes usazovací jímku, ve které bude
zbavena nečistot;

-

odpadní splaškové vody – na staveništi bude použito chemické WC;
vyfrézované asfaltové vrstvy vozovky budou z části použity k zásypu nezpevněné
krajnice, nevyužitý materiál bude odkoupen zhotovitelem stavby k dalšímu použití.

Odpady budou vznikat zejména při demolicích stávajících objektů a vozovek, zemních
pracích, pokládání jednotlivých vrstev vozovek a při dokončovacích pracích, eventuálně
při likvidaci následků havarijních situací vzniklých při výstavbě. Během stavebních
činností budou vznikat také odpady vázané na provoz zařízení staveniště. Činnosti, při
18

I/43 Krhov – Voděrady
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)

B Souhrnná technická zpráva

kterých budou vznikat odpady v prostoru zařízení staveniště, budou mít charakter
zejména přípravných a servisních činností.
Veškerá přebytečná zemina musí být odvezena na skládku odpadu. S nebezpečnými
odpady může zhotovitel nakládat pouze na základě souhlasu věcně místně příslušného
orgánu státní správy. Odpady musí být shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů a
kategorií v souladu s ustanovením zákona o odpadech. Původce odpadů je zodpovědný
za nakládání s odpady po dobu jejích využití nebo odstranění.
Pokud by v průběhu realizace stavby docházelo k mísení jednotlivých druhů odpadů,
musí mít původce platný souhlas místně příslušného orgánu státní správy dle par. §8
16 odst. 2 zákona o odpadech.
Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních
mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné
kontaminovanou zeminu ihned vytěžit, uložit ji do nepropustné nádoby a vyvést na
příslušnou skládku nebo do spalovny.
Zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodářství, které předloží k
odsouhlasení.
B.2.3.c) požadavky na kapacity veřejných sítí kom unikačních vedení a
elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě
Součástí stavby nejsou elektronické komunikační zařízení komunikační sítě.
B.2.4

Bezbariérové užívání stavby
Součástí stavby je rekonstrukce části chodníku v obci Krhov. Konstrukce chodníku a její
bezbariérové řešení musí splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných
technických požadavcích, zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

B.2.5

Bezpečnost při užívání stavby
Bezpečnost při provozu stavby a jejím užívání bude zajištěna dodržováním zákona
361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších vyhlášek,
společně s navrženým dopravním značením.
Po dobu výstavby budou dodrženy všechny bezpečnostní požadavky, především BOZP
všech osob pohybujících se na stavbě i po dokončení stavby.

B.2.6

Základní technický popis stavebních objektů

B.2.6.a) Popis stávajícího stavu
Silnice I/43 v řešeném úseku je řešena v uspořádání 1+1 a za křižovatkou Voděrady
jako 2+1, přidaný pruh ve stoupání je tedy pouze ze strany od Svitav. Šířkové
uspořádání odpovídá kategorii S7,5.
V km cca 0,350 se z každé strany stykově napojují na I/43 dvě silnice III. třídy ve směru
od Drnovic a od Skalice nad Svitavou. Nebezpečnost těchto připojení spočívá v průjezdu
vozidel mezi těmito obcemi před krátký úsek silnice I/43 s velkým rizikem dopravních
nehod. Šířkové uspořádání silnic III. třídy odpovídá kategoriím S7,5 či S 6,5.
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V nejvyšším bodě úseku, ve stávajícím vrcholovém oblouku se na levé straně nachází
styková křižovatka na Voděrady.Na silnici I/43 je přímo napojena řada sjezdů na okolní
zemědělsky využívané plochy, kde řada z nich se jeví jako nebezpečné.
B.2.6.b) Popis navrženého řešení
Druh stavby: Novostavba / rekonstrukce
Základní údaje: Silnice I/43
Rozsah stavby: Délka řešeného úseku je 1990 m
Doprovodné komunikace nižších tříd, ochrany a přeložky inženýrských sítí je řešeno
samostatnými stavebními objekty.
B.2.6.1) Objekty přípravy staveniště
SO 020 Příprava území
Stavební objekt zahrnuje sejmutí ornice a podornice v rozsahu trvalého záboru.
V rámci přípravy území bude provedeno vykácení všech dřevin v prostoru staveniště.
Kácení stromů bude zahrnovat i odstranění pařezů.
Bude celkem vykáceno 98 stromů a 1640 m2 keřů. Kácení bude provedeno v době
vegetačního klidu.
B.2.6.2) Objekty pozemních komunikací a jejich součást i
SO 101 Úprava silnice I/43

Všeobecné informace
Úprava silnice I/43 je hlavním objektem stavby. Je navržena v souladu s ČSN 73 6101
v kategorii S 9,5/80.
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Směrové řešení
Celková délka úpravy je 1990 m. Návrhová rychlost Vn = 80 km/h.
Navržená trasa kopíruje stávající trasu, která má celkově přímý charakter, tzn. její
křivolakost se blíží hodnotě 0. Je tvořena přímými úseky s vloženými oblouky bez
přechodnic. Maximální oblouk je R = 40000 m, minimální oblouk je R = 1000 m.
Detaily směrového řešení trasy (směrový průběh trasy komunikace s uvedením
souřadnic hlavních bodů trasy, vrcholových bodů směrového polygonu a parametrů
směrových oblouků a přechodnic) jsou popsány v Příloze 4 – Směrové a výškové řešení
SO 101.
Výškové řešení
Niveleta nového jízdního pásu koresponduje v km 0,000 – 1,160 se stávající niveletou
tak, aby bylo možno v tomto úseku provést pouze obnovu frézované vrstvy vozovky.
Maximální sklon je zde 3,50 %.
V km 1,160-1,990 je niveleta navržena v souladu s návrhovou kategorií silnice Vn = 80
km/h. Výškovými oblouky R = 4000 m a R = 3300 se trasa dostává do klesání 8,23 %
(největší podélný sklon na trase), vycházejícího z nepříznivého tvaru terénu v tomto
úseku. Dále niveleta pokračuje údolnicovým obloukem R = 2100 m a stoupáním 1,21 %
a 0,95 % do konce úseku.
Na začátku a konci úseku niveleta vychází ze stávajícího sklonu a výšky silnice I/43.
Příčné uspořádání
Základní kategorie komunikace je S 9,5/80.
Základní uspořádání 1+1 je v km 0,000 – 0,020 a km 1,800 – 1,990 a je tvořeno:
Jízdní pruhy ...................... 2 x 3,50 m ...... 7,00 m
Vodící proužky .................. 2 x 0,25 m ...... 0,50 m
Zpevněná krajnice ............. 2 x 0,50 m ...... 1,00 m
Nezpevněná krajnice......... 2 x 0,50 m ...... 1,00 m
CELKEM ................................................... 9,50 m
Uspořádání 2+1 s přídatným pruhem pro pomalu jedoucí vozidla je v km 0,120 – 0,560 a
km 1,123 – 1,700 a je tvořeno:
Jízdní pruhy ...................... 2 x 3,50 m ...... 7,00 m
Přídatný pruh .................... 1 x 3,25 m ...... 3,25 m
Vodící proužky .................. 2 x 0,25 m ...... 0,50 m
Zpevněná krajnice ............. 2 x 0,50 m ...... 1,00 m
Nezpevněná krajnice......... 2 x 0,50 m ...... 1,00 m
CELKEM ................................................. 12,75 m
V místě směrových sloupků je šířka nezpevněné krajnice 0,75m, v místě svodidel 1,5m.
Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,50 %. Změny příčného sklonu nejsou
vzhledem k charakteru směrového řešení nutné.
Zemní těleso
Návrh zemního tělesa vychází z doporučení předběžného geotechnického průzkumu [6]
a normy ČSN 73 6133.
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Sklony násypového tělesa jsou navrženy:
-

do výšky 3m - 1:2,5

-

do výšky 6m - 1:1,75

-

od výšky 6m – 1:1,5

Svahy zářezů jsou navrženy ve sklonu 1:2.
Sklon pláně je navržen 3 %.
Aktivní zóna v násypu a zářezu bude tl. 0,50 m z vhodné nebo podmínečně vhodné
zeminy, případně upravené hydraulickým pojivem.
Na zemní krajnice bude použit materiál minimálně podmínečně vhodný, nenamrzavý.
Frézování stávající vozovky 120 mm a pokládka nových asfaltových vrstev ve stejné
tloušťce je navrženo v km 0,000-1,160. Stávající těleso zde bude zachováno.
Pro rozšíření krajnice vpravo budou dle potřeby zřízeny stupně v podloží.
Plná konstrukce vozovky je navržena v úseku 1,160-1,990 a v úsecích, kde bude silnice
rozšířena o přídatné pruhy.
Vozovky a ostatní zpevněné plochy
Konstrukce vozovky je navržena v tloušťce 680 mm typu D0-N-I-PIII, TDZ I a je
navržena dle Přílohy 1 a Přílohy 2 a dle následujících hodnot:
Přepočtená hodnota TNV pro výhledový rok 2045 .......... 3477 voz/den
Třida dopravního zatížení................................................ I
Návrhová úroveň porušení vozovky ................................ D0
Typ podloží ..................................................................... PIII
Konstrukce je tvořena vrstvami SMA 11S 40, ACL 22S 80, ACP 110, MZK 200 a ŠDA
250, celkem 680 mm.
V km 0,000 – 1,160 je navržena pouze obnova krytu vozovky, zbytek pak výměna celé
konstrukce vozovky.
Odvodňovací zařízení
Odvodnění levé části komunikace bude provedeno příčným sklonem vozovky do příkopu
vlevo, který je dále veden podél komunikace do přilehlých vodotečí. Odvodnění pravé
části komunikace je do okolního terénu, pouze úseky km 0,000 – 0,020 a km 1,200 –
1,680 jsou odvodněny do příkopu, který je dále veden podél komunikace do přilehlých
vodotečí. Všechny příkopy budou zaústěny do vodních toků přes kalové jímky s trvalými
nornými stěnami, celkem se jedná o 6 norných stěn.
Na trase silnice se nachází stávající rámový propust 2,0x1,6m v km 1,675, která je svou
velikostí nevyhovující dle posudku v příloze B.9 Celkové vodohospodářské řešení.
Je tedy navržena nová rámová propust šířky 2,0m a výšky 2,0, která je dle následného
posudku v příloze B.9 již vyhovující. Konstrukce propustí bude složena z betonových
prefabrikátů v délce 28m.
Úpravou silnice nedojde ke zhoršení kvality vody v recipientu.
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Křižovatky a křížení
Křižovatka je navržena v souladu s ČSN 736102.
Úprava silnice I/43 zahrnuje i rekonstrukci stykové křižovatky v km 0,820. Parametry a
bezpečnost křižovatky budou zlepšeny přidáním odbočovacích a připojovacích pruhů a
dopravních stínů pro bezpečné oddělení protisměrné dopravy.
Odbočovací pruh vlevo ze silnice I/43 směr Voděrady:
vyřazovací úsek
zpomalovací úsek
čekací úsek
CELKEM

Lv =
Ld =
Lc =

60 m
75 m
25 m
160 m

Odbočovací pruh vpravo ze silnice I/43 směr Voděrady:
vyřazovací úsek
zpomalovací úsek
čekací úsek
CELKEM

Lv =
Ld =
Lc =

60 m
70 m
0m
130 m

Připojovací pruh vpravo ze silnice III/3765 směr Svitavy:
zrychlovací úsek
zařazovací úsek
CELKEM

La =
Lz =

120 m
50 m
170 m

Dopravní stíny pro oddělení protisměrné dopravy jsou navrženy v šířce 1,2 m a budou
osazeny pružnými sloupky pro usměrnění dopravy Z11h "Baliseta“.
Na trase silnice budou zrekonstruovány některé sjezdy a připojení polních cest. Ty jsou
řešeny v rámci SO 150 Úprava připojení polních cest a sjezdů.
Bezpečnostní zařízení
Svodidla jsou navržena v těchto úsecích:
km 0,01740 – 0,07740 vlevo
km 0,25600 – 0,40600 vlevo
km 1,51840 – 1,58840 vlevo
km 1,62000 – 1,69000 vlevo
km 0,00000 – 0,07000 vpravo
km 0,26700 – 0,41800 vpravo
km 1,49000 – 1,58400 vpravo
km 1,61500 – 1,81000 vpravo

ocelové svodidlo délky 70 m
ocelové svodidlo délky 150 m
ocelové svodidlo délky 70 m
ocelové svodidlo délky 70 m
ocelové svodidlo délky 70 m
ocelové svodidlo délky 151 m
ocelové svodidlo délky 94 m
ocelové svodidlo délky 195 m

Směrové sloupky bílé barvy budou navrženy ve vzájemné vzdálenosti dle ČSN 73 6101.
Rozhledové poměry jsou zaručeny navrženými normovými hodnotami směrových a
výškových oblouků, rozhledové poměry na sjezdech jsou patrné z přílohy D.1.1.12
Situace rozhledů v křižovatce a sjezdech.
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SO 110 Úprava křižovatky se sil. III/3765 v km 0,815
Všeobecné informace
Objekt tvoří zárodek křižovatky na silnici III/3765 a končí na I/43 hranicí majetkových
správců.
Směrové řešení
Celková délka úpravy je 38 m.
Navržená trasa je v přímé a kopíruje stávající směrové řešení.
Výškové řešení
Niveleta nového jízdního pásu koresponduje se stávající niveletou tak, aby bylo možno v
tomto úseku provést pouze obnovu frézované vrstvy vozovky. Maximální sklon je zde
3,00 %. Na začátku a konci úseku niveleta vychází ze stávajícího sklon a výšky
přilehlých silnic.
Příčné uspořádání
Příčné uspořádání vychází z šířky stávající silnice III/3765 v místě napojení, což je
5,05m. Šířka zpevnění se pak dále směrem k I/43 rozšiřuje o kapkovitý dopravní stín
(typ A) a zvyšuje se i šířka jízdních pruhů tak, aby byly dostatečné pro průjezd vozidel.
Křižovatka je navržena v souladu s ČSN 736102.
Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,50 %.
Zemní těleso
Návrh zemního tělesa vychází z doporučení předběžného geotechnického průzkumu [6]
a normy ČSN 73 6133.
Sklony násypového tělesa jsou navrženy 1:2,5. Svahy zářezů jsou navrženy ve sklonu
1:2. Sklon pláně je navržen 3 %.
Aktivní zóna v násypu a zářezu bude tl. 0,50 m z vhodné nebo podmínečně vhodné
zeminy, případně upravené hydraulickým pojivem.
Na zemní krajnice bude použit materiál minimálně podmínečně vhodný, nenamrzavý.
Vozovky a ostatní zpevněné plochy
Konstrukce vozovky je navržena v tloušťce 450 mm typu D1-N-2-IV-P III.
Konstrukce bude tvořena vrstvami ACO11 40, ACL 16+ 60, ACP 16+ 50, ŠDA 150, ŠDA
150, celkem 450 mm.
Dělicí ostrůvku kapkovitého tvaru je navržen jako přejezdný zvýšený, z důvodu zvýšení
bezpečného usměrnění křižovatkových protisměrných pohybů. Ostrůvek bude zvýšen o
2 cm, povrch v kamenné dlažbě.
Odvodňovací zařízení
Odvodnění vozovky bude provedeno příčným sklonem vozovky do příkopu, který je dále
veden podél komunikace do přilehlých příkopů I/43.
Zasypaná stávající trubní propust DN600 bude odstraněna a postavena znovu,
v potřebné déle cca 20 m
Úpravou silnice nedojde ke zhoršení kvality vody v recipientu.
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Křižovatky a křížení
Křižovatkové prvky na hlavní trase I/43 jsou součástí objektu SO 101.
Bezpečnostní zařízení
V tomto objektu nejsou žádné bezpečnostní prvky. Směrové sloupky bílé barvy budou
navrženy ve vzájemné vzdálenosti dle ČSN 73 6101.
SO 120 Přeložka silnic III. tříd v km 0,330

Všeobecné informace
Navržená trasa propojuje silnice III/3764 a III/37428 mezi Drnovicemi a Skalicí nad
Svitavou, čímž vznikne mimoúrovňové křížení s upravovanou silnicí I/43. Přeložka
překonává silnici I/43 mostem SO 220 a je navržena v souladu s ČSN 73 6101
v kategorii S 7,5/70.
Směrové řešení
Přeložka se odpojuje od stávající silnice III/3764 levotočivým obloukem s přechodnicemi
R = 290 m. Trasa dále pokračuje jako přímá a za navrhovaným mostem se vrací do
směru stávající III/37428 levotočivým obloukem s přechodnicemi R = 2000 m.
Detaily směrového řešení trasy (směrový průběh trasy komunikace s uvedením
souřadnic hlavních bodů trasy, vrcholových bodů směrového polygonu a parametrů
směrových oblouků a přechodnic) jsou popsány v Příloze 5 – Směrové a výškové řešení
SO 120
Výškové řešení
Niveleta je dána nutností překonat navrhovaným mostem opravovanou silnici I/43 a na
začátku a na konci trasy se zpět vrátit do nivelety stávajících komunikací. Trasa začíná
přímou a údolnicovým obloukem R = 5000 m, který kopíruje povrch stávající nivelety.
Následně údolnicovým obloukem R = 1500 a sklonem 7 % zdolává potřebné převýšení
k překonání I/43. Vrcholový oblouk na mostě má hodnotu R = 700 m, dále trasa klesá
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sklonem 7,00 % a údolnicovým obloukem R = 1500 m na niveletu stávající vozovky, do
které se napojuje přímým úsekem.
Maximální sklon je 7,00 %.
Minimální oblouk je R = 700 m (tato hodnota nevyhovuje dle ČSN736101 pro tuto
návrhovou rychlost, avšak se jedná o ojedinělý prvek, kvůli kterému není nutné
snižovat návrhovou rychlost; dle zmíněné normy bude nutné provést v tomto
úseku úpravu dopravním značením).
Detaily výškového řešení trasy (niveleta trasy komunikace s uvedením staničení a výšek
vrcholů výškového polygonu, podélných sklonů tečen výškového polygonu, parametrů
výškových oblouků (R, T, y) a základních údajů o hlavních výškových bodech trasy) jsou
popsány v Příloze 5 – Směrové a výškové řešení SO 120.
Příčné uspořádání
Základní kategorie komunikace je S 7,5/70.
Jízdní pruhy ...................... 2 x 3,00 m ...... 6,00 m
Vodící proužky .................. 2 x 0,25 m ...... 0,50 m
Zpevněná krajnice ............. 2 x 0,50 m ...... 1,00 m
CELKEM ............................................ ...... 7,50 m
V místě směrových sloupků je šířka nezpevněné krajnice 0,75m, v místě svodidel 1,5m.
Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,50 %. Změna příčného sklonu na
dostředný bude ve směrovém levotočivém oblouku R = 290 m na 4,00 %.
Zemní těleso
Návrh zemního tělesa vychází z doporučení předběžného geotechnického průzkumu [6]
a normy ČSN 73 6133.
Sklony násypového tělesa jsou navrženy:
-

do výšky 3m - 1:2,5

-

do výšky 6m - 1:1,75

-

od výšky 6m – 1:1,5

Svahy zářezů jsou navrženy ve sklonu 1:2.
Sklon pláně je navržen 3 %.
Aktivní zóna v násypu a zářezu bude tl. 0,50 m z vhodné nebo podmínečně vhodné
zeminy, případně upravené hydraulickým pojivem.
Na zemní krajnice bude použit materiál minimálně podmínečně vhodný, nenamrzavý.
Vozovky a ostatní zpevněné plochy
Konstrukce vozovky je navržena v tloušťce 450 mm typu D1-N-2-IV-P III.
Konstrukce bude tvořena vrstvami ACO11 40, ACL 16+ 60, ACP 16+ 50, ŠDA 150, ŠDA
150, celkem 450 mm.
Odvodňovací zařízení
Odvodnění levé části komunikace bude provedeno příčným sklonem vozovky do příkopu
vlevo, který je dále veden podél komunikace do přilehlých příkopů I/43. Odvodnění pravé
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části komunikace je do okolního terénu.
Úpravou silnice nedojde ke zhoršení kvality vody v recipientu.
Křižovatky a křížení
Není součástí.
Na trase silnice bude zrekonstruován sjezd v km 0,470. Tento je řešen v rámci SO 150
Úprava připojení polních cest a sjezdů.
Bezpečnostní zařízení
Svodidla jsou navržena v těchto úsecích:
km 0,21000 – 0,41000 vlevo
km 0,21000 – 0,43000 vpravo

ocelové svodidlo délky 200 m
ocelové svodidlo délky 220 m

Směrové sloupky bílé barvy budou navrženy ve vzájemné vzdálenosti dle ČSN 73 6101.
Rozhledové poměry jsou zaručeny navrženými normovými hodnotami směrových a
výškových oblouků na návrhovou rychlost 70 km/h, kromě výše zmíněného výškového
oblouku R=700.
SO 121 Prodloužení silnice III. třídy do Krhova

Všeobecné informace
Navržené prodloužení je vyvolané zrušením přímého napojení silnice III/37428 na sil.
I/43. Návrh zlepšuje parametry stávající účelové komunikace. Na uvedené komunikaci
bude demolován a nově zbudován most přes potok Úmoří. Vedení komunikace
v intravilánu obce respektuje stávající zástavbu a pozemky. Silnice je navržena
v souladu s ČSN 73 6101 v kategorii S 6,5/60.
Směrové řešení
Silnice začíná stykovou křižovatkou se silnicí III/37428 nad obcí Krhov, pokračuje
přímým úsekem délky 340 m, obloukem R = 110 m s přechodnicemi, a následně přímým
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úsekem k obci Krhov a je silnice ukončena na návsi obce.
Oblouk je R = 110 m (tato hodnota nevyhovuje dle ČSN736101 pro tuto návrhovou
rychlost, dle zmíněné normy je nutné provést v tomto úseku úpravu dopravním
značením).
Detaily směrového řešení trasy (směrový průběh trasy komunikace s uvedením
souřadnic hlavních bodů trasy, vrcholových bodů směrového polygonu a parametrů
směrových oblouků a přechodnic) jsou popsány v Příloze 6 – Směrové a výškové řešení
SO 121
Výškové řešení
Výškově trasa kopíruje stávající niveletu vozovky, nicméně v úseku 0,000 – 0,500 je
navýšena nad niveletu +0,15cm jako rezerva pro možnou variantu konstrukce,
podpořenou provedením diagnostiky vozovky v dalším stupni dokumentace.
Maximální sklon je 4,39 % (sklon 6,24 % v délce cca 5 m na začátku trasy je pouze
napojení na stávající výšku komunikace)
Detaily výškového řešení trasy (niveleta trasy komunikace s uvedením staničení a výšek
vrcholů výškového polygonu, podélných sklonů tečen výškového polygonu, parametrů
výškových oblouků (R, T, y) a základních údajů o hlavních výškových bodech trasy) jsou
popsány v Příloze 6 – Směrové a výškové řešení SO 121.
Příčné uspořádání
Základní kategorie komunikace je S 6,5/60.
Jízdní pruhy ...................... 2 x 2,75 m ...... 5,50 m
Zpevněná krajnice ............. 2 x 0,50 m ...... 1,00 m
CELKEM ............................................ ...... 6,50 m
Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,50 %. Změna příčného sklonu na
dostředný bude ve směrovém levotočivém oblouku R=290 na 2,5 %.
V místě směrových sloupků je šířka nezpevněné krajnice 0,75m, v místě svodidel 1,5m.
Zemní těleso
Návrh zemního tělesa vychází z doporučení předběžného geotechnického průzkumu [6]
a normy ČSN 73 6133.
Sklony násypového tělesa jsou navrženy 1:2.
Svahy zářezů jsou navrženy ve sklonu 1:2.
Sklon pláně je navržen 3 %.
Aktivní zóna v násypu a zářezu bude tl. 0,50 m z vhodné nebo podmínečně vhodné
zeminy, případně upravené hydraulickým pojivem.
Na zemní krajnice bude použit materiál minimálně podmínečně vhodný, nenamrzavý.
Vozovky a ostatní zpevněné plochy
Stávající povrch konstrukce v extravilánu je tvořen penetračním makadamem. Navrženo
je tedy odfrézování, vhodná recyklace a znovu položení jako podklad pro nové živičné
vrstvy vozovky v tl. 150 mm. Toto bude provedeno v km 0,000 – 0,500. Ve zbytku trasy
(v intravilánu obce v bezprostředním kontaktu s okolní zástavbou) bude stávající vrstva
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živice odstraněna v tl. 100 mm a položeny nové živičné vrstvy v tl. 100 mm.
Konstrukce plné vozovky je navržena v tloušťce 450 mm typu D1-N-2-IV-PIII a bude
tvořena vrstvami ACO11 40, ACL 16+ 60, ACP 16+ 50, ŠDA 150, ŠDA 150.
Přesná skladba vozovky a případná úprava podloží bude určena v dalším stupni
projektové dokumentace.
Odvodňovací zařízení
Stávající propust na suchém korytu svodnice v km 0,479 bude rekonstruována.
Úpravou silnice nedojde ke zhoršení kvality vody v recipientu.
Křižovatky a křížení
Na začátku úseku bude komunikace napojena
křižovatkovými oblouky R = 12 m a R = 15 m.

na

stávající

silnici

III/37428

Na trase silnice budou zrekonstruovány sjezdy v km 0,368 a km 0,465. Ty budou řešeny
v rámci SO 150 Úprava připojení polních cest a sjezdů.
Bezpečnostní zařízení
Svodidla jsou navržena v okolí mostu přes potok Úmoří v minimální potřebné délce.
Směrové sloupky bílé barvy budou navrženy ve vzájemné vzdálenosti dle ČSN 73 6101.
SO 134 Chodník v obci Krhov
Předmětem objektu je rekonstrukce chodníku a nájezdů do garáží na konci úseku vlevo,
v intravilánu obce, před domem č.p. 26. Chodník i nájezdy budou provedeny v zámkové
dlažbě s obrubníky. Délka rekonstrukce je cca 20 m.
Chodník bude opatřen vodícími a signálními prvky v rozsahu dle vyhlášky 398/2009sb. o
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
SO 150 Úprava připojení polních cest a sjezdů
Na rekonstruovaném úseku silnice I/43 a přilehlých dotřených komunikacích se nachází
hospodářské sjezdy. V rámci projektu byly tyto sjezdy prověřeny z hlediska bezpečnosti,
rozhledových poměrů a přístupu na okolní (zemědělsky využívané) půdní bloky, které
jsou stavbou dotčeny:
-

km 0.005 vlevo – hospodářský sjezd na silnici I/43 – zachování stávajícího sjezdu
jako přístupu k vodárenskému zařízení; bez rekonstrukce, pouze případná úprava
napojení;

-

km 0.817 vpravo – stávající připojení polní cesty v křižovatce na Voděrady na
silnici I/43 – bude zrušeno; přístup na pozemky zajištěn stávající polní cestou ze
silnice III/34728;

-

km 1.342 vpravo – stávající hospodářský sjezd na silnici I/43 – bude zrušen;
vyhodnocen jako nebezpečný v nevhodném místě, v hlubokém zářezu a velmi
rychlým silničním provozem; přístup na pozemky zajištěn přes okolní polní cesty;

-

km 1.600 vlevo – stávající připojení polní cesty v křižovatce na silnici I/43 – bude
rekonstruováno;

-

km 1.600 vpravo – stávající připojení polní cesty v křižovatce na silnici I/43 – bude
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rekonstruováno;
-

km 1.937 vpravo – stávající připojení polní cesty v křižovatce na silnici I/43 – bude
rekonstruováno;

-

km 0,470 vpravo – hospodářský sjezd ze silnice III. třídy;

-

km 0,368 vlevo a vpravo – stávající hospodářské sjezdy ze silnice III. třídy do
Krhova – bude rekonstruováno;

-

km 0,465 vlevo a vpravo – stávající hospodářské sjezdy ze silnice III. třídy do
Krhova – bude rekonstruováno;

SO 170 Provizorní komunikace
Dle přílohy B.8 Zásady organizace výstavby bude před mostem SO 220 zbudována
provizorní komunikace, propojující silnici I/43 se silnicí III/37428 v takové trase, aby bylo
možno během provizorního převedení dopravního proudu směrem na Svitavy budovat
násypy a most SO 220.
Provizorní komunikace je navržena jako jednosměrná jednopruhová větev s šířkou
zpevnění 6,25 m.
SO 180 Přechodné dopravní značení
Objekt řeší řízení a omezení silničního provozu na objízdných a provizorních pozemních
komunikací. Toto je navrženo s dodržením všech zásad bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu (dle technických podmínek TP 66 a souvisejících předpisů).
Součástí objektu je i demontáž DZ po skončení realizace stavby.
SO 190 Dopravní značení ve správě ŘSD
SO 191 Dopravní značení ve správě JMK
Obnova vodorovného dopravního značení je navržena v celé šířce a délce všech
navrhovaných vozovek.
Svislé dopravní značení sestává z umístění informativních značek provozních,
informativních značek směrových, informativních značek jiných a tabulek pro označení
mostů a nadjezdů dálnice a značek zákazových a upravujících přednost. Svislé dopravní
značky jsou standardní značky do rozměru činné plochy 1500x1500 mm a velkoplošné
značky s rozměry většími než 1500x1500 mm.
B.2.6.3) Mostní objekty a zdi:
SO 220 Most přes silnici I/43 v km 0,330
Konstrukce z prefabrikovaných nosníků.
Mostní konstrukce převádí nově budovanou silnici III/37428 přes rekonstruovaný úsek
silnice I/43 (Brno – Svitavy) u obce Krhov. Trasa převáděné komunikace je v úseku
mostu směrově v přímé a výškově ve vrcholovém oblouku. Podélný sklon vozovky na
mostě je proměnný od -4,05 % do 0,11 %, příčný sklon pak střechovitý, 2,5 %.
Jedná se o most o jednom poli s rozpětím 26,0 m. Most je šikmý v úhlu cca 68,98g.

30

I/43 Krhov – Voděrady
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)

B Souhrnná technická zpráva

Založení mostu je hlubinné na železobetonových pilotách. Spodní stavba je
železobetonová. Opěry jsou masivní s rovnoběžnými křídly, jejichž část je navržena jako
opěrná stěna, část je zavěšena. Nosná konstrukce je navržena z předpjatých tyčových
prefabrikovaných nosníků výšky 1,15 m spřažených s železobetonovou deskou. Na
římsách budou osazena zábradelní svodidla.
SO 240 Most přes potok Úmoří na silnici III. třídy
Rámový most.
Mostní konstrukce převádí rekonstruovaný úsek silnice III. třídy přes potok Úmoří u obce
Krhov. Trasa převáděné komunikace je v úseku mostu směrově v přechodnici a výškově
v údolnicovém oblouku. Podélný sklon vozovky na mostě je proměnný od 0,33 % do
0,82 %, příčný sklon pak jednostranný, proměnný.
Jedná se o rámový jednopolový kolmý most s rozpětím 6,0 m.
Založení mostu je plošné. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový rám. Stěny rámu mají
konstantní tloušťku. Tloušťka příčle je proměnná. Na římsách budou osazena zábradelní
svodidla. Vodohospodářské objekty
SO 340 Přeložka vodovodu DN 90 v obci Krhov
Přeložka vodovodu bude provedena v úseku stavby přeložky SO 121 v km 0,493 - KÚ a
celkové délce 21,5 m. Nahrazuje tak starý vodovod v tomto úseku, který se již nachází
ve špatném technickém stavu. Vodovod bude z potrubí PE 100 SDR 11, RC, PN 16–90
x 8,2 mm. Vodovod bude umístěn doprostřed levého jízdního pruhu tak, aby
nedocházelo k přejezdům povrchových zařízení vodovodu. Přeložka vodovodu křižuje
také obě koryta (stávající i současné) potoka Úmoří, přes která bude převedena
postupně v chráničkách dl. dl. 9,5 m a 16 m.
B.2.6.4) Elektro a sdělovací objekty
SO 401 Přeložka vedení VVN přes silnici III/3764
Přeložka silnice III/3764 směrem na Drnovice kříží elektrické vedení velmi vysokého
napětí V526/5597 (vedení mezi TR Čebín – Boskovice). Přepočet ukázal, že by budoucí
křižovatka s pozemní komunikací nevyhověla normovým požadavkům. Proto bude
muset dojít k zásahu do vedení spočívajícímu ve výměně dvojitých nosných
izolátorových řetězců za polokotevní typu „T“ na dolních konzolích. Zásahem se zvýší
výška spodních lan od terénu. Do stožárové konstrukce se zasahovat nebude, ochranné
pásmo vedení se nezmění.
SO 410 Přeložka vedení VN 22kV v km 0,100
SO 410 Přeložka vedení VN 22kV v km 0,100 řeší přeložku podpěry vedení 22kV v
majetku E.ON z důvodu rekonstrukce komunikace I/43.
Stávající betonová podpěra vedení VN je ve vzdálenosti cca 4,5m od hrany zpevněné
vozovky. Podpěra bude přeložena do vzdálenosti 8 m (líce podpěry) od hrany nově
rekonstruované zpevněné vozovky. Trasa vedení zůstává stávající.

31

I/43 Krhov – Voděrady
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)

B Souhrnná technická zpráva

SO 460 Přeložka sdělovacího kabelu v obci Krhov
Jedná se o vymístění sdělovacího kabelu CETIN mimo rekonstruovanou silnici v Krhově.
Kabel bude přeložen v úseku km 0,487 – 0,570 podél stávajícího domu a přeloženého
plotu. Celková délka přeložky bude 91,5m.
B.2.6.5) Objekty trubních vedení
SO 510 Přeložka plynovodu VTL v km 0,300
Stavební objekt řeší přeložku VTL plynovodu DN 150 v místech křížení se stávající
komunikací I/43 (Brno – Svitavy) a nově navrhovanou komunikací III/3764 (Drnovice –
Skalice nad Svitavou).
Technické parametry přeložky:
VTL potrubí

max. přetlak 4 MPa (PN 40)

Dimenze potrubí:

DN 150

Materiál:

ocel L245 NE

Délka přeložky:

223 m

Navrhovaná přeložka VTL plynovodu je v katastrálním území Voděrady u Kunštátu
[582671]. Celá trasa plynovodu bude uložena v zemi. Po dokončení a uvedení do
provozu nahradí odpovídající část přeloženého VTL plynovodu DN 150, který bude
vyřazen z provozu a zrušen. Nově navrhovaný plynovodu bude na stávající napojen
jednak na pozemku 800/21, jednak na pozemku 688/42.
Vzhledem k tomu, že stávající VTL potrubí není zaokruhováno, bude nutné realizovat
přeložku mimo topné období. Propojovací práce budou řešeny pomocí technologie
stoplování a bypassu.
Zbudováním přeložky VTL plynovodu vznikne ochranné pásmo plynovodu. Ochranné
pásmo vznikne dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby.
Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými
ve vodorovné vzdálenosti 2 m od půdorysu (povrchu) potrubí.
Průběh přeloženého plynovodu bude nad zemí označen orientačními sloupky.
B.2.6.6) Objekty podzemních staveb
Nejsou součástí dokumentace.
B.2.6.7) Objekty drah
Nejsou součástí dokumentace.
B.2.6.8) Objekty úpravy území
SO 801 Vegetační úpravy
Objekt vegetačních úprav řeší finální úpravu komunikace a přilehlých pozemků
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zatravněním ohumusovaných ploch a výsadbou nové zeleně na tělese komunikace a v
jeho bezprostřední blízkosti v rozsahu trvalého záboru.
Hlavní funkcí ozelenění má být minimalizace dopadů při zásahu do životního prostředí,
začlenění stavby do krajiny a náhrada dřevin a porostů, které byly při výstavbě
odstraněny či poškozeny.
Nově navržená zeleň nesmí zakrývat informační tabule a dopravní značky, zasahovat do
ochranných pásem sítí technického vybavení (inženýrské sítě). Rovněž musí být
zachovány rozhledové poměry a výsadby musí být v dostatečné vzdálenosti od
konstrukčních prvků, součástí a příslušenství silnice (propustky, odvodňovací příkopy
apod.).
Ohumusování nezpevněných ploch je součástí hlavního silničního objektu. Pro
ohumusování se použijí humusové materiály (ornice, případně podorničí), které budou
sejmuty z ploch trvalého záboru.
Konkrétní řešení vegetačních úprav bude řešeno v dalším stupni projektové
dokumentace.
SO 830 Rekultivace
Předmětem objektu je technická rekultivace zrušené částí silnice III/3764, která je mimo
trvalý zábor stavby.
Zrušené části stávajících komunikací budou zrekultivovány. Živičná část vybourané
vozovky bude odvezena na skládku, případně je možno nabídnout vybouraný materiál
nejbližší obalovně živičných směsí na předrcení a recykláž. Podkladní vrstvy nestmelené
budou vybourány a použity do násypu silničního tělesa, pokud splňují požadavky na
vhodnost do násypu. Po vyrovnání terénních nerovností budou plochy ohumusovány a
osety. Na rekultivované plochy Částí stávajících komunikací bude ornice navezena v
tloušťce 0,50 m.
Části rušených komunikací v rámci trvalého záboru jednotlivých SO, které jsou pod
budoucím tělesem nové komunikace se nebudou rozrývat a ohumusovávat, ani
opatřovat biologickou rekultivací.
Celková plocha rekultivovaných ploch bude 2015 m2 a bude na ně použito 1130 m3
ornice.
SO 860 Přeložka oplocení v obci Krhov
Stávající pletivové oplocení podél zahrady na pozemcích 659/4 a 659/19 v současnosti
zasahuje do plochy parcely obce, určené pro vedení rekonstruované silnice a tím
dochází k zúžení průjezdného profilu komunikace. Oploceni bude tedy narovnáno a
vedeno lícem podezdívky v hranici parcel. Je navrženo z ocelového pletiva na 0,20 m
širokou podezdívku se založením v nezámrzné hloubce. Výška oplocení bude 2,0 m,
délka 75 m.
Druhou přeložku oplocení bude nutné zbudovat v severním rohu parcely 655/2 u
rekonstruovaného propustku DN800 (č.p. 128), a to z důvodu přeložky vodovodu DN100
(SO 340). Stávající dřevěné laťkové oplocení s betonovými sloupky bude v délce 13 m
odstraněno a postaveno nové oplocení stejného typu v upravené poloze v délce 12 m.
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B.2.6.9) Ostatní objekty
Nejsou součástí dokumentace.
B.2.7

Základní popi s technických a technologických objektů
Technologická zařízení nejsou součástí stavby. Případné objekty, spadající do
technických zařízení, jsou popsány v kapitole 2.6, jako součásti stavebních objektů.

B.2.8

Zásady požárně bezpečnostního řešení
Z hlediska požární ochrany nepřestavuje výstavba I/43, a s ní souvisejících stavebních
objektů, žádné riziko. Převážná část objektů je charakteru silničních, a tak nejsou žádné
problémy s ochranou proti vzniku požáru. Průjezdnost požárních vozidel po
navrhovaných komunikacích je zajištěna jejich kategorii. Komunikace bude dostatečně
únosná pro těžkou hasičskou techniku. Na celé trase komunikace I/43 bude zajištěn
průjezdný profil výšky min. 4,80m + 0,15m bezpečnostní vzdálenost.
Zásahové cesty ani nástupní plochy není nutné zřizovat. Podmínky pro provedení
požárního zásahu jsou standardní. Lze předpokládat dopravní nehodu s následným
požárem, případně únikem nebezpečné látky.
Po dobu výstavby musí být, při uzavírce částí komunikací nebo snížení její nosnosti v
objízdné trase, operační středisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje
o těchto skutečnostech v dostatečném předstihu prokazatelně informováno.

B.2.9

Úspora energie a tepelná ochrana
U předmětné stavby se kritéria tepelně technického hodnocení nestanovují.

B.2.10

Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí
Hluk
Hygienické limity hluku jsou stanoveny Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Konečné určení hygienických limitů
hluku náleží orgánu ochrany veřejného zdraví.
Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny
akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného
prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
Pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy
v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z
dopravy na ostatních pozemních komunikacích, je pro chráněný venkovní prostor
ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor korekce +10 dB. Tato korekce se
použije i pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.
Hygienický limit v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a v chráněném
ostatním venkovním prostoru pro tento charakter hluku je tedy:
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denní doba LAeq,T

60 dB

noční doba (chráněný venkovní prostor) LAeq,T

60 dB

noční doba (chráněný venkovní prostor staveb) LAeq,T

50 dB

Jedná se o opravu stávající komunikace III. třídy.
Ovzduší
Přípustnou úroveň znečištění ovzduší pro jednotlivé znečišťující látky určují hodnoty
imisních limitů a četnost jejich překročení za kalendářní rok stanovené v zákoně č.
201/2012 Sb. Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Hodnoty imisních
limitů pro vybrané látky znečišťující ovzduší a maximální počet jejich překročení za
kalendářní rok a imisní limity pro troposférický ozón jsou uvedeny v příloze 1 tohoto
zákona. Imisní pozadí je hodnoceno pro účely ochrany zdraví lidí a pro ochranu
ekosystémů. V následující tabulce jsou uvedeny imisní limity znečišťujících látek
vyhlášené pro účely ochrany zdraví lidí.
Tabulka 2: Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a povolený počet jejich překročení

Doba průměrování

Imisní limit

Maximální počet překročení
za kalendářní rok

1h

350 μg/m3

24

24 h

125 μg/m3

3

1 hodina

200 μg/m3

18

1 kalendářní rok

40 μg/m3

0

24 h

50 μg/m3

35

1 kalendářní rok

40 μg/m3

0

PM2,5

1 kalendářní rok

25 μg/m3

0

Olovo

1 kalendářní rok

0,5 μg/m3

0

Benzen

1 kalendářní rok

5 μg/m3

0

Oxid uhelnatý CO

maximální denní
osmihodinový průměr

10 mg/m3

0

Znečišťující látka
Oxid siřičitý SO2

Oxid dusičitý NO2

PM10

Tabulka 3: Imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 vyhlášené pro ochr. zdraví lidí

B.2.11

Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit*

Arsen

1 kalendářní rok

6 ng/m3

Kadmium

1 kalendářní rok

5 ng/m3

Nikl

1 kalendářní rok

20 ng/m3

Benzo(a)pyren

1 kalendářní rok

1 ng/m3

Zásady ochrany stavby před negativní mi účinky vnějšího prostředí

B.2.11.a)

Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Ke každému investičnímu záměru, kde se dlouhodoběji shromažďují lidé, musí být
stavebníkem opatřeno měření radonového rizika. Pro řešenou stavbu nejsou potřebná
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žádná opatření.
B.2.11.b)

Ochrana před bludnými proudy

Pro řešenou stavbu nejsou potřeba žádná opatření.
B.2.11.c)

Ochrana před technickou seizm icit ou

Potenciální zdroje technické seizmicity, které by stavbu negativně ovlivňovaly, se v okolí
stavby nevyskytují.
B.2.11.d)

Ochrana před hlukem

Vzhledem k charakteru stavby (rekonstrukce) nedojde ke zhoršení stávajících emisních
a imisních zátěží. Nebude vznikat nová doprava a nedojde tedy k navýšení hlukové
zátěže.
Ochrana před hlukem nebyla v rámci stavební úpravy stávající komunikace řešena.
Vlivem stavební úpravy a údržby stávající silnice I/43 se předpokládá, že nedojde k
negativnímu dopadu na hlukovou zátěž.
B.2.11.e)

Protipovodňová opat ření

V rámci stavby nejsou navržena protipovodňová opatření. Předmětná stavba se
nenachází v žádném záplavovém území.
B.2.11.f)

Ochrana před ostatními účinky
Vzhledem k charakteru území není ochrana před sesuvy půdy pro tuto stavbu
navrhována. V rámci stavby se jiné negativní vlivy nevyskytují.

B.3

PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.a)

Napojovací místa technické infrastrukt ury
Napojovací místa a nové přípojky inženýrských sítí technické infrastruktury nejsou
součástí stavby I/43 – Krhov – Voděrady.

B.3.b)

Připojovací rozměr y, výkonové kapaci ty a délky
Přípojky technické infrastruktury nejsou součástí stavby I/43 – Krhov – Voděrady.

B.4

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

B.4.a)

Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro
přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností
pohybu a orientace
Úpravou silnice I/43 dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy a zároveň zvýšení jízdního
komfortu na komunikaci. Toto bude dosaženo několika stěžejními prvky, mezi které patří
zvýšení počtu jízdních pruhů ve směru od Brna ve stoupání ke křižovatce na Voděrady,
dále úprava nivelety v místě nebezpečného výškového oblouku za křižovatkou na
Voděrady, úpravou a přidáním nezbytných odbočovacích a připojovacích pruhů
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v křižovatce na Voděrady a korekce a úprava hospodářských sjezdů a připojení polních
cest na silnici I/43.
Významným prvkem k posílení bezpečnosti provozu je rovněž odstranění dvou
vzájemně odsunutých stykových napojení silnic III. tříd na silnici I/43 (směr Drnovice –
Skalice nad Svitavou). Tyto komunikace budou propojeny mimoúrovňově nadjezdem
nad I/43.
Úpravy a přeložky výše zmíněných komunikací vyvolá rovněž potřebu na opravu a
prodloužení silnice III. třídy do Krhova.
Součástí stavby nejsou pěší, ani cyklistické plochy, přechody pro chodce, ani jiné
úpravy, které by musely splňovat vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
Předmětná stavba je definována jako stavba trvalá.
B.4.b)

Napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru
Silnice I/43 i ostatní upravované silnice nižších tříd jsou napojené do silniční sítě.

B.4.c)

Dopr ava v klidu
Vzhledem k charakteru projektu si úprava nevyžádá řešení dopravy v klidu.

B.4.d)

Pěší a cyklistické stezky
Součástí stavby nejsou nové ani úprava stávajících stezek pro pěší a cyklisty (kromě
krátké úpravy chodníku v obci Krhov).

B.5

ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
Kácení dřevinných prvků bude realizováno mimo vegetační období (tj. od 1. listopadu do
15. března příslušného roku).
Pokud dřeviny nebudou vysloveně v trase stavby, je vhodné dřeviny zachovat. Jedná se
především o ovocné stromy podél levé strany prodlužované komunikace do Krhova.
Dřeviny, které se nebudou kácet, je nutné ochránit dle ČSN 83 9061 (ochrana stromů,
porostů a vegetačních ploch při stavební činnosti) nejlépe pevným oplocením nebo
obedněním do výšky 1,8 m. Ochráněna bude i kořenová zóna stromů, kterou tvoří
hranice linie koruny zvětšená o 1,5 m. Koruna stromů v případě jejího ohrožení bude
ochráněna vyvázáním větví nahoru. Místa úvazků budou vypodložena vhodným
materiálem.
Z důvodů minimalizace negativních vlivů stavby a následného provozu se jako vhodné
jeví realizovat kompenzační opatření jako např. výsadbu nelesních dřevinných prvků
přirozené druhové skladby, která přispěje k lepšímu začlenění tělesa nově navržené
silnice do okolní krajiny.
Rozsah kácení je patrný z koordinační situace.
Svahy násypů a zářezů budou ohumusovány a zatravněny. Vegetační úpravy řeší
samostatný stavební objekt SO 801.
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B.6

POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO
OCHRANA

B.6.a)

Vliv stavby na životní prostředí
Ovzduší
V době stavebních úprav silnice lze očekávat nárůsty imisní zátěže zejména z pohledu
krátkodobých (hodinových) koncentrací. Na základě znalostí o kvalitě ovzduší v dané
lokalitě lze předpokládat, že provoz staveništní dopravy nezpůsobí překračování
imisních limitů. Při plánování stavby a výběru dodavatele je však nutné preferovat
nasazení moderní techniky s nízkými emisními parametry.
Provoz na řešené komunikaci je zdrojem emisí znečišťujících látek do ovzduší.
Vzhledem k tomu, že stavební úpravou komunikace se charakter dopravy nezmění, lze
předpokládat, že nedojde k nárůstu množství produkovaný emisí.
Hluk
Stavbou se nebude koncentrovat ani vznikat nová doprava, tedy z pohledu hlukové
zátěže bude stav neměnný. V úseku obce Krhov dojde k mírnému zvýšení dopravní
zátěže přesměrováním části dopravy ze silnice I/43 směrem do Skalice nad Svitavou.
Vliv na povrchové vody
Splaškové vody vznikající v sociálním zařízení během realizace záměru budou
zneškodňovány v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb. ve znění pozdějších
předpisů a nebudou ovlivňovat okolní povrchové vody. Po realizaci záměru dojde
k minimálnímu nárůstu podílu zpevněných ploch a ke zrychlení odtoku srážkových vod z
území.
Posuzovaná silnice je odvodněna pomocí příčného a podélného sklonu do stávajících
podélných příkopů.
Vzhledem k charakteru území a navrženému odvodnění se nepředpokládá změna vlivu
stavby na povrchové vody oproti stávajícímu stavu.
Vlivy na podzemní vody
Vzhledem k hloubce podzemní vody se nepředpokládá změna vlivu stavby na podzemní
vody oproti stávajícímu stavu.
Odpady
Při užívání stavby budou vznikat odpady, které vznikají hlavně při údržbě a úklidu
komunikace.
Během stavby se jedná hlavně o odpady související s výstavbou, jako jsou asfaltové
směsi, ředidla, nátěry, cement, komunální odpad atd.
Ve fázi provozu bude nakládání s odpady zajištěno v souladu s legislativou platnou v
době provozu.
Veškeré náležitosti nakládání s odpady budou záležitostí správce komunikace. Ukládání
odpadů bude řešeno v souladu se zákonem o odpadech – řešit ve smyslu platné
legislativy.
Odpadový materiál vzniklý stavební činností bude likvidován v souladu s platnými
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předpisy dle charakteru materiálu. Jedná se o následující dokumenty:
-

zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů a
ve znění zákona č. 275/2002 Sb.;

-

vyhláška č. 93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů;

-

vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpadem.

Běžnou stavební činností se předpokládá likvidace následujících druhů odpadů:
-

Odpadový materiál ze stavební činnosti bude odvážen. Vhodné skládky pro
ukládání odpadu ze stavební činnosti si zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky
stavby.

-

Vytěžená nevhodná zemina bude rovněž odvážena na skládku.

-

Odpadní dešťové vody ze staveniště budou vypouštěny do silničních příkopů.
Voda vypouštěná ze staveniště musí být vedena přes usazovací jímku, ve které
bude zbavena nečistot.

-

Odpadní splaškové vody – na staveništi bude použito chemické WC.
Vyfrézované asfaltové vrstvy vozovky budou z části použity k zásypu
nezpevněné krajnice, nevyužitý materiál bude odkoupen zhotovitelem stavby k
dalšímu použití.

Odpady budou vznikat zejména při demolicích vozovek, zemních pracích, pokládání
jednotlivých vrstev vozovek a při dokončovacích pracích, eventuálně při likvidaci
následků havarijních situací vzniklých při výstavbě. Během stavebních činností budou
vznikat také odpady vázané na provoz zařízení staveniště. Činnosti, při kterých budou
vznikat odpady v prostoru zařízení staveniště, budou mít charakter zejména přípravných
a servisních činností.
Veškerá přebytečná zemina musí být odvezena na skládku odpadu. S nebezpečnými
odpady může zhotovitel nakládat pouze na základě souhlasu věcně místně příslušného
orgánu státní správy. Odpady musí být shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů a
kategorií v souladu s ustanovením zákona o odpadech. Původce odpadů je zodpovědný
za nakládání s odpady po dobu jejích využití nebo odstranění. Pokud by v průběhu
realizace stavby docházelo k mísení jednotlivých druhů odpadů, musí mít původce
platný souhlas místně příslušného orgánu státní správy dle ust. §8 16 odst. 2 zákona o
odpadech.
Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních
mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné
kontaminovanou zeminu ihned vytěžit, uložit ji do nepropustné nádoby a vyvést na
příslušnou skládku nebo do spalovny.
Zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodářství, které předloží k
odsouhlasení.
B.6.b)

Vliv na přírodu a kr ajinu
Při stavbě bude postupováno v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, tak aby nedocházelo k
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nadměrnému úhynu rostlin a ke zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich
biotopu. Stromy, které zasáhnou do prostoru dočasného záboru stavby, budou chráněny
bedněním připevněným bez poškození stromu.
Během stavby je nutno chránit stávající stromy včetně jejich kořenového systému před
poškozením. Jedná se především o:
-

Ochrana půdy v okolí stromů před pojížděním těžkou mechanizací a skládkováním
stavebního materiálu

-

Oprava konstrukce v těsné blízkosti kmenů stromů

Posuzovaná stavba neprochází žádným zvláště chráněným územím podle zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (národní park,
chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní
přírodní památka, přírodní památka), ani v jeho bezprostřední blízkosti.
Posuzovaný úsek silnice není ve střetu s žádným regionálním nebo nadregionálním
prvkem sítě ÚSES. Trasa posuzované přeložky nezasahuje do významného krajinného
prvku ze zákona ani žádného registrovaného významného krajinného prvku.
V zájmovém území neroste žádný památný strom evidovaný ve smyslu zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Realizace posuzovaného záměru nezpůsobí vyhubení žádného zvláště chráněného
rostlinného druhu ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. Při terénním průzkumu nebyl na
ploše záměru ani v jeho nejbližším okolí žádný takový rostlinný druh zaznamenán, a
jeho výskyt, vzhledem k charakteru lokality, je nepravděpodobný.
B.6.c)

Vliv na soustavu chráněných území Nat ura 2000
Trasa silnice neprochází žádnou evropsky významnou lokalitou (EVL) podle směrnice
Rady Evropských společenství č. 92/43/EHS, o stanovištích.
V zájmovém území silnice nejsou vyhlášeny ani navrženy žádné ptačí oblasti dle
směrnice Rady Evropských společenství č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků
(směrnice o ptácích).

B.6.d)

Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu
záměru na ži votní prostředí
Stavba svým rozsahem nevyžaduje posouzení vlivu záměru na životní prostředí.

B.6.e)

Navrhovaná ochranná a bezpečnost ní pásma, rozsah omezení a
podmínky ochr any podle jiných právní ch předpisů
Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou z hlediska ochrany životního prostředí
navrhována.

B.7

OCHRANA OBYVATELSTVA
Opatření k požadavkům civilní ochrany na využití stavby k ochraně obyvatelstva
Stavba svým účelem, ani žádným ze svých objektů, nebude moci sloužit k ochraně
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civilního obyvatelstva.
Řešení zásad prevence závažných havárií
Protože se jedná o dopravní liniovou stavbu, je zdrojem rizik vzniku závažné havárie
únik závadných nebo ropných látek do okolí.
Seznam nebezpečných závadných látek (dále jen „ nebezpečné látky“) je uveden v
příloze č.1 zákona č.254/2001 Sb. Tento seznam obsahuje i zvlášť nebezpečné závadné
látky. Ropné jsou uhlovodíky a jejich směsi s bodem tuhnutí nižším než 40°C.
Za havárii se vždy považují případy zhoršení nebo ohrožení jakosti vod ropnými látkami
nebo dojde-li k zhoršení jakosti vod v chráněných vodohospodářských oblastech
ochranných pásmech nebo vodárenských tocích a jejich povodí.
O havárii nejde v těch případech, kdy vzhledem k rozsahu a místu úniku je vyloučeno
vniknutí závadných látek do povrchových nebo podzemních vod.
Základní podmínky ochrany povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením
jinými látkami, než odpadními vodami stanoví §39 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.
Odpadní vody specifikuje §38 zákona č. 254/2001. Nakládání s odpadními vodami je
závazně specifikováno.
Systém prevence závažných havárií je stanoven zákonem č. 224/2015 Sb. Zákon o
prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami
nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).
V dalších stupních dokumentace bude vypracován podrobný havarijní plán stavby.
B.8

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

B.8.a)

Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infr astruktur u
Na stavbu budou příjezdy na staveniště přímo ze stávající komunikační sítě a nebude
nutno budovat provizorní příjezdové komunikace. Zároveň se bude možno pohybovat po
většinu doby výstavby v linii nově navržené trasy. Pro pohyb staveništní dopravy se tedy
předpokládá, že budou sloužit zejména plochy uvnitř trvalého záboru.
Stavební činnost musí být prováděna tak, aby byla zajištěna trvalá dostupnost stávající
zástavby a zemědělských pozemků. V případě uzavření některých ze stávajících
místních komunikací musí být řádně vyznačena objízdná trasa. Návrh objízdných tras je
popsán v odstavci B.8.g), dále bude podrobně řešen zhotovitelem stavby. Objízdná trasa
s předpokladem úplného zavření silnice I/43 není možné vzhledem k charakteru,
průjezdným profilům a směrovým prvkům objízdných tras. Průjezd musí být zachován na
I/43 minimálně v jednom směru. Současně bude nutno vybudovat provizorní komunikaci
(SO 170).
Před zahájením stavby je třeba provést pasportizaci nejen stávajících komunikací, ale i
případných dalších okolních objektů za přítomnosti zadavatele, správce (majitele) a
zhotovitele stavby. Po skončení stavby budou poškozené vozovky, případně jiné objekty,
uvedeny do původního stavu.
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U výjezdů ze staveniště na veřejné komunikace bude zřízena plocha pro čištění
vyjíždějících vozidel ze stavby.
B.8.b)

Přístup na stavbu po dobu výstavby, přístupové trasy
Přístup na stavbu bude zajištěn ze silnice I/43. Z důvodu přístupu na stavbu nebude
nutno budovat provizorní příjezdové komunikace.

B.8.c)

Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace,
demolice, kácení dř evin
Zhotovitel při uspořádání staveniště musí dbát, aby byly dodrženy požadavky na
pracovišti stanovené NV č. 101/2005 Sb., a aby staveniště vyhovovalo obecným
požadavkům na výstavbu. Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel, kterému bude
staveniště předáno a který je převezme. V zápise o předání a převzetí se uvedou
všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi.
Staveniště se musí zřídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu
materiálu tak, aby se stavby mohly řádně a bezpečně provádět, upravovat nebo
odstraňovat. Nesmí přitom docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí
staveb, ohrožování bezpečnosti provozu na veřejných komunikacích, ke znečišťování
komunikací, ovzduší a vod, k zamezování přístupu k přilehlým stavbám nebo
pozemkům.
Staveniště se vhodným způsobem oplotí nebo jinak zajistí, vyžadují-li to bezpečnost
osob, ochrana majetku nebo jiné zájmy společnosti. Oplocení nesmí ohrožovat
bezpečnost dopravy na veřejných komunikacích.
U liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se provádí pouze
krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče
upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s
ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou ve
vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu zamezující přístupu osob do prostoru
ohroženého pádem do hloubky.
Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené
viditelnosti a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu jakožto i zákaz
vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na
všech vstupech, resp. vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.
Zhotovitel zajistí, aby únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně
přístupových cest byly stále volné. Prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné
komunikace měly stanovené rozměry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde
vykonávané.
Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Před započetím stavby bude dopravně
inženýrské opatření projednáno a odsouhlaseno s místním dopravním inspektorátem.
Staveniště bude vybaveno ručními hasicími přístroji, které budou uloženy na lehce
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dostupných a viditelných místech. Na každém pracovišti bude vyvěšen „Požární řád” a
„Požárně poplachová směrnice“.
V buňce stavbyvedoucího, popřípadě mistrů musí být k dispozici lékárnička první
pomoci.
Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu
fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány.
Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně ukládat. Jsou-li uloženy na
volných prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní
prostředí. Zásobníky sypkých hmot musí být vybaveny účinnými filtry.
Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo
rozmáčení povrchů ploch staveniště, zejména vozovek.
Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru
staveniště se vyznačí polohově a výškově nejpozději před předáním staveniště. Musí se
včetně měřičských značek v prostoru staveniště po dobu stavebních prací náležitě
chránit a podle potřeby zpřístupnit.
Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou v dosahu negativních
účinků zařízení staveniště, se musí po dobu provádění nebo odstraňování stavby
bezpečně chránit. Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro
staveniště, kdy bylo zachováno současné užívání veřejnosti (chodníky, přechody apod.)
se musí po dobu společného užívání bezpečně ochraňovat a udržovat v náležitém
stavu. Podle potřeby se oddělí vozovka od chodníků pevnými ochranami proti rozstřiku
vody a bláta. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště použijí jen
ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Před ukončením jejich užívání se musí
uvést do původního stavu, pokud příslušný orgán od tohoto požadavku neustoupí.
Staveniště a všechny dočasné stavby a zařízení na staveništi musí být upraveny a
udržovány, aby nenarušovaly špatným vzhledem pracovní a životní prostředí.
Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi,
hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad
přípustnou míru. Konstrukce a použité materiály pro zařízení staveniště musí odpovídat
jejich dočasné funkci. Mytí strojů a motorových vozidel je dovoleno pouze tehdy, je-li
zajištěna ochrana prostředí podle příslušných předpisů.
Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje.
Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též
výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického
vybavení a jiných podzemních překážek.
Požadavky na oplocení staveniště:
Oplocení stavby je nutné v oblastech s předpokládaným pohybem lidí, to je v napojení
na stávající komunikace. U ostatních částí stavby se pohyb lidí nepředpokládá.
Kácení dřevin
Stavba si vyžádá kácení 98 stromů a 1640 m2 křovin.
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Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveni ště
Trvalý zábor stavby je samostatně zpracován v Souvisící dokumentaci v části 2
Záborový elaborát.
Pozemky trvalého záboru jsou vymezeny vnějšími hranicemi tělesa předmětné stavby,
případně hranicemi pozemků. Během provádění stavebních činností mohou vzniknout i
dočasné zábory na přilehlých sousedních pozemcích, zejména při napojování přípojek
inženýrských sítí. Případné dočasné zábory budou zřízeny pro nezbytně nutnou dobu v
co nejmenším rozsahu a budou předem domluveny zhotovitelem s příslušnými vlastníky
dotčených pozemků a správcem dané sítě.

B.8.e)

Požadavky na bezbariérové obchozí tr asy
Obchozí trasy nejsou navrženy.

B.8.f)

Bilance zemních pr ací, požadavky na přísun nebo deponi e zemin
Sejmutá ornice:

10743 m3

Ohumusování:

7691 m3

Přebytek ornice:

3052 m3

Výkopy:

12101 m3

Násypy:

31697 m3

Nedostatek zeminy do násypů:

19596 m3

Řešení zemníků a skládek:
V nejbližším okolí stavby (do 25 km) bylo nalezeno 6 společností, zabývajících se
uložením odpadů. Na základě informací z webových stránek firem jsme vytipovali tyto
společnosti:

B.8.g)

-

Pískovna ŠAMŠULA, a.s. (Kunice; do 5 km)

-

KORA – VODOSTAVING s.r.o. (Kunštát; do 8 km)

-

Kalcit s.r.o. - Pískovna Blansko Dolní (Dolní Lhota; do 13 km)

Řešení dopr avy během výstavby, objížďky a výluky
Během doby úpravy silnice I/43 bude v trase stávajícího silničního tělesa zachován
jednosměrný provoz na stávající silnici I/43 ve směru do Brna.
Provoz směrem na Svitavy bude odkloněn přes provizorní komunikaci (SO 170) na
stávající silnici III/37428 tak, aby bylo možno provést výstavbu mostu nad I/43 a
potřebných násypů. Objízdná trasa vede po této silnici do obce Skalice nad Svitavou,
zde doleva na silnici III/37429 a přes II/150 zpět na I/43, tedy přes body B-D-E-C dle
přiložené situace objízdných tras. Celková délka objízdné trasy jsou 4 km.
Po výstavbě prodloužené silnice III. třídy do Krhova bude výše zmíněná objížďka
přesměrována přes obec Krhov, a to pouze po dobu výstavby úseku I/43 mezi body A-B.
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Nová objížďka tedy povede body A-D-E-C a její délka bude 4,7 km.
Frézování a pokládání obrusných vrstev na stávající silnici bude probíhat za
jednosměrného provozu na I/43, tzn. že musí být vždy průjezdný minimálně jeden pruh
šířky 3,5 m. Kompletní uzavírka silnice |/43 není možná.
Konkrétní návrh DIO bude řešen v následujících stupních projektové dokumentace.

V Brně, 05/2021
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(0,1.LN+0,9.SN+1,9.SNP+TN+2,0.TNP+2,3.NSN+A+AK)

Intenzita cyklistické dopravy
Cyklistická doprava

Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy
cyklo/den

-

voz/h

voz/den
voz/den
voz/den

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty
Roční průměr intenzit, den (06-18)
Roční průměr intenzit, večer (18-22)
Roční průměr intenzit noc (22-06)

Emise
Roční špičková hodinová intenzita dopravy

voz/den

Těžká nákladní vozidla - TNV
Hodnota TNV

voz/h
voz/h

voz/den
voz/den

RPDI - pracovní den (Po-Pá)
RPDI - volné dny (mimo svátky)

Hodinová intenzita dopravy
Padesáti rázová intenzita dopravy
Špičková hodinová intenzita dopravy

voz/den

I/43
6-0410
CZ0641
6307

Roční průměr denních intenzit dopravy
RPDI - všechny dny

Označení komunikace
Číslo sčítacího úseku
Číslo administrativní jednotky
Délka sčítacího úseku (m)

429
498

149

SN
601
169

LN
1 567
439

124

SN
477

LN
1 244

242

209

SNP
141
34

SNP
110

138

119

TN
150
42

TN
119

204

176

TNP
112
27

TNP
88

2137

1842

NSN
1 023
246

NSN
801

108

93

A
108
56

A
93

OA
1 972

TR
3
1

TR
2

LNA
202

TRP
6
2

TRP
5

alfa
1.13

TNA
98

OA
9 259
1 984
931

TV
271
253

TV
3711
1016

TV
2 939

beta
1.04

NS
162

NA
1 508
204
229

O
12566
10921

O
12095

gama
1.09

BUS
15

NS
646
160
193

M
74
92

M
79

3477

2993

C
8

PS
67:33

Celkem
2 449

Celkem
11 413
2348
1 353

TNV
2 993

SV
1 382
1 300

SV
16351
12029

SV
15 113

Příloha 1 Celostátní sčítání dopravy z roku 2016, číslo sčítacího úseku 6-0410

0

0

AK
0
0

AK
0

Koeficienty vývoje intenzit dopravy
Protokol pro prognózu intenzit dopravy metodou jednotného součinitele vývoje podle TP225
Místo (úsek)

Krhov - Voděrady

Posuzovaný
profil

extravilánový úsek

Číslo
komunikace

I/43

Typ
komunikace

I

Kraj

Jihomoravský

Vzdálenost od
krajského
města

nad 20 km

Vypracoval

Ing. Martin Jaroš

Datum

24.04.2020

1

Výchozí rok

2025

2

Výhledový rok

2045
skupina vozidel
A osobní

B lehká
nákladní

C těžká

3

Výchozí intenzita dopravy

i 0 [voz/den]

12 174

1 244

1 695

4

Koeficient vývoje intenzit dopravy pro výchozí
rok

ko [-]

1.14

1.22

1.12

5

Koeficient vývoje intenzit dopravy pro
výhledový rok

kv [-]

1.24

1.47

1.30

6

Koeficient prognózy intenzit dopravy

kp [-]

1.09

1.20

1.16

7

Výhledová intenzita dopravy

iv [voz/den]

13 242

1 499

1 967

8

Výhledová intenzita dopravy (celkem)

iv [voz/den]

16 708

Příloha 2 Koeficienty vývoje intenzit dopravy

352

1241

0.49
0.59

1
2

2
4

Třída stoupání

1593

0
0

K
[grad/km]

25% *)

0
0

azp
[%]
0
0

Celková K
[grad/km]

1290*0.85= 1097
1050*0.85= 893

cg
[voz/h]

* přesná hodnota a vp je 22.1%

Datum

vn [km/h]

NE

F
F

UKD
[-]

05.05.2020

80

-

BI
[-]

Příloha 3 Protokol pro posouzení kapacity podle TP188 – úseky dvoupruhové silnice ve volné krajině

Řešené úseky silnice (posuzované jako úseky bez pruhu pro pomalá vozidla) vykazují nedostatečnou úrovňovou intenzitu . Požadavky na UKD nejsou na všech dílčích
úsecích splněny. Je nutné zřídit přidatné pruhy pro pomalá vozidla.

Komentář

Celkové shrnutí
Kapacita všech dílčích úseků vyhovuje?

LI
[km]

Dílčí úsek

Posouzení jednotlivých dílčích úseků

INA + INS + IA + IAK
[voz/h]

IOA + IM + IC
[voz/h]

I
[voz/h]

C

silnice I. třídy

Intenzita dopravy pro rok 2045

pořadovaná
UKDlim [-]

Kategorie komunikace

apv
[%]

Ing. Martin Jaroš

Vypracoval

Kritérium výkonnosti

I/43, úsek Krhov - Voděrady, kat. 9.5/80
padesátiráz. intenzita dopravy pro výhled. rok 2025 + 20 let = 2045

Název komunikace a úseku
Zatěžovací stav

Protokol pro posouzení kapacity podle TP188 - úseky dvoupruhové silnice ve volné krajině
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Příloha 4: Směrové řešení SO 101
Staničení
0.000000
0.000870
0.020000
0.040000
0.060000
0.080000
0.100000
0.120000
0.140000
0.151939
0.160000
0.180000
0.200000
0.220000
0.240000
0.260000
0.280000
0.300000
0.320000
0.340000
0.360000
0.380000
0.400000
0.401231
0.420000
0.435559
0.440000
0.460000
0.480000
0.500000
0.520000
0.540000
0.560000
0.580000
0.600000
0.618098
0.620000
0.640000
0.660000
0.680000
0.694464
0.700000

Y
597166.666
597166.323
597158.926
597151.499
597144.379
597137.288
597130.090
597122.786
597115.375
597110.900
597107.867
597100.340
597092.813
597085.285
597077.758
597070.231
597062.704
597055.177
597047.650
597040.123
597032.596
597025.069
597017.542
597017.078
597010.023
597004.186
597002.522
596995.027
596987.532
596980.036
596972.541
596965.046
596957.550
596950.055
596942.560
596935.778
596935.065
596927.575
596920.095
596912.623
596907.226
596905.161
47

X
1130740.630
1130739.830
1130722.189
1130703.619
1130684.929
1130666.229
1130647.569
1130628.951
1130610.374
1130599.305
1130591.837
1130573.308
1130554.778
1130536.249
1130517.719
1130499.190
1130480.660
1130462.130
1130443.601
1130425.071
1130406.542
1130388.012
1130369.483
1130368.342
1130350.950
1130336.527
1130332.410
1130313.867
1130295.325
1130276.783
1130258.240
1130239.698
1130221.155
1130202.613
1130184.071
1130167.292
1130165.528
1130146.984
1130128.435
1130109.883
1130096.463
1130091.327

Z
331.195
331.201
331.334
331.472
331.636
331.944
332.412
333.040
333.739
334.157
334.439
335.138
335.837
336.522
337.160
337.748
338.285
338.792
339.299
339.837
340.425
341.054
341.686
341.725
342.317
342.790
342.921
343.491
344.028
344.532
345.003
345.440
345.859
346.331
346.751
347.109
347.146
347.574
348.046
348.518
348.858
348.985

Typ
ZÚ
TK

KT

TK
KT

TK

KT

Směrník:
25.793
25.793
24.76
23.681
22.892
23.256
23.62
23.983
24.347
24.564
24.564
24.564
24.564
24.564
24.564
24.564
24.564
24.564
24.564
24.564
24.564
24.564
24.564
24.564
24.505
24.455
24.455
24.455
24.455
24.455
24.455
24.455
24.455
24.455
24.455
24.455
24.452
24.42
24.388
24.357
24.334
24.334

Poloměr
1179.7
1179.7
3500
3500
3500
3500
3500
3500
20000
20000
40000
40000
40000
40000
40000
-
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0.720000
0.740000
0.760000
0.780000
0.800000
0.802879
0.820000
0.840000
0.860000
0.880000
0.894144
0.900000
0.920000
0.940000
0.960000
0.976226
0.980000
1.000000
1.020000
1.040000
1.060000
1.080000
1.100000
1.103457
1.120000
1.140000
1.160000
1.180000
1.200000
1.220000
1.240000
1.260000
1.280000
1.300000
1.315856
1.320000
1.340000
1.360000
1.380000
1.391581
1.400000
1.420000
1.435889
1.440000

596897.701
596890.241
596882.782
596875.322
596867.862
596866.788
596860.397
596852.921
596845.432
596837.931
596832.618
596830.417
596822.901
596815.385
596807.869
596801.771
596800.353
596792.869
596785.431
596778.039
596770.694
596763.396
596756.144
596754.895
596748.923
596741.702
596734.482
596727.261
596720.040
596712.820
596705.599
596698.379
596691.158
596683.938
596678.213
596676.717
596669.483
596662.230
596654.959
596650.740
596647.671
596640.380
596634.588
596633.090
48

1130072.771
1130054.214
1130035.657
1130017.101
1129998.544
1129995.873
1129979.989
1129961.439
1129942.894
1129924.354
1129911.246
1129905.819
1129887.285
1129868.751
1129850.217
1129835.180
1129831.683
1129813.136
1129794.571
1129775.987
1129757.384
1129738.764
1129720.125
1129716.901
1129701.474
1129682.823
1129664.172
1129645.521
1129626.869
1129608.218
1129589.567
1129570.916
1129552.265
1129533.614
1129518.828
1129514.963
1129496.317
1129477.678
1129459.047
1129448.261
1129440.422
1129421.798
1129407.002
1129403.175

B Souhrnná technická zpráva

349.429
349.845
350.235
350.599
350.935
350.982
351.245
351.529
351.785
352.029
352.202
352.273
352.517
352.803
353.090
353.323
353.378
353.665
353.925
354.089
354.153
354.116
353.980
353.947
353.754
353.513
353.271
353.027
352.696
352.244
351.672
350.978
350.162
349.226
348.397
348.168
346.989
345.689
344.268
343.389
342.725
341.086
339.778
339.439

TK

KT

TK

KT

TK

KT

TK

24.334
24.334
24.334
24.334
24.334
24.334
24.37
24.412
24.455
24.497
24.527
24.527
24.527
24.527
24.527
24.527
24.497
24.338
24.179
24.02
23.861
23.702
23.542
23.515
23.515
23.515
23.515
23.515
23.515
23.515
23.515
23.515
23.515
23.515
23.515
23.528
23.592
23.655
23.719
23.756
23.756
23.756
23.756
23.743

30000
30000
30000
30000
30000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
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1.446219
1.460000
1.480000
1.500000
1.520000
1.540000
1.560000
1.580000
1.600000
1.620000
1.640000
1.655592
1.660000
1.680000
1.700000
1.716935
1.720000
1.740000
1.760000
1.780000
1.800000
1.820000
1.831164
1.836734
1.840000
1.860000
1.880000
1.900000
1.920000
1.940000
1.960000
1.980000
1.990000

596630.825
596625.807
596618.526
596611.244
596603.963
596596.681
596589.400
596582.118
596574.837
596567.555
596560.274
596554.597
596552.991
596545.676
596538.314
596532.045
596530.907
596523.483
596516.059
596508.634
596501.210
596493.786
596489.642
596487.589
596486.393
596479.073
596471.752
596464.432
596457.111
596449.791
596442.470
596435.149
596431.489

49

1129397.383
1129384.547
1129365.920
1129347.293
1129328.665
1129310.038
1129291.411
1129272.783
1129254.156
1129235.528
1129216.901
1129202.379
1129198.274
1129179.660
1129161.064
1129145.333
1129142.486
1129123.915
1129105.344
1129086.773
1129068.202
1129049.631
1129039.265
1129034.087
1129031.048
1129012.436
1128993.824
1128975.212
1128956.599
1128937.987
1128919.375
1128900.763
1128891.457

B Souhrnná technická zpráva

338.927
337.793
336.146
334.499
332.853
331.209
329.694
328.369
327.235
326.291
325.538
325.082
324.975
324.602
324.420
324.415
324.429
324.620
324.861
325.103
325.344
325.585
325.719
325.786
325.826
326.067
326.303
326.531
326.749
326.959
327.160
327.352
327.447

KT

TK

KT

TK
KT

KÚ

23.723
23.723
23.723
23.723
23.723
23.723
23.723
23.723
23.723
23.723
23.723
23.723
23.758
23.917
24.076
24.211
24.211
24.211
24.211
24.211
24.211
24.211
24.211
23.857
23.857
23.857
23.857
23.857
23.857
23.857
23.857
23.857
23.857

20000
8000
8000
8000
8000
1000
-
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B Souhrnná technická zpráva

Příloha 4: Výškové řešení SO 101
Staničení
0.000000
0.020000
0.040000
0.060000
0.080000
0.083850
0.100000
0.120000
0.140000
0.160000
0.180000
0.200000
0.220000
0.240000
0.243881
0.260000
0.280000
0.300000
0.320000
0.340000
0.342831
0.360000
0.380000
0.400000
0.420000
0.440000
0.460000
0.476941
0.480000
0.500000
0.520000
0.540000
0.559971
0.560000
0.580000
0.586460
0.600000
0.620000
0.631593
0.640000
0.660000
0.680000
0.700000

Y
597166.666
597158.926
597151.499
597144.379
597137.288
597135.911
597130.090
597122.786
597115.375
597107.867
597100.340
597092.813
597085.285
597077.758
597076.298
597070.231
597062.704
597055.177
597047.650
597040.123
597039.058
597032.596
597025.069
597017.542
597010.023
597002.522
596995.027
596988.678
596987.532
596980.036
596972.541
596965.046
596957.562
596957.550
596950.055
596947.634
596942.560
596935.065
596930.722
596927.575
596920.095
596912.623
596905.161
50

X
1130740.630
1130722.189
1130703.619
1130684.929
1130666.229
1130662.634
1130647.569
1130628.951
1130610.374
1130591.837
1130573.308
1130554.778
1130536.249
1130517.719
1130514.123
1130499.190
1130480.660
1130462.130
1130443.601
1130425.071
1130422.449
1130406.542
1130388.012
1130369.483
1130350.950
1130332.410
1130313.867
1130298.162
1130295.325
1130276.783
1130258.240
1130239.698
1130221.183
1130221.155
1130202.613
1130196.624
1130184.071
1130165.528
1130154.779
1130146.984
1130128.435
1130109.883
1130091.327

Z
331.195
331.334
331.472
331.636
331.944
332.022
332.412
333.040
333.739
334.439
335.138
335.837
336.522
337.160
337.278
337.748
338.285
338.792
339.299
339.837
339.917
340.425
341.054
341.686
342.317
342.921
343.491
343.948
344.028
344.532
345.003
345.440
345.858
345.859
346.331
346.483
346.751
347.146
347.385
347.574
348.046
348.518
348.985

Typ
ZÚ

V

V

V

V

V

V

V

Směrník:
25.793
24.76
23.681
22.892
23.256
23.326
23.62
23.983
24.347
24.564
24.564
24.564
24.564
24.564
24.564
24.564
24.564
24.564
24.564
24.564
24.564
24.564
24.564
24.564
24.505
24.455
24.455
24.455
24.455
24.455
24.455
24.455
24.455
24.455
24.455
24.455
24.455
24.452
24.434
24.42
24.388
24.357
24.334

Poloměr
-

R = 2500

R = 8000

R = 8000

R = 12000

R=0

R=0

R = 5000
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0.720000
0.740000
0.760000
0.774062
0.780000
0.800000
0.820000
0.840000
0.860000
0.880000
0.900000
0.920000
0.920574
0.940000
0.960000
0.980000
1.000000
1.020000
1.040000
1.058160
1.060000
1.080000
1.100000
1.120000
1.140000
1.160000
1.180000
1.200000
1.220000
1.240000
1.260000
1.280000
1.291249
1.300000
1.320000
1.340000
1.360000
1.380000
1.400000
1.420000
1.440000
1.460000
1.480000
1.500000
1.520000
1.540000

596897.701
596890.241
596882.782
596877.537
596875.322
596867.862
596860.397
596852.921
596845.432
596837.931
596830.417
596822.901
596822.686
596815.385
596807.869
596800.353
596792.869
596785.431
596778.039
596771.368
596770.694
596763.396
596756.144
596748.923
596741.702
596734.482
596727.261
596720.040
596712.820
596705.599
596698.379
596691.158
596687.097
596683.938
596676.717
596669.483
596662.230
596654.959
596647.671
596640.380
596633.090
596625.807
596618.526
596611.244
596603.963
596596.681
51

1130072.771
1130054.214
1130035.657
1130022.610
1130017.101
1129998.544
1129979.989
1129961.439
1129942.894
1129924.354
1129905.819
1129887.285
1129886.753
1129868.751
1129850.217
1129831.683
1129813.136
1129794.571
1129775.987
1129759.097
1129757.384
1129738.764
1129720.125
1129701.474
1129682.823
1129664.172
1129645.521
1129626.869
1129608.218
1129589.567
1129570.916
1129552.265
1129541.775
1129533.614
1129514.963
1129496.317
1129477.678
1129459.047
1129440.422
1129421.798
1129403.175
1129384.547
1129365.920
1129347.293
1129328.665
1129310.038

B Souhrnná technická zpráva

349.429
349.845
350.235
350.494
350.599
350.935
351.245
351.529
351.785
352.029
352.273
352.517
352.524
352.803
353.090
353.378
353.665
353.925
354.089
354.151
354.153
354.116
353.980
353.754
353.513
353.271
353.027
352.696
352.244
351.672
350.978
350.162
349.650
349.226
348.168
346.989
345.689
344.268
342.725
341.086
339.439
337.793
336.146
334.499
332.853
331.209

V

V

V

V

24.334
24.334
24.334
24.334
24.334
24.334
24.37
24.412
24.455
24.497
24.527
24.527
24.527
24.527
24.527
24.497
24.338
24.179
24.02
23.875
23.861
23.702
23.542
23.515
23.515
23.515
23.515
23.515
23.515
23.515
23.515
23.515
23.515
23.515
23.528
23.592
23.655
23.719
23.756
23.756
23.743
23.723
23.723
23.723
23.723
23.723

R = 15000

R=0

R = 4000

R = 3300
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1.560000
1.580000
1.600000
1.620000
1.635309
1.640000
1.660000
1.680000
1.700000
1.720000
1.740000
1.760000
1.780000
1.800000
1.820000
1.840000
1.860000
1.880000
1.900000
1.917200
1.920000
1.940000
1.960000
1.980000
1.990000

596589.400
596582.118
596574.837
596567.555
596561.981
596560.274
596552.991
596545.676
596538.314
596530.907
596523.483
596516.059
596508.634
596501.210
596493.786
596486.393
596479.073
596471.752
596464.432
596458.136
596457.111
596449.791
596442.470
596435.149
596431.489

52

1129291.411
1129272.783
1129254.156
1129235.528
1129221.270
1129216.901
1129198.274
1129179.660
1129161.064
1129142.486
1129123.915
1129105.344
1129086.773
1129068.202
1129049.631
1129031.048
1129012.436
1128993.824
1128975.212
1128959.205
1128956.599
1128937.987
1128919.375
1128900.763
1128891.457

B Souhrnná technická zpráva

329.694
328.369
327.235
326.291
325.697
325.538
324.975
324.602
324.420
324.429
324.620
324.861
325.103
325.344
325.585
325.826
326.067
326.303
326.531
326.719
326.749
326.959
327.160
327.352
327.447

V

V

KÚ

23.723
23.723
23.723
23.723
23.723
23.723
23.758
23.917
24.076
24.211
24.211
24.211
24.211
24.211
24.211
23.857
23.857
23.857
23.857
23.857
23.857
23.857
23.857
23.857
23.857

R = 2100

R = 45000
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Příloha 5: Směrové řešení SO 120
Staničení
0.000000
0.020000
0.040000
0.040905
0.060000
0.075197
0.080000
0.100000
0.120000
0.140000
0.145197
0.160000
0.180000
0.200000
0.220000
0.240000
0.260000
0.280000
0.300000
0.320000
0.324560
0.340000
0.360000
0.380000
0.394560
0.400000
0.420000
0.440000
0.460000
0.466734
0.480000
0.500000
0.520000
0.536734
0.540000
0.555000

Y
597328.797
597309.245
597289.536
597288.641
597269.653
597254.473
597249.671
597229.680
597209.730
597189.820
597184.650
597169.923
597150.026
597130.129
597110.231
597090.334
597070.437
597050.540
597030.643
597010.746
597006.209
596990.849
596970.957
596951.075
596936.613
596931.212
596911.372
596891.559
596871.774
596865.118
596852.018
596832.289
596812.577
596796.090
596792.873
596778.095

53

X
1130436.022
1130440.228
1130443.614
1130443.740
1130445.732
1130446.422
1130446.476
1130445.964
1130444.563
1130442.667
1130442.141
1130440.642
1130438.617
1130436.591
1130434.565
1130432.540
1130430.514
1130428.488
1130426.463
1130424.437
1130423.975
1130422.407
1130420.333
1130418.158
1130416.479
1130415.826
1130413.299
1130410.574
1130407.651
1130406.623
1130404.533
1130401.256
1130397.875
1130395.007
1130394.446
1130391.871

Z
342.686
342.264
341.886
341.869
341.514
341.231
341.141
340.769
340.460
340.405
340.434
340.616
341.094
341.838
342.849
344.127
345.494
346.415
346.765
346.543
346.413
345.750
344.441
343.041
342.023
341.642
340.291
339.184
338.344
338.121
337.771
337.450
337.191
336.973
336.931
336.736

Typ
ZÚ

PK
KP

PT

TP

PK

KP

PT
KÚ

Směrník:
114.267
112.436
108.949
108.752
104.561
101.224
100.206
96.744
94.537
93.583
93.541
93.541
93.541
93.541
93.541
93.541
93.541
93.541
93.541
93.541
93.541
93.487
93.255
92.842
92.427
92.254
91.617
90.981
90.344
90.13
89.747
89.322
89.079
89.015
89.015
89.015

Poloměr
1270.738
478.886
295.036
290
290
290
311.363
449.143
805.646
3905.979
9067.113
3950.292
2525.234
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2467.643
3811.153
8366.056
-
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Příloha 5: Výškové řešení SO 120
Staničení
0.000000
0.017011
0.020000
0.040000
0.060000
0.080000
0.100000
0.120000
0.140000
0.160000
0.172700
0.180000
0.200000
0.220000
0.240000
0.260000
0.280000
0.300000
0.302225
0.320000
0.340000
0.360000
0.380000
0.400000
0.420000
0.440000
0.450794
0.460000
0.480000
0.500000
0.520000
0.540000
0.555000

Y
597328.797
597312.175
597309.245
597289.536
597269.653
597249.671
597229.680
597209.730
597189.820
597169.923
597157.288
597150.026
597130.129
597110.231
597090.334
597070.437
597050.540
597030.643
597028.429
597010.746
596990.849
596970.957
596951.075
596931.212
596911.372
596891.559
596880.877
596871.774
596852.018
596832.289
596812.577
596792.873
596778.095

54

X
1130436.022
1130439.639
1130440.228
1130443.614
1130445.732
1130446.476
1130445.964
1130444.563
1130442.667
1130440.642
1130439.356
1130438.617
1130436.591
1130434.565
1130432.540
1130430.514
1130428.488
1130426.463
1130426.237
1130424.437
1130422.407
1130420.333
1130418.158
1130415.826
1130413.299
1130410.574
1130409.021
1130407.651
1130404.533
1130401.256
1130397.875
1130394.446
1130391.871

Z
342.686
342.324
342.264
341.886
341.514
341.141
340.769
340.460
340.405
340.616
340.888
341.094
341.838
342.849
344.127
345.494
346.415
346.765
346.769
346.543
345.750
344.441
343.041
341.642
340.291
339.184
338.697
338.344
337.771
337.450
337.191
336.931
336.736

Typ
ZÚ
V

V

V

V

KÚ

Směrník:
114.267
112.815
112.436
108.949
104.561
100.206
96.744
94.537
93.583
93.541
93.541
93.541
93.541
93.541
93.541
93.541
93.541
93.541
93.541
93.541
93.487
93.255
92.842
92.254
91.617
90.981
90.637
90.344
89.747
89.322
89.079
89.015
89.015

Poloměr
R = 7600

R = 1500

R = 700

R = 1500

-
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Příloha 6: Směrové řešení SO 121
Staničení
0.000000
0.020000
0.040000
0.060000
0.060000
0.080000
0.100000
0.120000
0.140000
0.160000
0.180000
0.184792
0.200000
0.220000
0.240000
0.260000
0.280000
0.300000
0.320000
0.322441
0.339525
0.340000
0.360000
0.380000
0.389525
0.400000
0.420000
0.429967
0.440000
0.460000
0.479967
0.480000
0.500000
0.501240
0.520000
0.528013
0.540000
0.560000
0.572922

Y
596604.859
596605.045
596605.231
596605.417
596605.417
596605.643
596605.870
596606.096
596606.322
596606.548
596606.774
596606.829
596607.006
596607.239
596607.472
596607.705
596607.938
596608.172
596608.405
596608.433
596608.363
596608.361
596608.540
596610.204
596611.934
596614.735
596622.684
596627.853
596633.790
596647.172
596661.578
596661.602
596676.200
596677.104
596690.553
596696.145
596704.443
596718.288
596727.233

55

X
1130364.636
1130384.635
1130404.634
1130424.633
1130424.633
1130444.632
1130464.631
1130484.630
1130504.628
1130524.627
1130544.626
1130549.418
1130564.624
1130584.623
1130604.622
1130624.620
1130644.619
1130664.618
1130684.616
1130687.057
1130704.141
1130704.616
1130724.614
1130744.534
1130753.898
1130763.988
1130782.310
1130790.828
1130798.912
1130813.762
1130827.586
1130827.609
1130841.281
1130842.128
1130855.206
1130860.944
1130869.595
1130884.029
1130893.355

Z
336.167
335.043
334.101
333.223
333.223
332.345
331.466
330.626
329.915
329.338
328.830
328.708
328.321
327.813
327.305
326.882
326.659
326.633
326.681
326.687
326.739
326.741
326.961
327.313
327.459
327.603
327.909
328.128
328.399
328.914
329.313
329.313
329.707
329.734
330.210
330.445
330.800
331.200
331.042

Typ
ZÚ

TT

TT

TT
TP

PK

KP

PT

TK
KT

KÚ

Směrník:
200.593
200.593
200.593
200.593
200.593
200.72
200.72
200.72
200.72
200.72
200.72
200.72
200.742
200.742
200.742
200.742
200.742
200.742
200.742
200.742
199.74
199.741
202.166
209.221
214.208
220.271
231.846
237.614
242.838
249.775
252.083
252.083
252.083
252.083
249.694
248.674
248.674
248.674
248.674

Poloměr
11576.201
268.619
135.886
110
110
110
110
137.613
275.453
500
500
-
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Příloha 6: Výškové řešení SO 121
Staničení
0.000000
0.004349
0.020000
0.021991
0.040000
0.060000
0.080000
0.100000
0.120000
0.132614
0.140000
0.160000
0.180000
0.200000
0.220000
0.240000
0.260000
0.269320
0.280000
0.300000
0.320000
0.340000
0.349053
0.360000
0.380000
0.381280
0.400000
0.420000
0.423233
0.440000
0.455363
0.460000
0.480000
0.500000
0.507627
0.520000
0.540000
0.555637
0.560000
0.572922

Y
596604.859
596604.899
596605.045
596605.063
596605.231
596605.417
596605.643
596605.870
596606.096
596606.238
596606.322
596606.548
596606.774
596607.006
596607.239
596607.472
596607.705
596607.814
596607.938
596608.172
596608.405
596608.361
596608.351
596608.540
596610.204
596610.395
596614.735
596622.684
596624.276
596633.790
596643.935
596647.172
596661.602
596676.200
596681.738
596690.553
596704.443
596715.268
596718.288
596727.233

56

X
1130364.636
1130368.985
1130384.635
1130386.626
1130404.634
1130424.633
1130444.632
1130464.631
1130484.630
1130497.243
1130504.628
1130524.627
1130544.626
1130564.624
1130584.623
1130604.622
1130624.620
1130633.940
1130644.619
1130664.618
1130684.616
1130704.616
1130713.669
1130724.614
1130744.534
1130745.800
1130763.988
1130782.310
1130785.124
1130798.912
1130810.443
1130813.762
1130827.609
1130841.281
1130846.524
1130855.206
1130869.595
1130880.880
1130884.029
1130893.355

Z
336.167
335.974
335.043
334.935
334.101
333.223
332.345
331.466
330.626
330.162
329.915
329.338
328.830
328.321
327.813
327.305
326.882
326.753
326.659
326.633
326.681
326.741
326.816
326.961
327.313
327.334
327.603
327.909
327.974
328.399
328.806
328.914
329.313
329.707
329.883
330.210
330.800
331.195
331.200
331.042

Typ
ZÚ
V
V

V

V

V

V

V
V

V

V
KÚ

Směrník:
200.593
200.593
200.593
200.593
200.593
200.593
200.72
200.72
200.72
200.72
200.72
200.72
200.72
200.742
200.742
200.742
200.742
200.742
200.742
200.742
200.742
199.741
200.265
202.166
209.221
209.83
220.271
231.846
233.717
242.838
248.579
249.775
252.083
252.083
251.269
249.694
248.674
248.674
248.674
248.674

Poloměr
R = 300
R = 1000

R = 3000

R = 2000

R = 2000

R = 5000

R = 2000
R = 3000

R = 3000

R = 300
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Příloha 7: Inventarizace dřevin navržených ke kaceni
část I/43
Poř.
č.

Název dřeviny

Obvod
kmene [cm]

Parcelní číslo

1

Sorbus - jeřáb

44

800/21

2

Sorbus - jeřáb

50

840/2

3

Acer platanoides - javor mléčný

91

831/1

4

Acer platanoides - javor mléčný

126

831/1

5

Prunus sp. - slivoň

3-30

831/1

6

Acer platanoides - javor mléčný

119

831/1

7

Acer platanoides - javor mléčný

107

831/1

8

Acer platanoides - javor mléčný

75

831/1

9

Acer platanoides - javor mléčný

79

831/1

10

Acer platanoides - javor mléčný

107

831/1

11

Acer platanoides - javor mléčný

77

831/1

12

Acer platanoides - javor mléčný

112

831/1

13

Acer platanoides - javor mléčný

107

831/1

14

Acer platanoides - javor mléčný

105

831/1

15

Acer platanoides - javor mléčný

112

831/1

16

Acer platanoides - javor mléčný

98

831/1

17

Acer platanoides - javor mléčný

127

831/1

18

Acer platanoides - javor mléčný

125

831/1

19

Acer platanoides - javor mléčný

119

831/1

20

Acer platanoides - javor mléčný

120

831/2

21

Acer platanoides - javor mléčný

115

831/2

22

Acer platanoides - javor mléčný

112

831/2

23

Acer platanoides - javor mléčný

96

831/1

24

Acer platanoides - javor mléčný

88

831/1

25

Acer platanoides - javor mléčný

98

831/1

26

Acer platanoides - javor mléčný

110

831/1

27

Acer platanoides - javor mléčný

110

831/1

28

keřový a náletový porost - 30 m2
Acer platanoides - javor mléčný
Rosa canina - růže šípková
Sambucus nigra - černý bez
Prunus sp. - slivoň

29

Acer platanoides - javor mléčný

30

keřový porost - 30 m2
Spiraea x vanhouttei - tavolník
vanhoutteův

57

831/1

104

831/1
831/1
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31

Acer platanoides - javor mléčný

130

831/1

32

keřový a náletový porost - 30 m2
Ligustrum vulgare - ptačí zob obecný
Rosa canina - růže šípková
Acer platanoides - javor mléčný

33

Acer platanoides - javor mléčný

114

831/1

34

Acer platanoides - javor mléčný

118

831/1

35

Acer platanoides - javor mléčný

93

831/1

36

keřový a náletový porost - 10 m2
Cornus - svída
Prunus sp. - slivoň

37

Acer platanoides - javor mléčný

38

keřový a náletový porost - 50 m2
Ligustrum vulgare - ptačí zob obecný
Cornus - svída
Acer platanoides - javor mléčný

39

Acer platanoides - javor mléčný

40

keřový a náletový porost - 20 m2
Prunus sp. - slivoň
Rosa canina - růže šípková

831/1

831/1
126

831/1

831/1

122

831/1
831/1

41

Prunus avium - třešeň

42

keřový a náletový porost - 25 m2
Prunus sp. - slivoň
Ligustrum vulgare - ptačí zob obecný

43

Acer platanoides - javor mléčný

44

keřový a náletový porost - 25 m2
Ligustrum vulgare - ptačí zob obecný

45

Fraxinus excelsior - jasan ztepilý

90

831/1

46

Acer platanoides - javor mléčný

66

831/1

47

keřový a náletový porost - 30 m2
Prunus sp. - slivoň
Ligustrum vulgare - ptačí zob obecný

48

Acer platanoides - javor mléčný

49

keřový a náletový porost - 50 m2
Juglans regia - ořešák královský
Deutzia - trojpuk
Rosa canina - růže šípková

50

Acer platanoides - javor mléčný

58

69

831/1
831/1

110

831/1
831/1

831/1
74

831/1

831/1

130

831/1
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51

keřový a náletový porost - 25 m2
Acer platanoides - javor mléčný
Deutzia - trojpuk

52

Acer platanoides - javor mléčný

92

831/1

53

Acer platanoides - javor mléčný

80

831/1

54

keřový a náletový porost - 440 m2
Acer platanoides - javor mléčný
Salix - vrba
Sambucus nigra - černý bez
Rosa canina - růže šípková
rákosí

1555

56

keřový a náletový porost - 270 m2
Prunus sp. - slivoň
Ligustrum vulgare - ptačí zob
Rosa canina - růže šípková

1017

57

Prunus avium - třešeň

69

1017

58

Prunus avium - třešeň

100

1017

59

Prunus avium - třešeň

118

1017

60

Prunus avium - třešeň

51

1017

79

Fraxinus excelsior - jasan ztepilý

85, 130

1006/33

80

Fraxinus excelsior - jasan ztepilý

105, 115

1006/31

81

Malus - jabloň

113

1006/32

82

Juglans regia - ořešák královský

133

1006/32

83

Malus - jabloň

57-94

1006/32

84

Malus - jabloň

188

1006/30

85

Malus - jabloň

63

1006/1

86

Juglans regia - ořešák královský

66

557/63

87

Prunus spinosa - trnka

57

557/63

88

keřový a náletový porost - 200 m2
Rosa canina - růže šípková
Sambucus nigra - černý bez

89

Malus - jabloň

90

831/1

557/63
31-94

557/63

Juglans regia - ořešák královský

160

557/55

91

Juglans regia - ořešák královský

128

557/52

92

Juglans regia - ořešák královský

146

557/52

93

Juglans regia - ořešák královský

148

557/51

94

Prunus spinosa - trnka

2-12

557/39

95

Juglans regia - ořešák královský

178

557/39

96

keřový a náletový porost - 60 m2
Prunus spinosa - trnka

59

557/39
557/36
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97

Juglans regia - ořešák královský

130

557/36

98

Juglans regia - ořešák královský

137

557/36

99

keřový a náletový porost - 190 m2
Prunus spinosa - trnka

100

Juglans regia - ořešák královský

138

557/34

101

Juglans regia - ořešák královský

113

557/33

102

Juglans regia - ořešák královský

120

557/31

103

Juglans regia - ořešák královský

153

557/31

104

keřový a náletový porost - 40 m2
Ligustrum vulgare - ptačí zob

105

Juglans regia - ořešák královský

106

keřový a náletový porost - 180 m2
Ligustrum vulgare - ptačí zob
Prunus spinosa - trnka
Symphoricarpos - pámelník

107

Juglans regia - ořešák královský

120

557/27

108

Salix - vrba

380

557/16

109

Juglans regia - ořešák královský

188

557/6

110

Acer platanoides - javor mléčný

114

834

111

Acer platanoides - javor mléčný

90

834

112

Acer platanoides - javor mléčný

100

834

113

Acer platanoides - javor mléčný

102

834

114

Pyrus - hrušeň

179

834

115

Acer platanoides - javor mléčný

113

834

116

Acer platanoides - javor mléčný

113

834

117

Acer platanoides - javor mléčný

113

834

118

Acer platanoides - javor mléčný

119

834

119

Pyrus - hrušeň

172

834

120

Acer platanoides - javor mléčný

90

834

121

Acer platanoides - javor mléčný

118

834

122

Acer platanoides - javor mléčný

95

834

123

Acer platanoides - javor mléčný

95

834

124

Acer platanoides - javor mléčný

95

834

125

Acer platanoides - javor mléčný

48

834

126

Acer platanoides - javor mléčný

48

688/1

127

Acer platanoides - javor mléčný

48

688/1

128

Acer platanoides - javor mléčný

63

800/21

60

557/36
557/34

557/27
164

557/27
557/27
557/17
557/16
557/15
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část podél prodloužené komunikace do Krhova
Poř.
č.

Název dřeviny

Obvod
kmene [cm]

Parcelní číslo

80

688/80

1

Acer pseudoplatanus - javor klen

2

keřový a náletový porost - 60 m2
Acer pseudoplatanus - javor klen
Populus - topol
Rosa canina - růže šípková
Prunus - trnka

5

Acer pseudoplatanus - javor klen

104

688/81

11

Acer pseudoplatanus - javor klen

98

837/1

14

Acer pseudoplatanus - javor klen

100

837/1

21

Acer pseudoplatanus - javor klen

85

578/7

23

Juglans regia - ořešák královský

59

578/7

34

keřový a náletový porost - 36 m2
Acer pseudoplatanus - javor klen
Salix - vrba
Cornus - svída
Rosa canina - růže šípková

42

Alnus - olše

173

658/1

43

Alnus - olše

130

658/1

44

Alnus - olše

182

658/1

46

Alnus - olše

195

658/1

53

Salix - vrba

250

659/1

55

Larix - modřín

75

655/2

61

578/11
837/4
837/1
578/7

578/4

