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D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA  

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

A) Účel stavby 

V rámci stavby dojde k úpravě povrchu pozemku p. č. 111, k. ú. Lešany u Nelahozevsi tak, 

že pata tělesa navážky bude odsazena od hrany komunikace mezi ulicemi Jarní a Letní a dále 

od hranice s pozemkem p. č. 120/70. Povrch navážky bude sjednocen a zarovnán. Pozemek 

bude po dokončení terénních úprav oset travou, jeho účel bude především krajinotvorný. Po 

dokončení terénních úprav bude vypracován samostatný projekt pro sadové a parkové úpravy. 

Hlavní účelem navrhovaných úprav je zlepšení estetického stavu pozemku a umožnění jeho 

využití k rekreaci pro obyvatele přilehlých nemovitostí. 

 

Předmět revize: 

V rámci revize 1 zpracované v říjnu roku 2019 byl návrh v projektové dokumentaci 

doplněn o zasypání stávající jámy (na p. p. č. 108/1, 108/5 a 108/6) sousedící s řešeným 

zemním tělesem (resp. navážkou). Jáma bude zasypána do úrovně stávajícího okolního terénu. 

Pro zasypání bude použit materiál ze zemního tělesa. V souvislosti s tím dojde ke snížení 

úrovně plochy na koruně zemního tělesa o cca 0,4 m oproti původní dokumentaci (zpracované 

06/2019). V revizi je dále mírně upraven rozsah terénních úprav na severovýchodním okraji p. 

p. č. 111. Terénní úprava bude provedena takovým způsobem, aby bylo umožněno výhledové 

napojení na plánovaný chodník (ten není součástí této PD). 

B) Stavebně technické řešení  

• Popis stavby 

Upozornění: Před zahájením stavebních prací doporučujeme investorovi zajistit si 

přesné geodetické vytyčení hranic pozemku tak, aby terénní úpravy tělesa navážky 

zasahovaly skutečně jen do pozemků, které jsou v jeho vlastnictví (jedná se zejména o 

hranici severní, západní a jižní). 

V rámci terénních úprav budou nejprve odstraněny náletové dřeviny v ploše cca 1570 m2, a 

to včetně pařezů s kořeny. Dále bude odstraněno stávající oplocení, které se nachází na jižní 

straně navážky, a to včetně sloupků a jejich případných betonových základů. Poté bude 

započato s úpravou povrchu pozemku do navrhovaného tvaru.  

Celkem bude v rámci stavby přesunuto cca 4970 m3 zeminy místy s příměsí komunálního 

odpadu – dle hydrogeologického průzkumu navezený materiál částečně obsahuje igelity, 

polystyren, kabely, stavební suť. Tento materiál bude ručně tříděn a bude s ním naloženo dle 

platných právních předpisů. Na některých místech pozemku dojde k odebrání materiálu o 

mocnosti až cca 3,0 m, v jiné části pozemku bude naopak tento materiál navršen Terénní 

úpravy byly navrženy tak, aby přesun hmot v rámci pozemku byl vyrovnaný (výkopy = 

násypy). Násypy budou hutněny po vrstvách max. 0,4 m, a to na min. 90 % PS. 

K příjezdu na staveniště bude využita stávající místní komunikace v areálu Anglického 

resortu (propojující ulice Jarní a Letní). Místní komunikace z Anglického resortu je napojena 

na silnici III. třídy č. 24021, na které bude v průběhu stavby osazeno dopravní značení 

upozorňující na probíhající stavební práce. Nájezd na pozemek p. č. 111 bude zřízen 

v jihovýchodní části tohoto pozemku. Při provádění zemních prací dojde k odhaleních dvou 

revizních šachet stávající splaškové kanalizace, odstraňování navezeného materiálu bude 

probíhat také nad trasou splaškové kanalizace. Není přípustné, aby pohyb pracovních strojů 

probíhal nad nechráněnou trasou kanalizace. V místech, kde bude kanalizace přejížděna, 

budou nad trasou potrubí uloženy 2 ks silničních panelů tak, aby nedošlo k poškození 

uloženého potrubí. Vzorový řez uložení silničních panelů viz výkresová příloha D.3. V 

souvislosti se snížením úrovně terénu bude nutná výšková úprava dvou dotčených stávajících 
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revizních šachet. U šachet bude po jejich odhalení odebrán potřebný počet prefabrikovaných 

betonových dílců a na vrch šachet budou zpět osazeny původní vrchní kónusy s poklopy, 

spoje skruží budou přespárovány (např. Ergelitem). Úprava bude provedena takovým 

způsobem, aby byly poklopy šachet v úrovni cca 0,3-0,5 m nad úrovní upraveného terénu. Při 

provádění úprav šachty je nutné zajistit, aby nedošlo ke vniku zemního či jiného materiálu do 

šachty. 

Celá koruna skládky bude svahována ve sklonu 1,5 % směrem k pozemku parc. č. 108/1. 

Na tomto pozemku je dle Generelu odvádění dešťových vod a dle platného územního plánu 

počítáno s realizací poldru. 

 

• Odvodnění 

Celá plocha je svahována ve sklonu 1,5 % směrem k pozemku parc. č. 108/1. Po 

dokončení prací bude terén oset travou a dešťové vody zde budou zasakovány. 

 

• Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Předpokládaný objem zeminy, která bude odtěžena a zpětně uložena, je cca 4970 m3.  

 

Vypracoval: Filip Soudek a kol. 

 

V Kralupech nad Vltavou, 10/2019 
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