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a) Identifikační údaje 
 
Název stavby: Obnova obecního majetku - most ev. č. TR-06-M 

přes potok Trnávka v obci Trnava 
 
Název objektu: SO 101 – OBJÍZDNÁ TRASA 
   
Místo stavby: Kraj Zlínský, katastrální území Trnav u Zlína, obec Trnva 
    
Katastrální území:   Trnav u Zlína 
      
Pozemky pro potřebu stavby:  Viz záborový elaborát 
 
Objednatel a investor:   Obec Trnava, Trnav č.p. 156, Trnava 763 18 
      
Autor návrhu:    MSS-projekt s.r.o. 
     Bc. Petr Juřica 
     Žerotínova 992, 755 01 Vsetín 
     Email: jurica@mss-projekt.cz 
     Tel.: +420 774 443 759 
 
Autor projektu:    MSS-projekt s.r.o. 
     Bc. Petr Juřica 
     Žerotínova 992, 755 01 Vsetín 
     Email: jurica@mss-projekt.cz 
     Tel.: +420 774 443 759 
 
Zodpovědný projektant: Ing. Martin Mynařík, ČKAIT 1301261, autorizovaný inženýr 

pro statiku a dynamiku staveb a pozemní stavby 
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b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

SO 101 – OBJÍZDNÁ TRASA 
 
a) popis současného stavu, 
Trasa provizorních komunikací bude vedena po stávajících místních komunikacích, přes stávající 
koryto vodního toku a po stávajících zatravněných a zpevněných plochách. 
 
b) popis navrženého řešení.  
Jedná se o provizorní komunikaci včetně provizorního přemostění vodního toku. Trasa provizorní 
komunikace je navržena pro zachování dopravy po dobu uzavření mostu ev. č TR-06-M a části místní 
komunikace před a za mostem. Provizorní komunikace je navržena šířky 4,0m. Pro převedení 
provizorní komunikace přes vodní tok je navrženo provizorní přemostění.  
 
Provizorní komunikace je navržena pro jednosměrný provoz. Provizorní dopravní značení je 
zakresleno v koordinační situaci stavby, kde je umístění značek provizorního značení vyznačeno. 
Provoz bude řízen úpravou přednosti v jízdě. 
 
Vybraný zhotovitel stavebních prací před zahájením prací zajistí stanovení přechodné úpravy sil. 
provozu, náklady s jeho zajištěním, provozem a údržbou zahrne do nabídkové ceny stavby. Zhotovitel 
předloží návrh přechodného dopravního značení po dobu výstavby, který musí vycházet z postupu 
prací a harmonogramu výstavby navrženého zhotovitelem a schváleného investorem. Jak postup 
prací, tak i harmonogram výstavby je mimo jiné závislý od ročního období, ve kterém bude stavba 
zahájena. 
Zhotovitel předloží Policii ČR ke schválení návrh přechodného dopravního značení pro jednotlivé 
etapy výstavby. Návrh postupu výstavby a návrh přechodného dopravního značení byl v rámci 
projektové dokumentace DSP předložen a projednán se zástupci DI PČR. Schválené přechodné 
dopravní značení bude podkladem pro vydání stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní 
komunikaci. 
Po dobu výstavby budou vyznačeny náhradní pěší trasy pro zachování dopravy pěších. Zhotovitel je 
povinen zajistit přístup do objektů a na pozemky soukromých vlastníků (bezprostředně sousedících se 
stavbou) po dobu výstavby, tzn. umožnit vjezd osobních vozidel a vstup vlastníkům nemovitostí.  
Před realizaci stavebních prací v místě, kde dojde k omezení, popř. zamezení příjezdů k jednotlivým 
objektům, je nutné v dostatečném časovém předstihu informovat obyvatele dotčených nemovitostí. 
Postup výstavby je nutné provádět ve stanoveném režimu tak, aby byl v co nejmenší míře dotčen 
příjezd k jednotlivým nemovitostem. 
Přechodné dopravní značení bude osazeno na samostatných červenobíle pruhovaných sloupcích v 
souladu se zákonem č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a vyhláškou č.30/2001 
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. 
 
Základní údaje o provizorním mostu: 
Liniové (provozní) staničení:  - 
Délka mostu:    9,00m 
Celková šířka:    5,50m 
Délka přemostění:   8,00m 
Délka NK mostu:   9,00m 
Šířka mezi zábradlím:   4,00m 
Stavební výška:    0,50m 
Úložná výška:    - 
Výška nad terénem:   2,01m 
Výška nad hladinou:   1,41m 
Hloubka vody:    0,10m 
Volná výška nad vozovkou:  - 
Volná šířka:    4,00m 
Šířka mezi obrubami:   4,00m 
Levý chodník:    - 
Pravý chodník:    - 
Rok postavení:    - 
Označení šikmosti:   kolmý 
Šikmost:    90° 
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Povrch komunikace:   dřevo 
Povrch chodníku:   - 
 
Základy mostních podpěr a křídel 
Založení je navrženo z betonových silničních panelů na vrstvě ze štěrkodrti. 
Mostní podpěry, křídla, čelní zdi 
Nejsou. 
Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry 
Nosná konstrukce – 5x ocelový profil I300 a 2x koncový příčník z U300. Mostovka je navržena 
dřevěná z hranolů 150/150mm. 
Mostní svršek – vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky 
Vozovka je navržena z dřevěných fošen tl.50mm. 
Mostní vybavení – záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací 
zařízení 
Záchytné zařízení je navrženo jako dřevěné třímadlové zábradlí bez svislé výplně. 
Cizí zařízení 
Není. 
Území pod mostem a přístupové cesty 
Koryto a břehy toku v těsné blízkosti budou dochovány jako stávající. 
Přístup pod most je po břehu koryta vodního toku. 
Zatížitelnost: 
Normální: Vn=23 t 
Výhradní: Vr=30 t 
 
c) Vztahy průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní 
údaje, geotechnický průzkum atd.) 
Inženýrskogeologický průzkum nebyl proveden. 
Jako podklad pro směrové řešení sloužilo geodetické polohopisné a výškopisné zaměření zájmového 
území. 
Zákres stávajících inženýrských sítí ve výkresech je pouze orientační. Před zahájením stavebních 
prací je zhotovitel povinen zajistit vytyčení vedení stávajících inženýrských sítí. Při křížení s jinými 
inženýrskými sítěmi je nutné dodržovat nejmenší dovolené vzdálenosti jak u křížení, tak při souběhu 
dle ČSN 73 6005. Při střetu s inženýrskými sítěmi je nutné postupovat dle vyjádření správce 
inženýrské sítě, které je součástí dokladové části dokumentace. 
 
d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 
Samostatný objekt SO 101 přímo navazuje na další stavební objekty: 
SO 201 a SO 301. 
 
e) Návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů 
V rámci objízdné trasy je vytvořena zpevněná plocha provizorní vozovky před a za provizorním 
přemostěním. 
Skladba provizorní vozovky: 
- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY PODLE ČSN EN 13108-1  ACO 11+      50mm 
- SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ - ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,3 kg/m2 
- ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY PODLE ČSN EN 13108-1  ACP 22+     100mm 
- INFILTRAČNÍ POSTŘIK - ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,5 kg/m2 
- ŠTĚRKODRŤ          ŠDA      150mm 
- HUTNĚNÝ NÁSYP - ŠTĚRKODRŤ      ŠDA      0-300m 
- STÁVAJÍCÍ TERÉN 
 
f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana 
pozemní komunikace 
Po dokončení stavebních prací nedojde k dotčení podzemních ani povrchových vod. V průběhu 
stavebních prací nebudou prováděny žádné zemní práce, které by mohly ovlivnit odtokové poměry v 
lokalitě. Nepředpokládá se ani provádění technologických procesů nebo skladování látek, které by 
mohly negativně ovlivnit podzemní nebo povrchové vody. V prostoru staveniště nebude prováděno 
mytí dopravních prostředků nebo stavebních strojů ani nebudou likvidovány odpady z pracovních 
procesů. Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud 
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dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do 
nepropustné nádoby (kontejneru). U malých nepropustných ploch možno provést dekontaminaci 
vapexem. Zásady odvodnění viz bod b). 
 
g) Návrh dopravních značek, dopravní zařízení, světelných signálů zařízení 
pro provozní informace a dopravní telematiku 
Bude dochováno jako ve stávajícím stavu. 
 
h) Zvláštní podmínky a požadavky pro údržbu 
Nejsou stanoveny. 
 
i) Vazba na případné technologické vybavení 
Neřeší se. Nevzniká zde vazba na případné technologické vybavení 
 
j) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření 
rozhodujících dimenzí a průřezů 
Komunikace je navržena pro odpovídající dopravní zatížení. Konstrukce vozovky je navržena 
v souladu s technickými podmínkami (TP) a požadavky investora 
 
k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch 
související se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb. 
 


