 



   



 












 


 

ODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK 
  
  
 
  




 
   
  
   
   
  
  




     

 

EZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

 


 





    
























Uvažovaný správce

Obec Paseky nad Jizerou



 






 

    






 



Cílem navržených stavebních prací je obnova komunik  
   

  


 


 rnou místní obslužnou komunikaci III.t       
              
              
   
          
 ní stavby je dáno charakterem navržené stavby a stá

 





         ní budou probíhat na níže
         
jsou navrženy s ohledem na stávající nevyhovující s 












  








 

   

 
 

Na Žuliánce 1115, 51401 Jilemnice






 
 

             
  
  





 napojena na místní obslužné komunikace III.t 
 
       jí níže uvedené inženýrské
 
 



      vající IS dle požadavk
  

 




   
na místní obslužnou komunikaci III. t  
 .p. 47 a navazuje na již zrekonstruovaný úsek Havír
 napojuje na místní obslužnou komunikaci III.t 

           
 ným krytem z žulového odvalu. Stávající komunikace  
      
                
            
     

              
  íží n             
  
            
      rkového povrchu nebo do betonového lože a jejich
 ní je navrženo dle 
 
   
           
           
          
  
  ásti této zprávy (viz níže).

3.2.

Dodržení obecných požadavk 

      ípadnými požadavky jednotlivých správc inženýrských
   
             
    
v ochranných pásmech inženýrských sítí. Pracovní mí      
 
 edpokládá a umož  ešením dodržet ustanovení vyhlášky  
             
požadavcích na výrobky; dále Zákoník práce a Staveb
           

      proškolenými pracovníky za dodržování bezpe 

 že být pov  
             
  



  

                
stavebních prací (viz níže). Dodavatel musí v dosta     
vlastníky nemovitostí na možnost omezení dopravního  




  

Uvažovaný postup provád         
znalostí, možností a kapacit provád 
 
   



  





 
 

  

Níže popsaný postup výstavby bude probíhat v etapác


             
   
             
       
      ízení svodnic do betonového lože.
Pokládka obrusné vrstvy z žulového odvalu, z        


             
   
             
     navržených trubních propustk     
            
povrchu. Pokládka obrusné vrstvy z žulového odvalu,     
    

           
    
            




 

      ípadnými požadavky jednotlivých správc inženýrských
    
             
    
v ochranných pásmech inženýrských sítí. Pracovní mí      
 
 edpokládá a umož  ešením dodržet ustanovení vyhlášky  
             
požadavcích na výrobky; dále Zákoník práce a Staveb
           

      proškolenými pracovníky za dodržování bezpe 

 že být pov  
               
   
        
            
  
             
  

   




Navrhovaná stavba, místní obslužná komunikace III.t       

  
             
             
   
   
  
až cca 30% v úseku km 0,450-0,510).



 

   
              
  
  
 
   
   ádání je navrženo s ohledem na stávající. Jedná se  
 rnou obslužnou komunikaci bez krajnic (výhybny zaji   
     ka komunikace je navržena dle stávající prom 
       
                 
 
   
  ný sklon komunikace je navržen jednostranný dost  
  evážn               

   
       
  
Kryt konstrukce komunikace je v celé délce navržen   ný z žulového odvalu.
      
navržena konstrukce – typ A, v úseku km 0,925-1,015 je navržena konstrukce – typ B.
 
- Žulový odval
  






2 x 60kg/m


 
- Žulový odval
    

 
    

 
  



  












2 x 60kg/m





 
    








 

  
         
             
           
betonového lože (km 0,925-1,015), jejich rozmíst ní je navrženo dle   
 
              
 íží n               
       bní železobetonový propustek DN
           
              
   





     ipojena na místní obslužné komunikace III. t     
tzv.Famberku, konec trasy navazuje na již zrekonstr    
 
   
           
           
          
  
Charakter stavby (s ohledem na požadavky investora) nevyžaduje nová napojení na






Stavba je navržena s ohledem na eliminaci a minimal   na životní prost 
            
         a nebude žádným zp 
narušeno životní prost 
  

        
           
             

  cích vyhlášek Ministerstva životního
    

            
             
     

           
            
           
          
            
  s referátem životního prost 
Každý p              
   edpoklady pro využívání a zneškod       
            
             
       že sám využít, trvale nabízet k využití jiné
 . Nelze-li odpady využít, je povinen zajistit znešk 
         ním (uložením na
   
   
je povinen vést evidenci o množství odpad  
     
                
s požadavky na     
vibrací. Pro minimalizaci vlivu hluku budou používá      
 krátkodobé prodloužení 

   
              
      žná evidence. Tato evidence a doklady o nakládání s
 edloženy k záv   
  
   hu stavby budou dodrženy zásady ochrany d       
                 
                   
          
dodržovat zásady obecné ochrany živo  



 

 nost stavby již 

4.6.

Bezbariérové užívání stavby

           
           



 

 
charakteru navržených stavebních prací a zadání st   

           
        du obdrženého od objednatele
 



 

  

 
 

