PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Oprava komunikace v obci Hrdlív
1.Identifikační údaje :
Název akce : Oprava chodníku v obci Hrdlív
Objednatel : obec Hrdlív
Název objektu :
SO 01 – Místní komunikace s obrubníky
SO 02 – Oprava chodníku
2.Předmět stavby
Předmětem stavby je realizace stavebního objektu SO 02 – oprava chodníku. Realizace této akce časově
navazuje na provedení SO 01 – Místní komunikace a obrubníky
3.popis stavby
Jedná se o odebrání stávající nášlapné vrstvy betonové dlažby (dlaždice 50/50 cm) a odebrání nevyhovující
podkladní vrstvy cca 20 cm. V rámci SO 01 – komunikace bude provedeno odebrání stávajících obrubníků a
osazení nových.
Nově bude provedena podkladní vrstva ze štěrkodrtě 16-32 mm a ložná vrstva ze štěrku 0-4 mm. Na
důkladně zhutněné podloží bude kladena zámková betonová dlažba tl. 80 mm.
Výška nového chodníku bude dána osazenými obrubníky, v místech vjezdů na pozemky a objekty majitelů
sousedních nemovitostí bude obrubník položen a dlažba vyspádována až k úrovni vozovky.
BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA (barva dlažby přírodní nebo červená) DL I 80 mm
LOŽNÁ VRSTVA FR. 0-4 L 50 mm
ŠTĚRKODRŤ (16-32) ŠD 150 mm
C e l ke m min. 280 mm

2.Odvodnění
Podkladní vrstva bude vyspádována k obrubníku směrem od domů v min.spádu 0,5 %, tak aby povrchová
voda mohla stékat od domu na konstrukci vozovky.
3.Zemní práce
Zemní práce se zde v pravém slova smyslu nepředpokládají. Jedná se o výkop pro konstrukci a chodníku.
Veškeré vytěžené a vybourané materiály a zeminy budou ukládány na určenou skládku v souladu se zákonem o
odpadech (odpady typu „O“). Ukládání na skládky bude prováděno průkazným způsobem na
řízené skládky.
4. Zařízení staveniště
Pro potřeby staveniště bude vyhrazeno místo pro uložení materiálu a objektů zhotovitele u budovy OU Hrdlív a na
pozemku samotné stavby.
5. Dopravní opatření

Vzhledem k potřebě majitelů sousedních nemovitostí k zásobování a přístupu k jednotlivým domům není
uvažováno s celkovou uzávěrou komunikace a je požadováno po celou dobu stavby zajištění alespoň
provizorního přístupu k objektům. V závislosti na předpokládané době realizace díla bude ve spolupráci s obcí
zajištěna částečná uzavírka upravované komunikace.

6. PD – výkresová část – situace, foto
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V Hrdlívě 12.9.2018

Ing.Radek Růžička

