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1 Identifikační údaje
1.1

Stavba

Název stavby:

Jičínská 2. etapa - odstranění hluku Praha 3

Stupeň dokumentace:

Studie proveditelnosti a účelnosti

Druh stavby

liniová stavba

Místo stavby:

Městská část Praha 3

Kraj:

Hl. m. Praha

Okres:

Hl. m. Praha

Katastrální území:

Žižkov (727415)

1.2

Stavebník/Objednatel
Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Objednatel:

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
IČ: 638 34 197
Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Zástupce ve věcech technických:

p. Petr Kalous, vedoucí oddělení 2300
Ing. Zuzana Hronová, tel. 275 015 733, mobil:
733 164 122, e-mail: zuzana.hronova@tsk-praha.cz

1.3

Zhotovitel dokumentace

Zhotovitel dokumentace:

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
IČ: 25793349
DIČ: CZ 25739943

Zpracovatelský útvar:

SUDOP PRAHA a.s., Středisko 230 - Plzeň
Husova 71, 301 00 Plzeň

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Ota Heller, tel. 378 132 830, mobil:
605 229 069, e-mail: ota.heller@sudop.cz

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Lukáš Páník, tel. 378 132 826, mobil:
777 715 530, e-mail: lukas.panik@sudop.cz

Číslo zakázky zhotovitele:

1.4

16-217.230

Seznam zpracovatelů

Hlavní inženýr projektu:

Ing. Lukáš Páník, ČKAIT 0201916
Autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby
tel. 378 132 826, mobil: 777 715 530
e-mail: lukas.panik@sudop.cz
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Kontroloval:

Ing. Jan Dočekal, ČKAIT 0202150
Autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby
tel. 378 132 828, mobil: 731 648 790
e-mail: jan.docekal@sudop.cz

Interní zpracovatelé částí PD
Objekty pozemních komunikací:

Ing. Lukáš Páník
Bc. Ondřej Steiner

Náklady stavby:

Ing. Romana Visingerová

Vliv stavby na ŽP:

Ing. Martina Kolářová

Záborový elaborát:

Bc. Ondřej Steiner

Stávající inženýrské sítě:

Bc. Ondřej Steiner

Dokladová část:

Ing. Pavla Sýkorová

1.5

Obsah dokumentace

Způsob členění dokumentace, číslování a značení stavebních objektů vyplývá s platné legislativy a to
zejména z vyhlášky č. 146/2008 a „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“.
Celkové členění PD je následující:
A Souhrnná technická zpráva
B Výkresová dokumentace
B.1 Situační výkres širších vztahů
B.2 Celkový situační výkres
B.3 Katastrální situační výkres
B.4 Situační výkres ulice Jičínská
B.5 Vzorový příčný řez
B.6 Podélný profil
B.7 Návrh přeložek inž. sítí
C Dokladová část
D Související dokumentace
D.1 Záborový elaborát
D.2 Stávající inženýrské sítě
D.3 Odhad nákladů

2 Zdůvodnění studie
Společnost SUDOP PRAHA a.s. zpracovávala v roce 2015 PD na stavbu: „Jičínská HLUK 2. etapa, č.
akce 999972/2“ ve stupni studie. Předmětná PD řešila uliční prostor Jičínské ulice v úseku
Lucemburská – Olšanské náměstí ve 3 variantách. V rámci navazující inženýrské činnosti nebyla ani
jedna z variant vyhodnocena jako vyhovující s ohledem na splnění požadavků všech dotčených
orgánů, správců inženýrských sítí. Na základě jednání konaného dne 27.1.2016 na Institutu plánování
a rozvoje hlavního města Prahy se zástupci IPR hl.m. Prahy, DPP a.s. a ÚMČ Praha 3 byla
zpracována varianta splňující požadavky zúčastněných, která je předmětem této PD.

3 Stanovení zájmové oblasti
Rozsah řešení je vymezen stávající dlážděnou vozovkou v úseku Lucemburská – Olšanské náměstí,
jednostrannou zástavbou čtyř až pětipodlažních činžovních domů a areálem Olšanských hřbitovů na
protilehlé straně odděleným zídkou výšky 2 – 2,5 m. Uliční prostor tvoří dlážděná vozovka a
oboustranný asfaltový chodník oddělený od vozovky kamenným obrubníkem. Jičínskou ulicí prochází
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dvoukolejná tramvajová trať a autobusové linky DP hl. m. Prahy č. 136 a 175. Jičínskou ulicí je vedena
tramvajová trasa linky č.5, s četností v intervalu 10 minut a noční tramvajová linka č.58 s intervalem
30 minut. Četnost autobusových linek se pohybuje v intervalu 12-20minut. Tramvajové těleso je
v úrovni bez vizuálního oddělení od jízdních pruhů. Podélný sklon osy komunikace se pohybuje
v rozmezí 4,71 – 6,31%.

Obrázek 1: Schéma vedení linek autobusů a metra

Obrázek 2: Schéma vedení linek tramvají a metra
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Obrázek 3: Schéma nočních linek

V předmětném úseku je vymezeno oboustranné podélné stání s částečným stáním na chodníku.
Parkovací stání při straně zástavby jsou vyhrazena pouze pro rezidenty (modrá zóna) a jedno stání je
vyhrazeno pro osobu s omezenou schopností pohybu a orientace. Na protilehlé straně je časově
omezené parkovací stání (max. 6 hodin – zelená zóna). Parkování je vyznačeno pouze dopravním
značením bez odpovídajících stavebních úprav komunikací, je nutné najíždět jedním kolem přes
zvýšený obrubník, chodníkové konstrukce nejsou dimenzovány na pojezd vozidel. Sloupy trakčního
vedení jsou umístěny v chodníku při pravé straně, na opačné straně je vedení ukotveno do fasád
bytových domů. Sloupy veřejného osvětlení jsou umístěny v levém chodníku. Převážná část inž. sítí je
umístěna v obou chodnících.
V rámci předchozí stavby byla již realizována rekonstrukce části Jičínské ulice v úseku Vinohradská –
Lucemburská. V tomto úseku tvoří uliční prostor tramvajové těleso oddělené do vozovky tvarovkou
proti najíždění vozidel, navazující jízdní pruhy, odvodňovací proužek a vnější chodníky.
Ulice Jičínská je v předmětném úseku Vinohradská – Olšanská vedena v přímé v délce 520 m. Uliční
prostor šířky 19,5 – 20,5 m je tvořen tramvajovou tratí umístěnou v ose ulice s oboustrannými jízdními
pruhy a chodníky.

4 Výchozí údaje pro návrh
4.1

Průzkumy

4.1.1

Životní prostředí, příroda a krajina

4.1.1.1

Chráněná území přírody a krajiny

4.1.1.2

Zvláště chráněná území

Zvláště chráněná území přírody jsou definována dle § 14 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění.
Navrhovaná stavba nezasahuje do žádného území tohoto typu.
4.1.1.3

Územní systém ekologické stability, VKP

Územní systém ekologické stability (ÚSES) dle §3 písmene a) zákona č.114/1992 Sb. v platném znění
tvoří v krajině soubor funkčně propojených ekosystémů, resp. ekologicky stabilnějších přirozených a
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přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. V rámci nadregionálních, regionálních
a místních ÚSES jsou vymezována tzv. biocentra a biokoridory.
Navrhovaná stavba nezasahuje do žádného prvku ÚSES.
4.1.1.4

NATURA 2000

Natura 2000 (def. zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) je celoevropská
soustava chráněných území, kterou tvoří síť přírodně významných lokalit spolu s tzv. ptačími oblastmi,
což jsou území nejvhodnější pro ochranu vybraných druhů.
Realizace záměru nezasáhne žádné území tohoto typu.
4.1.1.5

Přírodní park a ochrana krajinného rázu

K umístění stavby v blízkosti nebo na území přírodního parku je dle §12 zák. č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny se
zásahem do krajinného rázu.
V prostoru stavby ani v její těsné blízkosti se přírodní park nenachází.
4.1.1.6

Vliv na lesní a mimolesní zeleň

Stavba si nevyžádá zábor lesního půdního fondu.
Mimolesní zeleň by měla být co nejvíce chráněna, neboť se vyskytuje v omezené míře. V rozsahu
stavby se mimolesní zeleň nevyskytuje. Zeleň je v tomto prostoru představována dřevinami
rostoucímu v navazujícím areálu Olšanských hřbitovů a dále v místě předzahrádek před bytovými
domy. Dále do blízkosti stavby zasahuje jednořadá alej v ulici Křišťanova.
V rámci stavby je navržen ke kácení jeden strom v ulici Křišťanova z důvodu umístění vyhrazeného
stání.
4.1.1.7

Ochrana vod

Území v okolí stavby je odvodňováno do Vltavy (ID hydrologického povodí 3. řádu – 1-12-01). Stavba
se nachází mimo záplavové území vodního toku.
Lokalita stavby náleží k hydrogeologickému rajónu č.6250 Proterozoikum a paleozoikum v povodí
přítoků Vltavy. Kolektor základní vrstvy je nevymezený, tvořený převážně horninami krystalinika,
proterozoika a paleozoika. Hladina spodní vody v kolektoru je volná, převažuje puklinový typ
propustnosti. Stavba se nenachází v území se zvýšenou ochranou vod – v ochranném pásmu vodního
zdroje nebo v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. V těsné blízkosti stavby nejsou evidovány
objekty čerpání podzemních vod. (http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=mp_heis_voda&,
9/2015).
Po dobu stavby bude nutné dodržet tato bezpečnostní opatření:


během výstavby budou prováděny pravidelné kontroly ekologické nezávadnosti dopravních a
stavebních mechanizmů



na ploše ZS budou instalovány záchytné nádoby (plechové s vložkou z vhodného sorbentu)
pod stojící stavební mechanizmy k zachycení úkapů



maziva a paliva ropného původu dle možností nahradit ekvivalentními snáze odbouratelnými
bioprodukty



na ploše ZS bude k dispozici mobilní olejová havarijní souprava obsahující sorpční materiál
(např. písek, piliny, Vapex, Fibroil, SIL PLUS), řezivo, nádoby na sesbíraný produkt, nářadí,
úkapové vaničky, apod.



na ploše ZS budou instalována chemická WC pro příslušný počet pracovníků
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v případě úniku ropných látek budou okamžitě zahájeny sanační práce a s kontaminovanou
zeminou bude zacházeno podle zák. 185/2001 Sb., o opadech, v platném znění
Ochrana zemědělského a lesního půdního fondu

4.1.1.8

Stavba nezasahuje pozemky vedené v KN jako zemědělský půdní fond (ZPF).
Stavba nezasahuje pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Kulturní památky a archeologie

4.1.1.9

Stavba leží v území s památkovou ochranou, realizace se nedotkne žádné nemovité kulturní památky.
Území, ve kterém se stavba pohybuje, je nutné pokládat za území s možnými archeologickými nálezy
ve smyslu §22 odst.2, zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
Stavba se nachází v památkově chráněném území - památková zóna „Vinohrady, Žižkov, Vršovice“ a
dále se dotýká kulturní památky „Olšanské hřbitovy“.
4.1.1.10 Odpady
V průběhu rekonstrukce záměru vzniknou odpady, se kterými je povinností původce odpadu nakládat
dle platné legislativy na úseku odpadového hospodářství. Dle této legislativy je třeba postupovat při
řešení způsobu skladování, dopravy, uložení, využívání, případného odstraňování odpadů.
Nakládání s odpady je v současné době upraveno zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s ním souvisejících vyhlášek (č. 376/2001
Sb., č. 381/2001 Sb., č. 382/2001 Sb., č. 383/2001 Sb., č. 384/2001 Sb., č. 237/2002 Sb., č. 93/2013
Sb.).
4.1.1.11

Hluk

Ochrana před hlukem vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a jeho novely
č. 274/2003, v platném znění. Pro dopravní hluk je významný především §30 a §31 tohoto zákona,
který hovoří o povinnosti správců pozemních komunikací či železnic technickými opatřeními zajistit,
aby hluk nepřekračoval hygienické limity stanovené prováděcím předpisem.
Podrobně ochranu před hlukem upravuje Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Toto nařízení vlády zpracovává příslušné předpisy Evropských
společenství a upravuje hygienické limity hluku pro chráněný vnitřní prostor staveb, chráněný
venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor. Dále upravuje hygienické limity vibrací pro
chráněný vnitřní prostor staveb.
Důvodem realizace záměru je snížení hladiny emitovaného hluku z komunikace.
4.1.1.12

Vliv na ovzduší

Ovlivnění kvality ovzduší lze rozdělit na dvě části, a to jednak po dobu provádění stavby a po
dokončení stavby.
Ovlivnění kvality ovzduší v průběhu stavby
Hlavním zdrojem znečištění ovzduší při realizaci budou vlastní stavební práce, přesun materiálů a
pohyb stavebních mechanizmů. Při realizaci budou stavební práce prováděny postupně, stavební
odpad bude odvážen a na staveniště dopravován nový stavební materiál.
Je nezbytné minimalizovat znečištění ovzduší a to zejména organizačními opatřeními:
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udržováním techniky v dobrém technickém stavu a čistotě

Všechna tato opatření jsou v kompetenci dodavatele stavby. Zodpovědným pracovníkem za jejich
dodržování je stavbyvedoucí. Při dodržování uvedených opatření lze vliv emisí tuhých látek (zejména
prach) na okolí považovat za nepodstatný.
Nejvyšší hodnoty škodlivých látek se vyskytují v topné sezóně, tedy v zimní polovině roku při
nepříznivých rozptylových podmínkách (velmi slabé proudění, teplotní inverze atd.). Hlavní podíl
stavebních prací bude (dle přípravy a organizace výstavby) proveden mimo toto exponované období.
Ovlivnění kvality ovzduší po dokončení stavby
Po realizaci stavby dojde k mírnému zlepšení kvality ovzduší z důvodu odstranění lokálních závad
stávající vozovky a tím zvýšení plynulosti provozu.
4.1.1.13

Vztah k procesu EIA

Dle přílohy č.1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,
nepodléhá záměr „Jičínská 2. etapa - odstranění hluku Praha 3“ posouzení z hlediska vlivu na životní
prostředí ani zjišťovacímu řízení.

4.1.2

Majetkoprávní podklady

Pro získání majetkoprávních podkladů byly využity veřejně přístupné informace o pozemcích. Seznam
dotčených pozemků je uveden v části D.1 Záborový elaborát.

4.1.3

Stávající inženýrské sítě

V rámci projektu byl zpracován průzkum stávajících inženýrských sítí. Soupis inženýrských sítí
v zájmovém území je součástí samostatné přílohy D.2 Stávající inženýrské sítě. Vyhodnocení
průzkumu s ohledem na nutnost přeložek inženýrských sítí je v kapitole 6.7 této zprávy.

4.1.4

Intenzity dopravy

Na základě podkladů od TSK hl. m. Prahy – ÚDI byly získány intenzity dopravy prostřednictvím
grafikonu křižovatky 3017 Vinohradská – Jičínská, který je znázorněn na následujícím obrázku.
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Obrázek 4: Grafikon křižovatky Vinohradská - Jičínská

4.1.5

Cyklogenerel

V rámci platného územního plánu hl. m. Prahy je Jičínskou ulicí výhledově navrhována cyklotrasa,
která prochází Lucemburskou ulicí a dále pokračuje přes Olšanské náměstí a Prokopovu ulici do
lokality „Dolní Žižkov“. Viz. následující obrázek (návrh cyklotrasy zakreslen zelenou tečkovanou
čarou).

Obrázek 5: Územní plán sídelního útvaru hl.m. Prahy
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Na následujícím obrázku je zachycen systém celoměstských cyklotras. Fialovou čarou jsou
zakresleny páteřní cyklotrasy (A1-A50) a oranžovou barvou hlavní cyklotrasy (A101 – A509).
V blízkosti stavby je vedena Vinohradskou ulicí páteřní cyklotrasa A24 (Újezd – Můstek – Dolní
Počernice – Královice). Olšanskou a následně ulicí Prokopova hlavní cyklotrasa A243 (Vinohrady,
Řípská – Havlíčkovo náměstí – Koněvova pod Vítkovem).

Obrázek 6: Systém celoměstských cyklotras

4.1.6

Parkování

V současné době je v Jičínské ulici vymezeno placené a rezidentní stání (modré a zelené zóny). Stání
je vymezeno dopravním značením jako podélné s částečným stáním na chodníku. V blízkosti ulice
Křišťanova je vyhrazeno stání pro osobu s omezenou schopností pohybu a orientace.
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Obrázek 7: Systém parkování Praha 3

4.1.7

Terénní průzkum a fotodokumentace

Součástí přípravných projekčních prací byl terénní průzkum s pořízením fotodokumentace.
Fotodokumentace je obsažena v části 12 této zprávy.

4.2

Související stavby

V rozsahu stavby v současné době probíhá zpracování PD na stavby:
Úprava VO v Jičínské ulici - zpracovatel ELTODO 09/2016
Jedná se o koordinaci umístění VO v rozsahu stavby. Na základě požadavku pracoviště IPR hl. m.
Prahy byla navržena integrace stožárů VO+TV se zachováním polohy stávajících stožárů TV. V rámci
přípravných projekčních prací byl proveden světlený výpočet dle ČSN EN 12464-2 na základě
požadavků zástupců MČ Praha 3 prověřit vliv nežádoucího osvětlení protilehlých bytů s negativním
výsledkem. Na základě světleného výpočtu bylo v rámci studie uvažováno se zachováním stožárů VO
v přibližně stávající poloze.
Technicko lokalizační studie veřejných prostor v ulicích Táboritská a Ondříčkova (oblast Bezovka,
centrum Olšanka) – zpracovatel Sinpps s.r.o. 08/2014
Jedná se o koordinaci předmětné stavby na styku s Olšanským náměstím. Z důvodu pokračování
příčného uspořádání navrženého v Jičínské ulici došlo k následné úpravě již zpracované PD této
stavby. Úprava se týkala řešení autobusové zastávky „Olšanské náměstí“ a vedení jízdního pruhu ve
směru k ulici Vinohradská.
Úpravy zahrnují oddělení kolejové a nekolejové dopravy na styku s Olšanskou ulicí. Jízdní pruh bude
samostatně veden mimo tramvajové těleso. Z tohoto důvodu dochází k prodloužení přechodu pro
chodce na délku 15m, což splňuje ČSN 73 6110, čl.10.1.3.4.4. Popř. je možné mezi jízdní pruh a
tramvajové těleso umístit ochranný ostrůvek. Mimo přechod pro chodce bude umístěna zvýšená
tvarovka v poloze mezi jízdním pruhem a přilehlou kolejí tramvajové trati. Umístění tvarovky bude
odpovídat ČSN 28 0318. Tvarovka bude zabraňovat nájezdu vozidel na tramvajový pás již od
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křižovatky s ulicí Olšanská. Navazující autobusová zastávka „Olšanské náměstí“ je navržena v jízdním
pruhu a dispozičně tak odpovídá autobusové zastávce „Flora“.
Součástí předmětné stavby je samostatná investice DP hl. m. Prahy, která zahrnuje výměnu materiálu
kolejového svršku tramvajové trati v Jičínské ulici. Jedná se o výměnu kolejnic, upevňovacích uzlů a
jejich výšková a směrová rektifikace. Stávající betonová deska tramvajové trati zůstane dle informace
správce zachována.

5 Charakteristika území
Zájmová oblast se nachází na území městské části Praha 3. V území s funkčním využitím ploch:
vybraná komunikační síť, čistě obytné území, všeobecně obytné území, parky, historické zahrady a
hřbitovy, všeobecně smíšené území.
V rámci územního plánu je v předmětném úseku Jičínské ulice vyznačena cyklistická trasa v návrhu.
Dle cyklogenerelu je uvažováno se společným provozem cyklistů a pěších v přidruženém dopravním
prostoru.
Do obvodu stavby zasahuje návrh celoměstského systému zeleně, který propojuje Náměstí Jiřího
z Poděbrad s areálem Olšanských hřbitovů prostřednictvím Lucemburské ulice.

6 Základní údaje navrženého prostorového uspořádání
Studie řeší Jičínskou ulici v rozsahu dlážděné vozovky, která odpovídá úseku Lucemburská –
Olšanské náměstí. S ohledem na prostorové uspořádání Jičínské ulice byla navržena varianta, která
respektuje stávající vedení tramvajové trati s rozšířením chodníku na straně areálu Olšanských
hřbitovů, umístěním parkovacího zálivu na úkor stávající vozovky a umožňuje plynulé napojení na již
realizovaný úsek Jičínské ulice.
Trasa navrženého řešení je shodná a odpovídá ose stávající tramvajové trati. Na svém začátku,
v křižovatce Jičínská – Lucemburská je napojena na již realizovaný úsek Jičínské ulice, na opačném
konci navazuje na úpravu v křižovatce Jičínská – Olšanská.

6.1

Obecný popis

Směrem k ulici Lucemburská je navržen tramvajový pás nepojížděný nekolejovou dopravou, oddělený
betonovou tvarovkou, navazující jízdní pruh a chodník.
Směrem k Olšanskému náměstí je navržen tramvajový pás pojížděný nekolejovou dopravou a
parkovací zálivy. Na chodníku se počítá se smíšeným pohybem cyklistů a chodců

6.2

Směrové a výškové řešení trasy

Směrově je trasa umístěna do stávající osy tramvajového pásu. Trasa je tvořena přímou dl. 272,88m.
návrh nivelety odpovídá stávajícímu stavu s ohledem na návaznost na jednostrannou zástavbu a areál
Olšanských hřbitovů. Niveleta v celé délce klesá směrem k Olšanskému náměstí o max. sklonu
6,31%.
Směrové vedení trasy je patrné z přílohy B.4 Situační výkres ulice Jičínská.
Výškové vedení trasy je patrné z přílohy B.6 Podélný profil.

6.3

Šířkové uspořádání

V rámci studie je navrženo následující příčné uspořádání:
Směrem k ulici Lucemburská


Tramvajové těleso

4,0 m



Jízdní pruh

3,0 m

13

Studie proveditelnosti a
účelnosti

Jičínská 2. etapa – odstranění hluku Praha 3
A Souhrnná technická zpráva



Odvodňovací proužek:

0,50 m



Chodník:

2,98 – 3,08 m

Tramvajový pás je od vozovky oddělen tvarovkou pro oddělení kolejové od nekolejové dopravy.
Chodník bude od pruhu jízdního pruhu oddělen kamenným obrubníkem výšky 0,15m.
Směrem k Olšanskému náměstí:


Jízdní pruh

3,0 m



Odvodňovací proužek:

0,50 m



Parkovací záliv

2,25 m



Chodník:

3,25 – 3,75 m

Chodník bude od parkovacího zálivu oddělen kamenným obrubníkem výšky 0,10m.
V rámci návrhu dispozičního uspořádání Jičínské ulice dojde k odstranění stávajícího placeného
parkovaní (zelená zóna) a k přesunu rezidentního stání na opačnou stranu ulice (modrá zóna).
Vyhrazené parkovací stání pro osobu s omezenou schopností pohybu a orientace bude přesunuto do
ulice Křišťanova.
Povrch vozovky se předpokládá asfaltový, nepojížděný tramvajový pás a parkovací stání se
předpokládá ze žulové dlažby ve skladbě obdobné jako v navazující Lucemburské ulici. Povrch
chodníků je navržen z kamenné mozaiky v barevném uspořádání odpovídající chodníkům
v Lucemburské ulici. Prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (varovné a signální
pásy) budou realizovány obdobně jako v případě přechodu přes Lucemburskou ulici. Obrubníky
oddělující vozovku, parkovací stání a chodníky budou žulové v max. míře využité stávající. Použití
výše uvedených prvků (tvar, barva, barevné členění povrchu chodníku) podléhá schválení místně
příslušného úřadu zajišťujícího památkovou péči v dané lokalitě.
Dispoziční uspořádání je patrné z přílohy B.4. Situační výkres ulice Jičínská, šířkové uspořádání je
patrné z přílohy B.5 Vzorový příčný řez.

6.4

Zemní práce

Zemní práce se budou odehrávat v rozsahu odstranění stávající konstrukce vozovky, chodníků a
provedení případných sanací. Návrh vozovek včetně skladby je patrný z přílohy B.5 Vzorový příčný
řez. V dalším projektovém stupni je nutné ověřit návrh výpočtem na základě zjištěných charakteristik
podloží vozovky a parametrů skladby dopravy.

6.5

Odvodnění

Odvodnění bude v celém rekonstruovaném úseku řešeno prostřednictvím uličních vpustí napojených
na dešťovou kanalizaci. Vpusti jsou umístěny v odvodňovacím proužku. Na úrovni studie se
předpokládají vpusti s kalovým košem a usazovacím prostorem. Odvodnění pláně vozovky bude
řešeno prostřednictvím podélných trativodů napojených dle požadavku správce kanalizace do vpustí,
popř. do jednotlivých přípojek vpustí.

6.6

Ostatní objekty

Oproti stávajícímu stavu dojde ke zvětšení šířky chodníku u zdi areálu Olšanských hřbitovů a zúžení
šířky chodníku podél zástavby (nejvíce se zúžení projevuje ve spodní části v blízkosti Olšanského
náměstí). V poloze stávajících chodníků je vedeno veškeré kabelové vedení. Z tohoto důvodu jsou
v úsecích zúženého chodníku navrženy přeložky kabelových sítí technického vybavení do prostoru
nově navržených chodníků. Poloha veškerého trubního vedení bude zachována stávající.
Na základě výsledku světleného posudku bude zachována stávající poloha VO. Založení stožárů VO
a TV bude z prostorových důvodů na pilotách.
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6.7

Přeložky a ochrana stávajících inženýrských sítí

Na základě zpracovaného průzkumu stávajících inženýrských sítí ve vymezeném zájmovém území je
v následujícím seznamu proveden výčet zasažených inženýrských sítí, které budou zasaženy v rámci
stavby. Podklady od správců jednotlivých inženýrských sítí jsou obsaženy v části D.2 Stávající
inženýrské sítě. Jedná se o následující podzemní sítě technického vybavení:


Křížení a souběh s vodovody a jednotnou kanalizací Pražských vodovodů a kanalizací, a.s.
Jičínskou ulicí prochází hlavní vodovodní přivaděč DN 800. Na úrovni studie se nepředpokládá
jeho dotčení stavbou.



Křížení a souběh s podzemním silovým a sdělovacím vedením PRE distribuce, a.s. (kabely
VN, NN, SDK, kabelové vedení provozů). Jedná se páteřní síť od trafostanice v Jičínské ulici
po obou stranách uličního prostoru.



Souběh se sdělovacím vedením TSK hl. m. Prahy – 7100, oddělení telematických systémů



Souběh se sdělovacím optickým a metalickým vedením České telekomunikační infrastruktury
a.s.



Křížení a souběh s plynovodem STL, NTL Pražské plynárenské distribuce a.s.



Souběh s kabelem veřejného osvětlení ELTODO CITELUM, s.r.o.



Souběh se silovými kabely DP hl. m. Prahy

Jedná se o následující nadzemní sítě technického vybavení:


Souběh s trakčním vedením tramvajové trati DP hl. m. Prahy, a.s.

V rámci stavby jsou navrženy přeložky kabelových vedení do polohy nově navržených
chodníků. Poloha potrubního vedení - vodovody, kanalizace, plynovod zůstane zachována stávající.
Realizací stavby dojde k umístění nových sloupů trakčního vedení s integrovaným veřejným
osvětlením.
Pro účely odhadu nákladů jednotlivých variant byla stavba předběžně rozdělena na stavební objekty
řady:
1. 000 – Objekty přípravy staveniště
2. 100 – Objekty pozemních komunikací
3. 300 – Vodohospodářské objekty
4. 400 – Elektro a sdělovací objekty
5. 650 – Objekty drah
Objektová skladba je stanovena orientačně – v rozsahu odpovídajícímu stupni projektové
dokumentace. Rozsah přeložek jednotlivých inženýrských síti je stanoven předběžně! Podrobné
technické řešení jednotlivých přeložek inženýrských sítí bude předmětem dalšího stupně PD.

6.8

Návrh organizace výstavby

Na úrovni studie je uvažováno s úplnou uzavírkou Jičínské ulice v předmětném úseku se zachováním
pouze tramvajového provozu. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Vinohradská, Jana Želivského a
Olšanská. V rámci stavy dojde k omezení přístupu do areálu Olšanských hřbitovů z Jičínské ulice.
Povinností zhotovitele bude naplánovat příslušné stavební práce tak, aby byla doba objízdných tras a
případných částečných uzavírek minimalizována.
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7 Soupis a zhodnocení rizik
Rizika pro uskutečnění záměru výše uvedené stavby jsou druhu:


Rizika při projednání akce



Rizika při výstavbě



Rizika při užívání stavby.

7.1

Rizika při projednání akce



Nemožnost získání souhlasu od dotčeného orgánu státní správy (Jedním z možných
problémů může být omezení parkování, popř. další požadavky DOSS, které budou v rozporu
s možností realizace záměru.)



Problematika návrhu přeložek inž. sítí. (Problémy může vyvolat šířka chodníku, která může
neumožňovat zachovat nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu sítí dle ČSN 73 6005,
včetně změn).



Problematika při projednávání napojení navazující zástavby na nově umístěné inž. sítě.
(Problémy může vyvolat projednávání úprav jednotlivých přípojek inž. sítí se soukromými
vlastníky).

7.2


7.3


Rizika při výstavbě
Omezení dopravy (Úplná uzavírka úseku může vyvolat nadměrnou zátěž
zbývající komunikační síti, především se jedná o úseky vytipované pro objízdnou trasu.)

ve

Rizika při užívání stavby
Dopravní režim (Konkrétně se jedná o úpravu na obou koncích řešené stavby – najíždění
(sjíždění) vozidel na (z) tramvajový pás. Manévr může vyvolat nebezpečí střetu vozidlo x
tramvaj. Dalším nebezpečím může být najíždění a opouštění parkovacích stání do prostoru
tramvajového pásu)

8 Celkové posouzení
Při celkovém posouzení je potřeba vzít v úvahu rizika uvedená v předešlé kapitole a následující
hodnotící kritéria:


Dopravně technická hlediska (příčné uspořádání dopravního prostoru, režim provozu
kolejové a nekolejové dopravy, možnost parkování)



Hlediska zřizovatele (stavební náklady, náklady na údržbu, projednatelnost stavby
s dotčenými orgány, doba výstavby + omezení provozu)



Hlediska uživatele (bezpečnost provozu)



Hlediska ekologická (vliv stavby na životní prostředí)



Hlediska celospolečenská (zásah stavby do území, architektonické a estetické řešení)

9 Údaje o splnění a zapracování požadavků dotčených
orgánů státní správy a správců inženýrských sítí
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10 Závěr a doporučení pro další stupeň PD
Bude doplněno po ukončení inženýrské činnosti.
Pro další stupeň PD doporučuje projektant zpracovat následující průzkumy:
Geodetické zaměření
Průzkum inženýrských sítí
Průzkum souvisejících investic v dané lokalitě
Stavebně technický průzkum založení zdi Olšanských hřbitovů
Průzkum stávajícího odvodnění
Akustická studie
V rámci dalšího stupně je nutné předmětnou stavbu zkoordinovat se stavbou: „Veřejné prostory
v ulicích Táboritská a Ondříčkova (Oblast Bezovka, centrum Olšanka)“
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Vyhláška č. 398/2009 sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb

8.

Směrnice pro dokumentaci staveb PK (včetně dodatku č.1)

11.2 Internetové stránky
1.

http://maps.google.com

2.

http://www.katastralni-mapy.com/

3.

http://geoportal.cuzk.cz

4.

http://geoportal.cenia.cz - portál veřejné správy

5.

http://www.natura2000.cz - stránky AOPK ČR - stránky MŽP ČR, mapové aplikace

6.

http://heis.vuv.cz
hydroekologický
vodohospodářského T.G.Masaryka

7.

http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html - VÚV T. G. Masaryka –
záplavová území

8.

http://voda.mze.cz - vodohospodářský informační portál

9.

http://monumnet.npu.cz/monumnet.php - národní památkový ústav

informační

systém

Výzkumného

ústavu

10. http://mapy.nature.cz/- mapové služby ochrany přírody
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11.3 Normy, TP a VL
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1.

ČSN 28 0318 Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na
tramvajových drahách (březen 2015)

2.

ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací (říjen 2008)

3.

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (leden 2006) – včetně změn

4.

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích (červen 2012)

5.

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (únor 2010)

6.

TP 171 Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací
(leden 2005)
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12Fotodokumentace

Obrázek č. 1 – Rozhraní vozovky v blízkosti křižovatky s Olšanskou ulicí

Obrázek č. 2 – Rozhraní vozovky v blízkosti křižovatky s Lucemburskou ulicí
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Obrázek č. 3 – Podélná stání při zástavbě

Obrázek č. 4 – Vyhrazené stání v blízkosti křižovatky s ulicí Křišťanova
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Obrázek č. 5 – Vjezd do areálu Olšanských hřbitovů

Obrázek č. 6 – Parkovací stání u činžovních domů č.o. 47 a 49
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Obrázek č. 7 – Vjezd do domu č.o. 29.

Obrázek č. 8 – Vjezd do domu č.o. 33
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Obrázek č. 9 – Varovné a signální pásy v křižovatce s ulicí Lucemburská

Obrázek č. 10 – Varovné a signální pásy v křižovatce s ulicí Křišťanova
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Obrázek č. 11 – Podélná stání při hřbitovní zdi

Obrázek č. 12 – Křižovatka s ulicí Lucemburská
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Obrázek č. 13 – Křižovatka s ulicí Křišťanova

V Plzni 07/2016

Ing. Lukáš Páník
Vedoucí skupiny železničních staveb
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