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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ
NÁZEV STAVBY

:

OPRAVA POVRCHU MÍSTNÍ KOMUNIKACE VĚCOV V K.Ú. VĚCOV

MÍSTO STAVBY

:

Věcov, pozemky p.č. 534/8, 649/1, 637/1

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ :
REGION
:
OKRES
:

Věcov
Vysočina
Žďár nad Sázavou

PŘEDMĚT PD
CHARAKTER STAVBY

dokumentace pro územní souhlas/řízení
oprava

:
:

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI
JMÉNO PŘÍJMENÍ:
MÍSTO TRVALÉHO POBYTU:
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, OBCHODNÍ FIRMA:
IČ:
MÍSTO PODNIKÁNÍ:
OBCHODNÍ FIRMA NEBO NÁZEV: OBEC VĚCOV
IČ

: 00295621

ADRESA SÍDLA

: VĚCOV 61, 592 44 VĚCOV

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
ZPRACOVATEL PD

:

ING. FRANTIŠEK LAŠTOVIČKA, UNI PROJEKT,
STUDENTSKÁ 1133/3, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
IČO : 10117831
ČKAIT Č.: 1001451 - AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO
POZEMNÍ STAVBY

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ
Projektová dokumentace záměru byla vypracována na základě následujících
podkladů:
-mapové a polohopisné podklady zpracované zhotovitelem
-závěry z jednání mezi projektantem a zadavatelem stavby
-projektové podklady poskytnuté objednatelem
-projektové podklady poskytnuté Katastrálním úřadem
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A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ
a) rozsah řešeného území
Na základě požadavků, vyplývajících ze záměru obce Věcov provést
v katastru obce opravu povrchu místní komunikace na pozemcích p.č. 534/8,
649/1 a 637/1, byla pro potřeby příslušného správního řízení zpracována
projektová dokumentace, řešící zejména problematiku vlastní opravy od
vybraného vnitřního úseku v obci po určené rozhraní na komunikaci Věcov –
Odranec.
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)
Provedení opravy povrchu komunikace v zájmovém území není ovlivněno
nutností respektovat stávající ochranná pásma staveb, které jsou kulturními
památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových
rezervacích nebo památkových zónách.
Dle územně analytických podkladů se v zastavovaném území nenachází
žádný hodnotný historický, kompoziční, civilizační nebo přírodní soubor.
Pozemek není zasažen limity ochrany přírody a krajiny ani ochranným pásmem
vodního zdroje, záplavového území nebo ochranným pásmem tzv. nepřírodního
limitu.
Limitními jsou ochranná pásma technické infrastruktury stávajících a
navrhovaných inženýrských sítí a komunikací, která nebudou dotčena.
c) údaje o odtokových poměrech
Stávající bez nových nároků, srážkové vody jsou svedeny na pozemky
mimo vozovku, kde jsou zasakovány.
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního
plánování
Navržená oprava komunikace neovlivňuje podmínky stanovené územně
plánovací
dokumentací
obce.
Stavební
záměr
svým
účelem
odpovídá
předepsanému využití území, stavebně technické řešení se od schválených
regulativů neodchyluje.
Požadavek na opravu místní komunikace vychází z neuspokojivého stavu
komunikačního povrchu.
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
Navržená oprava neovlivní stávající uspořádání území, při návrhu
stavby byly zohledněny požadavky vyplývající ze zásad ochrany přírody a
krajiny i stávajících podzemních sítí.
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
V průběhu
zpracování
návrhu
projektové
dokumentace
v
rozsahu
požadovaném pro správní řízení byla zásadní stavebně technická a provozní
problematika předem konzultována a opodstatněně vznesené připomínky
dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí i ostatních
dotčených osob byly v rámci projednávání návrhu v definitivní podobě
projektové dokumentace zohledněny.
h) seznam výjimek a úlevových řešení
Bez nároků.
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic
Bez nároků.
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j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru
nemovitostí)
Identifikace pozemků
-p.č. 534/8 – místní
-p.č. 649/1 – místní
-p.č. 637/1 – místní

v řešeném území:
-k.ú. Věcov
komunikace – ostatní plocha/ostatní komunikace
komunikace – ostatní plocha/ostatní komunikace
komunikace – ostatní plocha/ostatní komunikace

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
Změna dokončené stavby.
Konstrukční uspořádání změny povrchu vozovky:
asfaltový beton ACO 11, tl. 5 cm (A 50/70)
zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného do tl. 5 cm
odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu
betonového nebo živičného zatmelením
odstranění nánosů ne krajnicích tl. do 10 cm
b) účel užívání stavby
Místní komunikace.
c) trvalá nebo dočasná stavba
Trvalá stavba.
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka
apod.)
Na navrženou opravu ani na stavby či pozemky sousední se nevztahuje
ochrana dle jiných nebo zvláštních právních předpisů.
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Zpracovatel projektové dokumentace garantuje soulad všech základních
požadavků na územně technické i stavebně technické řešení navržené opravy i
jejího účelového a stavebně technického řešení s platnými podmínkami
obecných technických požadavků na výstavbu.
V souladu s ustanoveními Vyhl. č 104/1997 Sb. ve znění pozdějších
předpisů jsou předmětem navržených prací činnosti:
a) jejichž provedení nemůže ovlivnit stabilitu stavby (zásahem do nosných
konstrukcí), její vzhled nebo životní prostředí,
b) které nejsou prováděny na stavbě, která je kulturní památkou nebo se
nachází na území památkové rezervace nebo památkové zóny,
c) kterými nedochází k jakémukoliv rozšíření komunikace, změně její trasy
nebo nivelety,
d) jimiž nemohou být dotčeny zákonem chráněné zájmy a práva jiných osob,
včetně práv, která plynou ze styku komunikace s jinými dopravními cestami,
inženýrskými sítěmi, jinými vedeními, vodami a vodohospodářskými díly a s
chráněným územím (§ 36 a 37 zákona).

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z
jiných právních předpisů
V průběhu zpracování návrhu dokumentace v rozsahu požadovaném pro
správní řízení byla zásadní stavebně technická a provozní problematika
předem konzultována a opodstatněně vznesené připomínky dotčených orgánů
státní správy, správců inž. sítí i ostatních dotčených osob byly
v definitivní podobě projektové dokumentace zohledněny.
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g) seznam výjimek a úlevových řešení
Bez požadavků.
h)
navrhované
kapacity
stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor,
užitná plocha,
počet
funkčních
jednotek
a
jejich velikosti, počet
uživatelů / pracovníků apod.)
Délka objektu:
Šířka objektu:
Zastavěná plocha objektu:

[m]
[m]
[m2]

738,00
4,7
3469

Dotčené úseky:
-p.č. 534/8 – místní komunikace – 374 bm
-p.č. 649/1 – místní komunikace – 265 bm
-p.č. 637/1 – místní komunikace – 99 bm

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída
energetické náročnosti budov apod.)
Bez nároků.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění
na etapy)
Předpoklad zahájení stavby:
04/2016
Předpoklad dokončení stavby:
12/2016

k) orientační náklad stavby
Celkový investiční náklad dle ocenění z 11/2015 činí 2,0 mil. Kč.

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
Vzhledem k rozsahu opravy není členění stavby na samostatné objekty
provedeno.

Žďár nad Sázavou
Vypracoval

:

Ing. František Laštovička
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