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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1 . 1 .  S T A V B A  
 
Název stavby:  REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH ODPOČÍVEK  
                                                          DÁLNICE D10 BRODCE                                                        

    

Místo stavby  D10, Brodce 
kraj:   St edočeský 
katastrální území:  Brodce 
   
Druh stavby: Novostavba a stavební úpravy odpočívky 
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení ĚDSPě 
 
 
1 . 2 .  S T A V E B N Í K  –  O B J E D N A T E L  
 
Název:                 Ředitelství silnic a dálnic ČR, odd lení odpočívek 
Adresa:                                            Práčská 3, 106 00 Praha 10 
Odpov dný zástupce:            Bc. Martin Landsfeld 
 
 

Stavbu zajišťuje:   Ředitelství silnic a dálnic ČR, odd lení odpočívek  
Adresa:     Práčská 3, 106 00 Praha 10 
Odpov dný zástupce:  Bc. Martin Landsfeld 
 
 
1 . 3 .  Z H O T O V I T E L  D O K U M E N T A C E  

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace (projektant) 

Název:                ČVUT- Fakulta stavební 
Adresa:                Thakurova 2077/7, 16000 Praha 6 

Zpracovatelský útvar:                       Katedra silničních staveb 
 
zpracovatelský tým: 
silniční objekty:                       Bc. Lukáš Píha    
 
 
1 . 4 .  P R O J E K T O V É  P O D K L A D Y  

- zadávací podmínky objednatele dokumentace DSP SD ČR 
- základní polohopisná a výškopisná mapa Ě SDě 
- mapa inženýrských sítí Ě SDě 

 

- katastrální mapa zájmového území ĚČÚZKě 
- p ehledová mapa zájmového území M 1: 10 000 
- ortofoto mapa 
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2. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODN NÍM 
NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 
P edm tem stavby je rozší ení stávajících odpočívek dálnice D10 Brodce, které 
v současném stavu nesplňují kapacitní požadavky pro parkovací stání težkých 
nákladních vozidel. Zejména levá odpočívka je ve zcela nevyhovujícím stavu. 
Součástí stavby je i p eložka silnice II/610, do jejíž současného stavu zasahuje 
rozší ení levé odpočívky.  
 

3. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT  

V rámci zpracování PD není ešeno umíst ní hlavního stavebního dvora pro 
zhotovitele. Veškeré vybavení, p ípojky, zpevn né plochy, odvodn ní apod. na 
plochách ZS si zajistí zhotovitel včetn  projektu. Náklady na ZS, jeho provoz a 
odstran ní budou ešeny v následujícím stupni PD PDPS. 
 
Staveništ  se musí z ídit, uspo ádat a vybavit p ístupovými cestami pro dopravu 
materiálu tak, aby se stavby mohly ádn  a bezpečn  provád t, upravovat nebo 
odstraňovat. Nesmí p itom docházet k ohrožení a nadm rnému obt žování okolí, 
ohrožování bezpečnosti provozu na ve ejných komunikacích a ke znečišťování 
komunikací, ovzduší, vod, k zamezování p ístupu k p ilehlým pozemkům, k 
zastávkám hromadných prost edků, k vodovodním sítím, požárním za ízením a k 
porušování podmínek ochranných pásem a chrán ných území. 
 
Za ízení staveništ , pomocné konstrukce a jiná technická za ízení musí být 
bezpečná. Staveništ  se vhodným způsobem zajistí, vyžaduje-li to bezpečnost 
osob, ochrana majetku nebo jiné zájmy společnosti. Oplocení ZS nesmí ohrožovat 
bezpečnost dopravy na ve ejných komunikacích, jestliže oplocení zasahuje do 
ve ejné komunikace, musí se označit také reflexními značkami a za snížené 
viditelnosti i osv tlit výstražnými sv tly. Stavební hmoty a výrobky se musí na 
staveništích bezpečn  ukládat. Jsou-li uloženy na volných prostranstvích, nesmí 
narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní prost edí. Zásobníky sypkých 
hmot musí být vybaveny účinnými filtry. Odvád ní srážkových vod ze staveništ  
musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch staveništ , 
zejména podloží vozovek. Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a 
kanalizační sít  v prostoru staveništ  se vyznačí polohov  a výškov  nejpozd ji 
p ed p edáním staveništ . Musí se včetn  m ičských značek v prostoru staveništ  
po dobu stavebních prací náležit  chránit a podle pot eby zp ístupnit. Stavby, 
ve ejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou v dosahu negativních účinků 
za ízení staveništ , se musí po dobu provád ní nebo odstraňování stavby 
bezpečn  chránit. Ve ejná prostranství a pozemní komunikace dočasn  užívané 
pro staveništ , kdy bylo zachováno současné užívání ve ejností, se musí po dobu 
společného užívání bezpečn  ochraňovat a udržovat v náležitém stavu. Pozemní 
komunikace se pro staveništ  použijí jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a 
dob . P ed ukončením jejich užívání se musí uvést do původního stavu. Staveništ  
a všechny dočasné stavby a za ízení na staveništi musí být upraveny a udržovány 
tak, aby nenarušovaly špatným vzhledem pracovní a životní prost edí. Staveništní 
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za ízení v blízkém okolí zastav ného území nesmí svými účinky, zejména 
exhalacemi, hlukem, ot esy, prachem, zápachem, oslňováním, zastín ním, působit 
na okolí nad p ípustnou míru. Nelze-li účinky na okolí omezit na tuto míru, smí se 
tato za ízení provozovat jen ve vymezené dob . Konstrukce a použité materiály pro 
za ízení staveništ  musí odpovídat jejich dočasné funkci. Mytí strojů a motorových 
vozidel je dovoleno pouze tehdy, je-li zajišt na ochrana životního prost edí podle 
p íslušných p edpisů. 
 

4. NAPOJENÍ STAVENIŠT  NA STÁV. TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 

Elektrická energie - napojení na stávající vedení VN bude realizováno samostatnými 
p ípojkami s trafostanicemi Ězajistí zhotovitelě, v odlehlých místech se použije 
elektrocentrála nebo dieselagregát. 
Pro pot eby provozn -sociálního zázemí je uvažováno s instalací provizorních 
mobilních bun k. Zajišt ní vody bude ešeno dopravou z nejbližšího zdroje, kterým 
může být povrchový tok nebo stávající vodovod Ězajistí zhotovitelě. Na ploše ZS 
budou umíst na chemická WC se zajišt ným odvozem fekálií. Telefonní linka na 
stavbu nebude z izována – použije se mobilních telefonů. 
 
 

5. ETAPY VÝSTAVBY 

Etapa 1- pravá odpočívka 
 
B hem etapy 1 bude zachován stávající stav a funkce odpočívky. 
V etap  1 bude vybudován veškerý nový stav související s pravou odpočívkou. 

- Výstavba nových zpevn ných plocha 
- Výstavba restaurace 
- Vybavení odpočívky 
- Výstavba nového p ipojovacího pruhu 
- Dopravní značení 
- Nová výsadba zelen  

Pozn: nové dopravní značení, které by mohlo ohrozit průb h dopravy musí 
být zakryto černou plachtou 

 
B hem prací nesmí být nijak narušena funkce stávající odpočívky 
 
Etapa 2- pravá odpočívka 
 
B hem etapy 2 bude provedena rekonstrukce stávajícího stavu odpočívky. 
Veškerá doprava z ČSPH svedena na nový stav.  

- Vybourání stávající vozovky 
- Výstavba nové vozovky 
- Výstavba a napojení kanalizace 
- Dopravní značení 
- Nová výsadba zelen  
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Pozn: nové dopravní značení, které by mohlo ohrozit průb h dopravy musí být 
zakryto černou plachtou. 
 

 
Etapa 1- pravá odpočívka/ p eložka II/610 
 
B hem etapy bude provedena zejména výstavba p eložky II/610 z důvodu 
zachování provozu na odpočívce a na silnici II/610. 
Na odpočívce bude provedena výstavba nových zpevn ných ploch odpočívky 
nezasahující do silnice II/610 a stávajících ploch odpočívky. 
Provoz na silnici II/610 bude zachován, bude však rychlostn  omezen- podrobn  
bude ešeno v následujícím stupni PD PDPS. 

- Výstavba nové části p eložky II/610  
- Výstavba nových zpevn ných ploch odpočívky 
- Výstavba nového p ipojovacího pruhu 
- Dopravní značení 
- Výsadba nové zelen  
 
Pozn: nové dopravní značení, které by mohlo ohrozit průb h dopravy musí být 
zakryto černou plachtou 

 
 
Etapa 2- pravá odpočívka/ p eložka II/610 
 
B hem etapy 2 bude zachován stávající stav a funkce odpočívky. 
V etap  2 bude vybudován veškerý nový stav související s levou odpočívkou. 
V etap  2 budou vystaveny zbývající části pravého pruhu p eložky II/610. Dopravn  
inženýrské opat ení provozu na p eložce II/610 bude ešeno v následujícím stupni 
PD PDPS 

- Vybourání stávajících částí pravého pruhu p eložky II/610 
- Výstavba nové vozovky částí pravého pruhu p eložky II/610 
- Výstavba nových zpevn ných ploch odpočívky 
- Výstavba restaurace 
- Rozší ení ČSPH 
- Vybavení odpočívky 
- Dopravní značení 
- Výsadba nové zelen  

 
Pozn: nové dopravní značení, které by mohlo ohrozit průb h dopravy musí být 
zakryto černou plachtou 
 
Etapa 3- pravá odpočívka/ p eložka II/610 
 
B hem etapy 3 bude provedena rekonstrukce stávajícího stavu odpočívky. 
Veškerá doprava z ČSPH svedena na nový stav. 
V etap  3 budou vystaveny zbývající části levého pruhu p eložky II/610. Dopravn  
inženýrské opat ení provozu na p eložce II/610 bude ešeno v následujícím stupni 

- Vybourání stávajících částí levého pruhu p eložky II/610 
- Výstavba nové vozovky částí levého pruhu p eložky II/610 
- Vybourání stávající vozovky levé odpočívky 
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- Výstavba nové vozovky levé odpočívky 
- Výstavba a napojení kanalizace 
- Dopravní značení 
- Výsadba nové zelen  

 
Pozn: nové dopravní značení, které by mohlo ohrozit průb h dopravy musí být 
zakryto černou plachtou. 
 
 

7. ZÁV R A DOPORUČENÍ 
Funkce odpočívky a budovy ČSPH musí být b hem výstavby zachován. Postup 
výstavby je takový, že nap ed dochází k vybudování nových ploch odpočívky včetn  
nových p ipojovacích pruhů, pop . p eložky II/610. 
P esný návrh výstavby včetn  dopravn  inženýrského opat ení a časového 
harmonogramu prací bude ešen v následujícím stupni PD PDPS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P ílohy 

01. Etapy výstavby pravá odpočívka 
02. Etapy výstavby levá odpočívka/ p eložka II/610 

 
 
 
 
 
 

V Praze, leden 2018           Vypracoval Bc. Lukáš Píha 
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