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Stejnopis č.... •t

-«V 01 3 3 - 5 2 1 0 Í -19~HhPSmlouva o výpůjčce 

VY P/35/05/006429/2019

kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavírají 
podle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občansky zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen jako občanský zákoník")
(dále jen jako „smlouva o výpůjčce4* nebo „smlouva")

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
zastoupené Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy 
IČO: 00064581
DIČ: CZ0006458I, plátce DPH

(dále jen jako „půjčitel") na straně jedné

a

Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
se sídlem Žatecká 110/2, 110 00 Praha I

ředitelem obchodní divize

DIČ: CZ25656112, plátce DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mčstským soudem v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen jako „vypůjčíte!'4) na straně druhé

(oba dále jen jako „smluvní strany44)

takto:

Smlouva o výpůjčce

I.
Předmět výpů jčky

1. Půjčitel je výlučným vlastníkem pozemku pare. č. 767/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
pozemek pare. č. 767/57 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku pare. č. 767/205 - ostatní plocha, 
manipulační plocha, pozemku pare. č. 767/217 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemku 
pare. č. 767/221 - zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku pare. č. 767/224 - ostatní plocha, 
manipulační plocha, to vše v kat. území Karlín, obec Praha, tak, jak je vše zapsáno na LV č. 128
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vedeném u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, se sídlem v Praze. 
Vlastnické právo k výše uvedeným pozemkům nabyl půjčitel na zakladě zakona c. 172/1991 Mx, o 
přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí. Smlouvy kupní ze dne 24. 
10. 2005 a Smlouvy směnné ze dne 13.6. 2006.

2 Půjčíte! přenechává vypůjčiteli do bezplatného užívání části pozemku pare. č. 767/1 - ostatní 
' plocha, manipulační plocha, o výměře 1729 m;, pare. č. 767/57 - zastavěni plocha a nádvoří, 

O výměře 151 m2, pare. č. 767/205 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 4545 nr, 
pare. č. 767/221 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 237 m\ pare. č. 767/224 - ostatní plocha, 
manipulační plocha, o výměře 54 nr a pozemek pare. č. 767/217 - ostatní plocha, jma plocha, o 
výměře 75 m\ to vše v kat. území Karlín, obec Praha, tak jak je vše vyznačeno na přiložené kopu 
katastrální mapy, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást teto smlouvy (dále jen jako 
„předmět výpůjčky').

II.
Účel výpůjčky

Půjčitel přenechává vypůjčiteli do bezplatného užívání předmět výpůjčky za účelem realizace stavby: 
Vybudování protipovodňových opatření na stokové síti v oblasti Karlina" (dále jen jako „akce ), tak 

jak je blíže popsáno v projektové dokumentaci ktéto akci, která jako příloha č. 2 tvoři nedílnou 
součást této smlouvy.

III.
Doba výpůjčky

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do dne 30. 6. 2021.

IV.
Závazková část

Vypůjčitel přejímá předmět výpujěky ve stavu, v jakém se nachází ke dni započaté výpůjčky.

2. Vypůjčitel je povinen:

a) užívat předmět výpůjčky jako řádný hospodář a pouze k účelu stanovenému v této smlouvě,

b) provádět na své vlastni náklady běžnou údržbu, drobné opravy, čištění a úklid na předmětu 

výpůjčky,

c) při sněhu a náledí udržovat na vlastní náklady a odpovědnost bezpečný přístup k předmětu 
výpůjčky a pohyb osob po předmětu výpůjčky,

d) zajistit si ochranu veškerého zařízení a techniky umístěné na předmětu výpůjčky,

e) při skončení výpůjčky vyklidit předmět výpůjčky a vyklizený odevzdat půjčiteli, zastoupenému 
správcem, v původním stavu, nebudc-li smluvními stranami sjednáno jinak, a to nejpozdeji 
druhý pracovní den následující po dni skončení výpůjčky. O předání předmětu výpůjčky bude 
pořízen předávací protokol, jehož fotokopie bude předána do 14 dnů odboru hospodařeni 
s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy, nám. Franzc Kafky 1, 110 00 Praha 1,

1.
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I) po celou dobu výpůjčky dodržovat nařízení vlády 272/2011 Sb., oochranč zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací, vc znění pozdějších předpisů. V případě překročení 
přípustných hodnot se vypůjčitcl vystavu je nebezpečí sankcí, případně možnosti přerušení nebo 
zrušení akce,

g) dodržovat „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a pro provádění 
výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě", dle usnesení Rady hl. m. Prahy ě. 95 ze dne 31. 1. 
2012 a č. 127 ze dne 28. 1.2014, které jsou jako příloha č. 3 nedílnou součástí této smlouvy,

h) dodržet požadavky uvedené ve stanovisku Technické správy komunikaci hl. m. Prahy, a.s., se 
sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, IČO: 03447286, ze dne 13. 7. 2018, 
č.j. TSK/16793/18/5110/Me, které je jako příloha ě. 4 nedílnou součástí této smlouvy.

3. Vypůjčitel se zavazuje:

a) pečovat o to, aby na předmětu výpůjčky nevznikla škoda, příp. odstranit veškeré vady 
na předmětu výpůjčky, které způsobil vypůjčitcl nebo ostatní osoby prodlévající na předmětu 
výpůjčky se souhlasem vypůjčitele, popř. nahradit půjčiteli takto způsobenou škodu,

b) na předmětu výpůjčky dodržovat vyhlášku č. 8/2008 Sb. hl. m. Prahy, o udržování čistoty 
na ulicích a jiných veřejných prostranstvích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vc znění pozdějších předpisů,

c) umožnit po předchozím oznámení půjčiteli, resp. správci, vstup na předmět výpůjčky za účelem 
provedení potřebné úpravy nebo údržby věci apod. Předchozí oznámení se nevyžaduje, je-li 
nezbytné zabránit škodě (např. havárie, požáru na předmětu výpůjčky apod.) nebo hrozí-li 
nebezpečí z prodlení; ke vstupu je půjěitel, resp. správce, oprávněn i v nepřítomnosti 
vypůjčitele.

4. Vypůjčitcl není oprávněn využít předmět výpůjčky ke komerčním účelům.

5. Vypůjčitel nesmí zřídit třetí osobě k předmětu výpůjčky užívací právo bez předchozího písemného 
souhlasu pújčitele.

6. Případné újmy na zdraví a škody na majetku vzniklé na předmětu výpůjčky budou připsány k tíži 
vypůjčitele.

7. Bez předchozího písemného souhlasu pújčitele, rozhodnutí či souhlasu příslušného stavebního 
úřadu a rozhodnutí příslušného orgánu státní památkové péče vypůjčitcl nesmi na předmětu 
výpůjčky provádět terénní úpravy, stavby, ani jiné podstatné změny vyjma činností naplňujících 
účel výpůjčky dle čl. 11. této smlouvy, ke kterým dává pújčitel souhlas. Provede-li vypůjčitcl jinou 
změnu na předmětu výpůjčky bez souhlasu pújčitele, je vypůjčitel povinen uvést předmět výpůjčky 
do původního stavu, jakmile o to pújčitel požádá, nejpozději při skončení výpůjčky, neučiní-li tak. 
je půjěitel oprávněn předmět výpůjčky uvést do původního stavu na náklady vypůjčitele.

8. Oběma smluvními stranami bylo sjednáno, že v>půjčiteli po skončení výpůjčky nenáleží nárok 
na poskytnutí jakékoliv náhrady za finanční prostředky vložené do realizace jakýchkoliv změn na 
předmětu výpůjčky, tedy ani nárok na úhradu protihodnoty toho, o co se zvýšila hodnota předmětu 
výpůjčky.

9. Vypůjčitel prohlašuje, že na svoji odpovědnost přebírá veškeré právní důsledky a veškerá rizika 
spojená s konáním akce, a to zejména vůči třetím osobám a současně též prohlašuje, že si opatřil 
a má k dispozici, anebo opatří a bude mít k dispozici, veškerá potřebná povolení a souhlasy orgánů 
státní správy a územní samosprávy, případně dalších dotčených subjektů k uskutečnění akce a je si 
vědom všech právních důsledků tohoto prohlášení.
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V.
Skončení výpůjčky

1. Výpůjčka skončí uplynutím doby, na kterou byla sjednána.

2. Výpůjčka touto smlouvou založená skončí před uplynutím doby výpůjčky:

a) půjčitcl má právo domáhat se předčasného vrácení předmětu výpůjčky, užije-Ii vypůjčitel 
předmět výpůjčky v rozporu s touto smlouvou,

b) pújčitel se může domáhat předčasného vrácení předmětu výpůjčky, pokud půjčitcl nevyhnutelně 
předmět výpůjčky potřebuje z důvodu, který nemohl při uzavření této smlouvy předvídat.

VL
Smluvní pokuty

1. Za porušení níže uvedených smluvních povinností je vypůjčitel povinen zaplatit půjčiteli tyto
smluvní pokuty:

a) za užívání předmětu výpůjčky v rozporu s účelem výpůjčky dle čl. II. této smlouvy smluvní 
pokutu ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých), a to za každý i jen započatý den, 
v němž bude toto porušení povinnosti trvat,

b) v případě, že vypůjčitel nepředá půjčiteli, resp. správci, při skončení výpůjčky dle této smlouvy 
předmět výpůjčky vyklizený dle čl. IV. odst. 2 písm. c) této smlouvy ve stanovené lhůtě, je 
vypůjčitel povinen zaplatit půjčiteli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun 
českých) za každý i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti, a to do dne 
protokolárního předání předmětu výpůjčky,

c) za porušení povinnosti oznámit místo doručováni korespondence podle čl. VII. odst. 1 věty 
druhé této smlouvy je vypůjčitel povinen zaplatit půjčiteli smluvní pokutu ve výši 10,- Kč 
(slovy: deset korun českých) za každý i jen započatý den, v němž bude toto porušení povinnosti 
trvat.

d) za porušení povinnosti uvedených v „Zásadách a technických podmínkách pro zásahy do 
povrchů komunikací a pro provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“ dle Čl. IV. odst. 
2 písm. g) je vypůjčitel povinen zaplatit půjčiteli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slovy: jedno 
sto korun českých) za každý zjištěný případ porušení povinnosti,

e) za porušení každé další povinnosti uložené vypůjčiteli touto smlouvou, která není utvrzena 
žádnou ze smluvních pokut dle tohoto odstavce, je vypůjčitel povinen zaplatit půjčiteli smluvní 
pokutu ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) za každý i jen započaty1 den, v němž 
bude porušení této povinnosti vypůjČitele trvat.

2. Smluvní pokuty sjednané v této smlouvě se nijak nedotýkají nároků půjčitele na náhradu škody 
vůči vypůjčiteli a lze je požadovat kumulativně.

VII.
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Závěrečná ujednání

1. Veškeré písemnosti, výzvy a oznámení se doručují na adresu pújčitele nebo vypůjči tele uvedenou 
v záhlaví této smlouvy. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého 
z účastníků této smlouvy, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému 
účastníkovi tuto změnu, a to způsobem dle předchozí věty.

2. Smluvní strany sjednávají, že doručování zásilek odeslaných s využitím provozovatele poštovních 
služeb se řídí § 573 občanského zákoníku.

3. Vztahy mezi půjčitelem a vypůjčitelem neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a ostatními účinnými právními předpisy.

4. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, tímto pújčitel potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy 
usnesením č. 2068 ze dne 30.9.2019. Záměr vypůjčit předmět výpůjčky uvedeného v čl. I. odst. 2 
této smlouvy byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy pod evidenčním 
číslem HOM- 2920-2019 od 26.3.2019 do 10.4.2019.

5. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se 
stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem 
či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost 
či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.

6. Obsah této smlouvy může být změněn nebo doplněn pouze se souhlasem obou smluvních stran 
formou písemných dodatků k této smlouvě.

7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv 
(CHS) vedené půjčitelem, která je veřejné přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 
číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy.

8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajisti pújčitel.

9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě (v čl. I. - VII. této smlouvy) 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

lO.Tato smlouva byla vyhotovena v pěti stejnopisech o šesti stranách textu a čtyřech přílohách, z nichž 
vypújčitcl obdrží po jednom stejnopise a pújčitel po čtyřech stejnopisech.

11.Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu občma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle odst. 8 tohoto článku.

12.Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za rozumové slabosti nebo lehkomyslnosti. Na důkaz toho připojují 
své podpisy.
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příloha ě. i - kopie katastrální mapy 
příloha č. 2 - projektové dokumentace
příloha č. 3 - zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchu komunikací a pro 

provádění výkopů a zásypu rýh pro inženýrské sítě 
příloha č. 4 - stanovisko Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. ze dne 13. 7. 

2018, č.j. TSK/16793/18/5110/Me

Přílohy:

& // ///? //. //
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Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 95 ze dne 31. 1, 2012

Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací 
a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě

účinnost od 1. února 2012



2

9.2.5 Vrstvy z litého asfaltu

9.2.6 Cementobetonové kryty
9.2.7 Kryty z dlažeb

10. Předávání konečných úprav
11. Záruční doba

Příloha A Citované a související předpisy 

Příloha B Katalogové listy
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• zásyp (od horní úrovně obsypu po spodní úroveň konstrukce vozovky - chodníku)
• konstrukce vozovky- chodníku (zpravidla podkladní a krytové vrstvy)
• šířka výkopu - rýhy, která musí být minimalizována s ohledem na užitou technologii 

výkopových prací a vlastní ukládání vedení inženýrské síté
• rozšíření - první fáze opravy zpevněných vrstev konstrukce vozovky - chodníku 

(dodatečné zaříznutí a odbourání pruhu stmelených vrstev po zhotovení zásypu a 
nezpevněného podkladu - viz dále - význam je zřejmý ze schématu na obr.1.)

•
• Obr. 1 :

--
</> mo £ P ar kó p tg povrch vozovky - chodníku

_____ Krvi yozgvkv - chodníku
___zpgvnéný .podklad

nezpevnéný podkladi konstrukce vozovky - cnodniku

► zásyp

300 mm
► obsyp

* hlavní zhotovitel právnická nebo fyzická osoba, která zajišťuje opravu resp. výstavbu 
inženýrské sítě pro kterou byla otevřena rýha (může být totožná se zhotovitelem 
výkopových prací, zásypu resp. opravy vozovky).

* zhotovitel výkopových prací -> podzhotovitel, který je ve smluvním vztahu s hlavním 
zhotovitelem
zhotovitel zásypu -> podzhotovitel, který je ve smluvním vztahu s hlavním zhotovitelem

* zhotovitel opravy vozovky - chodníku -> podzhotovitel, který je ve smluvním vztahu 
s hlavním zhotovitelem.

2.1. Použité značky a označování

Použité značky vrstev vozovky odpovídají souboru technologických norem ČSN 73 6121 
až 31 včetně norem inovovaných a navazujících nových evropských norem:

- asfaltový beton (ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1),
- asfaltový koberec mastixový (ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-5),
- litý asfalt silniční (ČSN 73 6122, ČSN EN 13 108-6),
- cementobetonový kryt (ČSN 73 6123-1, ČSN EN 13877-1, 2),
- směs stmelená cementem (ČSN 73 6124-1, ČSN EN 14 227-1),
- mechanicky zpevněné kamenivo (ČSN 73 6126-1),
- štěrkodrť (ČSN 73 6126-1),
- štěrkopísek (ČSN 73 6126-1),
- mechanicky zpevněná zemina (ČSN 73 6126-1),

AC
SMA
MA
CB
SC
MZK
ŠD
ŠP
MZ
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Tabulka 1a - Převod označení vrstev z asfaltového betonu 

Označení vrstev z astaltového betonu dle
— Obrusné vrstvy _ CSN EN 13108.1 

Ložní vrstvyNové
označení

Staré označení Nové označení Staré označení

ACO 8 ABJ II ABH I (0/16) - TPACL 16S
109ACO 8 CH ABJ ||, ||j ACL16 + ABH I

ACL 16 ABH II, |||, QKS I 
ABVH7(0Ž22) - TPABS I (0/11) - TPACO 11 S

ACL 22 S109
109ACO 11 + 

ACO 11
ABS I ACL 22 + ABVH I

abvhTiTíh^okhT
Podkladní vrstvy

ABS II, III 
ABH I (0/16) -7Ř

ACL 22
ACO 16 S

109
ACO 16 + 
ACO 16

ABH I ACP 16 S 

ACP 16 +ABH II, l||
QKS I, II

OKH I (0/22) - 
TP 109

ACP 22 S

ACP 22 + OKH I, ||

Tabulka 1b - Převod označení vrstev z
__________________ asfa»tového koberce mastixového

otare označeníSMA 4
AKMVJ I, || 
AKMVJ I, || 
AKMJI-ŤP109

SMA 5
SMA 8 S
SMA 8 + 

SMA8 

SMA 11 S

AKMJI
AKMJ II
AKMs7-TP109

AKMS I
SMA 11 +
SMA 11 
SMA~16~+ AKMS II 

AKMH I 
AKMH II

SMA 16



3. Technologicko-organizační opatření.
Zhotovitel zásypu------ musí být držitelem certifikátu systému jakosti v rámci resortního

systému jakosti - pozemních komunikací pro zemní práce.
V případě, že lato podmínka nebude splněna, musí si zhotovitel zajistit zpřísněný režim 
kontroly kvality provádění zásypu u laboratoře TSK nebo u akreditované zkušební laboratoře 
Naklady na kontrolu kvality hradí zhotovitel.

Zhotovitel opravy vozovky
* PK zhotovování
kontřPfdt’ Zfí tat° P^mmka nebude splněna, musí si zhotovitel zajistit zpřísněný režim 
kontroly kvality prováděni opravy vozovky u laboratoře TSK nebo u akreditované zkušební 
Náklady na kontrolu kvality hradí zhotovitel. sepni.

. . °mez°nl:,. Wkopove práce v prostoru komunikací hl.m.Prahy nesmí být 
prováděny v obdob, od 1. listopadu do 15. března včetně. Toto omezení se netýká havárii
nnriWhá n S'"- (fvlaštní režim " viz kaPito|a 8). V případě naléhavé potřeby
podléhá prováděni výkopových prací a zejména provádění zásypu rýh a následná oprava
SSeprVo0roybdobí0dZV'áŠ,nÍmU S°UhlaSU ~ stanovením

4. Otevírání rýh a výkopů

Před vlastním zahájením výkopových prací je nutno:
■ prověřit umístění stávajících inženýrských sítí, 

připravovanými výkopovými pracemi 
výkopových prací,

■ projednat umístění výkopu a technologii zásypu a opravy konstrukce vozovky (chodníku)

které by mohly být dotčeny nově 
a podle jejich umístění zvolit odpovídající technologii

4.1. Dlážděné kryty vozovek a chodníků

í kryty i® n^,n° razebrat tak, aby byla dlažba minimálně poškozena. Jednotlivé
materiál!. t^LTi' byUadně ?čištěnV a ul°ženy odděleně od ostatního výkopového 
materiálu tak, aby bylo zajištěno jejich opětovné použití. y H

4.2. Asfaltové kryty vozovek a chodníků
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popr. mechanicky míšením s jinou granulometricky odlišnou zeminou '

■ v*ČSN “ “TíTn T “ "4kte'4 4
■ zeminy odpovídající svým složením nestmeleným materiálům dle ČSN 73 6126 

mechanicky zpevněná zemina, štěrkodrt'),
■ Recyklované stavební demoliční materiály např. R-materiál ze starých porušených 

vrstev z asfaltových směsi, recyklovaný beton, recyklovaný štěrk z vozovek a kolejového 
loze a další ( nesmi být použit cihelný recyklát).

-1 (např.

6.1. Neupravený přírodní materiál

Jako vhodný přírodní neupravený materiál lze 
v souladu s ČSN 73 6133 zeminy uvedené v tabulce 2 :

Tabulka 2 -

pro zásypy rýh a výkopů použít

Použitelnost zemin pro zásypy výkopů a rýh pro inženýrské sítě

NEVHODNÉ
k přímému 

použití 
bez úpravy

NEPOUŽITELNÉ
k jakémukoli 

použití

PODMÍNEČNĚ
VHODNÉ

k přímému použití 
_____ bez úpravy
Podle dalších vlastností 
se rozhodne, zda lze 
použít přímo bez úpravy 
nebo zda se musí 
upravit

VHODNÉ
k přímému 

použití 
bez úpravy

b
>\<

Podmínk 
y použití Nelze upravit 

béž-nými 
technologiemi, 
použití se 
zpravidla vylučuje 
Organické 
zeminy 
s obsahem 
organických látek 
větším než 6 %1\ cv 

Zásyp bahna, rašelina, 
humus, ornice,
CE, ME

-—-Obsah 6 % je hranice pro středné organické zeminy dle ČSN EN ISO 14688-2.

Lze použít 
přímo bez 
úpravy

NJ'Musí se vždy 
upravit

ML, Ml, CL, Cl 
MH, MV, CH,

S-FAktivní
zóna MG, CG, MS, CS, SP, 

SM, SC, GP, GM, GC 
MG, CG, MS, CS. SP, 
SM, SC, GP, GM, GC 
ML, Ml, CL, Cl

SW, GW,CV G-F
MH, MV, CH, SW, GW,

G-F :>
S-F

Při vracení vykopané zeminy zpět do výkopu nebo rýhy musi být jednoznačně 
prokázáno, ze se jedná o zeminu použitelnou dle ČSN 73 6133 a TKP 3.

materiátů°Vaná ZhUtnění neuPravených Přírodních zásypových

. nejmenší míra zhutnění jemnozrnných
zjištěni parametru D je srovnávací hodnotou 
Proctorovy standardní zkoušky (dále jen PS).

6.1.1.

Požadovaná zemin je uvedena vtab. 2. Pro 
max. objemová hmotnost suché zeminy podle
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Tabulka 3 - Nejmenší míra zhutnění hrubozrnných zemin pro zásypy rýh a výkopů
* t

- Relativní ulehlost 
Zóna zásypu Aktivní zóna do 

hloubky 0,5 m 
pod plání2) a

Název zeminy Symbol podle 
ČSN 73 6133 (mimo aktivní. 

zónu)
pláňŠtěrk dobře zrněný

Štěrk špatně zrněný 
Štěrk s příměsí jemnozrnné 
zeminy

G1 GW
G2 GP 
G3 G-F

0,75 (0,70) 0,85 (0,80)

písek dobře zrněný
písek špatně zrněný 
písek s příměsí jemnozrnné 
zeminy1)
Poznámky:
1'oužijePtabZ1 Pr° nep,aStÍck°U příměs jemnozrnné zeminy. V opačném případě se

3! ^0^m,nk0U Íe rovněž dosažení předepsaného modulu přetvárnosti zemní pláně.
Hodnoty v závorkách platí pro chodníky a cyklistické stezky bez ohledu na šířku 

dna výkopu.
4) J?^širka r^hy menší než 1(2 m’ snižují se hodnoty požadované nejmenší relativní 

ulehlosti lD o 0,05.

51 SW
52 SP
53 S-F

0,80 (0,75) 0,90 (0,85)

Tabulka 4 - Informa ivní hodnoty hloubky promrzání vozovky a podloží ve městě Prp?p 
Umístěni vozovky
Severní svah
Oboustranná souvislá
zástavba vyšší než 6 m 
Ostatní případy

netuhá vozovka tuhá vozovka ,o1,05 1,22Hloubka promrzání 
hp, (vm) 0,88 1,08

0,97 1.15

Míru namrzavosti lze určit podle zrnitosti ( upravené Scheibleho kriterium) - 
ČSN 72 1W1133' PřeSn°U mím namrzavosti ,ze stanovit přímou zkouškou zeminy podle

•OM

6.2. Upravené zeminy

TD . Pri návyrhu- prováděni a kontrole kvality se postupuje v souladu s TP 94 s tím že v těchto

Pr?. úpravu písčitých a štěrkovitých zemin lze v zájmu jejich snadnějšího 
primesijiné zeminy nebo jiných materiálů vhodné zrnitosti. zhutnění použít
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mají být použity jako materiál zásypů a mechanicky zpevněny, se posuzuje podle zrnitosti 
zhutmtelnosti a dosažitelné míry zhutnění.
..... Opravená zemina, použitá pro zásyp v hloubce promrzání, musí být nenamrzavá 
Výjimku tvoři pouze případ difúzního vodního režimu 
zásyp materiál z upravené (mechanicky) zeminy mírně

v podloží, kdy se připouští použít pro 
namrzavé.

Na úpravu vlhkosti může být použita voda splňující požadavky ČSN EN 1008.

6.5. Recyklované stavební demoliční materiály
Při rekonstrukcích a demolicích vozovek, objektů a občanské zástavby lze v mnoha 

případech s výhodou použít pro zásypy rýh zpracované, případně 
materiály (ve smyslu TP 208 a TP 210).

Drcením, resp. tříděním vybouraného materiálu lze získat následující frakce a druhv
niwa' J *

upravené vybourané

kameniva:

♦ nenamrzavý materiál frakce 0-32, získaný dvojím předrcením betonu, který je vhodný 
pro zásypy rýh i mrazuvzdornou ochrannou vrstvu. Při 100 % složení tohoto materiálu z 
drceného betonu se max. objemová hmotnost pohybuje okolo 2,0 g.crrf3 při optimální 
vlhkosti 6 - 8 % hmotnosti.

• materiál s maximální velikostí zrna dle TKP 3, získaný z jednorázového či 
dvojnásobného drcení opotřebované dlažby, betonu, starých asfaltových směsí apod

• předrcený asfaltový materiál frakce 0-16. 0-22, 0-32
Výhodně lze k zásypu rýh a výkopů použít i upravený R-materiál, získaný :

> odfrézováním starých porušených vrstev z asfaltových směsí při opravách 
rekonstrukcích netuhých vozovek,

resp.

> vybouráním a následným předrcením bloků či ker asfaltových souvrství ( 
asfaltu),

> R-materiál zrnitosti 0-16, 0-22

mimo litého
£

resP- 0-32 zvlhčený na optimální vlhkost (3 - 6 % 
hmotnosti) a zhutněný na maximální objemovou hmotnost (2,05 až 2,25 g.cm’3) má 
dobré fyzikálně mechanické vlastnosti a po odpaření vody se chová téměř jako 
mechanicky zpevněné kamenivo či směs stmelená cementem.

7. Hutnění

Při zasypávání rýh se z hlediska požadavků na kvalitu prováděných prací postupuje v 
souladu s TP 146, které v některých případech upravují příslušná ustanovení ČSN 72 
ČSN 73 6124-1, ČSN 73 6126-1, ČSN 73 6133, ČSN 73 6192, TP 93, TP 94,

po vrstvách, jejichž tloušťka musí být

1006, 
TKP 3 a TKP 4.

Při provádění zásypu rýh se materiál ukládá 
přizpůsobena:

■ šířce rýhy
■ druhu použitého zásypového materiálu
■ použité zhutňovací technice.

Pohybuje se obvykle v intervalu 200 - 300 mm. Výjimečně - v případě prokázání 
dostatečného zhutnovacího efektu použité techniky může být tloušťka vrstvy do 500 mm. 
Hutném musí být prováděno strojně tak, aby byly splněny požadavky tab. 2, 3 nebo 5 Hutnění 
zasypu musí být prováděna po vrstvách. Kontrolu hutnění statickou zatěžovací zkouškou je 
nutno provést u hlubokých překopů (např.kanalizace). U běžných překopů - pokládka
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zemní pláň. V ostatních případech stačí nejméně 6 cm asfaltových směsí, u chodníků 3 cm 
s požadavky na podklad podle tab.5., nebo jiným vhodným způsobem po odsouhlasení 
správcem komunikace.

Prozatímní opravu krytu postačuje provést v původní šířce rýhy tak, jak byla otevřena 
před zahájením výkopových prací.

Stav prozatímní opravy krytu musí být hlavním zhotovitelem pravidelně kontrolován 
v četnosti min. 1 x týdně. V případě vzniku závad v celistvosti a rovnosti povrchu musí být tyto 
závady neprodleně odstraněny hlavním zhotovitelem.

8.2. Konečná oprava krytu

Konečná úprava musí zajistit, aby původní vlastnosti vozovky nebo chodníku jak 
z hlediska únosnosti, tak z hlediska povrchových vlastností (rovnost, drsnost) byly opět 
dlouhodobě dosaženy.

Vzhledem k tomu, že výkopovými pracemi je porušena celistvost a stabilita stěn výkopu 
a zejména nezpevněných podkladních vrstev a podloží, může docházet k pozdějšímu 
propadání konstrukce vozovky (chodníku) s vážnými závadami na krytu. Z toho důvodu je 
nutné:
■ před zahájením konečné opravy krytu (ale po dokončení opravy nezpevněné podkladní 

vrstvy) provést rozšíření šířky rýhy (viz obr.1) v celé tloušťce zpevněných konstrukčních 
vrstev se zaříznutím ohraničující svislé plochy. Šířka rozšíření musí být minimálně taková, 
aby opravou byly překryty všechny poruchy vzniklé v nestmelených vrstvách a podloží 
(kaverny, poklesy apod.) Minimální šířka rozšíření je 300 mm a to po obou stranách rýhy 
v případě, že jde o překop vozovky. U chodníků činí minimální rozšíření 150 mm.

■ konstrukci vozovky (chodníku) uzavírající rýhu vč. rozšíření provést v obdobné skladbě, 
jako byla konstrukce původní. Není-li to z jakéhokoliv důvodu možné, je po dohodě se 
správcem komunikace možné např. použít konstrukci, převzatou z následujících 
katalogových listů - viz příloha B.

■ Opravy živičných krytů musí být prováděny výhradně strojní pokládkou, neurči-li správce 
komunikace jinak

■ svislé napojení na sousední kryt musí být řádně utěsněno vhodnou technologií
■ Po provedení povrchových prací a konečné úpravě povrchů bude též obnoven původní stav 

součástí a příslušenství komunikace neurčí-li správce jinak.
■ V městské památkové rezervaci a zónách budou dodržena stanoviska a podmínky státní 

správy v oblasti památkové péče
■ Při samotné realizaci výkopových prací může být dle skutečného zásahu do komunikace 

nebo chodníků upřesněn rozsah konečné úpravy povrchu vozovky, chodníku. Správce 
komunikací může při provádění konečné úpravy povrchu vozovky a komunikace změnit 
technologii a typ prováděné konečné úpravy povrchu, oproti původní skladbě

8.2.1. Asfaltové kryty chodníků

a) do 3 m šíře :

budou obnoveny v celé jejich šíři a v celé délce narušení krytu při rozšíření 
délkového přesahu min. o 500 mm na každou stranu (pokud je to možné). V případě 
narušení menším než je šířka chodníku (příčný překop, lokální zásah), budou 
obnoveny v délce minimálně rovnající se šířce chodníku při rozšíření délkového 
přesahu min. o 500 mm na každou stranu (pokud je to možné). Obnova bude 
provedena včetně znovu-položení nebo výškového vyrovnání obrub, neurčí-li 
správce komunikace jinak.



V případě vedení výkopu středem vozovky, bude kryt obnoven 
neurci-li správce komunikace jinak. v celé šíři vozovky,

Vpřípadě Že budou prováděny dva a více příčných překopů, jejichž hrany jsou ve 
vzdálenosti do 20m od sebe, bude kryt obnoven v celé šíři vozovky a délce vymezené 
krajními překopy pri rozšíření délkového přesahu min. o 1000 mm na každou stranu 
(pokud je to možné), neurčí-li správce komunikace jinak.

inVSlV^rVnéePlCLChy musí být před P°kládk°u krytu ošetřeny asfaltovým 
infiltračnim nátěrem. Svisle napojeni na sousední kryt musí být řádně utěsněno Těsnění
iCpulo™ hm*“' «« d«n°„uTév'S

8.2.4. Dlážděné kryty vozovek

v případě, že výkop rýhy bude širší než polovina šíře jízdního pruhu bude povrch 
VrC|®eHŠln,'Zdr"h° pruhu vozovky (jízdním pruhem je pruh vozovky o minP šířce 

každou i ! I®? "aru(šenl kry*u Pfl rozšíření délkového přesahu min. o^lOOO mm na 
*a*d°u stran.u (p°kadJe ,0 možné). Je nutné zachovat původní typ dlažby. Obnova bude 
provedena včetně kladecí vrstvy, neurčí-li správce komunikace jinak.

V případě, že výkop rýhy bude užší než polovina šíře jízdního pruhu pak bude oprava
?prokud1etomCořnófqe -arufni se šířk°vým a délkovým rozšířením min 1000 mm 
(pokud je to možné). Současně je nutné zachování původního typu dlažby. Obnova bude 
provedena vce ne kladecí vrstvy. Pokud k vnějšímu kraji vozovky bude zbývat méně než 
jm°a°kmm'16 nU n° Pr0VéSt předlažbu až ke kraji vozovky yvat mene nez

, neurčí-li správce komunikace

délkového přesahu min. o 1 000 mm na každou stranu (pokud je to možné).

v případě, že budou prováděny dva a více příčné překopy vozovky (jízdního Druhu! 
jejichž hrany jsou ve vzdálenosti do 20m od sebe, bude kryt obnoven v ceíé šíři
přesahu Sin o 1000 mm dé'C,e vVmezfné krajními překopy pň rozšíření délkového 
komunikacejinak.1 °°° kaZd0U StfanU (P°kud je ’° možné) neur«'-« správce

v případě že nebude možno doplnit stávající dlažební materiál 
jednotlivých kostek vlivem stáří, bude dlažební 
stejné barevnosti a typu dlažební kostky.

z důvodů narušení 
materiál doplněn materiálem novým

8.2.5. Betonové povrchy

Musí být obnovena všechna narušená betonová pole v celé ploše od spáry ke soáře 
42? s,avajlcich konstrukčních vrstev podloží, nestanoví-li správce komunikace jinak' 
Svislé napojeni na sousední kryt musí být řádně utěsněno. Těsnění mus bvt 
provedeno vhodnou zalivkovou hmotou, která zajistí dostatečnou vodo-nepropustnost
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Pokud to podmínky dovolí, je třeba sledovat rovnost povrchu zemní pláně. Podélná 
nerovnost pod čtyřmetrovou latí nemá být větší než 30 mm. Příčná nerovnost se zpravidla 
nekontroluje.

9.2.2 Nestmelené vrstvy

V rámci kontrolních zkoušek hotové vrstvy se na nestmelených vrstvách kontroluje 
tloušťka vrstvy a hodnota modulu přetvárnosti Eaef,2- Minimální tloušťka vrstvy musí být 80 % 
tloušťky projektové. Hodnota modulu přetvárnosti Edef.2 musí být v souladu s požadavky 
uvedenými v katalogových listech (viz příloha A). Četnost zkoušek se stanoví podle tab. 7, 
nestanoví-li správce komunikace jinak. Rovnost povrchu nestmelených vrstev je třeba upravit 
tak, aby na styku rýhy a původní vozovky v úrovni horního povrchu nestmelené vrstvy nebyl 
výškový rozdíl větší než ±20 mm.

Pokud to podmínky dovolí, je třeba sledovat rovnost povrchu vrstvy. Podélná nerovnost 
pod čtyřmetrovou latí nemá být větší než 30 mm. Příčná nerovnost se zpravidla nekontroluje.

9.2.3 Podkladní vrstvy ze směsí stmelených cementem

V rámci kontrolních zkoušek hotové vrstvy se na podkladních vrstvách ze 
stmelených cementem (SC) kontroluje tloušťka vrstvy a míra zhutnění. Minimální tloušťka 
vrstvy je 80 % tloušťky projektové. Minimální míra zhutnění vrstev SC je 95 %. Četnost 
zkoušek se obvykle řídí ČSN 73 6124-1. Rovnost povrchu podkladní vrstvy SC je třeba upravit 
tak, aby na styku rýhy a původní vozovky v úrovni horního povrchu vrstvy nebyl výškový rozdíl 
větší než ±15 mm.

Pokud to podmínky dovolí, je třeba sledovat rovnost povrchu vrstvy. Podélná nerovnost 
pod čtyřmetrovou latí nemá být větší než 20 mm. Příčná nerovnost se zpravidla nekontroluje.

směsi

9.2.4 Hutněné asfaltové vrstvy

V rámci kontrolních zkoušek hotové vrstvy se na hutněných asfaltových vrstvách 
kontroluje tloušťka vrstvy a míra zhutnění. Minimální tloušťka vrstvy je 80 % tloušťky 
projektové. Minimální míra zhutnění je 96 %. Četnost zkoušek se řídí ČSN 73 6121.

Rovnost povrchu hutněných asfaltových vrstev je třeba upravit tak, aby na styku rýhy a 
původní vozovky v úrovni horního povrchu vrstvy nebyl výškový rozdíl větší než :

□ ±5 mm u vrstev podkladních a ložních,
□ ±4 mm u vrstvy obrusné (pro TDZ IV - VI),
□ ±2,5 mm u vrstvy obrusné (pro TDZ I - III).

Na dopravně významných komunikacích1’ má být rovnost povrchu obrusné vrstvy 
v souladu s požadavky ČSN 73 6121.

9.2.5 Vrstvy z litého asfaltu

V rámci kontrolních zkoušek hotové vrstvy se na vrstvách z litého asfaltu (MA) kontroluje 
tloušťka vrstvy, která má být min. 80 % tloušťky projektové. Četnost zkoušek se řídí ČSN 73 
6122.

Rovnost povrchu vrstvy z MA je třeba upravit tak, aby na styku rýhy a původní vozovky 
v úrovni horního povrchu vrstvy nebyl výškový rozdíl větší než :

11 Jedná sc (vc smyslu zákona č. 13/1997 Sb.) zejména o dálnice, rychlostní silnice, rychlostní místní 
komunikace a event. další důležité silnice a místní komunikace I. třídy.
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Příloha A

Citované a související předpisy

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikací, ve znění 
pozdějších předpisů 
ČSN EN 197-1 Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů 

pro obecné použití
Stavební vápno - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody 
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení 
zrnitosti - Sítový rozbor
Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, 
zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při 
recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu 
Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN EN 459-1 
ČSN EN 933-1

ČSN EN 1008

ČSN EN 1610 + 
Změna Z1 
ČSN EN 
12620+A1 
ČSN EN 13 043 
Změna 2 
ČSN EN 13108-1

Kamenivo do betonu

Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních 
komunikací, letištních a jiných dopravních ploch 
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový 
beton

ČSN EN 13108-2 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 2: Asfaltový 
beton pro velmi tenké vrstvy

ČSN EN 13108-5 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový 
koberec mastixový

ČSN EN 13108-6 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 6: Litý asfalt
ČSN EN 13108-7 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 7: Asfaltový

koberec drenážní
ČSN EN 13108-8 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 8: R-materiál 

Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými 
pojivý pro inženýrské stavby a pozemní komunikace 
Nestmelené směsi - Specifikace
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivý - Část 
2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací 
objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška (včetně 
změny Z1)

ČSN EN 13286-47 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivý - Část 
47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru 
únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání 

ČSN EN 13877-1 Cementobetonové kryty - Část 1: Materiály 
ČSN EN 13877-2 Cementobetonové kryty - Část 2: Funkční požadavky

ČSN
EN 13242+A1 
ČSN EN 13285 
ČSN EN 13286-2



24

ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a 
kontrola shody
Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 1: Vrstva ze štěrku
částečně vyplněného cementovou maltou
Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 2: Penetrační makadam
Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 3: Asfaltocementový
beton
Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 4: Kamenivo zpevněné
popílkovou suspenzí
Stavba vozovek - Postřikové technologie
Stavba vozovek - Kalové vrstvy
Stavba vozovek - Kryty z dlažeb a dílců
Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
Zkoušení asfaltových směsí
Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek
Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek
Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev
vozovek
Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží 
Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhou a 
pozemní komunikací
Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací 
Stokové sítě a kanalizační přípojky
Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní 
komunikací
Odvodnění pozemních komunikací
Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek
Návrh a provádění staveb pozemních komunikací s využitím
popílků a popelů
Úprava zemin
Geosyntetika v zemním tělese pozemních komunikací 
Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem 
Užití struskového kameniva do pozemních komunikací 
POVOLOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ A ZÁSYPŮ RÝH PRO 
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ VE VOZOVKÁCH POZEMNÍCH 
KOMUNIKACÍ
Užití asfaltových membrán a geosyntetik v konstrukci vozovky 
Navrhování vozovek pozemních komunikací (včetně jejich 
Dodatku)
Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studená 
Recyklace asfaltových vrstev netuhých vozovek na místě za 
horka
Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do PK 
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací. 
Kap. 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě, 2009 
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací. 
Kap. 4 - Zemní práce, 2009
Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, www.pjpk.cz

ČSN 73 6127-1

ČSN 73 6127-2 
ČSN 73 6127-3

ČSN 73 6127-4

ČSN 73 6129 
ČSN 73 6130 
ČSN 73 6131 
ČSN 73 6133 
ČSN 73 6160 
ČSN 73 6175 
ČSN 73 6177 
ČSN 73 6190

ČSN 73 6192 
ČSN 75 4030

ČSN 75 5630 
ČSN 75 6101 
ČSN 75 6230

TP 83 
TP 87 
TP 93

TP 94 
TP 97 
TP 115 
TP 138 
TP 146

TP 147 
TP 170

TP 208 
TP 209

TP 210 
TKP 3

TKP 4

MP SJ-PK

http://www.pjpk.cz
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Poznámky ke katalogovým listům:
Vrstvu ACO lze zaměnit vrstvou MA nebo SMA. Při použití MA je třeba návrhem vhodné separační 
mezivrstvy (např. textilie, skelná rohož, papírová lepenka nebo obdobný materiál) zamezit vzniku 
puchýřů.

Při provádění tuhého krytu jc třeba respektovat průběh spár v opravené vozovce. Minimální rozměr 
opravovaného betonového poleje 7,5 m\ Jsou-li spár>- opatřeny tmy, hmoždinkami nebo jinými prvky, 
musí být i nová deska opatřena obdobným způsobem.

Podkladní vrstvu z materiálu SC Cwas lze nahradit vrstvou ze SC Cl2ni a nebo SC s třídou pevnosti min. 
Cg/io stejné tloušťky, příp. je možněji nahradit vrstvou SC s třídou pevnosti min. C3« tl. 250 mm.

Pro třídu dopravního zatížení IV lze navrhnout i konstrukce pro návrhovou úroveň porušení D 2.

V závislosti na materiálu použité dlažby lze navrhnout její tloušťku v rozmezí 80 - 160 mm. Tomu musí 
odpovídat i navržená tloušťka lože dlažby.

V závislosti na materiálu použité dlažby lze navrhnout její tloušťku v rozmezí 80 - 120 mm. Tomu musí 
odpovídat i navržená tloušťka lože dlažby.

Tloušťky dlažby a vrstvy štérkodrti závisí na použité dlažbě. Celková tloušťka konstrukce má být min. 
250 mm.

Uvedená tloušťka vrstvy je orientační. Konstrukce rýhy se musí provádčt tak, aby její zemní plán byla 
ve stejné úrovni jako je zemní pláň přilehlé vozovky (viz kap. 9.7.1).

Vrstva ŠD 300 mm se provede ve dvou vrstvách ŠD 150 mm. Vrstva ŠD 350 mm se provede ve dvou 
vrstvách, např. ŠD 200 mm + ŠD 150

Vc všech případech konstrukcí vozovek a dopravních ploch musí vrstvy ze stmelených materiálů 
přesahovat profil rýhy min. o 0,30 - 0,50 m na každé straně rýhy. Pouze u konstrukcí chodníků může 
být tento přesah menší (0,15 - 0,30 m).

V případě, že při výkopu dojde pod konstrukcí k vytvoření kaverny, musí být přesah proveden 
minimálně na Šířku kaverny.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
mm.

10)
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NaScC.j. .
TSK/16793/18/5110/Me

Vyfizuje/linka V Praze dne
13. 7. 2018

Vá< dopis

Praha 8, Karlin, Rohanské nábřeží, Saldova, „1/1/520/01
Vybudováni protipovodňových opatřeni na stokové šiti v oblasti
Karlina", (investor PVS a. s .) , DSP.

Projednali jsme dokumentaci pro stavební řízení a vydáváme toto 

technické stanovisko:

nemáme námitek proti realizaci výše uvedené stavby, 

při provádění stavebních prací v komunikacích a při 

zpětných úpravách povrchů komunikací požaáuj&ne dodržovat "Zásady 

a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění 

výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě", schválené usnesením RBMP 

číslo 95 ze dne 31.1.2012, s účinností od 1.2.2012, ve znění 

přílohy číslo 1 usnesení RHMP číslo 

s účinností od 1.2.2014,

veškeré bližší informace a p

127 ze dne 29.1.2014,

řípadné konzultace k výše

uvedenému

Z hlediska, oddělení správy kanalizačních staveb (oddělení 2180) 

nemáme námitek,

Z hlediska odděleni přípravy a realizace bezmotorové dopravy + 

BESIP (oddělení 4020) upozorňujeme na nutnost koordinace s akcí 

„Rohanský ostrov, úprava bezmotorové komunikace A2" 

řiložené koordinační vyjádření

MČ Praha 8

bližší informace a(viz.

iC: 03447286, DIČ: CZ03447286Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. 
zápis v OR vedeném MS v Praze v oddíle B vložka 20059 
Řásnovka 770/8,110 00 Praha 1 - Staré Město

TcL *420 257 015111,
■tskpraha.cz. Datová schránka: mivq4t3www.



před termínem kolaudace požadujeme předání dokumentace 

skutečného provedení stavby (DSPS) do oddělení 5140 TSK a.s. 

(geodetické zaměření + realizační dokumentace, bližší informace 

paní Kotátková, číslo telefonu: 257 015 236).

s geodetickým zaměřením budou předány v

(formát např. dgn, dxf, dwg, vyk, vtx) a označeny číslem akce 

2005-1025-02225, přiděleným oddělením koordinace TSK a.s. Kladné 

vyjádření od oddělení 5140 k předání této DSPS je nezbytnou 

součástí pro ukončení výkopového povolení a výpůjční smlouvy,

k této projektové dokumentaci přikládáme stanovisko od 

oddělení koordinace TSK a.s., které si ponechává PD pro vlastní 

potřebu,

Výkresy 

digitální formě

závěrem upozorňujeme,
slouží pouze jako podklad pro stanovisko vlastníka EVM - 

MHMP, Praha 1, náměstí Franze Kafky 1, se kterým je rovněž nutné 

řešit majetko-právní vztahy u komunikací a pozemků, které jsou ve 

správě TSK a.s.

že toto technické stanovisko TSK

a.s.

Přílohy:
koordinační vyjádření TSK/1519/18/5130/Vo k akci č. 2005-1025-02225

Kopie:
TSK a.s. - 2 i 20,2180, 4020, 5 i 30, 5140, 511 O/SK - ev.č. 904/2018, 
MHMP-DOP, MHMP-EVM + návrh majetko-právníhc řešení

Upozorněni:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. (dále jen .TSK*} odmitá při své činnosti jakékoli protiprávní a neetické jednání a v maximální 
míře dodržuje transparentnost a legalitu. Zaměstnanci a osoby jednající za TSK jsou povinni se při svém jednání řídit zásadami Criminal 
compliancc programu (dále jen .,CCF’), který je nedílnou součástí firemní kultury TSK. Každá zosob jednajících za TSK je povinna oznámit 
jakékoli podezřelé a protiprávní jednáni, které je v rozporu s CCP. Pokud osoba jednající za TSK jedná v rozporu sCCP. není takové jednání 
považováno za jednání v rámci nebo zájmu TSK.
/ 2

IČ: 03447286. DlC: C7.03447286 
Tel.: +420 257 015111, e-mail: tsk<atsk-nraha.r?

kpraha.cz. Datová schránka: mivq4t3
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