PASPORT VYBRANÝCH KOMUNIKACÍ

Město Černošice
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PREAMBULE
Předmětem tohoto dokumentu je popis a fotodokumentace stávajícího stavu vybraných komunikací
města Černošic a návrh způsobu jejich opravy, dostavby či nové výstavby.

CÍL
Dostavba nebo rekonstrukce jednotlivých ulic základního a vedlejšího dopravního systému města
Černošice v nejkratším termínu s nejmenšími finančními prostředky.
ZPŮSOB DOSAŽENÍ CÍLE
Rozsah a způsob opravy, nebo výstavby nových vozovek, chodníků a řešení odvodu dešťových
vod jsou důležitým výběrovým hlediskem, od něhož se odvíjí potřebná výše vynaložených
finančních prostředků. Podle souhrnu nutných pracovních úkonů při zachování optimální kvality
lze pro požadované opravy obecně stanovit škálu pěti cenových kategorií.
I.kategorie- minimální frézování, jednostranná rektifikace obruby, nový obrus 40-50mm
II.Kategorie- větší rozsah frézování, nebo nový jednostranný obrubník, nový obrus 40-50mm
III.Kategorie- kompletní rozsah frézování nebo doplnění výtluků ložné vrstvy, oboustranná
rektifikace nebo stavba obrub a žlabů, nový obrus 40-50mm
IV.kategorie- projektová dokumentace, kompletní frézování obrusu, nové obrubníky, nové
chodníky, nové žlaby, spodní štěrkové vrstvy, doplnění spodní vrstvy asfaltových směsí, nový obrus
V.kategorie – projektová dokumentace, kompletní provedení všech nových konstrukčních vrstev
vozovky včetně odstranění původních konstrukčních vrstev, chodníků a odvodňovacích prvků

VÝBĚR ULIC DO PASPORTU A JEJICH ROZDĚLENÍ DLE PRIORITY
Zásadním hlediskem pro zařazení konkrétních ulic do tohoto pasportu je kromě špatného stavu
vozovky rozsah obslužnosti každé ulice buď z hlediska počtu obsloužených nemovitostí nebo místní
společensky závažný důvod (např. přítomnost veřejných a kulturních institucí nebo potřeba nové
komunikace pro novou výstavbu bytové zástavby). Vzhledem k počtu potřebných ulic k opravám či
dostavbě dopravní sítě je pasport rozdělen na tři části. První část řeší základní síť ulic, druhá část
řeší navazující síť ulic a třetí část řeší zbývající průjezdní ulice s dosud prašným povrchem.
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PASPORT -

ČÁST I.

ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ SÍŤ ULIC
Páteřní komunikaci tvoří silnice procházející městem Černošice zprvu pod názvem Radotínská,
dále pod názvem Vrážská a nakonec pod názvem Dobřichovická. Tato silnice není předmětem
pasportizace a návrhu na opravy, protože se jedná o majetek středočeského kraje.
Základní síť ulic patřících do majetku města tvoří objízdná trasa propojující všechny části města
po okruhu Dr.Janského-Slunečná-Dobřichovická-Vrážská-Dr.Janského. Střední příčku tohoto
okruhu tvoří ulice Střední spojující ul.Vrážskou s ul.Školní a kolmé propojení po trase HusovaVrážská-Mokropeská-Školní-Dr.Janského a po trase Vrážská-Kladenská-K Lesíku-Dr.Janského.Do
základní sítě pak počítáme i vnitřní malé okruhy po trase Školní-Chebská-Mostecká-PardubickáŠkolní a okruh po trase Vrážská-Komenského-Na Poustkách-V Kosině-Jansova-Komenského .Do
základní sítě patří i dokončení kvalitních povrchů spojovacích ulic kolem správního centra
města,tj.ulice Fügnerova,Poštovní,Riegrova,Pod Horkou a centrální část ulice Karlštějnská.Jako
poslední je do základní sítě k brzké realizaci přidáno i propojení stavebních pozemků nové výstavby
po trase Dobřichovická –Javorová(Lipová)-Slunečná-Dobřichovická.
Do základní sítě kromě výše uvedených ulic patří i již zcela dokončená oprava ulice Karštejnská a
z většiny dokončená ul.Karlická, které z tohoto důvodu nejsou zahrnuty do pasportizace.
Výčet zpracovaných ulic nebo jejich částí
Dr.Janského (kategorie I.,III. a IV.)
K Lesíku (kategorie I.)
Husova (kategorie I. A III.)
Školní (kategorie I.)
Javorová (kategorie V.)
Komenského (kategorie V.)
Jansova (kategorie II. A V.)
V Kosině (kategorie V.)
Na Poustkách (kategorie III.)
Pod Horkou (kategorie II.)
Riegrova (kategorie I.)
Poštovní (kategorie I.)
Střední (kategorie I. A IV.)
Chebská (kategorie IV.)
Mostecká (kategorie III.)
Pardubická (kategorie II. a V.)
Celkem

část v délce 929m
360m
část v délce 948m
část v délce 406m
722m
část v délce 527m
část v délce 105m
281m
197m
239m
část v délce 133m
část v délce 402m
1 221m
331m
173m
413m
7 387m
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Typický stav vozovky pro opravu v kategorii I.

Ulice Střední, první úsek
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Typický stav vozovky pro opravu v kategorii II.

Ulice Pod Horkou
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Typický stav vozovky pro opravu v kategorii III.

Dr.Janského, poslední úsek
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Typický stav vozovky pro opravu v kategorii V.

Ulice Jansova - ul.Komenského
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STANOVENÍ CENOVÉ RELACE NÁKLADŮ DLE KATEGORIZACE OPRAV
(jako porovnávací základna pro všechny cenové kategorie je brán 100m vozovky v šíři 5m (s
výjimku náměstí) s jednostranným chodníkem šíře 150cm a v silničním obrubníku s nášlapem
12-15cm bez zahrnutí nového povrchu chodníku (s výjimkou náměstí) , rektifikace povrchových
znaků inženýrských sítí a veškerých nákladů na odvoz a uložení odpadu)

KATEGORIE I.
Příklad I.-1. (K Lesíku,Školní)
Frézování tl.40mm v rozsahu 40% plochy
200 x 65 =
13 000,spojovací postřik 0,3kg/m2
500 x 20 =
10 000,obrusná vrstva ACO 11 v tl.40mm
500 x 250 =
125 000,10% plochy vyrovnávka výtluků
100 x 200 =
20 000,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= 404,-Kč/m2 s DPH
Celkem
168 000 : 500
= 336,- Kč/m2 bez DPH
Příklad I.-2. (Husova)
frézování tl.40mm v rozsahu 40% plochy
200 x 65 =
13 000,rektifikace žul.dvořádku do betonového lože v rozsahu 20% délky
40 x 400 =
16 000,spojovací postřik 0,3kg/m2
500 x 20 =
10 000,obrusná vrstva ACO 11 v tl.40mm
500 x 250 =
125 000,10% plochy vyrovnávka výtluků 30mm
50 x 200 =
10 000,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= 418,-Kč/m2 s DPH
Celkem
174 000 : 500
= 348,- Kč/m2 bez DPH
Příklad I.-3.(Poštovní)
frézování 40mm
200 x 65 =
32 500,spojovací postřik 0,3kg/m2
500 x 20 =
10 000,obrusná vrstva ACO 11 v tl.40mm
500 x 250 =
125 000,10% plochy vyrovnávka výtluků
50 x 200 =
10 000,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= 426,-Kč/m2 s DPH
Celkem
177 500 : 500
= 355,- Kč/m2 bez DPH
Příklad I.-4.(Riegrova)
Vybourání obruby a položení nové obruby do betonového lože
100 x 400 =
40 000,frézování 40mm 40%plochy
200 x 65 =
13 000,spojovací postřik 0,3kg/m2
500 x 20 =
10 000,obrusná vrstva ACO 11 v tl.40mm
500 x 250 =
125 000,20% plochy vyrovnávka výtluků a u rektifik.obrub 30mm
100 x 200 =
20 000,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= 499,-Kč/m2 s DPH
Celkem
208 000 : 500
= 416,- Kč/m2 bez DPH

Rozpětí nákladů kategorie I.

404-499,-Kč/m2 (s DPH)
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KATEGORIE II.
Příklad II.-1.(Střední)
rektifikace obruby (beton nebo žul.krajník) do betonového lože
100 x 280 =
28 000,očištění povrchu vozovky od volného kameniva
500 x 60 =
30 000,spojovací postřik 0,3kg/m2
500 x 20 =
10 000,obrusná vrstva ACO 11 v tl.40mm
500 x 250 =
125 000,20% plochy vyrovnávka výtluků a u rektifik.obrub 30mm
100 x 200 =
20 000,- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= 512,-Kč/m2 s DPH
Celkem
213 000 : 500
= 426,- Kč/m2 bez DPH
Příklad II.-2. (Pod Horkou)
Frézování tl.40mm v rozsahu 60% plochy
300 x 65 =
19 500,spojovací postřik 0,3kg/m2
500 x 20 =
10 000,obrusná vrstva ACO 11 v tl.40mm
500 x 250 =
125 000,30% plochy vyrovnávka výtluků
300 x 200 =
60 000,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= 515,-Kč/m2 s DPH
Celkem
214 500 : 500
= 429,- Kč/m2 bez DPH
Příklad II.-3.(Pardubická)
Vybourání obruby a položení nové obruby do betonového lože
100 x 400 =
40 000,frézování 40mm 60%plochy
300 x 65 =
19 500,spojovací postřik 0,3kg/m2
500 x 20 =
10 000,obrusná vrstva ACO 11 v tl.40mm
500 x 250 =
125 000,40% plochy vyrovnávka výtluků a u rektifik.obrub 30mm
200 x 200 =
40 000,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= 563,-Kč/m2 s DPH
Celkem
234 500 : 500
= 469,- Kč/m2 bez DPH
Příklad II.-4.(Jansova)
Vybourání obruby a položení nové obruby do betonového lože
100 x 400 =
40 000,frézování 40mm
500 x 65 =
32 500,spojovací postřik 0,3kg/m2
500 x 20 =
10 000,obrusná vrstva ACO 11 v tl.40mm
500 x 250 =
125 000,20% plochy vyrovnávka výtluků a u rektifik.obrub 30mm
100 x 200 =
20 000,přeložení zámkové dlažby chodníku v pruhu 0,5m
50 x 200 = 10 000,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= 570,-Kč/m2 s DPH
Celkem
237 500 : 500
= 475,- Kč/m2 bez DPH

Rozpětí nákladů kategorie II.

512-570,-Kč/m2 (s DPH)
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KATEGORIE III.
Příklad III.-1.(Na Poustkách)
položení nové obruby do betonového lože
100 x 360 = 36 000,vybourání a provedení nového žlabu do betonu šíře 60cm
100 x 420 = 42 000,Položení sadového obrubníku do bet.lože
100 x 260 = 26 000,spojovací postřik 0,3kg/m2
500 x 20 = 10 000,obrusná vrstva ACO 11 v tl.40mm
500 x 250 = 125 000,20% plochy vyrovnávka výtluků a u rektifik.obrub 30mm
150 x 200 = 30 000,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= 646,-Kč/m2 s DPH
Celkem
269 000 : 500
= 538,- Kč/m2 bez DPH
Příklad III.-2.(Husova jen 350cm široká vozovka)
Podélný řez 50mm
100 x 75 =
7 500,Podélné vyfréz. spáry se zálivkou
100 x 75 =
7 500,frézování 50mm
350 x 75 = 26 250,spojovací postřik 0,3kg/m2 160%
560 x 20 = 11 200,odstranění podkl. vrstvy kameniva 50mm a úprava pláně
100 x 250 = 25 000,ložná vrstva ACO 16 50mm
100 x 250 = 25 000,obrusná vrstva ACO 11 v tl.40mm
350 x 250 = 87 500,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= 651,-Kč/m2 s DPH
Celkem
189 950 : 350
= 543,- Kč/m2 bez DPH
Příklad III.-3.(Dr.Janského)
položení nové obruby do betonového lože
100 x 360 =
36 000,frézování 50mm
500 x 75 =
37 500,spojovací postřik 0,3kg/m2 160%
800 x 20 =
16 000,obrusná vrstva ACO 11 v tl.40mm
500 x 250 =
125 000,60% plochy vyrovnávka výtluků a u rektifik.obrub 30mm
300 x 200 =
60 000,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= 659,-Kč/m2 s DPH
Celkem
274 500 : 500
= 549,- Kč/m2 bez DPH
Příklad III.-4.(Mostecká šíře vozovky 400cm)
položení nové obruby do betonového lože
200 x 360 = 72 000,očištění povrchu vozovky od volného kameniva
400 x 60 = 24 000,spojovací postřik 0,3kg/m2 160% plochy
640 x 20 = 12 800,60% plochy vyrovnávka výtluků a u rektifik.obrub 30mm
240 x 200 = 48 000,obrusná vrstva ACO 11 v tl.50mm
400 x 290 = 116 000,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= 818,-Kč/m2 s DPH
Celkem
272 800 : 400
= 682,- Kč/m2 bez DPH

Rozpětí nákladů kategorie III.

646-818,-Kč/m2 (s DPH)

Ing.Jiří Nádvorník - TOK

KATEGORIE IV.

Příklad IV.-1.(Dr.Janského-Masopustní nám. Cca 1200m2)
položení nové obruby do betonového lože
80 x 360 = 28 800,zámková dlažba 80mm barevná
200 x 720 = 144 000,frézování tl. 70-120mm
1200 x 150 = 180 000,infiltrační postřik 0,7kg/m2
1200 x 40 = 48 000,spojovací postřik 0,3kg/m2
1200 x 20 = 24 000,ložná vrstva ACL 16 70mm
1200 x 320 = 384 000,obrusná vrstva ACO 11 v tl.50mm
1200 x 290 = 348 000,dopravní značení v plastu s balotinou
100 x 350 = 35 000,odvodnění UV včetně přípojek
kpl = 150 000,náklady na projekt 15%
0,15 x1 180 000 = 177 000,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= 1 357,-Kč/m2 s DPH
Celkem
1 356 800 : 1200
= 1 131,- Kč/m2 bez DPH
Příklad IV.-2.(Střední)
položení nové obruby do betonového lože
100 x 360 = 36 000,odstranění podkl. vrstvy kameniva 420mm a úprava pláně
500 x 150 = 75 000,Podkladní vrstva ŠD 0/63 20cm
500 x 150 = 75 000,Podkladní vrstva ŠD 0/32 10cm
500 x 90 = 45 000,infiltrační postřik 0,7kg/m2
500 x 40 = 20 000,spojovací postřik 0,3kg/m2
500 x 20 = 10 000,ložná vrstva ACL 16 70mm
500 x 320 = 160 000,obrusná vrstva ACO 11 v tl.50mm
500 x 290 = 145 000,náklady na projekt 15%
0,15 x 566 000 = 85 000,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= 1 562,-Kč/m2 s DPH
Celkem
651 000 : 500
= 1 302,- Kč/m2 bez DPH

Rozpětí nákladů kategorie IV.

1 357-1 562,-Kč/m2 (s DPH)
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KATEGORIE V.

Příklad V.-1.(Komenského -prostor „náměstí“ cca 800m2 včetně chodníků)
vybourání a provedení nového žlabu do betonu šíře 60cm
160 x 420 = 67 200,vybourání a položení nové obruby do betonového lože
160 x 400 = 64 000,zámková dlažba 60mm (30% barevná)
160 x 700 = 112 700,frézování 120mm
480 x 120 = 57 600,odstranění podkl. vrstvy kameniva 380mm a úprava pláně
480 x 190 = 91 200,Podkladní vrstva ŠD 0/63 20cm
480 x 150 = 72 000,Podkladní vrstva ŠD 0/32 15cm
480 x 120 = 57 600,infiltrační postřik 0,7kg/m2
480 x 40 = 19 200,spojovací postřik 0,3kg/m2
480 x 20 = 9 600,podkladní vrstva ACP 22 60mm
480 x 320 = 153 600,ložná vrstva ACL 16 50mm
480 x 290 = 139 200,obrusná vrstva ACO 11 v tl.40mm
480 x 250 = 120 000,dopravní značení v plastu s balotinou
100 x 350 = 35 000,odvodnění UV včetně přípojek
kpl = 150 000,náklady na projekt 15%
0,15 x 1 040 900 = 156 000,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= 1 795,-Kč/m2 s DPH
Celkem
1 196 900 : 800
= 1 496,- Kč/m2 bez DPH

Příklad V.-2.(V Kosině )
položení nové obruby do betonového lože
100 x 360 = 72 000,odstranění podkl. vrstvy kameniva 500mm a úprava pláně
500 x 250 = 125 000,Podkladní vrstva ŠD 0/63 20cm
500 x 150 = 75 000,Podkladní vrstva ŠD 0/32 15cm
500 x 120 = 60 000,infiltrační postřik 0,7kg/m2
500 x 40 = 20 000,spojovací postřik 0,3kg/m2
500 x 20 = 10 000,podkladní vrstva ACP 22 60mm
500 x 320 = 160 000,ložná vrstva ACL 16 50mm
500 x 290 = 145 000,obrusná vrstva ACO 11 v tl.40mm
500 x 250 = 125 000,náklady na projekt 15%
0,15 x 792 000 = 119 000,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= 2 186,-Kč/m2 s DPH
Celkem
911 000 : 500
= 1 822,- Kč/m2 bez DPH
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Příklad V.-3.(Javorová šíře vozovky 3,5m)
položení nové obruby do betonového lože
200 x 360 = 72 000,odstranění podkl. vrstvy kameniva 500mm a úprava pláně
350 x 250 = 87 500,Podkladní vrstva ŠD 0/63 20cm
350 x 150 = 52 500,Podkladní vrstva ŠD 0/32 15cm
350 x 120 = 42 000,infiltrační postřik 0,7kg/m2
350 x 40 = 14 000,spojovací postřik 0,3kg/m2
350 x 20 = 7 000,podkladní vrstva ACP 22 60mm
350 x 320 = 112 000,ložná vrstva ACL 16 50mm
350 x 290 = 101 500,obrusná vrstva ACO 11 v tl.40mm
350 x 250 = 87 500,náklady na projekt 15%
0,15 x 576 000 = 86 000,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= 2 270,-Kč/m2 s DPH
Celkem
662 000 : 350
= 1 891,- Kč/m2 bez DPH

Rozpětí nákladů kategorie V.

1 795-2 270,-Kč/m2 (s DPH)

Rekapitulace cenových kategorií

Kat.I.

Rozpětí

400 - 500,-Kč/m2 (s DPH)

Kat.II.

Rozpětí

500 - 700,-Kč/m2 (s DPH)

Kat.III.

Rozpětí

700 - 1000,-Kč/m2 (s DPH)

Kat.IV.

Rozpětí

1 000 - 1 700,-Kč/m2 (s DPH)

Kat.V.

Rozpětí

1 700 - 2 500,-Kč/m2 (s DPH)

V příloze první části pasportu je 34 stran tabulek a textů a 179 fotografií (CD-R) zpracovaných ulic.
(vše včetně textů a tabulek je na přiloženém CD-ROM)
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Ulice Dr.Janského
Povrch vozovky v celé délce ulice tvoří asfaltový koberec, délka úseku od ul.Školní k ul.Slunečná je 929m

ÚSEK
(vymezení příčnými ulicemi
na střed křižovatky)

délka
m

šířka asfalt.pásu
šířka chodníku cm šířka zel.pásu cm
m
min.

max.

vlevo

vpravo

vlevo

vpravo

vlevo

6,2

150-210

0

0

130-430

0

Školní-K Lesíku
K Lesíku-žel.přejezd

394
20

5,5

žel.přejezd-Srbská

127

5,8

Srbská-Masopustní nám.

š.odvod. žlabu
cm

6,7

140-230

0

0

0

0

Povrchové znaky inž. sítí
ks

vpravo Poklop Hrnek
0

0

8

4

7

3

příčný spád

Hydrant

Ul.vpust

0

4

střecha

0

nová komunikace
jednostranný
střídavý dle zatáček

0

242

5,5

6,4

150-200 180-200

0

470-500

0

0

9

10

2

5

Masopustní nám.-Rumunská(Slunečná) 146

4,2

6,2

150-200 130-240

0-300

0

0

0

6

10

0

5

střecha nakloněná
doleva až
jednostranný vlevo
jednostranný vlevo

1.Komunikace
1.1.Prostorové dispozice
Popis komunikace se netýká úseku mezi ulicemi Vrážská-Školní, protože je relativně nová a , s výjimkou několika lokálních poruch, není třeba do tohoto
úseku investovat. Levá nebo pravá strana v popisu je myšlena ve smyslu postupu po jednotlivých částech-úsecích.
Vlastní vozovka s asfaltovým povrchem je od ulice Školní v šíři 6,2m až po podchod pro pěší pod souběžnou železniční tratí.Od podchodu až po železniční
přejezd se šířka snižuje na 5,5m až k žel.přejezdu.Za přejezdem se šířka z počátečních 5,7m rozšiřuje (zejména v zatáčkách) až 6,7m,aby v rovném úseku
klesl až na 5,5m.V místech parkovacích stání před Masopustním náměstím se opět rozšiřuje až na 6,4m. Ihned za náměstím je však úzké hrdlo široké jen
4,5m v místě zdi budovy, odsazené jen 0-30cm od kraje vozovky (vlevo).Za ní se vozovka postupně rozšiřuje až na 6,2m na konci úseku v křižovatce s
ul.Rumunskou.Na levé straně je nový dlážděný chodník v obrubě s nášlapem 15cm v šíři 210cm (prvních 51m) a v šíři 150 až 160 cm v dalším pokračování
až na železniční přejezd.Chodník je půdorysně přerušen oboustrannými schody do bočního podchodu pod tratí (nebezpečné místo, protože chodci, kteří
nechtějí do podchodu obcházejí vstup po vozovce). Za podchodem je na levé straně v prostoru za chodníkem místo domovní zástavby jen zelený pruh až
ke trati ČD. Za železničním přejezdem začíná dlážděný chodník v obrubě s 15cm nášlapem v šíři 140-230cm.Od ulice Srbská je chodník na levé straně s
povrchem z asfaltu ve starých poškozených betonových obrubnících s kolísavým nášlapem až k Masopustnímu náměstí (pouze s přerušením pro vjezd k
poslednímu domu před náměstím). Na levé straně se chodník objeví jen krátkým vloženým úsekem v délce cca 30m a pak až na konci úseku před

poslednímu domu před náměstím). Na levé straně se chodník objeví jen krátkým vloženým úsekem v délce cca 30m a pak až na konci úseku před
ul.Rumunská. Na pravé straně konec chodníku z ulice Školní pokračuje následným parkovacím stáním ze zatravňovacích tvárnic 18x2,5m se zeleným
pruhem 130cm ke plotu.Dále je pravá strana formou zeleného pruhu šíře cca 4,3m s zatravněným příkopem,přerušovaným vjezdy nebo šotolinovými
parkovacími prostory.Za poslední zástavbou pak pravá strana přechází postupně do zářezu ve svahu až po křižovatku s ul.K Lesíku.Za přejezdem je pravá
strana tvořena loukou až k ul Srbské.Od ulice Srbské začíná zelený pruh s příkopem šíře 470-500cm až k ul.Rumunské (první křížení).Dále až k náměstí je
zpočátku šotolinová,později asfaltová krajnice šíře 120-250cm končící před náměstí asfaltovým parkingem 30x4,8m.21m před náměstím začíná napravo
nový dlážděný chodník v obrubě s nášlapem 15cm,který pokračuje v různé šířce (130-240cm) až k ul.Rumunská,respektive Slunečná.

1.2.Konstrukce vozovky a možnosti opravy,rekonstrukce nebo dostavby
V celém úseku mezi ul.Školní a ul.Slunečná je vozovka konstrukčně provedena z nejméně dvou vrstev z asfaltových směsí.Povrch vozovky je zprohýbán a
částečně i porušen sítí trhlin jednak v důsledku účinku mrazu a jednak nekvalitně provedených oprav povrchu po překopech pro inženýrské
sítě,respektive nedostatečným hutněním spodních vrstev a neošetřením pracovních spar profrézováním se zálivlou asfaltem.
Způsob opravy nebo případné rekonstrukce se odvíjí od výškových poměrů stávajících chodníků,respektive obrubníků a v místě krajnic od výškových
poměrů vjezdů.V zásadě ,vzhledem ke snaze minimalizovat nutné finanční prostředky, je třeba rozdělit ulici na charakteristicky stejné úseky a posuzovat
každý úsek vzlášť.
V úseku od Školní ulice k železničnímu přejezdu vycházet z konstatní výšky obruby nového dlážděného chodníku na levé straně, provést odfrézováním
vyrovnání obrusu do povrchu "pseudo ložné vrstvy" do požadovaného proměnného příčného spádu (od střechy po střídavé jednostranné spády) a se
současným ponížením nášlapu u chodníku z 15cm na 12 cm docílt připravenost pro novou 40mm obrusnou vrstvu s minimálními náklady.Následně
provést rektifikaci povrchových znaků IS (směrem nahoru je vždy levnější,než směrem dolů) a novou obrusnou vrstvu na spojovací postřik.Tento úsek by
spadal do kategorie I. nutných nákladů.
V úseku od železničního přejezdu k ul.Srbská je možné použít rovněž stejný způsob,tj.kategorii I.
V úseku od ul.Srbská po počátek Masopustního náměstí je třeba nejdříve provést nový chodník na levé straně,respektive aspoň položení nového
obrubníku chodníku do požadované nivelety.Následně použít stejný postup jako u předchozího úseku.Takto provedené opravy by spadaly do kategorie II.
nutných nákladů.
Prostor Masopustního náměstí by měl být řešen zcela individuelně na základě projektové dokumentace s ohledem na architekturu , dopravní pohyb
vozidel i pěších a dokonalé odvodnění.Kategorie nákladů IV.
Úsek od Masopustního náměstí po ulici Rumunská,respektive Slunečná, je třeba řešit v návaznosti na nový chodník vpravo, avšak výškové poměry na
levé straně (a nevhodně umístěné odvodnění) neumožní nejlevnější řešení,bude třeba odfrézovat hlubší vrstvu,provést vyrovnávky ložnou vrstvou
asfaltové směsi a teprve následně provést nový obrus.Kategorie nákladů III.

1.3.Konstrukce chodníku a možnosti opravy,rekonstrukce nebo dostavby
Stávající jednostranný nový chodník po levé straně je plně dostačující až k ul.Srbská za železničním přejezdem s vyjimkou nepraktického vstupu do
podchodu, který chodci obcházejí po vozovce.Od ulice Srbská je stávající chodník v asfaltové úpravě nevyhovující jak co do výšky obruby nad vozovkou ,
tak co do nerovnosti a rozbitosti povrchu.Tuto část chodníku je třeba dříve , či později rekonstruovat.Před Masopustním náměstím je třeba doplnir
dlážděný chodník formou vjezdu v celé šířce vjezdu.Vozovka je zde dostatečně široká.Od Masopustního nám. je nový chodník na pravé straně vpořádku a
není třeba ho upravovat.Na levé straně nelze v tomto úseku chodník doplnit v místě úzkého "hrdla" vozovky, dál by bylo spíše lepší zřídit zelený pruh za
obrubou než chodník.
2.Odvodnění
2.1.stávající stav
Podélný spád vozovky je od ulice Školní s výjimkou úseku před poslední zástavbou vlevo před železničním přejezdem (vodorovný) a úseku před
Masopustním náměstím včetně tohoto náměstí (vodorovný) směrem na Masopustní náměstí a konec úseku od ul.Slunečná opět směrem k
Masopustnímu náměstí.Na Masopustním náměstí a ve vodorovném úseku před náměstím je dešťová kanalizace se systémem uličních vpustí na pravé
straně a s jednou vpustí na levé straně náměstí se zaústěním do dešťové kanalizace, na vodorovném úseku před podchodem pod tratí jsou obrubníkové
ul.vpusti vlevo se zaústěním k železniční trati.Příčné spády jsou pak řešeny v souladu se systémem uličních vpustí,nebo otevřených příkopů na pravé
straně oboustranným nebo jednostranným spádem.
2.2.možnosti dostavby
V celém úseku není třeba měnit systém stávajícího odvodnění.Je však nutné obnovit funkci stávajících otevřených příkopů,protože jsou buď přerušeny
přejezdy bez propustků,nebo stávající propustky ani příkopy nejsou čištěny a proto došlo k jejich částečnému ,nebo úplnému zanešení.Toto není třeba
řešit investicemi finančních prostředků na opravy či výstavbu,ale dohlédnout na plnění poviností technických služeb města.

Ulice K Lesíku
Povrch vozovky v celé délce ulice tvoří asfaltový koberec, délka úseku od Dr.Janského k ul.Školní je 360m

ÚSEK
(vymezení příčnými ulicemi
na střed křižovatky)

délka
m

šířka asfalt.pásu
šířka chodníku cm
m

šířka zel.pásu
cm

š.odvod. žlabu
cm

min.

max.

vlevo

vpravo

vlevo

vpravo

vlevo

Povrchové znaky inž. sítí
ks

vpravo Poklop Hrnek

příčný spád

Hydrant

Ul.vpust

Dr.Janského-Pod Višňovkou

30

5,5

6,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

jednostranný
vlevo

Pod Višňovkou-Pod Školu

98

5,5

6,0

150

0

0

0

0

0

0

1

0

2

jednostranný
vlevo

Pod Školou-Školní

232

5,5

6,5

130-150 130-140

0

140-160

0

0

2

0

0

jednostranný
vlevo a od
acodrain
pravotočivé
zatáčky (včetně)
vpravo

1.Komunikace
1.1.Prostorové dispozice
Popis komunikace se týká celého úseku .Levá nebo pravá strana v popisu je myšlena ve smyslu postupu po jednotlivých částech-úsecích.
Vlastní vozovka s asfaltovým povrchem je od ulice Dr.Janského ve stejné šíři 5,5-6,0m až po ul. Školní.Na levé straně je zelený pruh (svah) až k ul.Pod
Višňovkou.Dál je nový dlážděný chodník v obrubě s nášlapem 15cm a šíři 150cm končící 50m za ul.Pod Školou, kde s vyznačeným přechodem pro
chodce přechází chodník vpravo.Za koncem chodníku je kanal.šachta a za ní parkovací stání ze zatravňovacích tvárnic 20,5 x 6,3m.Dál až na
posledních 18,5m před křižovatkou s ul. Školní (hotová nová komunikace v rámci ukončení nového úseku ul.Školní) je zelený pruh.V hotovém úseku
na konci ulice se vrací vyznačeným přechodem chodník na levou stranu , který dál navazuje na nový chodník v ul.Školní. Na pravé straně je zelený
pruh (svah) až k ul.Pod Školou, který pokračuje až k přechodu pro chodce, od kterého nový dlážděný chodník v obrubě s nášlapem 15cm a šíři 130140cm pokračuje v délce 150m .Po té s vyznačeným přechodem pro chodce přechází opět na levou stranu.

1.2.Konstrukce vozovky a možnosti opravy,rekonstrukce nebo dostavby
V celém úseku mezi ul.Dr.Janského a ul.Školní je vozovka konstrukčně provedena z nejméně dvou vrstev z asfaltových směsí.Povrch vozovky je
zprohýbán a částečně i porušen sítí trhlin jednak v důsledku účinku mrazu a jednak nekvalitně provedených oprav povrchu po překopech pro
inženýrské sítě, respektive nedostatečným hutněním spodních vrstev a neošetřením pracovních spar profrézováním se zálivlou asfaltem.
V celém úseku lze vycházet z konstatní výšky obruby nového dlážděného chodníku na obou stranách, provést odfrézováním vyrovnání obrusu do
povrchu "pseudo ložné vrstvy" a do požadovaného proměnného příčného spádu (od střechy po střídavé jednostranné spády) a se současným
ponížením nášlapu u chodníku z 15cm na 12 cm docílt připravenost pro novou 40mm obrusnou vrstvu s minimálními náklady.Následně provést
rektifikaci povrchových znaků IS a novou obrusnou vrstvu na spojovací postřik.Celý úsek by tak patřil do kategorie I. nutných nákladů.
1.3.Konstrukce chodníku a možnosti opravy,rekonstrukce nebo dostavby
Stávající jednostranný nový chodník střídavě vpravo a vlevo s přechody pro chodce je plně dostačující a není nutné ho opravovat.Možné je v dolní
části ulice od ul.Dr.Janského k ulici Pod Višňovkou provést nový chodník jako samostatnou akci, a to po pravé straně s počátkem v ul.Dr.Janského
tak, aby nově vyznačený přechod pro chodce navazoval na chodník na protější straně ul.Dr.Janského,vedoucí k železničnímu přejezdu.
2.Odvodnění
2.1.stávající stav
Podélný spád je v celém úseku směrem k ul. Dr.Janského.Příčný spád je jednostranný vlevo od ul.Dr.Janského až k před poslední pravotočivou
zatáčku, kde se mění na jednostranný vpravo.Mezi ul.Pod Višňovkou a ul. Pod Školou jsou u obruby na levé straně dvě uliční vpusti (značně
neudržované) a na konci úseku je přes celou šíři vozovky nový ACODRAIN.Není zcela jasné, kam jsou zaústěny stávající UV, stejně jako průběh
zaústěné dešťové kanalizace z ulic Školní a Kladenská .
2.2.možnosti dostavby
V celém úseku není třeba měnit systém stávajícího odvodnění.Je však nutné obnovit funkci stávajících uličních vpustí ( nejsou čištěny a proto došlo k
jejich částečnému ,nebo úplnému zanešení) a prověřit pruběh a stav vodoteče (ať už otevřené či zatrubněné) až k železničnímu přejezdu.Toto není
třeba řešit investicemi finančních prostředků na opravy či výstavbu,ale provést v rámci plnění poviností technických služeb města.

Ulice Husova
Povrch vozovky v celé délce ulice tvoří asfaltový koberec, délka úseku od ul.Alešovy k odbočce na hřiště je 948m

ÚSEK
(vymezení příčnými ulicemi
na střed křižovatky)

délka
m

šířka asfalt.pásu
šířka chodníku cm šířka zel.pásu cm
m

š.odvod. žlabu
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Povrchové znaky inž. sítí
ks

min.

max.

vlevo

vpravo

vlevo

vpravo

vlevo

Hydrant

Ul.vpust

Alešova (*) - Mánesova
Mánesova-B.Němcové
B.Němcové-Sv.Čecha
Sv.Čecha-Jiráskova
Jiráskova-Bezručova
Bezručova-Arbesova
Arbesova-Majakovského
Majakovského-Olbrachtova
Olbrachtova-Kolárova

59
60
68
108
130
25
117
51
77

5,0

5,2

0

130

290

0

0

0

2

5

2

0

střecha

5,2

5,3

0

150

250

0

0

0

1

4

1

0

střecha

5,0

5,0

0

140

250

0

0

0

1

3

0

0

střecha

5,0

5,1

0

135-150 220-250

0

30

40

0

5

1

1

střecha

5,2

5,2

0

120-140 120-220

0

60

0

0

3

0

1

střecha

5,2

5,2

0

220

0

0

1

3

0

0

střecha

5,2

5,2

0

0

0

2

3

1

2

střecha

4,8

5,0

0

150

240-300

20-50

0

0

1

3

0

0

střecha

5,0

5,2

0

140

180-300 50-180

0

0

2

0

0

0

střecha

Kolárova-odbočka ke hřišti

253

2,5*

3,50

0

0

0

0

5

3

0

0

160

0

150-160 100-190 100-190

0

0

vpravo Poklop Hrnek

příčný spád

100mstřecha
153m vpravo

1.Komunikace
1.1.Prostorové dispozice
Popis komunikace se týká celého úseku s výjimkou úseku ul.Vrážská-počátek křižovatky s ul.Alešova, kde končí nově zrekonstruovaný úsek
ul.Husova s přilehlými parkovacími stáními.Levá nebo pravá strana v popisu je myšlena ve smyslu postupu po jednotlivých částech-úsecích.
Fotodokumentace je řazena ve stejném směru postupu jednotlivými úseky , avšak některé fotografie jsou z pohledu v protisměru.
Vlastní vozovka s asfaltovým povrchem je od ulice Alešova až po ulici Kolárova ve stejné šíři 5,0-5,2m s výjimkou úseku mezi ul.Majakovského a
ul.Olbrachtova (zúžení na 4,8m) a na konci úseku před Kolárovou ul. na posledních 10 metrech se zúžením až na 4,4m.Od ulice Kolárova až k nové
uličce ke sportovišti je vozovka široká 3,5m s tím ,že původní povrch je široký jen cca 2,5m,protože oprava po kanalizaci v podstatě není provedena.
Na levé straně je zelený pruh od ul.Alešova až k ul. Bezručova v proměnné šíři 120-290cm v závislosti na osové nebo mimoosové umístění vozovky v
prostoru mezi ploty.Úsek mezi ul.Bezručova a ul. Arbesova je prakticky jen velká křižovatka téměř celá v asfaltovém povrchu.Od ul.Arbesova až po
ul.Kolárova je na levé straně opět zelený pás proměnné šířky 100-300cm.Poslední úsek má na levé straně louku. Na pravé straně je nový dlážděný
chodník v obrubě s nášlapem 15cm od ul.Alešova až po ulici Kolárova s tím,že od ulice Arbesova se objevuje odsazení chodníku od vozovky
vloženým zeleným pásem proměnné šířky 20-220cm .Od ulice Kolárova je na pravé straně louka.

1.2.Konstrukce vozovky a možnosti opravy,rekonstrukce nebo dostavby
V úseku mezi ul.Alešova až po ul.Kolárova je vozovka konstrukčně provedena pravděpodobně jen v jedné vrstvě z asfaltových směsí s pozdější
opravou tenkou vrstvou obrusu ,navíc půdorysně do oboustranného dvouřádku z velkých žulových kostek.Pozdějšími opravami je v mnohých
místech přes žulové kostky přetažena nová tenká vrstva asfaltové směsi,která je na mnohých místech odlámána.Povrch vozovky je kromě lokálních
výtluků částečně porušen sítí trhlin jednak v důsledku účinku mrazu a jednak nekvalitně provedených oprav povrchu po překopech pro inženýrské
sítě,respektive nedostatečným hutněním spodních vrstev a neošetřením pracovních spar profrézováním se zálivlou asfaltem.Na většině plochy pak
již dochází úbytkem asfaltového pojiva k vydrolování kamínků z povrchu vozovky.
V celém úseku až po Kolárovu ulici lze vycházet z konstatní výšky obruby nového dlážděného chodníku na pravé straně, provést odfrézováním
vyrovnání obrusu do povrchu "pseudo ložné vrstvy" většinou pouze v metrovém pruhu u žulových dvouřádků na úroveň -2cm pod niveletu
douřádku.Po odkrytí provést eventuelní výškové urovnání žulového dvouřádku.Následně provést rektifikaci povrchových znaků IS (směrem nahoru
je vždy levnější,než směrem dolů) a novou obrusnou vrstvu tl.40 mm na spojovací postřik se zvýšeným oboustranným spádem (střecha).Celý úsek by
tak stále patřil do kategorie I. nutných nákladů.V úseku od ul.Kolárové k odbočce na hřiště je třeba provést zpevnění špatně opraveného povrchu
nad rýhou knalizace formou podbalu ložné vrstvy v šíři 70-100cm a následný spojovací postřik,po předchozím přizvednutí znaků IS, provést novou
obrusnou vrstvu v tl. 40mm v šíři 350cm (eventuelně rozšířit na 400cm včetně spodní vrstvy).Tento úsek by psadal do III. nákladové kategorie.
1.3.Konstrukce chodníku a možnosti opravy,rekonstrukce nebo dostavby
Stávající jednostranný nový chodník vpravo až k ul.Kolárova je plně dostačující a není nutné ho v zásadě opravovat.V úseku od Kolárovy ul. k
odbočce na hřiště je chodník zatím zcela zbytečný.
2.Odvodnění
2.1.stávající stav
Podélný spád je v úseku Alešova-Mánesova nulový.V úseku Mánesova -Jiráskova je spád k ul.Jiráskové s využitím tohoto spádu oboustranným
částečným odvodněním žlaby na okraji vozovky do dešťové kanalizace v ul.Jiráskova pomocí koncových uličních vpustí.Úsek Jiráskova-Bezručova má
podélný spád opět k ulici Jiráskova , což je opět na levé straně využito odvodňovacím žlabem v celé délce úseku.Spád k Jiráskově ul.pokračuje až
doprostřed úseku ul.Arbesova-Majakovského.Od lomového bodu je spád k ul.Majakovského,kde na levé straně v prostoru křižovatky jsou dvě uliční
vpusti zaústěné na soukromý pozemek vpravo.Od této křižovatky až k odbočce na hřiště je vzrůstající podélný spád k ul.Majakovského. Příčný spád
je střechovitý v celé délce s kolísající velikostí, zejména v křižovatkách.
2.2.možnosti dostavby
V celém úseku není třeba měnit systém možného stávajícího odvodnění.Je třeba tento systém obnovit a doplnit buď otevřenými zelenými
příkopy,nebo odvodňovacími žlaby a to zejména v dostupných spádech z obou stran do ulice Jiráskova.Toto není třeba řešit investicemi finančních
prostředků na opravy či výstavbu (i když i tato varianta je možná odděleně od opravy vozovky), ale provést v rámci práce technických služeb města.

Ulice Školní
Povrch vozovky v celé délce ulice tvoří asfaltový koberec, délka úseku od ul.Kladenské k ul.Dr.Janského je 406m

ÚSEK
(vymezení příčnými ulicemi
na střed křižovatky)

délka
m

šířka asfalt.pásu
šířka chodníku cm
m

šířka zel.pásu
cm

š.odvod. žlabu
cm

min.

max.

vlevo

vpravo

vlevo

vpravo

vlevo

Povrchové znaky inž. sítí
ks

vpravo Poklop Hrnek

příčný spád

Hydrant

Ul.vpust

Kladenská-Berounská

133

6,0

8,0*

0

160

0

0

0

0

2

0

0

1

jednostranný
střídavě dle
zatáček

Berounská-Pardubická

74

6,0

6,0

160

150-200

0

0

0

0

0

0

0

0

jednostranný
vpravo

Pardubická-Střední

107

6,0

6,0

160

0

0

140-160

0

0

2

0

0

0

Střední-Dr.Janského

92

6,0

6,5

200

0

0

150-250

0

0

1

3

0

0

jednostranný
vpravo
jednostranný
vpravo

1.Komunikace
1.1.Prostorové dispozice
Popis komunikace se netýká úseku mezi ulicemi Mokropeská-Kladenská, protože je nový a proto není třeba do tohoto úseku investovat. Levá nebo
pravá strana v popisu je myšlena ve smyslu postupu po jednotlivých částech-úsecích.
Vlastní vozovka s asfaltovým povrchem je od ulice Kladenská ve stejné šíři 6,2m až po ul.Dr.Janského s výjimkou rozšíření v parkovacím stání cca
100m od ul Kladenské vpravo v délce cca 10m o 2,0m ,v místě autobusové zastávky u školy počínající 59m před Pardubickou ulicí o rozměru 29x2m a
rozšíření na 6,5m v místě napojení do ul.Dr.Janského.Na levé straně je zelený pruh přecházející ve svah až 30m před ul Pardubická,kde v rámci
přechodu pro chodce přechází nový dlážděný chodník v obrubě s nášlapem 15cm z pravé na levou stranu a to v šíři 160cm.Chodník po levé straně
pokračuje v šíři 160cm,který se rozšiřuje od ul.Střední na 200cm a pokračuje v této šíři až k ul.Dr.Janského. Na pravé straně začíná nový dlážděný
chodník v obrubníku s nášlapem 15cm od počátku úseku v šíři 160cm ,který se rozšiřuje na počátku autobusové zastávky na 200cm až po přechod pro
chodce.Zde chodník přechází na levou stranu.Dál je jen zelený pruh u pole s vysazenou alejí s osou 80cm od okraje asfaltu.Zelený pruh v šíři 150250cm pokračuje až k ulici Dr.Janského.Na křižovatce je nový chodník i vpravo.

1.2.Konstrukce vozovky a možnosti opravy,rekonstrukce nebo dostavby
V celém úseku mezi ul.Kladenská a ul.Vrážská je vozovka konstrukčně provedena z nejméně dvou vrstev z asfaltových směsí.Povrch vozovky je
zprohýbán a částečně i porušen sítí trhlin jednak v důsledku účinku mrazu a jednak nekvalitně provedených oprav povrchu po překopech pro
inženýrské sítě, respektive nedostatečným hutněním spodních vrstev a neošetřením pracovních spar profrézováním se zálivlou asfaltem.
V celém úseku lze vycházet z konstatní výšky obruby nového dlážděného chodníku na pravé a později na levé straně, provést odfrézováním vyrovnání
obrusu do povrchu "pseudo ložné vrstvy" do požadovaného proměnného příčného spádu (od střechy po střídavé jednostranné spády) a se současným
ponížením nášlapu u chodníku z 15cm na 12 cm docílt připravenost pro novou 40mm obrusnou vrstvu s minimálními náklady.Následně provést
rektifikaci povrchových znaků IS (směrem nahoru je vždy levnější,než směrem dolů) a novou obrusnou vrstvu na spojovací postřik.Celý úsek by spadal
do kategorie I. nutných nákladů.
1.3.Konstrukce chodníku a možnosti opravy,rekonstrukce nebo dostavby
Stávající jednostranný nový chodník střídavě vpravo a vlevo s přechodem pro chodce je plně dostačující a není nutné ho doplňovat.Možné to ale je v
dolní části ul.Školní od konce nové aleje až k ul.Dr.Janského.V jiných úsecích by to bylo obtížné,drahé a zbytečné.
2.Odvodnění
2.1.stávající stav
Podélný spád je prvních 24m směrem k ul. Dr.Janského,dlaších 34m opačný a pak znovu k ul.Dr.Janského až na konec úseku.Vzniklé úžlabí je
odvodněno uliční vpustí,napojené do dešťové kanalizace v ulici K Lesíku,kam je napojena také dešťová kanalizace z ul.Školní - horní úsek a dešťová
kanalizace z ulice Kladenská.Příčný spád je jednostranný dle směru jednotlivých zatáček,od ul.Berounská je jednostranný vpravo do zeleně.
2.2.možnosti dostavby
Je možné zachovat stávající způsob povrchového odvodnění .Vzhledem k tomu,že celá oblast Černošic sklonově pod ulicí Kladenská není odvodněna
kanalizací a že jednou z mála možností vybudovat novou dešťovou kanalizaci je trasa Mostecká-Pardubická-Školní-Říční až do Berounky, je třeba
zvážit,zda před opravou ul.Školní není nutné nejdřív položit novou dešťovou kanalizaci .

Ulice Javorová
Povrch vozovky téměř v celé délce ulice je štěrkový,vyjimkou je nový asfaltový koberec v délce 84m, délka úseku od ul.Dobřichovická k ul.Slunečná je 722m

ÚSEK
(vymezení příčnými ulicemi
na střed křižovatky)
Dobřichovická-V Habřinách
V Habřinách-V Olšinách
V Olšinách-Lipová
84m nové asfaltové vozovky v
obrubnících šíře 5,2m

délka šířka vozovky m šířka chodníku cm šířka zel.pásu cm
m
min.
max.
vlevo
vpravo
vlevo vpravo

37
182

š.odvod. žlabu
cm

Hydrant

Ul.vpust

4,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

neidentif.

2,8

3,2

0

0

90-110

90-110

0

0

1

28

0

0

koleje úvozu

2,8

3,2

0

0

Lipová-Akátová

162

2,4

2,8

0

0

85

Akátová-Slunečná

160

2,4

2,8

0

0

85

240-260 240-260

vpravo Poklop Hrnek

příčný spád

4,5

181

vlevo

Povrchové znaky inž. sítí
ks

0

0

0

0

0

0

85

30

40

0

5

1

1

85

60

0

0

3

0

1

Nejprve koleje v
úvozu,pak
jednostranný
vpravo
Jednostranný
vpravo
střídavý

1.Komunikace
1.1.Prostorové dispozice
Popis komunikace se týká celého úseku mezi ulicemi Dobřichovická-Slunečná. Levá nebo pravá strana v popisu je myšlena ve smyslu postupu po
jednotlivých částech-úsecích.
Vlastní vozovka je v současné době pouze s hlinitoštěrkovým povrchem v šíři 2,4-2,8m (pouze první úsek je v šíři 4,5m) v různém dispozičním
prostoru mezi ploty ,či pozemkovými hranicemi v jednotlivých úsecích.V prvním úseku nejsou hranice znát, ve druhém úseku je prostor mezi ploty v
šíři 4,8-5,0m s tím, že téměř v celé délce je po obou stranách vzrostlé křoví v šíři 90-110cm a .Třetí úsek je prakticky bez okolních plotů s pozemkem
pro komunikaci v šíři 8,0m (posledních 82m je nová vozovka šíře 5,2m provedená v rámci nové vozovky v ul.Lipová).Čtvrtý úsek je v lesním porostu s
plotem vlevo téměř v celé délce (statek) v dispoziční šíři k lesnímu porostu 4,5m.Poslední pátý úsek je od ul.Akátová vetšinou opět mezi ploty s
prostorem v průměru 5,0m.(poznámka: čtvrtý a pátý úsek je ve fotodokumentaci řazen ve správném pořadí záběrů s tím že pohled snímku je v
protisměru popisovaných úseků).Na pravé straně na počátku druhého úseku je jedna zvláštnost,která bude problematická při stavbě vozovky, jedná
se o betonový blok 5x1,1m se 24mi hrnky vodovodních a kanalizačních šoupat.
1.2.Konstrukce vozovky a možnosti opravy,rekonstrukce nebo dostavby
V daném úseku je vozovka konstrukčně provedena pravděpodobně pouze postupným návozem a zajížděním štěrku na původní pláň.Konstrukční
řešení jednotlivých úseků bude velmi rozdílné jednak z hlediska velkých podélných spádů (první, druhý a čtvrtý úsek) a z hlediska malé dispoziční

šířky pro novou vozovku (druhý,čtvrtý a částečně i pátý úsek).Pro všechny úseky je třeba zpracovat projektovou dokumentaci s předchozím
geodetickým zaměřením směrového i výškového skutečného stavu.Technicky vzato se bude jednat o výstavbu celé konstrukční výšky komunikace
"na zelené louce" s tím, že konstrukční výška prvního, druhého a čtvrtého úseku musí být v tlouštce aspoň 50cm s třemi asfaltovými vrstvami o
cekové tlouštce 15cm (6+5+4).Třetí a pátý úsek postačí v konstrukční tlouštce aspoň 42cm s dvěma asfaltovými vrstvami o cekové tlouštce 12cm
(7+5).V prvním úseku je třeba projektovat vozovku v šíři 6,0m, ve druhém a čtvrtém úseku 3,0-3,5m (jako jednosměrnou komunikaci), ve třetím
5,2m návazně na ul.Lipová a v pátém úseku jako dvousměrnou komunikaci v šíři min.5,0m.První, třetí a pátý úsek je třeba projektovat do obrubníhů
z obou stran, stím že jeden nebo oba budou přelivné.Ve druhém úseku je třaba volit horní obrubu s nášlapem a spodní přelivnou.Ve čtvrtém úseku
se jeví jako nejvhodnější provést oba obrubníky zapuštěné.Cenově se jedná o katgorii V.
1.3.Konstrukce chodníku a možnosti opravy,rekonstrukce nebo dostavby
V daném prostoru chodníky nejsou , ve druhém a čtvrtém úseku pro ně není ani dispoziční prostor.V ostatních úsecích by teoreticky chodníky na
jedné straně mohly být realizovány, nejeví se to však účelné.
2.Odvodnění
2.1.stávající stav
Velký podélný spád je v prvním a druhém úseku od ul.Dobřichovická k ul.V Olšinách.Třetí úsek má mírný podélný spád naopak od ul.Lipová k ul.V
Olšinách.Čtvrtý úsek má velký spád k ul.Lipová.Poslední pátý úsek má prvních cca 50m spád ještě k ul.Lipová,pak je vrchol a za ním se spád mění k
ul.Slunečná a posledních cca 60m se spád opět mění směrem od ul.Slunečná. Příčnéý spád je buď jednostranný vpravo ze svahu , nebo
neidentifikovatelný.Žádný prvek odvodnění není v popisované ulici instalován.
2.2.možnosti dostavby
V projektovém řešení je třeba volit nejlepší řešení přirozeného odvodu dešťových vod z povrchu vozovky a to vždy do zeleně ze svahu buď
oboustranným nebo jednostranným příčným spádem vozovky.

Ulice Komenského
Povrch vozovky v celé délce ulice tvoří asfaltový koberec, délka úseku od ul.Na Poustkách k ul.Vrážská je 527m

ÚSEK
(vymezení příčnými ulicemi
na střed křižovatky)

délka
m

šířka asfalt.pásu
šířka chodníku cm šířka zel.pásu cm
m

š.odvod. žlabu
cm

Povrchové znaky inž. sítí
ks

min.

max.

vlevo

vpravo

vlevo

vpravo

vlevo

107

6,0

6,5

130

0

0

0

50

0

4

80
219

6,4

7,0

130-200

0

0

0

0

0

4,9

8,0

120-220

0

0

0

40-80

0

Pod Horkou-Poštovní

79

6,0

6,5

200

200

0

0

0

Poštovní-Vrážská

42

5,2

8,0

200

160

0

0

0

Na Poustkách-Jižní
Jižní-Jansova
Jansova-Pod Horkou

vpravo Poklop Hrnek

příčný spád

Hydrant

Ul.vpust

5

0

4

2

4

1

3

6

28

7

2

0

2

5

0

1

0

3

7

1

2

jednostranný
vlevo přechází
do střechy
střecha
střecha
jednostranný
vlevo
jednostranný
vlevo

1.Komunikace
1.1.Prostorové dispozice
Popis komunikace se týká celého úseku.Levá nebo pravá strana v popisu je myšlena ve smyslu postupu po jednotlivých částech-úsecích.
V úseku ul.Na Poustkách k ul.Jižní je šíře asfaltové vozovky v rozmezí 600-650cm s tím , že na pravé straně je asfalt dotažen až k podezdívkám plotů
nebo fasády domů.V prostoru "náměstí" tj. v úseku ulic Jižní-Jansova ( prostor náměstí je ohraničený ulicí Jižní,Jansova a Komenského) je šířka
asfaltové vozovky v rozmezí 640-700cm.V úseku ul.Jansova -Pod Horkou je asfaltová vozovka v ještě větším rozmezí 490-800cm.Úsek mezi ul.Pod
Horkou-Poštovní je v šířce 600-650cm a poslední úsek v rozmezí 640-700cm.Na levé straně je od ul Na poustkách po ul.Jižní nový dlážděný chodník v
šíři 130cm ,oddělený betobovým žlabem (50cm), který končí uliční vpustí cca 30m před křižovatkou s ul.Jižní.Chodník pokračuje až 24m za křiživatku
s ul.Jižní s rozšířením na 200cm.Dál pokračuje rozbitý povrch živičného chodníku v šíři 200cm za "rozházeným a utopeným" obrubníkem ze žulových
krajíků nebo starých rozbitých betonových obrubníků a to až k ul.Vrážská.Na pravé straně je v úseku k ul.Jižní asfaltový povrch až k podezdívkám
plotů či fasádě domů.Prostor "náměstí" za koncem ústí ulice Jižní pokračuje vpravo dlážděnou plochou pro kontejnery na odpady 12x2m a dále
parkovištěm ze zámkové dlažby 18,5x5,5m.Plocha na odpady a parkoviště jsou oddělené dlážděným odvodňovacím žlabem, který končí před
zaústěním ul. Jansova.Dále vpravo pokračuje až do úžlabí dlážděný žlab (60cm),který za horskou vpustí pokračuje betonovým žlabem(80cm) až na
vrchol stoupání.Na vrcholu stoupání mezi ul.Jansova a Pod Horkou je na pravé straně jen sfaltová plocha.Za vrcholem stoupání pak na pravé straně
začíná betonový odvodňovací žlábek (40cm) ,který končí uliční vpustí před ul.Pod Horkou.Mezi ulicem Pod Horkou a Poštovní je na pravé straně
"utopený" živičný chodník za poškozenou obrubou v šíři 200cm.Za ulicí Poštovní je 10 m asfaltové plochy až k fasádě,dál pokračuje nový dlážděný
chodník v obrubě s nášlapem 15cm v šíři 160cm až k ul.Vrážská.

1.2.Konstrukce vozovky a možnosti opravy,rekonstrukce nebo dostavby
Konstrukce vozovky je v celém úseku pravděpodobně dvouvrstvá s velkým množstvím lokálních záplat s velkými lokálními propadlinami,výškově
zcela rozházenými povrchovými znaky IS a se zbytečně výškově utopenými chodníky.Systém odvodňovacích žlabů je poškozený,uliční vpusti nejsou
vždy na nejnižších místech. Celou ulici Komenského v daném úseku je třeba kompletně zrekonstruovat včetně spodních konstrukčních vrstev,
chodníků, odvodnění a rektifikace, případně opravy povrchových znaků IS.Vše na základě projektu ve stupni realizační dokumentace, která bude
vycházet z podrobného geodetického zaměření stávajícího stavu a v řešení bude optimalizovat jak půdorysné řešení, tak především výškové
vztahy.Projekt je z hlediska logického, technického i architektonického nutné rozdělit na tři tématické části.První v úseku od ul.Na Poustkách k uliční
čáře ulice Jižní.Druhá zahrne úsek od ul.čáry ulice Jižní po vrchol stoupání od ul.Jansova k ul.Pod Horkou včetně přilehlých částí ulic Jižní a Jansova ,
tedy jakési obdélníkové náměstí na úrovni domovní čáry domů nad ulicí Komenského mezi ul.Jižní a Jansova.Třetí část je od vrcholu stoupání od
ul.Jansova až k ul.Vrážská.Toto rozdělení je nutné dodržet z architektonického hlediska řešení "náměstí" jako celku a především z hlediska
odvodňovacích poměrů-rozvodí a úžlabí.Projekt musí řešit zároveň ve všech částech vozovku,chodníky a odvodnění.Cenově spadá celá
ul.Komenského do kategorie V.
1.3.Konstrukce chodníků a možnosti rekonstrukce nebo dostavby
S vyjímkou části nového dlážděného chodníku v úseku ulic Na Poustkách-ul.Jižní, kde pravděpodobně nebude nutné do stávajícího stavu zasahovat,
bude nutné všechny ostatní chodníky opravit, či postavit nové dle budoucí dokumentace jednotlivých částí (viz komunikace).
2.Odvodnění
2.1.stávající stav
Podélný spád je od ul.Na Poustkách směrem ke Vrážské až do úžlabí za ul.Jansova.Pak je opačný směrem do tohoto úžlabí.Od vrcholu stoupání za
ul.Jansova je pak podélný spád jednotný až na ul.Vrážská.Příčný spád začíná jako jednstranný vlevo,před ulicí Jižní přechází ve střechovitý až k ulici
Pod Horkou, za kterou je opět jednostranný vlevo.V prvním úseku je odvodnění řešeno systémem uličních vpustí a systému žlabů na pravé straně,
na levé straně žlabem.Od vrcholu stoupání mezi ul.Jansova a Pod Horkou k ul Pod Horkou je žlábek na pravé straně, od ul Pod Horkou jsou uliční
vpusti vlevo.
2.2.možnosti dostavby
Principielně nemusí PD stávající systém zásadně měnit, je však třeba naprojektovat podrobné výšky odvodňovacích prvků a místa změn příčných spádů.

Ulice Jansova
Povrch vozovky v celé délce ulice tvoří asfaltový koberec, délka úseku od ul.Nad Statkem k ul.Komenského je 105m

ÚSEK
(vymezení příčnými ulicemi
na střed křižovatky)
Nad Statkem-Komenského

délka
m

105

šířka asfalt.pásu
šířka chodníku cm šířka zel.pásu cm
m

š.odvod. žlabu
cm

min.

max.

vlevo

vpravo

vlevo

vpravo

vlevo

6,2

6,6

120-140

0

0

150

0

Povrchové znaky inž. sítí
ks

vpravo Poklop Hrnek
0

3

0

příčný spád

Hydrant

Ul.vpust

0

2

střecha

1.Komunikace
1.1.Prostorové dispozice
Popis komunikace se týká pouze posledního úseku mezi ulicemi Nad Statkem-Komenského,protože úsek od ul. V Horce po ul. Nad Statkem je zcela
nový. Levá nebo pravá strana v popisu je myšlena ve smyslu postupu od ul.Nad Statkem směrem k ul. Komenského.
Vlastní vozovka kolísá v šíři 6,2-6,6m až na pomyslnou hranu "náměstí" vymezeného ulicemi Jansova-Jižní a Komenského.Za ní se prostor s
asfaltovým povrchem rozšiřuje až na 20m (jízdní pruhy zde tvoří malou šikanu ve tvaru "S").Na levé straně je starý dlážděný chodník v poškozené
obrubě šíře 140cm, který přechází na hraně "náměstí" v nový dlážděný chodník se zapuštěným obrubníkem šíře 120cm, který pokračuje přes zeleň
do prostoru "náměstí".Vpravo je zelený pruh za starou obrubou s nášlapem 15cm v šíří 150cm, končící na hraně "náměstí".
1.2.Konstrukce vozovky a možnosti opravy, rekonstrukce nebo dostavby
V daném úseku je vozovka konstrukčně provedena pravděpodobně jen v jedné vrstvě z asfaltových směsí s pozdějšími opravami obrusu.Povrch
vozovky je částečně porušen sítí trhlin, v prostoru "náměstí" je silně porušen až vydrolen.
Opravy posledního úseku ul. Jansova je třeba rozdělit na dvě části.V úseku od ul. Nad Statkem až po hranu "náměstí" je třeba provést nový obrubník
na levé straně, odfrézovat cca 40mm do žádaného jednostranného příčného spádu vlevo a provést po rektifikaci znaků IS novou obrusnou
vrstvu.Tato část odpovídá investiční kategorii II.Konec ulice v prostoru "náměstí" je třeba řešit projektovou dokumentací v rámci rekonstrukce
ul.Komenského (viz ul.Komenského), která spadá do kategorie V.
1.3.Konstrukce chodníku a možnosti opravy,rekonstrukce nebo dostavby
Stávající jednostranný nový chodník vlevo až k novému chodníku v prostoru "náměstí" je nevyhovující a po provedení nového obrubníku v rámci
vozovoky je třeba provést nové předláždění , možné je provést jako samostatnou akci nebo zahrnout do opravy vozovky od ul.Nad Statkem až po
hranu "náměstí". Další návaznosti v "náměstí" je třeba řešit v rámci ul.Komenského (viz.ul.Komenského).Na pravé straně není třeba úprav.

2.Odvodnění
2.1.stávající stav
Podélný spád pokračuje od ul.V Horce až po hranu ul. Komenského ve směru k ul.Komenského.Příčný spád je střechovitý až k "náměstí" s jednou
uliční vpustí a jednou horskou vpustí (už. v prostoru "náměstí") na levé straně u chodníku.
2.2.možnosti dostavby
Systém odvodnění může principielně zůstat stávající.Je však bezpodminečně nutné řešit jak odvodnění tak niveletu chodníků a vozovky až po
projekčním vyřešení prostoru "náměstí" v rámci projektu na rekonstrukci ul.Komenského aby navázání bylo logické a správné.

Ulice V Kosině
Povrch vozovky v celé délce ulice tvoří hlinitoštěrková vrstva neznámé tlouštky, délka úseku od ul.Jansovy k ul.Na Poustkách je 281m

ÚSEK
(vymezení příčnými ulicemi
na střed křižovatky)

délka šířka vozovky m šířka chodníku cm šířka zel.pásu cm
m
min.
max.
vlevo
vpravo
vlevo vpravo

Jansova-Jižní

199

3,8

4,5

140

0

Jižní-Na Poustkách

82

4,2

7,0

0

0

120-220 120-220
100

300

š.odvod. žlabu
cm
vlevo

Povrchové znaky inž. sítí
ks

vpravo Poklop Hrnek

příčný spád

Hydrant

Ul.vpust

0

0

6

0

0

0

0

0

1

0

0

0

jednostranný
vpravo
jednostranný
vpravo

1.Komunikace
1.1.Prostorové dispozice
Popis komunikace se týká celého úseku mezi ulicemi Jansova-Na Poustkách, na kterou ul.V Kosině plynule navazuje. Levá nebo pravá strana v popisu
je myšlena ve smyslu postupu po jednotlivých částech-úsecích.
Vlastní vozovka je v současné době pouze s hlinitoštěrkovým povrchem v šíři 3,8-7,0m v dispozičním prostoru mezi ploty v šíři cca 8,0m.Výjimku
tvoří pravá strana poslední parcely (zděný plot) před ulicí Jižní, kde se dispoziční šířka mezi ploty zužuje na cca 6,0m.Průměrná šířka štěrkové
vozovky je cca 4,0m s většinou konstatním odstupem od plotů na levé straně.Rozšíření na 7,0m je až před posledním domem před napojením na
ul.Na Poustkách.Na levé straně je zelený pruh v šíři 120-220cm, v průměru 150cm. Pouze od 41m do 82 m od ul.Jansova je na levé straně dlážděný
chodník v obrubě s nášlapem 12cm šíře 140cm v nepříliš dobrém stavu. Na pravé straně je zelený pruh v šíři 120-300cm.Šíře zelených pruhů na
obou stranách se mění v závislosti na různém mimostředném umístěním štěrkové vozovky.
1.2.Konstrukce vozovky a možnosti opravy,rekonstrukce nebo dostavby
V daném úseku je vozovka konstrukčně provedena pravděpodobně pouze postupným návozem a urovnáváním štěrku na původní pláň.Vzhledem k
vedení komunikace v poměrně velkém příčném sklonu terénu je třeba komunikaci vyprojektovat po předchozím geodetickém směrovém i výškovém
zaměření skutečného stavu obou okrajů daného prostoru zejména s ohledem na výškové a sklonové řešení vjezdů na pozemky spádově nad i pod
budoucí komunikací.Technicky vzato se bude jednat o výstavbu celé konstrukční výšky komunikace "na zelené louce" s tím,že konstrukční výška
musí být v tlouštce aspoň 50cm s třemi asfaltovými vrstvami o cekové tlouštce 15cm (6+5+4).I přes zúžení u ul.Jižní lze použít vozovku o šíři 500cm
(nebo aspoň 4,8m jako v pokračující ul.Na Poustkách),tedy obousměrnou, což je v této oblasti nutné a žádoucí .Současně s vozovkou se musí provést
i vjezdy na pozemky rovněž z asfaltových směsí.Cenově se jedná o katgorii V.
1.3.Konstrukce chodníku a možnosti opravy,rekonstrukce nebo dostavby
Provedení chodníku lze bez problému provést jednak opravou stávajícho a jednak před ním a částečně i za ním dostavbou nového chodníku do

maximální délky 100m od ul.Jansova.Po té dochází k prudkému nárustu podélného spádu a tím i bočního převýšení k plotům.Až za ulicí Jižní
přestanou technické problémy.Vše je třeba řešit projektovou dokumentací v rámci projektu na silniční komunikaci.
2.Odvodnění
2.1.stávající stav
Podélný spád je v téměř celém úseku od ul.Na Poustkách k ul.Jansova.Pouze posledních cca 30m je v rovině a překlápí se spádově do ulice Na
Poustkách. Příčný spád je jednostranný vpravo směrem ze stráně.
2.2.možnosti dostavby
V celém úseku není třeba řešit zvláštní způsob odvodnění.Je třeba situovat asfaltovou vozovku co nejblíže k levému okraji daného prostoru a na
pravé straně (jednostranný příčný spád vpravo) řešit přelivný obrubník do zeleně nebo do zatravňovacích tvárnic.

Ulice Na Poustkách
Povrch vozovky v celé délce ulice tvoří asfaltový koberec, délka úseku od ul.V Kosině k ul.Komenského je 197m

ÚSEK
(vymezení příčnými ulicemi
na střed křižovatky)
V Kosině-Komenského

délka
m

197

šířka asfalt.pásu
šířka chodníku cm šířka zel.pásu cm
m

š.odvod. žlabu
cm

min.

max.

vlevo

vpravo

vlevo

vpravo

vlevo

4,8

6,8

200

0

180-200

150

0

Povrchové znaky inž. sítí
ks

vpravo Poklop Hrnek
60

3

9

příčný spád

Hydrant

Ul.vpust

0

1

Jednostranný
vpravo

1.Komunikace
1.1.Prostorové dispozice
Popis komunikace se týká pouze celého úseku mezi ulicemi V Kosině (na níž plynule směrově navazuje) a Komenského.Počátek úseku ,respektive
rozhraní mezi ul. Na Poustkách a ul.V Kosině je bráno na počátku asfaltového povrvhu v ul.Na Poustkách (ul. V Kosině má jen štěrkový povrch). Levá
Vlastní vozovka kolísá v šíři 4,8-6,8m s tím ,že asfaltový povrch má konstatní šířku 4,8m.Pouze v počátečním oblouku na počátku ulice je vozovka
rozšířena o 2m pruhem z cementového betonu.Na levé straně je zelený pruh v rozmezí 180-200cm, který je nahrazen na posledních 63m dlážděným
chodníkem v obrubě s nášlapem šíře 200cm.Vpravo je zelený pruh šíře 150cm oddělený od vozovky obrubníkem a betonovým žlabem šíře 60cm,
který je 20m před ul.Komenského ukončen horskou vpustí.
1.2.Konstrukce vozovky a možnosti opravy,rekonstrukce nebo dostavby
V daném úseku je vozovka konstrukčně provedena pravděpodobně ve dvou vrstvách z asfaltových směsí s pozdějšími opravami obrusu.Povrch
vozovky je částečně porušen sítí trhlin a špatně provedenou opravou rýhy po IS.Žlab je rovněž silně poškozen a především dotykový okraj je co do
nivelety zprohýbán.
Opravy vozovky je třeba spojit s opravou obrubníku na levé straně a opravou odvodňovacího žlabu na pravé straně. Teprve po získání nivelet obou
okrajů vozovky je možné provést opravu obrusné vrstvy.Jako nejlevnější způsob se nabízí provést vyrovnání obruby po levé straně a na pravé straně
buď provést nový obrubník před žlab,nabo opravit žlab do žádané výšky.Po přizvednutí znaků IS pak na spojovací postřik provést nový obrus
tl.40mm jako novou,navýšenou vrstvu.Oprava komunikace včetně nutných souvislostí by pak spadala do investiční kategorie III.
1.3.Konstrukce chodníku a možnosti opravy,rekonstrukce nebo dostavby
Stávající jednostranný nový chodník vlevo je nevyhovující a po provedení nového obrubníku v rámci vozovoky je třeba provést nové předláždění
,možné je provést jako samostatnou akci nebo zahrnout do opravy vozovky.Do budoucna by bylo vhodné protáhnout chodník za novou obrubou až
na vrchol stoupání.Na pravé straně není třeba dalšího chodníku.

2.Odvodnění
2.1.stávající stav
Podélný spád je jednotný od ul.V Kosině až k ul. Komenského ve směru k ul.Komenského.Příčný spád je jednostranný vpravo do žlabu.
2.2.možnosti dostavby
Systém odvodnění může principielně zůstat stávající.Je však bezpodminečně nutné opravit nebo obnovit odvodňovací žlab na pravé straně.To je
možné provést jak v rámci opravy vozovky,nebo samostatně.V tom případě však oprava žlabu musí předcházet opravě vozovky.

Ulice Pod Horkou
Povrch vozovky v celé délce ulice tvoří asfaltový koberec, délka úseku od ul.Komenského k ul.Poštovní je 239m

ÚSEK
(vymezení příčnými ulicemi
na střed křižovatky)
Komenského-Poštovní

délka
m

239

šířka asfalt.pásu
šířka chodníku cm šířka zel.pásu cm
m

š.odvod. žlabu
cm

min.

max.

vlevo

vpravo

vlevo

vpravo

vlevo

5,3

6,2

120-150

0

0

0

0

Povrchové znaky inž. sítí
ks

vpravo Poklop Hrnek
80

7

17

příčný spád

Hydrant

Ul.vpust

5

1

Jednostranný
vpravo

1.Komunikace
1.1.Prostorové dispozice
Popis komunikace se týká celého úseku ul.Komenského- ul.Poštovní.Levá nebo pravá strana v popisu je myšlena ve směru od ul.Komenského k
ul.Poštovní.
Vlastní vozovka kolísá v šířce od 5,3 do 6,2m.Nejmenší šířka je na počátku úseku ve stoupání a na konci úseku v klesání před ul.Poštovní.Vlevo je
nový dlážděný chodník v obrubě s nášlapem 15cm v šíři 120-150cm.Vpravo je rozbitý a neudržovaný betonový žlab šíře 80cm.
1.2.Konstrukce vozovky a možnosti opravy,rekonstrukce nebo dostavby
V daném úseku je vozovka konstrukčně provedena pravděpodobně ve dvou vrstvách z asfaltových směsí s pozdějšími opravami obrusu.Povrch
vozovky je částečně porušen sítí trhlin a provedenými opravami rýh po pokládce inženýrských sítí a opravami lokálních výtluků.
Oprava povrchu je limitována výškou obruby chodníku na levé straně a výškou okraje žlabu na druhé straně.S ohledem na úsporu nákladů a na fakt,
že rámy poklopů sedí již na konusech šachet, je žádoucí odfrézovat u obruby na úroveň -2cm a ostatním frézováním dorovnat povrch do rovných
ploch na úroveň "pseudo ložné vrstvy" a následně po přizvednutí povrchových znaků IS provést nový obrus v tl. 40-50mm.Cenově tento způsob
opravy spadá do II.kategorie.
1.3.Konstrukce chodníku a možnosti opravy,rekonstrukce nebo dostavby
Stávající jednostranný nový chodník na levé straně je nový a nepotřebuje úprav.Na druhé straně není možné a ani potřebné chodník doplňovat.
2.Odvodnění
2.1.stávající stav
Podélný spád je v úseku od ul.Komenského směrem k ní až na vrchol stoupání ve vzdálenosti 152m od ul.Komenského.Zbývajících 79m má podélný
spád do ul.Poštovní. Příčný spád je jednostranný vpravo do žlabu v celém úseku.Žlab na počátku úseku je zaústěn vpustí do dešť.kanalizace v
ul.Komenského a na konci úseku vpustí do zatrubněného žlabu a dále do kanalizace v ul.Riegrova.

2.2.možnosti dostavby
V celém úseku není třeba měnit systém stávajícího odvodnění.Je třeba pouze prověřit funkčnost zatrubněných žlabů a uliční vpusti se zaústěním do
dešťové kanalizace.Jiná je otázka vyčištění žlabů a případných oprav, které mohou být provedeny samostatně v rámci práce Technických služeb
města Černošic.

Ulice Riegrova
Povrch vozovky v celé délce ulice tvoří asfaltový koberec, délka úseku od ul.Karlštejnskék ul.Vrážské je 133m

ÚSEK
(vymezení příčnými ulicemi
na střed křižovatky)
Karlštejnská-Vrážská

délka
m

133

šířka asfalt.pásu
šířka chodníku cm šířka zel.pásu cm
m

š.odvod. žlabu
cm

min.

max.

vlevo

vpravo

vlevo

vpravo

vlevo

5,5

5,8

0

110-130

80-130

0

0

Povrchové znaky inž. sítí
ks

vpravo Poklop Hrnek
0

2

příčný spád

Hydrant

Ul.vpust

0

0

6

Jednostranný
vlevo

1.Komunikace
1.1.Prostorové dispozice
Popis komunikace se netýká úseku mezi ulicemi Poštovní-Karlštejnská, protože je nový a proto není třeba do tohoto úseku investovat. Levá nebo
pravá strana v popisu je myšlena ve smyslu postupu po jednotlivých částech-úsecích.
Vlastní vozovka s asfaltovým povrchem je v šíři 5,5-5,8m až po ul. Vrážská.Na levé straně je zelený pruh za zborceným a utopeným obrubníkem
(žulové krajníky), který je na počátku uježděn parkováním do šotoliny v šíři 80-130cm. Na pravé straně je nový dlážděný chodník v obrubě s
nášlapem 15cm šíře 110-130cm.
1.2.Konstrukce vozovky a možnosti opravy,rekonstrukce nebo dostavby
V daném úseku je vozovka konstrukčně provedena pravděpodobně jen v jedné vrstvě z asfaltových směsí s pozdějšími opravami obrusu.Povrch
vozovky je částečně porušen sítí trhlin a provedenými opravami výtluků.
Opravy vozovky je třeba spojit s opravou obrubníku na levé straně ,respektive s položením nové obruby v celém úseku s nášlapem 15cm na stávající
níveletu.Po té odfrézovat krajní 100cm široké pruhy na obou stranách o 0-2cm a po přizvednutí znaků IS a provedení spojovacího postřiku provést
novou obrusnou vrstvu tl.40-50mm se střechovitým oboustraným spádem.Oprava komunikace včetně nutných souvislostí by pak spadala do
investiční kategorie I.
1.3.Konstrukce chodníku a možnosti opravy,rekonstrukce nebo dostavby
Stávající jednostranný nový chodník vpravo je nový a nepotřebuje úprav.Na levé straně není chodník možné realizovat.
2.Odvodnění
2.1.stávající stav
Podélný spád je v celém úseku od ul.Vrážské k ul. Karlštejnská.Příčný spád je v současné době jednostranný vlevo.

2.2.možnosti dostavby
Systém odvodnění musí být vzhledem k úpravě příčného spádu po opravě vozovky změněn z jednostranného na oboustranný.V každém případě
zůstane odtok veškerých vod do ulice Karlštejnská, protože v ul.Riegrova nejsou uliční vpusti.Tato změna nepředstavuje žádné investice do
odvodnění.

Ulice Poštovní
Povrch vozovky v celé délce ulice tvoří asfaltový koberec, délka úseku od ul.Fügnerova k ul.Komenského je 402m

ÚSEK
(vymezení příčnými ulicemi
na střed křižovatky)

délka
m

šířka asfalt.pásu
šířka chodníku cm šířka zel.pásu cm
m

š.odvod. žlabu
cm

min.

max.

vlevo

vpravo

vlevo

vpravo

vlevo

Povrchové znaky inž. sítí
ks

vpravo Poklop Hrnek

příčný spád

Hydrant

Ul.vpust

Fügnerova-Riegrova

142

6,3

6,4

0

190-500

0

0-710

100

0

0

0

0

0

Riegrova-Pod Horkou

35

6,0

8,1

0

160

0

0

100

0

2

8

3

1

Pod Horkou-Komenského

225

4,0

4,0

160

130

0

0

0

60-100

5

16

1

6

Jednostranný
vlevo
Jednostranný
vpravo
Jednostranný
vpravo

1.Komunikace
1.1.Prostorové dispozice
Popis komunikace se týká celého úseku s výjimkou úseku ul.Karlštejnská-počátek křižovatky s ul.Fügnerova, kde končí nově zrekonstruovaný úsek
ul.Poštovní.Levá nebo pravá strana v popisu je myšlena ve smyslu postupu po jednotlivých částech-úsecích.
Vlastní vozovka kolísá v jednotlivých úsecích ve zcela rozdílných poměrech.První úsek po ul.Riegrova má vozovku v šíři 6,3-6,4m.Úsek mezi
ul.Riegrova-Pod Horkou navazuje v šířce cca 6,0m a rozšiřuje se opticky v oblouku připojení ul.Pod Horkou až na 8,0m (dáno asfaltovým povrchem
až k hraně opěrných zdí oplocení přilehlých pozemků).Poslední úsek je specifický, vozovka je široká konstatně 4,0m s navazujícím dlážděným
parkovacím stáním v šíři 130cm.Na levé straně je v prvním úseku odvodňovací žlab mezi opěrnými stěnami plotů či stěnami garáží a okrajem
vozovky v šíři 100cm, který je na konci zatrubněn a asfalt sahá až ke zdem.Ve druhém úseku je žlab rovněž zatrubněn.Ve třetím úseku od ul. Pod
Horkou je na levé straně nový dlážděný chodník v obrubě s nášlapem 15cm šíře 160cm , ukončený 6m před ul.Komenského rozšířením na 4,3m
široké parkovací stání z asfaltu na úrovni vozovky.Vpravo je v prvním úseku zelený pruh široký 7m , za kterým je dlážděný chodník šíře 190cm .Ze
zeleného pruhu je u vozovky "vykousnut" dlážděný prostor pro kontejnery na odpady (10,2x3,5m) , dále dlážděnými parkovacím stáními
(46,5x3,5m) a po kratším zeleném pruhu opět parkovacími stáními (15x3,5m).U tohoto posledního parkovacího stání je zelený pruh mezi
předchozími stáními a chodníkem nahrazen dlažbou, takže od konce parkování je jen dlážděný chodník o šíři 5,0m.Ve druhém úseku je na pravé
straně nový dlážděný chodník v obrubě s nášlapem 15 cm a šíři 160cm.Ve třetím úseku je na pravé straně za dlážděnými parkovacími stáními (šíře
130cm) odvodňovací betonový žlab (šíře 100cm)za cca 20cm vysokým betonovým obrubníkem,přerušovaným ve vstupech a vjezdech na soukromé
pozemky.Žlab je ukončen cca 6m od křižovatky malou a velkou uliční vpustí.Konec úseku za vpustí je v asfaltu na celou šířku vozovky-6,0m.
1.2.Konstrukce vozovky a možnosti opravy,rekonstrukce nebo dostavby
V daném úseku je vozovka konstrukčně provedena pravděpodobně ve dvou vrstvách z asfaltových směsí s pozdějšími opravami obrusu.Povrch

vozovky je částečně porušen sítí trhlin a provedenými opravami rýh po pokládce inženýrských sítí.
Vzhledem k nemožnosti měnit výškově okraje vozovky vžádném ze tří úseků, oprava obrusné vrstvy je možná pouze jediným způsobem, tj.
odfrézováním 40mm a po spojovacím postřiku provést novou obrusnou vrstvu 40mm.Finančně tento úsek v celé délce spadá do kategorie I.
1.3.Konstrukce chodníku a možnosti opravy,rekonstrukce nebo dostavby
Stávající jednostranný nový chodník (střídavě vpravo a vlevo) nepotřebuje úprav, doplnit chodníky na protější strany nelze.
2.Odvodnění
2.1.stávající stav
Podélný spád je v celém úseku od ul.Fügnerova k ul.Komenského. Příčný spád je jednostranný vlevo do žlabu v prvním úseku, jednostranný vpravo v
dalších dvou úsecích, ve třetím opět do žlabu, i když nelogicky odděleného betonovou obrubou výšky 20cm.V tomto úseku jsou rovněž zcela
nelogicky na levé straně umístěny 4ks obrubníkových uličních vpustí, přestože příčný spád je na opačnou stranu.Žlab na levé straně je z prvního i
druhého úseku zaústěn do dešťové kanalizace v ul.Riegrova, žlab ve třetím úseku je zaústěn do dešťové kanalizace v ul.Komenského.
2.2.možnosti dostavby
V celém úseku není třeba měnit systém stávajícího odvodnění.Je třeba pouze prověřit funkčnost zatrubněných žlabů a způsob odtoku vody ve třetím
úseku (obrubníkové vpusti "na kopci" a žlab "za zdí" na pravé straně).

Ulice Střední
Povrch vozovky tvoří střídavě asfaltový koberec,zámková dlažba a štěrkový povrch, délka úseku od ul.Vrážská k ul.Škloní je 1221m

ÚSEK
(vymezení příčnými ulicemi
na střed křižovatky)
Vrážská-Lermontova
povrch v asfaltovém koberci
Lermontova-Mládežnická
povrch v asfaltovém koberci
Mládežnická-Gogolova
nová zámková dlažba
Gogolova-Čajkovského
nová zámková dlažba na prvních
65m, dále jen štěrk
Čajkovského-Tolstého
povrch štěrkový
Tolstého-Puškinova
povrch štěrkový

délka šířka vozovky m šířka chodníku cm šířka zel.pásu cm
m
min.
max.
vlevo
vpravo
vlevo vpravo

š.odvod. žlabu
cm
vlevo

Povrchové znaky inž. sítí
ks

vpravo Poklop Hrnek

příčný spád

Hydrant

Ul.vpust

70

5,0

5,5

0

120

100

0

0

0

0

4

1

0

138

4,8

5,2

0

110

110-210

0

0

0

0

0

0

0

209

5,3

5,3

150

110

0

110

0

0

0

0

0

0

212

5,3

5,7

150

110

100

100

0

0

4

4

0

0

58

4,5

4,8

0

160-170 160-170

0

0

0

0

0

0

0

127

4,9

5,2

0

180-200

200

0

0

0

3

0

0

0

Puškinova-Gorkého
povrch štěrkový, posledních 19m je
nová zámková dlažba

209

4,8

5,0

0

0

240-260

150

0

0

6

3

0

0

Gorkého-Školní
nová zámková dlažba

198

5,0

5,2

0

0

70-100 150-180

0

0

0

0

0

0

Jednostranný
vlevo
Jednostranný
vlevo
Jednostranný
vlevo
Jednostranný
vpravo !!
Jednostranný
vlevo
Jednostranný
vpravo !!
střídavě
jednostranný
nebo
vodorovný
Jednostranný
vlevo

1.Komunikace
1.1.Prostorové dispozice
Popis komunikace se týká celé ulice.Levá nebo pravá strana v popisu je myšlena ve smyslu postupu po jednotlivých částech-úsecích.
Fotodokumentace je řazena ve stejném směru postupu jednotlivými úseky , avšak v pohledu v protisměru.
Popis úseků je v celcích dle stávajícího druhu povrchu, který se mění od původní asfaltové vozovky přes úsek ve štěrkovém povrchu až po nově
provedené úseky v zámkové dlažbě.V úseku ulic Vrážská-Lermontova-Mládežnická je povrch vozovky z asfaltové směsi v šíři 4,8-5,5m (proměnná
šířka odpovídá degradaci okraje asfaltového povrchu na levé straně, přecházející ve štěrkovou krajnici a postupným rozšiřováním zeleného pruhu
vlivem pojíždění nebo nepojíždění vozidly).V úseku Mládežnická-Gogolova a dalších 65m směrem k ul.Čajkovského je nová dlážděná vozovka v
oboustranných obrubách v proměnné šíři dvousměrné (5,0m),či jednosměrné ulici (3,5m).V úseku ul.Čajkovského od konce nové dlážděné vozovky

až po posledních 19m k ulici Gorkého je povrch pouze štěrkový v proměnné šíři 4,5-5,7m v závislosti na šíři zelených pruhů po obou stranách
vozovky nebo na existenci chodníků na pravé straně.Poslední úsek (od 19m před ul.Gorkého) až k ul.Školní je nový v zámkové dlažbě do obrub. Na
levé straně je pouze zelený pruh v délce celé délce ulice ( s výjimkou nového dlážděného chodníku v obrubě s nášlapem 15cm v délce 81m od ul.
Mládežnická v šíři 150cm) místy jen štěrkový a místy oddělený starými obrubníky nebo žulovými krajníky.Na pravé straně je v prvních dvou úsecích
asfaltový chodník za starým a rozbitým obrubníkem (místy "utopeným") v šíři 110-120cm.V úseku nové dlážděné vozovky je vpravo nový obrubník a
za ním původní asfaltový chodník přecházející na konci úseku do rozpadlého štěrku, navíc v neodpovídající niveletě.V dalších úsecích jsou zbytky
asfaltového chodníku za poškozenými starými obrubníky v šíři 160-200cm až k ul.Puškinova.Od ul.Puškinova k ul.Školní je vpravo jen zelený pruh
šíře 150-180cm.
1.2.Konstrukce vozovky a možnosti opravy,rekonstrukce nebo dostavby
Konstrukce vozvoky je v daném úseku rozdílná a představuje tři základní typy.Prvním typem je nová vozovka v zámkové dlažbě (úsek od ul.
Mládežnické až 65m za ulici Gogolova a úsek od 19m před ulicí Gorkého až po ul.Školní).Druhým typem je asfaltová vozovka pravděpodobně jen
jednovrstvá (úsek od ul.Vrážská po novou dlážděnou vozovku od ul.Mládežnická).Třetí typ je jen stávající štěrkový povrch (ostatní úseky).První typ
nepřestavuje z hlediska vozovky žádnou investici.Druhý typ je třeba opravit výstavbou nového obrubníku na pravé straně pro oddělení chodníku od
vozovky, očištěním stávajícího povrchu vozovky od volného štěrku,případné vyspravení výtluků asfaltovou směsí pro získání "pseudoložného
povrchu" a na spojovací postřik položit nový obrus v tl. 40mm.Tento typ opravy spadá do cenové kategorie I.Třetí typ v ulici Střední je třeba řešit na
konstrukční výšku aspoň 42cm s dvěma asfaltovými vrstvami 12cm (7+5) s položením chodníkového obrubníku na pravé straně pro budoucí
chodník.Tato část spadá do cenové kategoie IV.
1.3.Konstrukce chodníku a možnosti opravy,rekonstrukce nebo dostavby
V prvním a druhém úseku jsou chodníky na pravé straně a po položení nového obrubníku v rámci opravy vozovky bude třeba opravit asfaltovou
směsí na novou niveletu i chodník jako samostatnou investici.Ve zbývajících úsecích je třeba opravit chodníky na pravé straně v závislosti na
stávajícím stavu ( na starý asfaltový povrch položit nový opět z asfaltu, v místech,kde dosud žádný chodník nebyl, pak položit nový chodník ze
zámkové dlažby).Na levé straně je možné rovněž v některých částech dle místních logických souvislostí provést nové,veskrze dlážděné chodníky do
obrub.Obě etapy oprav chodníků je nutné řešit postupně a jako samostatné investiční akce.
2.Odvodnění
2.1.stávající stav
Podélný spád je v prvním úseku od ul. Vrážská, ve druhém naopak k ul.Vrážská s přibližným úžlabím na úrovni ul.Lermontova.Ve třetím úseku je
spád opět k ul.Vrážská až do cca 30m čtvrtého úseku, kde se podélný spád znovu překlápí směrem od ul.Vrážská až k ul.Puškinova.V úseku mezi
ul.Puškinova a Gorkého je vrchol a předěl podélného spádu , od kterého je podélný spád směrem k ul.Školní až do konce ulice Střední.Příčný spád
převažuje ve všech úsecích jednostranně vlevo s výjimkou čtvrtého a šestého úseku,kde je nepochopitelně spád jednostranný vpravo.

2.2.možnosti dostavby
V celém úseku není třeba řešit zvláštní způsob odvodnění.Je možné použít na novém obrusu jednostranný spád vlevo v celé délce ulice do zeleného
pásu, případně do parkovacích stání ze zatravňovacích tvárnic.Přebytečná voda bude odtékat ve smyslů měnících se podélných sklonů do bočních
ulic směrem k ul.Dr Janského (vesměs úžlabí podélných spádů odpovídá některé z bočních ulic).Při rekonstrukci těchto bočních ulic bude potřeba s
dešťovou vodou z ulice Střední počítat.

Ulice Chebská
Povrch vozovky téměř v celé délce ulice tvoří pouze štěrk, délka úseku od ul.Školní k ul.Kladenské je 333m

ÚSEK
(vymezení příčnými ulicemi
na střed křižovatky)

délka šířka vozovky m šířka chodníku cm šířka zel.pásu cm
m
min.
max.
vlevo
vpravo
vlevo vpravo

š.odvod. žlabu
cm
vlevo

Povrchové znaky inž. sítí
ks

vpravo Poklop Hrnek

příčný spád

Hydrant

Ul.vpust
Jednostranný
vlevo

Kladenská-Táborská

150

4,2

5,5

0

0

100-150 100-150

0

0

1

3

0

0

Táborská-Žatecká
Žatecká-Školní
(výjezd ze Školní je v délce cca 10m
asfalt v šíři 4,0-3,6m)

169

4,9

5,3

0

0

100-150 100-150

0

0

1

4

1

0

vodorovný

14

3,6

4,0

0

0

0

0

2

5

2

0

vodorovný

290

0

1.Komunikace
1.1.Prostorové dispozice
Popis komunikace se týká celého úseku mezi ulicemi Školní-Kladenská. Levá nebo pravá strana v popisu je myšlena ve smyslu postupu po
jednotlivých částech-úsecích.
Vlastní vozovka je v současné době pouze s hlinitoštěrkovým povrchem v šíři 3,6-5,5m ve velmi proměnném dispozičním prostoru mezi ploty v šíři
4,7-7,0m (v úseku mezi ul. Kladenská-Táborská) a 4,9-5,3m (v úseku mezi ul.Táborská-Žatecká).Průměrná šířka štěrkové vozovky je cca 4,0m.Na levé i
pravé straně je zelený pruh v šíři 100-150 , v průměru 120cm. Šíře zelených pruhů na obou stranách se mění v závislosti na různém mimostředném
umístěním štěrkové vozovky.
1.2.Konstrukce vozovky a možnosti opravy,rekonstrukce nebo dostavby
V daném úseku je vozovka konstrukčně provedena pravděpodobně pouze postupným návozem a urovnáváním štěrku na původní pláň.Vzhledem k
vedení komunikace v poměrně jednoduchém podélném i příčném sklonu terénu není třeba komunikaci vyprojektovat .Vzhledem k úzkým prostorům
mezi ploty a i navazujícímu hotovému ústí z asfaltové vozovky na ul.Kladenskáv šíři 4,2m se nabízí provést jednoduchou konstrukci vozovky v šíři 4,04,2m jako jednosměrnou v celém úseku ul.Mostecká.Technicky vzato se bude jednat o stavbu celé konstrukční výšky komunikace "na zelené louce" s
tím, že konstrukční výška postačí v tlouštce aspoň 42cm s dvěma asfaltovými vrstvami o cekové tlouštce 12cm (7+5).V celém úseku od Táborské k
ul.Kladenské se nabízí zachovat jednostranný spád vlevo do zeleně a příčný střechovitý spád s odvodněním do bočních zelených pruhů v úseku od
Táborské k ul.Školní.V případě provedení bez bočních obrubníků se bude jednat o cenovou kategorii IV.

1.3.Konstrukce chodníku a možnosti opravy,rekonstrukce nebo dostavby
V daném prostoru chodníky nejsou a nelze předpokládat ani dostavbu v dohledné době.
2.Odvodnění
2.1.stávající stav
Podélný spád je v prvním úseku od ul.Táborská k ul.Kladenská.Druhý a třetí úsek má podélný spád naopak od ul.Táborská k ul.Školní. Příčný spád je
jednostranný vlevo ze svahu od ul.Kladenská k ul.Táborská, v dalších úsecích je vodorovný.Žádný prvek odvodnění není v popisovaném úseku
instalován.
2.2.možnosti dostavby
V celém úseku není třeba řešit zvláštní způsob odvodnění.Stačí zachovat jednostranný spád v prvním úseku a v dalších provést střechovitý příčný
spád do zelených pruhů.

Ulice Mostecká
Povrch vozovky v celé délce ulice tvoří rozbité zbytky asfaltového koberce, délka úseku od ul.Kladenské k ul.Pardubické je 173m

ÚSEK
(vymezení příčnými ulicemi
na střed křižovatky)

délka
m

šířka asfalt.pásu
šířka chodníku cm šířka zel.pásu cm
m
min.

max.

vlevo

vpravo

vlevo

vpravo

š.odvod. žlabu
cm
vlevo

Povrchové znaky inž. sítí
ks

vpravo Poklop Hrnek

příčný spád

Hydrant

Ul.vpust

Kladenská-Berounská

140

5,0

5,0

0

0

170-250 150-170

0

0

4

4

0

0

neidentifikov.

Berounská-Pardubická

33

4,0

6,0

0

0

100-150 100-150

0

0

1

0

0

0

neidentifikov.

1.Komunikace
1.1.Prostorové dispozice
Popis komunikace se týká celého úseku.Levá nebo pravá strana v popisu je myšlena ve směru od ul.Kladenská k ul.Pardubická.
Vlastní vozovka je v prvním úseku konstatní v šířce od 5,0m, ve druhém kolísá v rozmezí 5,0-6,0m s úzkým hrdlem před koncem úseku mezi tělesem
RIS a zděným poltem v šíři 4,0m(!).Počátek úseku je v nové vozovce mezi oboustranným obrubníkem s nášlapem 15cm v délce 8m.Dále je v prvním
úseku oboustranný zelený pás šíře 150-250cm.Ve druhém úseku je vlevo zelený svah v šíři 100-150cm s vyzděnou RIS (úzké hrdlo),vpravo uježděný
štěrk až ke zděnému plotu.Dispoziční prostor obou úseků je s výjimkou hrdla na konci druhého úseku v šíři 8,0m mezi ploty.
1.2.Konstrukce vozovky a možnosti opravy,rekonstrukce nebo dostavby
V celém úseku je vozovka konstrukčně provedena jen v jedné asfaltové vrstvě , viditelně dosud neopravované.Povrch je silně poškozen,místy zcela
chybí a je nahrazen jen štěrkem.Vzhledem k již provedenému 8m počátku od ul.Kladenská lze logicky pokračovat v šíři vozovky 4,2m (jednosměrná
komunikace) v oboustranném obrubníku s nášlapem 15cm.Stávající povrch vozovky je třeba očistit od volného kameniva,na hloubku staré asfaltové
vrstvy provést vyrovnávky z asfaltového koberce na úroveň původního povrchu a po provedení spojovacího postřiku provést novou obrusnou vrstvu
40-50mm.Cenově by takto provedená oprava spadala do kategorie III.
1.3.Konstrukce chodníku a možnosti opravy,rekonstrukce nebo dostavby
V daném prostoru chodníky nejsou.Po provedení obostranného obrubníku v rámci vozovky je možné kdykoli jako samostatnou akci provést chodník
na jedné i na obou stranách.
2.Odvodnění
2.1.stávající stav
Podélný spád je v celé délce ulice od ul.Kladenská k ul.Pardubická. Příčný spád je původně jednostranný vpravo, nyní již těžko identifiovatelný.

2.2.možnosti dostavby
V celém úseku není třeba řešit zvláštní způsob odvodnění.Je možné použít na novém obrusu jednostranný spád vpravo s pozdějším přechodem na
oboustranný v druhém úseku, eventuelně provést oboustranný příčný spád v obou úsecích.V každém případě by však bylo žádoucí před zaústěním do
ul.Pardubická počítat s horskými vpustmi na obou stranách vozovky jako prvek budoucí dešťové kanalizace v ul.Pardubická (nová dešťová kanalizace
na trase Mostecká-Pardubická-Školní-Říční -Berounka).

Ulice Pardubická
Povrch vozovky v celé délce ulice tvoří asfaltový koberec, délka úseku od ul.Plzeňské k ul.Školní je 413m

ÚSEK
(vymezení příčnými ulicemi
na střed křižovatky)

délka
m

šířka asfalt.pásu
šířka chodníku cm šířka zel.pásu cm
m
min.

max.

vlevo

vpravo
0

Plzeňská-Mostecká

64

5,5

7,0

0

Mostecká-Školní

349

3,5

4,5

0

vlevo

vpravo

150-300 450-800

150-170 150-300

0-170

š.odvod. žlabu
cm
vlevo

Povrchové znaky inž. sítí
ks

vpravo Poklop Hrnek

příčný spád

Hydrant

Ul.vpust

0

0

3

2

0

0

0

0

9

13

1

0

Jednostranný
vlevo
Jednostranný
vlevo

1.Komunikace
1.1.Prostorové dispozice
Popis komunikace se týká celého úseku.Levá nebo pravá strana v popisu je myšlena ve směru od ul.Plzeňská k ul.Školní.
Vlastní vozovka je v prvním úseku v proměnné šířce od 7,0m do 5,5m (na pravé straně zelený pruh) před křižovatkou s Mosteckou.Ve druhém úseku
je v prvních cca 50m asfaltová vozovka v šíři 4,5m (vlevo zelený pruh,vpravo štěrková krajnice), dále již jen 3,5m.Vlevo je zelený pruh 150-300cm,
vpravo zelený pruh v šíři 0-170cm, který je nahrazen asfaltovým chodníkem v žulových krajnících s nášlapem12cm s počátkem 67,5m od ul.Mostecká
a koncem 48m před ulicí Školní. Dál pokračuje jen zelený pruh-svah.Mezi ploty je šířka v prvním úseku až 15m, ve druhém od 6,0 do 8,0m.V dolní
části druhého úseku jsou na levé straně provedeny čtyři dlážděné vjezdy.Poslední tři jsou spojeny novým obrubníkem s nášlapem cca 12-5cm,
oddělující vozovku od vjezdu a zelených pruhů.
1.2.Konstrukce vozovky a možnosti opravy,rekonstrukce nebo dostavby
V celém úseku je vozovka konstrukčně provedena jen v jedné asfaltové vrstvě , opravované jen v rýze po kanalizaci a lokálních výtlucích.Povrch je
silně poškozen, místy zcela dochází k uvolňování kamínků z povrchu a povrch oprav po kanalizaci je místy propadlý.Lokální výtluky jsou opraveny
cementovým betonem.Nejvhodnější způsob opravy je doplnění obruby na pravé straně v celé délce druhého úseku a vyrovnáním stávajících krajníků,
nebo nahrazení rovněž novým obrubníkem do takové výšky, aby po lokálním odfrézováním nerovností byla vytvořena niveleta "ložné" vrstvy na
stávajícím povrchu asfaltové vrstvy.Po přizvednutí znaků IS a provedení spojovacího postřiku by byla položena nová obrusná vrstva 40-50mm.První
úsek je však třeba rekonstruovat na základě projektové dokumentace navržené na základě geodetického zaměření stávajícího stavu. První úsek bude
patřit do cenové kategorie V. a druhý úsek je možné realizovat v kategorii II.
1.3.Konstrukce chodníku a možnosti opravy, rekonstrukce nebo dostavby
V prvním úseku chodníky nejsou, bude třeba řešit v rámci projektu.Ve druhém úseku je třeba po nivelizaci ostávajících obrub opravit stávající
asfaltový chodník a v nových úsecích doplnit za novou obrubou buď stejný asfaltový chodník nebo chodník dlážděný.Vše je možné řešit samostatně

mimo opravu vozovky.Na levé straně není nutné chodník doplňovat.
2.Odvodnění
2.1.stávající stav
Podélný spád je v obou úsecích od ul.Plzeňská k ul.Školní. Příčný spád je jednostranný vlevo ze svahu ve druhém úseku, v prvním je nevýrazný až
vodorovný.Žádný prvek odvodnění není v popisovaném úseku instalován.
2.2.možnosti dostavby
V celém úseku není třeba řešit zvláštní způsob odvodnění.Je možné použít na novém obrusu jednostranný spád vlevo.Bylo by vhodné na levé straně
jako ukončení asfaltové vozovky provést odvodňovací žlab z betonových žlabovek s osazením uličních vpustí po cca 40m, zaústěných do nově
vybudované dešťové kanalizace, půdorysně pod tímto žlabem (v místě křižovatky s ul.Mostecká by do ní byly zaústěny obě horské vpusti z
ul.Mostecká).Tato kanalizace ba měla dále pokračovat novou dešťovou kanalizací v ul.Školní ( na trase Mostecká-Pardubická-Školní-Říční -Berounka).

