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vŠBoBBcNĚ:
Stavba je navtženav jihozapadní části obce Lhota pod Radčem. Prostor stavby je vymezen již
provedenou zástavbou rodinných domů. obytná zőna je tvořena čtyřmi úseky. První úsek je

přibliŽně kolmý na místníobslužnou komunikaci. Sjezd do zőny je proveden pomocí
vyvýšenékřižovatky a je směrován od severu k jihu. Na pľvníúsek navazují zbylé části
obytné z9ny a ty jsou uspořádĺíny do přibližnéhotvaru ,,U". Stavba je navržena La úbočí
vľcholu Cihátko v oblasti zvané Vlčkov, pľoto je teľénmírnésvažitý od zźtpadu k východu. V
rámci stavby dojde ke stavebním úpľavrímmístníchkomunikací ato z důvodu bezpečnosti a
sníženírychlosti na místníchobslužných komunikací. Jedná se o vybudování obytné zőny,
která vyúst'uje na komunikaci IIl234 ve střęđuobce. Komunikace II. třídy směřuje do obce
Skomelno. obytná zőna vzniká pomocí úpravy stávající místníkomunikace' která je
ohľaničenastávající zástavbou rodinných domů. Zőna je vymezerta spomalovacími prĺíhya
svislým dopľavním značením.Následně přechází do stavební úpravy místníkomunikace,
která je tvořena chodníkęm a pásem zeleně' Chodník se nachźnína volném prostranstí a
umožnuje bezpečné propojení zón s centrem obcę.

Nově navtženástavba obytné zőny ĺaVlčkověse nacházínanezastavěných pozemcích' které
jsou vymezeny stávající zástavbou rodinných domů. Na pozemcích se nacházeji rozvody
stávajícíchinženýrských sítí.Stavební úpravy místních komunikací (Stavební uprava I,2 a
propojovací chodník) se nacházejí na stávajícíchmístníchkomunikacích, kteľéjsou také
Vymęzeny stávaj ícízástavbou a r ozv ody inženýrských sítí.
obytná zőnave stávající zástavbě je ĺavrženapľo pohyb osobních a nákladních automobilů a
chodců. Šířkakomunikace je od 3,5-7,0 m. Délka obytné zőny je cca 170,0 m. Pojízdný
povrch zůstane stávající z živičnéhoasfaltu. Na stávající komunikaci dojde pouze k
vybudovĺĺnízpomalovacích prahů z dlažby a osazeĺi svislého značení.Nově navržeĺý
chodník s pásem zeleně bude propojovat obytnou zőnu ve stávající zástavbě a v nové zástavbě
na Vlčkově. Chodník je dělen na dva úseky o celkové déLce 218,3 m. Chodník šířky2,3 m
bude od stávající komunikace oddělen pásem zęleně v šíři1,5 m. Stávající komunikace u
chodníku bude rozšířena na celkovou šířku 5,5-6'0 m. Pás zeleně bude osazen keři a stľomy.
obytná zőnav nové zástavbě je tvořena komunikace o minimální šířce3,5 m. Dále je dělená
na úseky 1-4 o celkévédélce 604,52 m.

V obytné zóně jsou navrženapodélnápaľkovací stĺánío rozměru 2,0x5,25 m. Počet jenavržen
dle vypočtené bilance paľkovacích stání. Umístěná paľkovací stání předstalují cca 20%o

z celkového počtu. Předpokládá se, že nakaŽdém pozemku připojeném nanavľžęnouobytnou
zónu jsou min. 2 stĺání.Dále se zde nácházejí vjezdy na pozemky a plochy pľo kontejnery
komunálního odpadu. Komunikace nové obytné zóny vyúsťujecca v polovině zřizované
obytné zőny ve stávající zástavbé, která vzniká stavębní úpravou v podobě zřízęĺi
spomalovacích prahů a svislého dopravního zaĺčení.Napojení na místníkomunikaci je řešeno
vyvýšenou křižovatkou tvaru ,,T". V obytné zőně zÍizované ve stávajícízástavbě budpu
zachovány stávajícípaĺametryipojízđnávrstvazživičnéhoasfaltu. Šířkakomunikace3,5-6,0
m.
Posouzęna je přístupová komunikace pro požźnníautomobily
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KONCEPCE POŽÁRNÍ npzppČNosTl STAVEB:
Požźrníbezpečnost staveb je řešenapgdle ČsN zE 08 33 Budovy pľo bydlení aubytovĺíní,
ČsN z: 0802 Neýrobní objekry, ČSN 73 0804 Výrobní objekty a ostatních norem
souvisejících s poŽríľníbezpečností staveb _ ]3 0873 Zďroje požĺĺľní
vody

Navľženízdľojůpoźírnívody
ole čSľ73 0833 musí k objektům vést přístupová komunikace alespoň do vzdálęnosti 20 m
od všech vchodů do objektu' kteqými se předpokládá vedení protipožźmíhozásahu u

bytových domů a ubytoven a 50 m u ľodinných domů.

Zapřístllpovou komunikaci se považuje nejméně jednopruhová silničníkomunikace se šířkou
vozovky nejméně 3 m u bytových domů, ubytoven a rodinných domů.

ole

čsľ73 0804 musí k objektům vést přístupová

ođvšech vchodů do objektu,

kteými

komunikace alespoň do vzdálenosti 10 m

se předpokládá vedení pľotipožĺíľního
zásahu.

ZapŤístupovou komunikaci se povaŽuje nejméně jednopruhová silničníkomunikace se šířkou
vozovky nejméně 3,0 m.

ole

čsľ

73 0802 musí k objektům vést přístupová komunikace alespoň do vzdálenosti20 m
od všech vchodů do objektu' kterymi se předpokládá vedeníprotipožźlĺľriho
zásahu.

Za přístupovou komunikaci se považuje nejméně jednopruhová silniění komunikace se šířkou
vozovky nejméně 3,0 m.

pruh), musí být
Je-li přístupová komunikace navržena jako jednopľuhová (eden jízđní

projektovým řešením zajištěn zálkaz odstavení a paľkování vozidel. Je-li více jízdníchpruhů ,
musí bý tęnto zékaz alespoň v jednom jízdnímpruhu'

V

našem případě jsou uvedené podmínky splněny, komunikace má v nejužšímmístě šířku
3,50 m a je obousměrná' Komunikace vyhovuje z hlediska přístupovékomunikace pro
požámi automobily.

ke stávajícím objektům' k

odběľním místůmpožźnnívody u
stávajících objektů se nemění' nemění se ani nástupní plochy u stávajících objektů.

Přístupová komunikace

Nevyskytuje se jednosměľná jednopruhová komunikace delšínež 50 mbez možnosti otáčení
pr o p o žźnní
automobily'
Nemění se zdroje poŽríľnívody

a
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EKoNOMICKÉ RIZIKo:

Komunikace jsou na volném prostranství, ekonomické riziko není nutné posuzovat.

poŽÁnNÍ RIZIKo:

Komunikace j sou na volném prostranství, poŽźlmíriziko není nutné posuzovat.

oDoLNoSTI STAVEBNÍCH KoNSTRUKCÍ:

Komunikace jsou na volném prostranství, odolnosti stavebních konstľukcínejsou požadovány

EVAKUACE:

Komunikace jsou na volném prostranství, evakuace osob vyhovuje.

ODSTUPOVE VZDALENOSTI:

Komunikace jsou na volném prostranství, odstupové vzdálenosti není nutno posuzovat.

HASICÍ pŘÍsľnorp:

Hasicí přístroj e nej sou poŽadovĺĺny

POZARNI VODA:

riziko se nevyskytuje.
Vnějšía vnitřní požáľĺrívoda nejsou poŽadovány, požź.ľĺrí

ZAVER:

Navržená komunikace vyhovuje jako přístupová komunikace pľo požźlmiautomobily, z
hlediska požámi bezpečnosti staveb nejsou kladené dalšípožadavky.

Ing. Kateřina Kolářová

V Plzni, 31.3.2015
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