TECHNICKÁ ZPRÁVA DIO – DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉHO OPATŘENÍ

„Výstavba chodníku v obci Žďárek“
A. TEXTOVÁ ČÁST
I. Rozsah dopravně-inženýrských opatření
Tato technická zpráva definuje provedení dopravně-inženýrských opatření při realizaci předmětné stavby
v obci Žďárek, okres Liberec, kú Žďárek u Sychrova [761729] sil. ev. č. III/03527. Jedná se o výstavbu chodníku a
přidruženého příslušenství, a to po pravé straně komunikace III. tř. ve směru na Jílové (Hodkovice n. M.), a to v celé
délce obce Žďárek (od autobusové zastávky Žďárek, Hvězda až po konec intravilánu u DZ IZ4b „Žďárek“), včetně
úseku od křižovatky sil. III/28726 X III/03527. S ohledem na charakter stavebních prací a šířku dotčené komunikace
(III/03527, ppč. 384/1, á cca 6m) je v daném úseku navržena částečná uzavírka - zúžení jednoho jízdního pruhu,
a to po jednotlivých Etapách výstavby. V rámci dané Etapy stavebních prací bude využito posuvného pracovního
místa o max. délce 30m úseku (bude upřesněno v žádosti o vydání stanoviska ke zvláštnímu užívání pozemní
komunikace v souvislosti s částečnou nebo úplnou uzavírkou komunikace v rámci řízení DIR s místně příslušným
orgánem DI PČR LIBEREC). V rámci zlepšení bezpečnosti pěší dopravy, a to zejména v prostoru BUS zastávek
„Žďárek, Hvězda“ a zbudování nového chodníku se navrhuje přesunout SDZ IZ4a/b „Žďárek“ až do prostoru křiž.
III/28726 X III/03527, dle grafického znázornění viz níže kap. B. II.

II. Podklady a zdroje k vypracování Návrhu DIO
• projektová dokumentace
• mapové podklady (www.mapy.cz, GIS LK https://dopravnimapy.kraj-lbc.cz/mapserv/php/maps.php)
• fotodokumentace, vlastní tvorba, https://mapy.cz/ (9/2019) https://www.google.cz/maps (7/2019)
• TP 65, TP 66, III. vydání, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, vyhláška MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích.

III. Obecný popis návrhu
Hlavním cílem navrhovaných dopravně inženýrských opatření (DIO) a s tím souvisejícího užití
přechodného dopravního značení je zajistit BESIP a plynulost provozu v místě prováděné stavby. Navrhované
opatření spočívá v částečné uzavírce dotčené části pozemní komunikace v délce cca 1km. Stavba bude
realizována po 11 etapách a v rámci nich posuvné pracovní místo o záboru max. 30m. V návaznosti na šířkové
parametry komunikace III. tř. a rozsahu stavebních prací a pracovních míst s nutným zásahem do vozovky je
navrženo opatření dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ – modifikované
schéma B/3 – zúžení jednoho jízdního pruhu tak, aby průjezdný profil dotčeného jízdního pruhu dosahoval šíře
alespoň 2,75m. V případě krátkodobé navážky materiálu, či odvážky výkopku apod. bude využito záboru celého
jízdního pruhu, a to dle schéma B/2, popř. krátkodobé řízení dopravy a zastavování vozidel dle : Zákon č. 361/2000
Sb. § 79, odst. 1, písm. i) a Z8b Zastavovací terč (pro jiné osoby). Umísťované přechodné značení bude základní
velikosti s optickou účinností značky min. RA1. Zásobování jednotlivých přilehlých nemovitostí bude prováděno
vždy po dohodě s oprávněnou či odpovědnou osobou na místě stavby. Kontakt na tuto osobu bude po dobu akce
k dispozici v daném úseku nejlépe písemně na označení staveniště, popř. dle dohody u investora. Při osazení a
údržbě budou dodržovány a ustanovení z.č. 361/2000 Sb., vyhl. MDS č 30/2001 Sb., a podmínky TP 66, TP 65.

B. GRAFICKÁ ČÁST
I. Lokalita
I.a. Širší vztahy

I.b. Bližší vztahy

II. Návrh změny místní úpravy provozu

Přesun SDZ IZ4a/b „Žďárek“
III/28726

III. Návrh DIO, úseky

V Etapách 1-11 je navrženo
modifikované schéma B/3
viz níže, DZ B20b (30) se užije,
pokud nebude platnost B20a
rušena křižovatkou.
Pozn.:
Pokud v době výstavby Etapy 1 nebude
místní úpravou provozu přesunuta
DZ IZ4a/b, využije se při výstavbě
schéma C/2.

IV. Použitá schémata dle TP 66, III. vydání

V. Fotodokumentace
Pohled na začátek úseku výstavby chodníku, Etapa 1

Dole: Pohled na konec úseku výstavby chodníku, Etapa 2
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