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Technická zpráva 
 

 

Stavba  :  Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky – Rožnov pod Radhoštěm  

 
Úsek :     místní komunikace , ulice Sladské  

 

Termín : 03 - 05 /2023 

 

Popis postupu prací :  

 

   Vzhledem k šířkovým poměrům dotčených místních komunikací a polohou nově budovaných 

vodovodních zásobovacích řádů a výtlačného potrubí z nové čerpací stanice na ulici Frenštátské 

je nutné tyto práce provádět za plné dopravní uzavírky dotčených vozovek . Rozsah jednotlivých 

uzavírek těchto komunikací je vyznačen v situaci níže a vzhledem k rozsahu velikosti dotčení 

komunikací je rozdělen na 3. etapy. 

    Jedná se o stavbu liniovou a potrubí bude pokládáno do kopané rýhy v tělese komunikace dle 

schválené projektové dokumentace , která je součástí vydaného a schváleného Rozhodnutí - 

stavebního povolení . Před vlastním zahájením zemních prací , bude provedeno odfrézování 

živičné vrstvy  v celém rozsahu všech 3. etap . Rýha pak bude zpět provizorně zapravena 

zhutněným asfaltovým recyklátem . Je předpoklad , že vše  výše jmenované bude provedeno 

během 1 nebo 2 pracovních dnů . Uvědomění o skutečném termín provádění prací bude 

v předstihu provedeno formou písemného oznámení do všech dotčených nemovitostí .  

    Následně budou zahájeny práce související s vlastní montáží potrubí . Práce budou zahájeny  

2 pracovními  skupinami dle vyznačení v situaci . Etapa č.1 v křižovatce ulic Frenštátská a 

Sladské,  etapa č.2 u čp. 2261 .  Stavební práce budou probíhat v pracovních dnech výjimečně ve 

dnech pracovního volna nebo klidu a to od 7 hodin do 18 hodin . Montáž potrubí bude probíhat 

kontinuálně . Vytvoří se  tvz. pracovní místo , kdy bude rozkopán úsek vozovky na potřebnou 

hloubku a to v celkové délce max 30 bm .  Následně bude provedeno zhutnění dna rýhy  , zřízení 

lože s následnou montáží a obsypem potrubí  . Pak bude celý úsek mimo koncové místo ( kde 

bude navázáno další den ) zpětně celé po vrstvách zasypáváno a hutněno . Před dosažením 

stávající  nivelety vozovky bude zřízena konstrukční vrstva budoucí komunikace , která bude 

ochráněna zhutněným asfaltovým recyklátem . To vše od výkopu po zasypání bude prováděno 

během jednoho dne . Další den se naváže na koncové místo a postup se bude opakovat .  Tímto 

postupem se zajistí , že nemovitosti před kterými nebude aktivní pracovní místo budou dopravně 

dostupné i během celkové uzávěry s jedné nebo druhé strany dotčené komunikace . Toto platí 

pouze u současných průjezdných komunikací a ne slepých . V případě slepých komunikací , 

bude nemovitost během pracovního dne od 7,30 hod. – 17 hod. dopravně nedostupná a následně 

každý den na večer zprůjezdněna . V případech kdy nebudou práce prováděny , nevhodné  

klimatické podmínky , dny pracovního klidu , státní svátky apod. budou vždy dotčené 

komunikace provizorně zprůjezdněny pro osobní dopravu pomocí přejezdových plechů .      
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   Při provádění výše jmenovaných stavebních prací bude osazené schválené přechodné dopravní 

značení . Dopravní značení bude osazeno dle TP 65 „ Zásady  pro dopravní značení na 

pozemních komunikacích “  .  

   Dopravní značky budou z Zn. materiálu , reflexní tř.1 na červenobílém sloupku , ukotvené 

v mobilním podstavci a ve výšce nejméně 600 mm nad zemí . Po celou dobu bude dopravní 

značení udržováno v řádném stavu .  

 

 

SITUACE : 

 

 
 

 
Ve  Valašské Bystřici  dne : 25.2.2023  

petr.marek
Razítko


