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\''ýroková č*rt:

lVÍčstxký rii*d liranrlýs n.l',' * Ít. Í}*lcslrv *elbrtr drrprav.v.. jaka silniČr.rí správtl Ůřad přisluiný prrdl* $ .:l{}*elst,l rákilna č'l]l1i}a? $b" {} ptx*nrních lqotnunik*cích 
" 

platrrem zněltí x spc*iální staveb*j úřac| prrcllc 
"sl{i'

otlst.1 a !s 4{} rxist'4 pisrn,a} zákt:na * ptlrctrtníclr k*muni'hacich a $ 15 r:rlst"i zákona Č'lÍt3l2i}n6 $h'' t-; ťtzcmttimplántrváni a gtavebninl řáclu. ídále "ie; stnvci:ni Eákrln} v p|ntrténr en*ni' ve slar.ebnim řizcni pře:horrrnol ;rcxJl* 11lŮe aŽ ll4 sÍxr'c|rttí|ttl zákona Žátlrrst tl stav.e|rní povol*ni" krerou prxlirla dnc 2s,.{'2Ů.14 spole*ncs,l ťR Plrij*cts'r.r.t.' Pod l]}t:rhenr 3|E" ;1?3 Úi L4la*ta l}r:l*s;av.:|ť: :lrl.íJ i:s' ZfiriÍŮl^l.}ťna na základÓ.plné r-::rtci panl Janoull.uzar*vi}n, v$tst$upen: Krqisk{ správy * údržb3,silnic Střc<{nlČtlshéh* kraie {tlá|u.i*n KS{l|i SK';, í|*rrrr,skn ll"l 5i] 3,l Prahg 5. l'il {X}0rófit} l ' tarli* jcrl ."sÍavebil jk..}, a na :;íklgdě tolo{t: pí^ez-kt,:u*ání;

1. Vvdriv*:

podle $ í]5 stavelrr:rih* zákolra rr $5 * ${: vi.,hlá,ík1.č'52{'/30'ó Sh.. kt*ro* sr: provítdó|í nčk'eú ttstanrrvcní*tavet-rnih* rákonn ve věcecí't stavcbriihr: řácir,r

t i ť á v chn í  p0 v { } l e n í

na slat.hu ' 'IIl/l {}l ó|l"

i i t l l l { f*Komunikacr ,
Íi{} t?{} * ostatní eptvnčné pltlchy

s{.} Jtil ^ |}ešťrvá kantliu*tc

.:!gyba-rg-nas,l]g*i.n*.;.í}.p"č.4311" l38/t. t3$ll. 2|4/2,Ž2Ž" t39, íiSťl' l3s/2 v k.rů. íápy'



ItlktatínÍ iden Íilikačrrí ri dx'i*:

Názer'stavtl5,;
{-1}xr*kter iiť.ŤVby:

j\,{í$t:l $lÍil.b},]

KraJ:
Investt.rr:

l lroje ktant:

Stup*ri l 'D

.,IIl/I{ll s{}*
*tmunikatx Ill,třiďy ldá .ídř,sglrr: ďtš,,oari k$n$íi;st{ l,tlÍ. S41,*nl1 tlsía|tlí tpeuněnépÍtúy "* l 7p*rí*uvaiítk sxin.i * *tnttuniktlu y rcIktlyé rÍilt* 7 ! {lnlaap"p.*" 43/1' tJř/l. t3s1t' 2|4Í?,2Ž?,,139,$5ó, t3s/2 v uri. iapy$Yřcďoř*.r.*;f'
I#ajskó lprdr'y u ú$rž,by silnit: Střeďočes*éhtt krajr (ďtilt irn J[T{:/J' S!ť), Zhtlnlvsltti l t, ISť}žl Prthx 5, lť: $${)ť,óŮ$l "- Š{}. Í t$a $#.J.Íéj
.*íát$,r iťú7;.,*, zt*sltlapil| s|uÍltitttu |šltstlilrtirtm Ylč*un, Z{w, ?1, |s{t t}l yrnnd^ý:i natÍL$tss'ut, žČ Íl$4?3$sl *sÚ.l2tl 

. .a''L''íÝ *i.Jgr .
Ít.lg, lun Íltrúll. *x'atr $u$96p4 ̂  so" 1lt}
ťrg. JÍn#íc* JirlÍ*" tx,ur fiililg\htt *.s{).!'ťi
lug, Ev#n Ku#ilt, Čr,atr $$t]/JJ-'j * S$"^|It)
*tl lt umt nÍttt:ť pťí} x Íave bní p*w le *í

{]leněnÍ *tavby:
l .  SO . l l C I  *Kcmun ikace

SCI.I ltl - Ost*tni l*pcvl.it.rni gl"rchv
$(}.:} l* * DcŠt.rrr'á kanalixac*

Stručxý technický popis stal'hY:
Předtttctem elokttmcnLtcc jc rckonstrukce stávajíci konunikace č. ll|ll{]l{r{} vČásti prr.*irazůí"i fu1est-vs*lttZápy' Jerlná se rr ťt**}i rť rrap<lj*ni n;r *i]nici Č' ll/li}l *ž kcxnaČníku k*nc* {:bce \,,t smeru rta Mčs{ys l''rizrrě].o*š*ti' V souvis]tlsti s r*konstrukci pri1rahu .ie navrženu*l i,p,uuu t:slatniclr zpevnených p|o*h. Pro <rdvorlnÓníhoniuniknc* bude vytrudirvána ntlvá desr]ová kanalizace.l*.rn"-i* o krrrnunikrrce v cc|kové cl*ice ?i0m.

$O.JJtt - i*n*uq*oo*u

.,,o* 
,il ' i.l se n kunp|elni tckonstrrrkci konstl.ukčníhtr souvrrtví vozor,ky. případn* *"|eii rozsíitni na katcg*rijní
V<reovka lrud* n.lít' kryt l rrslirltovéh* bet<itltt" i:ti thr:iiníktt a zelcně hu<|c rxldč|ena h*trint:vrttl sil*ičníobrubttu * nášlapertl l 2cnl. 'I.ento 

blr*c u r,iearlrl xn ížc:t na Sc:nt * u po,kn"u*ícb st;ini he; v1ii1*oght r*zr|ílu'K*nlnltik*ce 'je navrž*nir s* xrir:clttivi1Ýrr příčný.rn skIr:n{:ll: 1"5?{,. Vzhle{lenr k uávrhu limiltlvaner:t*v}i*kov.ým us{zením obrr:b pri<!é| chaďniku. ner.tí r-ceia lnoŽnó eíodrŽc{ p*clólný sk|r:n l9.il'Zp*vnčni plr:ch-v brrclou rldvtldnčnr c|tr nivč n*vrŽelÝch uliČrrích vpttstí.

n t*,-u,*l..}l.:.''ff|o,!Tffii':-i:.ll,*';:':, :':::'1o-1::1Y ",nbutlováttrl *rwá pudélná p*rkl'rvací stáni v pt*tu l7's Kl-vtťl'l ze z.an:knvé $lažby a z;rrÍlážctr*ny elrlsucl nezpevněné.plrnhy r,jezclů ;'-;l il'fiffiilffl;'l'ilT,l:trirrm u* i kací prr.rtah tl'
]"ato parkcvaci stání a plr-:ehy l'iezrlů Lruiltru r.rel eclené tr<lclěl*ny bet{-}nt.r,rlu silniční tbrubou s nášlap*nt]Jcm.
Pirrktlvaci stárri burlriu o šíťi ].CIm a r.Šechna budotr rrrit-iellntrrný příčný skl<l* 2-0?.r, snrčrenr k vtrzor,se'

Il:1li] l60 br:de také s{avba deŠt"ovó kx:itlieace pro *rivrrrineni

$$.3 "| !' 
* {sštiov* kqu*| izrlt)*

V trase realizace průt*lrr"r silnict c.
{.iomutt ika'ce a zpcvn'iných p|*eh.

Stoka A * aačíná zaírslěttiltr cirr ltrivajicítevizni šachÍy u Č.p',:l5 na sťáva.jíci deĚťovd kanalizaci pori silnici č.lll.,}0i{ii}' {}dlurl stáv;rjící kanalizace pokraču']e v so.tběhu i mísnrÍ ťest$u un,j,*,n k *isrírnt'orlpat'l:ích vtd, kterádlile rjstí rlo of*vřettého pÍíkopu^ Vula prrteče.iinrto příkop*'n u nua* ťlstir t1ri z,r*,,**,ior'.., }}t]ťŮka''
..{.,,.Ypšl:::'ri:ill,?-ffrbí 

brrde uklátiárrrr dtr otev,řenéirrr výkrrpu na štěrkr:pískov* !oŽ* a následrré oirsy'pántl



'ťvizfiťř*:lťř:.l$ou 
ílfivržťllJ* rsli;tti $nclrty p(} Í}ltlx. vzrlál*nosti S$rn' t"}dlka s1*ky Á.ir 5;xl'1lm il ptič..x

Vše j* pCIdrobné p*psán* v ter..|trtícíré ;priivč a je patnr* ze :itt.titcc" příČných * p*dólných řczr}.

í|. litanoví záyazn* ptrrlrnínk}, pr* provedení stavtly:

l , l t i lvtrabut}eprr:v*t lenaprxi leprr:jekhr,*ďr.rkutnenkc*tlvčřcn{r,es{avehnitrr ř izeni i1Vypťtlc{}vittt l i r l1;r; i ,nř l l t l l l
r:st:bou, případn* ztnrin}' tt*srni býr pr*vedeir3'. bez pioach.vih.r pr;voleni speciá'lníh* sutve bniht rjřlrdrr.:' Při re*|izar:i slar'tl 'v musí hd,l dorliieny ter:hnitkú kva]itntivrrr poďmínLy s{rtvcl} p*z*nrních *rrmunikaci,.]. \i prrihehu provádéní :itavebnich p,*"í l.,u.l.,u o.i*.r,',f .iuony., kr*r* vstuprrií ná strlveníŠtč. v-vbavenv osttbnÍntitchrantlý,rrli pros{í.*dk3," v sculiidri s možným chr*Ž..Ňm' ht*rá pro t1'tu r:srrby z prnviidéní v.l.plývaji. íJtrr|avat*|s{i}veb|lich praei se rrrulj fídit ze"jmdna pťrtcirl částÍ z1krlna.3b:liýut u6'"u. jlarndm znční {zirkrrník pracei.ngt.ireníni vlát13. 59ll2(}*ť} st}. a 36Ž/10í}5 st'." erlk.:ne,,,-]oql:o0e. sb. {zrlk.-]lr i: la.iištční rl*lŠich ptrcinrinekbezp*Črir:sti a *chranv zdri:ví píi priici} v platnóm znční a iialsí souvis*.jící l*gis|irtivorl'4. Stavba o*o* n:::lr:na stave.bniin,p*clrrikat*l"*. r.t*1i,l., ilprávrrÉn k prrrváririni sÍ*r,chních nťh$ r'QntáŽniuhprací, jak* předrnč{rr *vd čirrno:{i. p<ldIe zv|rištrriclr'pi"*api,i'' Dodai,ar*l ,io"r,' bucic vy.brrln n* zák'ar1č
:ffi;:nJÍ:-'- 

stavebníli oznírrrri ^imdrttl ,r*il""*'Ji |i*e*no ,:di:orrr .l.,p,u,'y l!,tč{.j tJranrJýs n.{.. trrřed
5' *tar'sbník cenánj sp*ciiilrrimu s1avr:bnimu ůiadu termin zaháieni ŠnvbJ-.

: i:lffi',?,lJl'i':iÍi,,;I}ř'ilí,]:r*stcrrr.rr'* 
prrl*hy sÍavby ';i; .,vČ.enÚ dtlhutnentaee ns*bou k 1omu oprávnenrru

;. Na *tirv*niiti burle slsv*btiik*nr xriiŠtěittl na viditelnem mistč vyvéŠeni rcÍ:lule. t:;l ktcri bud* tivcdenr-r r:znaČrlní$li.vř}}"' staveblika - invcsl'Ora. zhntovitele" 'pn*.'r' prilváriělri stavbv (drrtla'valele }" *lpi:včtln*l:r;sťavbyvednucihr.i" ktelý rrrgán "l kd},. :itavbu povolil. tcnnín drlkrrnČeni stavtv''!' Přcd rahá^ienřrr zcmnír:h praci pi'xo*ui irrvesror |,ilililJ';ňil,;"dičeni a trznač*ni vŠech s{iiva.jicít.:lrpudzenrních síti.. l linrtn vytýčením n:uxi být sezrlánreni pr*cor,nir;i star'elrnjhtr ptrdrrikatele' liteři hitrl*uprclvtidět sť*vebni prác*. Při provádč,:',-Tu:bl' il-";;;óečena jeiich o.t,*u přcri poškrtrqníff' nál* budt].ie.iich txlpnvédný prac<tvník piizván ke kontrrrle a sr:ulrlasu p*ca oáirnzcn r,eclettí r,e výkopu.v. Stavbr"lu ntsmí hÝt ngruš*n* rilt"íz*ttí r:izic|t 'r--,iirl.':J-rů-'!i1r u .',,.,,i n5* .--ň-i*"--"v jejieh bližši prxlnrínky.Slier.*bník .je pnvinelr ttcinténč s týclermím pr.u.iiiiJ".lln' n,.u*,nii 
"ap.i*etí stavebrtích prací. lJř^ipa<ln*nt;lil1.tn* činnosti'je stavehrlík pr:vinen v|rrstrrikúrn 1*|n..i,,"iiu'r včas ttxnámii a r'.1,žadal si.ie.iic| rrcllr*n.rý rlozi>r^I tt vesttrr oi|pov idá ;r"a p*šk*zerr i srri vai ic i c lr i nzerlyrj-i|;.l. ;;;.1{}. V'v*skytnfiu*li se při 

,prrlr,árlčrtí |lrar:i veri1.nj ;;;;ňk;.;" nszakreslen*i" ntusj být další plovárl*ni Š.i,l\'b!,přlzpris<tbrno skuťečtlénlil $tilvu 
"n 

.lu,n,"'.. přislrršn-ir:ť.upráocťl. 
D.vt dalsl plovárl*ni

l1. \.'rá:l.l*i !.Ýstí'Yby lrnde vrnlx.inrá|rf mirg elilninou.luo 'n*eisťovírni *vziJuši, ze1mútta sckrrnciárni pra$nnstrJ. prov{i;u nro|rilnic|r zclrqir"l ii statgbních rrrech;rnie-'t l' ň.-s"-;; ;;;;i"i * pi*nunem s,'pkých htno1"
'-.iffiill.ffistí 

pravidelrii eistenj a kropeni k;;;kJ;' použir,aný'*h p.J te*r.u stávby, atr.r,. s* pÍecleŠlo
lž' stavebrrik eajisti v prúhčhu příprav.v a realizace stavby. za|rezpeč*ní l;itek *hr.rŽujicích ̂jakrrsÍ povr*ltrlvvch apoclzcmních r'oci. zt*jmón,. n*'n,'í ilnjÍt kr zneřiiteniv.ů ..ňr."'i larl*ami. l,outivane rn*clranizaČni prrrstřerlkr

;l]it-lil,Ť:iiiff:-hrri*ktlln stJvrr a nrusí býr dodrŽovrina p,*o*n,io.'i-,lp-.,-"l k zabrárrení příp*r|n-Ým
] 3. Nebur1*u zn*čišt"r:vány přilehli ntíslní konunikace a kont*niknce sÍálrrí si|niČní sitč zasaý-errii slar,biru' vznik|t(zár'ady na přilehlýclt k*nunikacích budrru bezi:rlklarlne i,a,t,.unony.{r:piac|r v*dttrt, zamctánj aporl.,}' tJ vy.jezrlrr{* stavsnišfč nn poEenrní kot*ttttikaci slavcirník zajisií Jji' '-.i opa'tření k čišténí vozj<Jel 1v* smys|tt 'ákŮlra

J;rlil|.l'iiď''|'trffiTl,.komunikacirb 
g Záktln. j*rl:riíii Sb. ve,.neni zalo,,a 4l1l3i}05 Šb' .r prcv*zu na

i " l '  Staverr iŠtč l ru i lg t l rgatt izrrvátt<r v st lu ladr

. - i1n.unllocír:h ttir výstavbu' Íařizení-,";;"1*1i'iil;-ffi.lffť,ill"';Íll;Jll'?iť-li;.;:}::ř;,ť lechrrickýcli,' 
l,-o:.,:ťi;;il'fi!ťl'ilffilnffiyli::ť:ií|TIT11*,, suula.]u se Zák*nenr l85,,Ž00i Sb.. <rerdparlech'



:: ${l,..l:.1n ffiti.' 
''t prrrváriůrry aa nepřiativých klinatiekýclr pcrdmínck *. zjmní, jarní abdobí a pÍi

:: í.lié.íl;1i:'T',..*l]I-:l*:,rrixT1Jff-Tffi'*;};*-ntováni*.jehc sťllvu. P<l ukonČelí prací llurli:ulli' .l.crrnin 
zahá^jerri,qýt::y.]:.v;i; p;""iiu.r" *in' 3 t.veirry. pÍcrlem pisenrně onlárntCR. l'etenská 4.,l 's'Úi p'ir'- i- rr,r*|o S,,ou*, príparlrit l{egranalirin| nuzťt'm. 

:n . Árclreologický úsrav ÁVl!}. g,ui.' ' i ndlrodný. *re hetllr.rgicl."o nal*' b.,d- ;;ůáň,li*r,*n,ickórnu úst;tvu AV {]R.']{). Íludou rladrřelr
zejtttúna: 

t-v* potlminky vyiáclr'cní v*ectr úeasirrrl.t'.řr'*. *.,,*-*i*r, .,.g,,,,o. r;sÍarních úČastníltťr řizerri.. Čcz Dislritru*e. a.s.
r .l.el*fixtca{)Z 

{_tzcch l{epr.rbiic. r.s.* R\ť.}:j l}ixrii:uční slu2lt-r,, ii.r.r'l'r Star.tkompk:t spol. * r.n.
r povocii Labc s.r:.
.  KsŮS  SK
r Pr:|icie Čn nt.' 

i::'{{i:']$ři*i.L#1i.l|;,,,1.l"fi::ilf:,''-.základě 
časovó tlmr.7endhi) povtllení o přerlčasnórrr užíyáni s'avby.sr*vr:brlík ue s*yslu $ l33 staveř;,,,h.','.'1'.u'' 

tt ptlv*lení prerič*srróhLt ffi;;il'rrlt|ivých částí stavb.v pr:ž*dásouhl*su. 
." 

" Yr.., .'L.1v$Dtttt.ltl Žákrtnit. $tavbu jak* celek r"* 
":i']Ji]*n n* záhladě kir|audaČníha'' *;L.,nxxřY**J;i*iiljllfi;-*::i;í:*1i:lll;T,1éilHlili1,x|1í,].,"-bnjl* zákona" t.l,' 

fi::*l|*|ll:ffi';;:;ll..i,$i,ffi;fi irrJhor il,il,,"y o.u,'onuo*ni nristní úpravy silniČního }]l..v{}Žu vcetnč

Rozh $d n u t' 
ť,1:.l,:,:;':::: *'::::u 

j e s Íxv e bník povi n en r*sp *ktov* t :' l *  ' ť*  '  w r ' t l l
(.,,/.UIl lÍlJ r( iz1111g' 'u. '  pr() trtÍ(} stavbu
pláttrlr'ání v dr:tčenéň ú;cnlí'

*eby|o v-l.tiáno. ne boť stavba 'je v sollatlu se záměrv ilxetnnilir'

i'jČastr'ríci Íir.eni. na néŽ se r,ztahuie rrleltoritlutí *ptivního trrgánu dle s i0ý odsf' |,l Kr4jskír spnir'* a údrŽbx sí|nic. StřeiJrlčeskeh,,T;;-. Zbilr*vskii l I.r Městys.Zápy. {áp;,- ? l- 150 t] l l}ranrl{sffi;;;r ťIt Pro.icct s'r,tr.. pi1d lJorketn 31'- ?93 0l jVíjadá l'uleslavr L'|sr" Ondřej Kul {s, íápy | 2á. :50 o r nranc,.;'5 
.,,-uo 

.'uu*,n
V3'pořádánÍ *e * námitk*mi riť*stníku:

. t)častnír:i nirrrritk1''.-,,;j;;i;

Vypoř:{dánÍ se x vyjátlřeilírni úča$tníkú |* podktadůrn rolh*dnu.í:r lJČasmíci se k pcl<1kladúnt rceh*rl,iuti u*,,.,,;rrui]ll.."-

sÍavt:hnilto eáliona;
l5t} ]í Fraha 5

{.}rtúvotlněni:

o-**..l].l]i j'}Íi3l.1i;-.:Í1;1ffi;l"'* Žár'clst tl r'ydálti stavebníhcr p*vo|ení na v'ýšc uved{jlt*tt sÍal,ilu, uv*c|enýllt

::::: rťť"}*riiÍ'i,i''.:.lJij-xť':1aTil 
**lrt1jenístar,'elrního řízení.znánrýn účastnikíint ři;tení.a clotČenýnr itrgánůr:tr'ýslcdkut'ytuep:ai,^|iorokoj' ....*.$ne nařídil ústrrí.jeilnání sňis*rírrr;;;*-'ú'' na d$lt 8"?,3014. ri iehrrŽ



: *::ij:]:iTil'':,é:l1i1i{{.'!!řiil;],;-l,iii::JiÍÍ:řJŤ,;;-')i{avb,..ie -* s(illl$du se zrimlÍr.v'úiremního p|dnor,;rtttí,alrent-.Stará Í3*,leslar.a',- l.j.lrri.{"'*j' u'7303i:ill4. , .' l'tll.,. sťavbu o.'..lor.Jrou*i.ni uř*c| tt,lgil nr.anri\is nad

''., -o,llř-Jťlil:ffi T'' rx', n'::.ť-n eu sÍnr..ebn írn řlzen í p
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