
Zápis z  projednání projektové dokumentace pro společné řízení  
( DÚR, DSP )  

 

       Akce: Karlovy Vary, ulice Třeboňská, rekonstrukce 

 
 
      Datum konání:  5.9.2019 
 
      Místo konání: zasedací místnost Magistrátu města Karlovy Vary 
 
      Zúčastnění:  viz přiložená prezenční listina 
 
 
      Na výrobním výboru byla projednána zpracovaná projektová dokumentace pro společné územní 
a stavební řízení na rekonstrukci části místní komunikace ul. Třeboňské, která se nachází 
v Karlových Varech – Rybářích. V souladu se zadáním je úprava komunikace navržena jako obytná 
zóna – funkční třída D. 
 

Stavba je rozdělena na stavební objekty: 
SO 101 Komunikace 
SO 401 Veřejné osvětlení 
SO 801 Sadové úpravy 
 
Na výrobním výboru bylo projednáno a dohodnuto: 
 
• SO 101 Komunikace  

Úprava společného dopravního prostoru je rozdělena na větev A v délce 124,40m a větev B 
v délce 160,82m. Šířka dopravního prostoru větve A je 4m, u větve B je to 3,5m. Povrch 
vozovky je asfaltový, přejízdný práh na začátku úpravy bude z drobné kostky do betonu. 
Parkovací stání jsou navržena podélná u větve A, podélná, kolmá a šikmá u větve B. Povrch 
parkovacích stání bude z vegetačních tvárnic s rozšířenými spárami kromě stání pro 
invalidy, která budou mít povrch z betonové dlažby. V obytné zóně je navržena nová 
konstrukce vozovky, vzhledem k výsledkům průzkumných prací s velmi nízkou hodnotou 
CBR je navržena sanace aktivní zóny s výměnou zeminy za hrubé drcené kamenivo v tl. 
0,5m. Součástí úprav budou dlážděné plochy pro popelnice, svoz odpadu je realizován 
menšími vozidly. SO 101 obsahuje odvodnění pomocí uličních vpustí s vyústěním 
přípojkami do kanalizace. 
 

• SO 401 Veřejné osvětlení 
V celé délce úpravy je navrženo nové veřejné osvětlení. Osvětlení je navrženo v souladu 
s generelem v.o. pro Karlovy Vary, stožáry v.o. mají výšku 6m, svítidla jsou Schréder LED. 
Návrh v.o. je nutno odsouhlasit se zástupcem DP K. Vary p. Kratochvílem. 
 

• SO 801 Sadové úpravy  
Sadové úpravy zahrnují úpravu ploch zeleně s ohumusováním a osetím travním semenem a 
výsadbu stromů, návrh je nutno projednat se zástupkyní Správy lázeňských parků K. Vary 
ing. Petrlíkovou. 
 
 



• Zhotovitel před zahájením prací provede pasport okolních objektů. 
 

• Na základě požadavku MMKV - odbor technický je navržen chodník kolem obytných domů. 
Návrh bude projednán s Policií. 

             
• MMKV - odbor technický doporučuje poslat dotaz na odbor majetku města ohledně 

projednávaných prodejů zelených ploch kolem obytných v ulici Třeboňská. 
 

 
 

           5.9.2019    
           doplnění 5.11.2019                                                                   Zapsala : Ing. Škubalová 


