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PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Charakteristika území a stavebního pozemku

Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci

Umístění ve výroku uvedené stavby je v souladu s územním plánem hlavního města Prahy,
schváleným usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, a

vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního
města Prahy, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen ÚP HMP), neboť plocha, na kterou se
stavba umisťuje, se nachází v nezastavěném územís funkčním využitím.

Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací

Navržené řešení území je v souladus platnou územně-plánovací dokumentací.

Poloha vůči záplavovému území

Navržená trasa není umístěna v záplavovém území.

Druhya parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí
Dotčené pozemky UR:

parcelní číslo | katastrální území | druh pozemku využití pozemku LV

2535 [Kobylis [ ostatní plocha zeleň 1612
2533 |Kobylis | ostatní plocha ostatní komunikace—|1579

177 |Kobyis Jostatní plocha hostatníkomunikace|1579
2507/1 (Kobylisy ostatní plocha jiná plocha 60000
2381 |Kobylis ostatní plocha zeleň 1579

2360/4 Kobylisy ostatní plocha ostatní komunikace©|1579

17774—|Kobylisy ostatní plocha ostatní komunikace©|1579
1494/1 [Dolní Chabry|ostatní plocha silnice 845

1499/37 [Dolní Chabry ostatní plocha ostatní komunikace—|1087

1533—[Dolni Chabry©ostatní plocha ostatní komunikace—|1087
1705 Dolní Chabry

——
ostatní plocha ostatní komunikace 1087

1532/13—(Dolni Chabry ostatní plocha jiná plocha 1087
1534/1 [Dolni Chabry|ostatní plocha ostatní komunikace—|1087

1494/3—[Dolni Chabry|ostatní plocha silnice 845
1438/1 (Dolni Chabry—|ostatní plocha ostaní komunikace 845
1465/1 (Dolni Chabry|ostatní plocha ostatní komunikace—|1087

967/7 (Dolni Chabry ostatní plocha jiná plocha 2218
1374/1289—[Dolní Chabry ostatní plocha jiná plocha 2218
1374/1356
—

[Dolní Chabry|ostatní plocha jiná plocha 2018
1374/134— [Dolní Chabry |ostatní plocha jiná plocha 2218
1374/60

—|Dolní Chabry|ostatní plocha jiná plocha 2218
1374/140

—
[Dolní Chabry |ostatní plocha jiná plocha 2218

1374/1389

—
[Dolní Chabry|ostatní plocha jiná plocha 2218

1374/43 (Dolní Chabry|ostatní plocha jiná plocha 2218

1374/93

—
[Dolní Chabry|ostatní ploch jiná plocha 2218]

1374/46 [Dolní Chabry|ostatní ploch jiná plocha 2218
1374/138

©
(Dolní Chabry|ostatní plocha jiná plocha 2218

1374/42

©
[Dolni Chabry

—|orná půda 2218
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Dotčené pozemky přípojkami do 100 m:
parcelní číslo|katastrální území|druh pozemku využití pozemku LV

1374038

—
Dolní Chabry ostatní plocha jiná plocha 1053

1374/68 (Dolní Chabry ostatní plocha jiná plocha 1053
1374/59||Dolní Chabry

©
|ostatní plocha jiná plocha 2205

1374/42 [Dolni Chabry

—|ostatní plocha jiná plocha 2205
1374/145|[Dolni Chabry©|ostatní plocha jiná plocha: 2406
1374/147|Dolní Chabry | ostatní plocha jiná plocha 2206
1374/30||Dolni Chabry©|ostatníplocha i < |jináplocha 2718
13741137 [Dolni Chabry|ostatní plocha jiná plocha 2558

Základní charakteristika stavby a jejího užívání
Účel užívání stavby
Jedná se o stavbu technické infrastruktury podzemního“ komunikačního vedení veřejné sítě
elektronických komunikací. Podzemním komunikačním vedením veřejné komunikační sítě serozumí kabelové vedení vč. kabelových souborů a zařízení uložených pod povrchem.Stavba řeší Vodafone - Dolní Chabry - Beranov.
(Viz. výkresová část)
Trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o stavbu trvalého charakteru.

Etapizace výstavby
Stavba nebude etapizována.

Orientační údaje stavby
Uložené prvky
V navrhovaných trasách se bude umisťovat stavba sítí elkomunikací, která je tvořenainfrastrukturou této sítě a to 6ks ochrannými trubkami, které jsou fyzickou infrastrukturou prvkusítě, do kterých se následně zatáhnou optické kabely.

Plánované termíny výstavby
Termín zahájení výstavby: 08/2022
Termín ukončení výstavby: 10/2023

Výchozí podklady
+ kat. mapa M1:1000  — KATASTRÁLNÍ ÚŘAD, geodetické zpracování katastrálních map do

digitální podobya geodetické předměření
« Projektový průzkum
« Zadávací informace a požadavky investora stavby
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SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Popis stavby

Zdůvodnění výběru stavebního pozemku
Trasa byla vybraná s ohledem na splnění zadání stavebníka v souladu s územním plánem a
požadavky všech dotčených. Stavba zajistí Vodafone - Dolní Chabry - Beranov.

Zhodnocení staveniště

Staveniště předmětné stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě se
nachází v zastavěné části města Praha 8 — Kobylisy, Dolní Chabry. Výběr trasy byl proveden na
základě technického zadání stavebníka, pochůzkou v terénu a místním šetřením se zástupci státní
správy(včetně územního plánu). Vybraná trasa byla projednána s příslušnými orgány státní správy
a správci inženýrských sítí a splňuje jejich podmínky.

Staveniště je vhodné pro navrženou stavbu.

Stanovení podmínek pro přípravu stavby

Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a
hydrogeologické podmínky stavebního pozemku

Jedná se o zastavěné území se známou charakteristikou. Podzemní vedení bude ukládáno
maximálně do hloubky 1,2m a to v komunikacích. Z tohoto důvodu nejsou pro stavbu navrženy
průzkumy.

Údaje o ochranných pásmechahranicích chráněných území dotčených výstavbou
se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou
kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových
zónách a s uvedením způsobujejich ochrany.
Stavba se dotýká ochranných pásem technické infrastruktury, je navržena v souladu s ČSN 73
6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Návrh jejího průběhu a umístění je
projednáno se všemi známými vlastníky nebo správci dotčené technické infrastruktury.

Opatřeník ochraně dřevin před poškozením při provádění stavby
Kmeny stromů budou chráněny oplocením.
Výkopek a materiál nebude ukládán do chráněného kořenového prostoru.
Výkopy okolo dřevin budou probíhat výhradně ručně s maximální opatrností.
Kořeny s průměrem do 20 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit.
Kořeny s průměrem od 21 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. V
případě nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzeni odborným dozorem. V případě
nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti
vysychání a mrazu.
Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a
účinkům mrazu. Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout o jejich
Přerušení, a to včetně následné analýzy stability stromu
Stěny otevřeného výkopu budou chráněny ve směru ke stromu proti vysychání a účinkům mrazu a
bude minimalizována doba otevření výkopu. Ochrana bude provedena například: zakrytím stěny
pravidelně vlhčenou textili, popř. překrytím stěny výkopu vhodným materiálem, nebo instalaci
průchodky a bezodkladným zasypáním výkopu.
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Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů.
Stavba nevyžaduje.

Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a ztohopožadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadovéúpravy.
Stavba nevyžaduje.

Základní údaje o provozu, popř. výrobním programu a technologii
Technické řešení
Navržená stavba podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě bude tvořena 6ksochrannými HDPE trubkami pro Vodafone, které budou pokládány po úsecích, a následně do nichbude zafukován optický kabel. Při pokládce budou dodrženy minimální poloměry ohybuochranných trubek.

Zemní práce
Ochranné HDPE trubky 40 mm pro následné zafouknutí optických kabelů budou uloženy do
kabelové rýhy v loži z písku nebo přesáté zeminy. V celém vedení trasy bude položena výstražnáfólie (ČSN 73 6006).
Minimální krytí v rostlém terénu bude 60cm a v chodníku 50cm.
Křížení komunikací bude provedeno překopy, nebo podvrty (podle výskytu inženýrských sítí)V minimální hloubce 1,2 m pod niveletou vozovky. Překopy budou prováděny po polovináchtak, abybyl zachován možný průjezd automobilů, toto bude řešenov předstihu v dopravněinženýrském opatření (DIO).
Trubky HDPE budou uloženy v PE - chráničkách, s min. přesahem 1 m za silniční obrubou. Pozatažení kabelů do chráničky, bude tato utěsněna montážní PU-pěnou KNAUF proti zanesenínečistotami.
Po skončení prací bude dotčená nemovitost uvedena do předchozího stavu, a není-li to možné
S ohledem na povahu provedených prací do stavu odpovídajícího předchozího účelu nebo užívánídotčené nemovitosti
Po ukončení prací budou stavbou dotčené nemovitosti předány jejich vlastníkům, příp. uživatelům.Před započetím výkopových prací je bezpodmínečně nutné provést vytýčení všech známýchkřižujících i souběžných inženýrských sítí. Vytyčenou polohu je nutné ověřovat sondami.Křížení a souběhy s těmito podzemními zařízeními budou provedeny dle ČSN 736005 "Prostorováprava vedení tech. vybavení"asouvisejících norem a předpisů

Dopravní opatření
Dopravně inženýrské opatření (DIO) bude řešeno v dostatečném předstihu před realizací stavby.V rámci DIO bude zejména řešeno dopravní značení dle TP v místě stavby, ohraničení výkopů

proti pádu osob a osvětlení za snížené viditelnosti, lávky přes výkop u vstupů na nemovitosti a upříčných překopů. případně náhradního zajištění průchodu chodců a další opatření probezproblémový průběh výkopů.
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Popis navržené trasy:
Navržená trasa podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě respektuje
požadavky odběratele.

Popis nové úložné trasy:
Nová úložná trasa Vodafone Czech Republic a. s. bude vedena od místa napojení na trasu

z objektu Paláskova 1077. Odtud bude nová trasa vedena jednotlivými chodníky a travnatými pásy
ulic Paláskova, Třeboradická, Horňátecká, Mirovická, Ústecká, U Větrolamu, Ledčická,
Kozomínská, Ulčova, Kobyliská, Za Piskovnou, K Beranovu, U Traktorky a Poštova.Ukřižovatek ulic Protilehlá/Ústecká a Kozomísnká/U Větrolamu dojde k místu ukončení pro
budoucí výstavbu.

Vulicích Za Pískovnou, K Beranovu, U Traktorky a Poštova dojde k místům napojení na
trasyz objektů č.p. 1173, 1181, 1234, 1190, 1192, 1200 a 1233.

V rámci této akce bude trasa vedena 16x pod pozemní komunikací (15x protlak vozovky, 1x

překop vozovky).

(trasa viz. Situace úložné trasy — 1. až 8. část)

Základní technické jednotky:

Zemní práce v délce 3150 m

Minimální krytí
chodník 0,5m
volný terén 0,6m
křížení silnic a místní komunikace 12m
souběh se silnicí a místní komunikací v krajnici 0,8m
šířka rýhy 0,35m — 0,50m

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY A MĚŘEI

Po provedení prací celé trasy podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě budou
provedeny předepsané zkoušky a měření. Ochranné trubky HDPE budou zkalibrovány a bude na
nich provedena tlaková zkouška. O tlakové a kalibrační zkoušce budou vyhotoveny předepsané
protokoly. Po zafouknutí a provedení montáže optického kabelu budou taktéž provedeny
předepsané zkoušky vč. vyhotovení předepsaných měřících protokolů

Bezpečnost práce a požární ochrana

Při realizaci stavby budou dodrženapříslušná ustanovení na ochranu bezpečnosti práce zejména
nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích a ČSN 73 30 50 zemní práce. Stavba ani její provoz není v rozporu s požadavkyna
zabezpečení PO a COanevyžaduje zvláštní opatření v rámci PO.

Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů

Vliv stavby na životní prostředí
Výstavbou ani následným provozem nedojdek trvalému negativnímu ovlivnění životního prostředí.
Pokládané prvky podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě ochranné trubky
HDPEi optické sdělovací kabely jsou vodoi plynotěsné a jsou vůči okolí fyzikálně i chemicky
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neutrální. V provozní fázi nemají ochranné trubky ani optické sdělovací kabely žádné negativní
Vlivy na životní prostředí.

Příprava stavby a její realizace proběhne v souladu se zákonem č.114/92Sb a bude dodrženzákon č.541/2020Sb o odpadechve znění novela předpisy související.
Při výstavbě je nutno dbát na dobrý technický stav používané mechanizace, aby nedocházelok případné kontaminaci životního prostředí ropnými látkami. Při úniku ropných látek okamžitěidentifikovat zdroj úniku a zamezit dalšímu úniku a provést opatření k asanaci znečistěné zeminy.
Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů
Stavba se nedotýká žádných ochranných pásem vodních zdrojů ani léčebných pramenů,
Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizovanéstavby
Pro navrženou stavbu vznikne nabytím právní moci ochranné pásmo dle $102 zákona č.127/2005Sb.O elektronických komunikacíchv platném znění.

Hygienické podmínky:
Výkopové práce při realizaci akce budou prováděny ručně v denní době od 7, 00 — 21, 00 hod.
Hlučnější práce budou prováděny pouze v pracovní době od 8, 00 — 18, 00 hod. Ve venkovnímchráněném prostoru staveb pak hluk ze stavební činnosti nepřekročí hygienické limity 65 dB.Nakládánísodpady:Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů, které budou zajištěny přednežádoucím znehodnocením nebo úniku odpadů.
Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mítpřednost před jiným využitím odpadů. Stavební odpady budou tříděny dle následuj položek:odpadní zemina a kamení, kov, směsný stavební odpad, dřevo, papír, plast, nebezpečný odpad.Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadechkjejich převzetíoprávněny,
Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu,aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k únikustavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno.

Specifikace odpadu [Způsob naložení s odpadem
Zemina a kamení Skládka
asfaltové směsi Skládka
plasty Recyklace
beton Skládka

Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
V rámci projednávání návrhu trasy nebyly zjištěny negativní účinky vnějšího prostředí.

Praha, leden 2022

Projekt pro ÚR.
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