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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY
Údaje o stavbě
Název stavby:
Místo stavby:
Katastrální území:
Charakter stavby:
Stupeň dokumentace:

Nová Role, dopravní propojení hlavní silnice II/209 – Průmyslová část
Nová Role
Nová Role (705250)
Novostavba
Územní studie (ÚS)

Stavebník/Objednatel
Objednatel:

Město Nová Role
Chodovská 236
362 25 Nová Role
IČ: 002 54 819, DIČ: 002 54 819

Údaje o zpracovateli dokumentace
Zpracovatel dokumentace:
NOZA, s.r.o.,
Huťská 229, 272 01 Kladno
IČ: 247 67 417; DIČ: CZ247 67 417
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ÚVOD

Územní studie zpracovává návrh nové komunikace v obci Nová Role. Tato komunikace má sloužit
jako propojení industriálního areálu s ulicí Chodovská tak, aby veškerá doprava do areálů byla touto
komunikací odkloněna a nevyužívala tak uliční sítě v centru města.

3

LOKALITA
3.1 Širší vztahy

Předmětné území se nachází V jižní části obce Nová Role, severně od Novorolského rybníka.
V blízkosti této nově navrhované propojky se nachází i sportovní areál a přírodní koupaliště. Plánovaná
komunikace je napojena na ulici Chodovská v místě stávajícího vjezdu do tohoto areálu v blízkosti
železničního přejezdu P155 trati 0142. Druhý konec nové komunikace je napojen na místní komunikaci
v ulici Tovární u železničního přejezdu P156 u trati 0143 a 0142.
Celé území má mírný jihozápadní sklon k Novorolskému rybníku. Ve střední části uvažovaného
území se nachází podmáčené plochy.
V celé délce navrhované komunikace jsou v blízkosti vedeny sítě vysokotlakého plynovodu a vrchní
vedení vysokého napětí. Trasa komunikace je tedy upravena tak aby se co největší měrou těmto sítím
vyhnula.

Obrázek 1 – Širší vztahy – Nová Role

3.2 Vymezení a majetkoprávní situace
Řešené území leží v katastrálním území Nová Role (705250), je tvořeno více pozemky s různým
způsobem využití. Kompletní seznam a popis dotčeným parcel je uveden v tabulce č. 1.
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Tabulka 1 - Zábory pozemků

Vlastník – adresa (správce)

ZPF (ano/ne)

Parcelní
číslo
Katastrální
území
Dle KN

Celková
plocha
Druh
pozemku pozemku
[m2]

Číslo
LV

Nová Role
(705250)

1087

Město Nová Role, Chodovská 236/6,
36225 Nová Role

A

57203

trvalý
travní
porost

1

Nová Role
(705250)

1091

Město Nová Role, Chodovská 236/6,
36225 Nová Role

N

11601

ostatní
plocha

1

Nová Role
1049/8
(705250)

Město Nová Role, Chodovská 236/6,
36225 Nová Role

N

1568

ostatní
plocha

1

Nová Role
1110/2
(705250)

Thun 1794 a.s., Tovární 242/12, 36225
Nová Role

A

2078

zahrada

901

Nová Role
1110/3
(705250)

Město Nová Role, Chodovská 236/6,
36225 Nová Role

N

1805

ostatní
plocha

1

Nová Role
1556/1
(705250)

Město Nová Role, Chodovská 236/6,
36225 Nová Role

N

2490

ostatní
plocha

1

Nová Role
1613/1
(705250)

Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace, Dlážděná 1003/7, Nové
Město, 11000 Praha 1

N

6414

ostatní
plocha

177

Nová Role
1049/1
(705250)

Město Nová Role, Chodovská 236/6,
36225 Nová Role

N

35810

ostatní
plocha

1

Nová Role
(705250)

Město Nová Role, Chodovská 236/6,
36225 Nová Role

N

1037

ostatní
plocha

1

Nová Role
1630/6
(705250)

Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace, Dlážděná 1003/7, Nové
Město, 11000 Praha 1

N

44542

ostatní
plocha

177

Nová Role
1545/4
(705250)

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, příspěvková
N
organizace, Chebská 282, 35601 Sokolov

9398

ostatní
plocha

97

1624

Nová Role
1049/6
(705250)

Město Nová Role, Chodovská 236/6,
36225 Nová Role

N

139

ostatní
plocha

1

Nová Role
1024/2
(705250)

Město Nová Role, Chodovská 236/6,
36225 Nová Role

A

704

zahrada

1

Nová Role
1049/7
(705250)

Město Nová Role, Chodovská 236/6,
36225 Nová Role

N

634

ostatní
plocha

1

Nová Role
1101/8
(705250)

Město Nová Role, Chodovská 236/6,
36225 Nová Role

N

884

ostatní
plocha

1

Nová Role
1093/1
(705250)

Město Nová Role, Chodovská 236/6,
36225 Nová Role

N

1628

ostatní
plocha

1

Nová Role
1093/2
(705250)

Město Nová Role, Chodovská 236/6,
36225 Nová Role

N

3464

ostatní
plocha

1

Nová Role
1049/5
(705250)

Město Nová Role, Chodovská 236/6,
36225 Nová Role

N

2279

ostatní
plocha

1
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Nová Role
1053/2
(705250)
Nová Role
1545/3
(705250)

Město Nová Role, Chodovská 236/6,
36225 Nová Role

N

2859

ostatní
plocha

1

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, příspěvková
N
organizace, Chebská 282, 35601 Sokolov

5306

ostatní
plocha

97

18077

ostatní
plocha

1

Nová Role
1007/1
(705250)

Město Nová Role, Chodovská 236/6,
36225 Nová Role

N

3.3 Terén
Na řešeném území byla provedena vizuální prohlídka. Ta spolu s polohopisným a výškopisným
zaměřením udává, že zájmové území klesá směrem na jihozápad.
V délce trasy od křižovatky s ulicí Chodovská se terén svažuje. Před novým plánovaným železničním
přejezdem naopak terén stoupá a po překonání železniční trati 143 je již v rovině. V nejnižším bodě návrhu
trasy, přibližně v místě uvažovaného propustku, je terén značně podmáčený.

3.4 Příroda a životní prostředí
V řešeném území, ani v jeho bezprostřední blízkosti se nenachází chráněné lokality či jiné významné
přírodní památky.
Ve vzdálenosti 200 - 400 m od uvažovaného území se nachází dle územního plánu lokální
biocentrum LC4 – Ústí vlčího potoka.

3.5 Vybavenost
Vzhledem k délce uvažovaného chodníku je možné uvažovat doplnění trasy o lavičky.

3.6 Doprava
Jedná se o novostavbu, která bude připojena ke komunikaci II/209 a k místní komunikaci ulice
Tovární.
Výstavbou této komunikace dojde k odklonění těžké nákladní dopravy z centra obce směřující po
komunikaci II/209 do areálů. Součástí návrhu je i nový železniční přejezd přes železniční trať 0143. Tento
nový železniční přejezd nahradí přejezd stávající P156, který bude upraven a zachován pro pěší a
cyklistickou dopravu.

3.7 Technická infrastruktura
V řešeném území se nacházejí inženýrské sítě těchto vlastníků a správců:
CETIN
GasNet
ČEZ
VODAKVA
CD - Telematika
Pro všechny varianty návrhu řešení jsou přibližné průběhy sítí zakresleny. Jejich průběh je pouze
orientační, jejich upřesnění bude zpracováno v dalších stupních dokumentace. Je však nutno počítat
s opatřeními a ochrannými pásmy všech sítí technické infrastruktury.
Pro další stupně dokumentace je nutno počítat s vedením budoucích inženýrských sítí v lokalitě. Jak
bylo výše zmíněno, v celé délce návrhu je v souběhu vedení vysokého napětí a plynovodu. Návrh počítá
s co nejméně zásahovým územím do ochranných pásem těchto sítí, ale nelze se jim vyhnout. Plynovod je
křížený v místě, které bylo plánováno ji v době přeložky plynovodu. Kvůli zvýšení únosnosti je počítáno
s roznášecí deskou.
V dalších stupních dokumentace bude podrobněji řešeno i vedení veřejného osvětlení, které je
v návrhu zahrnuto.

3.8 Územní plán
Řešené území se z hlediska územního plánu nachází v plochách označených:
 DS – Plochy dopravní infrastruktury silniční
NOZA, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno
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o K05 – plocha pro dopravní stavbu – pro veřejně prospěšnou stavbu
DZ – Plochy dopravní infrastruktury železniční (drážní)
RN – Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru
o K04 – plocha je vymezena jako polyfunkční rekreační louka pro krátkodobou
rekreaci obyvatel a přilehlých obytných území.
NS – Plochy smíšené nezastavěného území
OS – Plochy pro občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
OS, NP – Plocha občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení a plocha
přírodní
o Z06 – Plocha občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení a plocha
přírodní

Obrázek 2 - Výřez územního plánu obce Nová Role

3.9 Geologický průzkum
Na základě objednávky od města Nová Role byl proveden podrobný inženýrskogeologický průzkum
a podrobný geologický průzkum pro vsakování srážkových vod na akci Nová Role, dopravní propojení
hlavní silnice II/2019 – průmyslová část.
Jedná se o průzkum podloží pro výstavbu nové komunikace s přihlédnutím k archivní
prozkoumanosti a o průzkum možnosti likvidace srážkových vod vsakováním do horninového prostředí.
Závěr průzkumu hovoř takto:
Pláň nových zpevněných ploch budou tvořit zeminy, které poskytují nevhodnou pláň komunikace bez
úprav. Navážky doporučujeme z pláně částečně odstranit a nahradit vhodným hutněným materiálem.
Podloží násypu budou tvořit jílovité zeminy, které tvoří vhodné podloží. Základové poměry propustku jsou
složité.
Přírodní poměry pro vsakování srážkových vod je třeba hodnotit jako složité.
Během výstavby doporučujeme provádět inženýrskogeologický dohled.

NOZA, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno

8 | 10

Textová část

Územní Studie Nová Role, dopravní propojení hlavní silnice II/209 – Průmyslová část

Celý průběh geologického průzkumu se všemi zkouškami je podrobně popsán v samostatné zprávě
s přílohami, jež je součástí této dokumentace.

4

NÁVRH

Návrh propojení areálů s komunikací II/2019 je zpracován jako kombinace extravilánové
komunikace kategorie S7,5 a intravilánové komunikace s chodníkem jako stezkou pro chodce a cyklisty.
Důvodem je potřebné spojení obou vlastností těchto návrhových prvků, tedy dostatečné šířkové
uspořádání pro obousměrný pohyb těžkých nákladních vozidel a zajištění pěší trasy do areálu. Výsledná
komunikace se tak skládá z jízdních pruhů o šířce 3 m, zpevněné krajnice 0,25 m, na severovýchodní straně
nezpevněné krajnice 0,75 m a na jihozápadní straně chodníkem šířky 3,5 m. Tento chodník je veden jako
společná stezka pro chodce a cyklisty, která navazuje na cyklotrasu v ulici Chodovská a Tovární. V takto
ustálené celkové šířce 10,75 m je komunikace vedena v celé své délce.
Připojení na ulici Tovární je řešeno jako napojení účelové komunikace od severovýchodních areálu
novému zalomení komunikace k areálu Thun. Důvodem tohoto opatření je plynulost provozu kvůli
možnosti stání vozidel před novým železničním přejezdem. V této části je zrušena stávající účelová
komunikace obsluhující z jižní strany parkoviště porcelánky a vzdálenou zahrádkářskou kolonii spolu
s ČOV. Náhradní komunikace je již v tuto chvíli vystavěna z ulice Tovární, nedojde tak tímto zrušení
k zamezení přístupu k těmto objektům, pouze bude obnoveno zrušené napojení parkoviště na ulici
Tovární z dřívějších projektů obce.
V této oblasti okolo ulice Tovární dojde také k největším zásahům do těles dráhy. Nejprve bude na
trati 0143 vystavěn nový železniční přejezd. Jeho parametry budou určeny dle požadavků drážního úřadu.
Dále bude dle požadavků SŽDC stávající přejezd P156 vyhrazen pouze pro cyklistickou a pěší dopravu.
Pěší v oblasti budou vedeni po stávající trase a přes novou komunikaci budou převedeni místem
pro přecházení.
Připojení na ulici Chodovská (komunikace II/209) je řešeno jako křižovatka typu „T“ se středovým
ostrůvkem. V tomto případě je však ve směru levého odbočení k areálům doplněn levý odbočovací pruh
délky 54 m, aby případná čekající vozidla nebránila průjezdu do obce. Touto úpravou bude zrušeno
neoficiální parkoviště před vjezdem do areálu sportoviště, spolu s vjezdem. Pěší přístup do areálu bude
zachován. Přístup vozidel do areálu bude nadále možný po stávající komunikaci přes oficiální parkoviště
areálu.

4.1 Orientační finanční náklady
Materiál

Plocha

Cena za jednotku

Celková cena Kč

Vozovka

4 900 m2

3 000 Kč / m2

14 700 000

Chodník

1 900 m2

1 200 Kč / m2

2 280 000

Zeleň

3 500 m2

600 Kč / m2

2 100 000

Vjezdy, vstupy,
dlážděné plochy

90 m2

1 200 Kč / m2

108 000

Roznášecí deska

25 m3

12 000 Kč / m3

300 000

Propustek

2 ks

Veřejné osvětlení Lampy
Železniční přejezd se
zabezpečením

15 ks
2 ks

~
30 000 Kč / ks
~
Celkem

NOZA, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno
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450 000
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Výše uvedené ceny jsou vypočteny odhadem a nejedná se tedy o konečnou částku. V průběhu
zpracování dokumentace a projednání s DOSS může dojít ke změnám stavby a tedy ke změně cen dílčích
prvků stavby.

5

SHRNUTÍ A ZÁVĚR

Úkolem studie bylo navržení propojení výrobních areálu s páteřní komunikací obce II/209.
Důvodem vzniku této propojení je odklonění veškeré nákladní dopravy z obytné části města. Návrh trasy
komunikace je velmi silně ovlivňován ze západní strany vedením plynovodu a sportovním areálem, ze
strany východní vedením Vysokého napětí a z východní a severní strany železniční tratí. Omezení této
nové komunikace se vyskytuje také v blízkosti zhlaví tratí 0143 a 0142. Trasa sítí, zvláště pak plynovodu
mimo jiné definuje místo křížení komunikace přes plynovod (v době pokládky zde byl plynovod upraven
(nakolmen) dle územního pánu a opatřen ochrannými prvky. Trasa komunikace je tak těmito vstupy dána
a nelze ji v daném území vést jinudy. Z trasy komunikace pak vyplývá i její napojení na ulice Tovární a
Chodovskou. Navržené řešení je výsledným kompromisem všech vstupních parametrů.
Při návrhu byly uvažovány i jiné trasy vedení nové komunikace mimo území vyčleněné v územním
plánu obce. Výsledkem však je, že z ohledem na pozici průmyslových areálů a sítě komunikací v obci Nová
Role, nelze nalézt jiné východisko než je právě navržené.
V Kladně

NOZA, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno

Ing. Petr Košut
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