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1. PŘÍLOHA A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
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1.1 Identifikační údaje 

1.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Komunikace pro pěší v Jimramově 
  
 
Katastrální území: Jimramov (okres Žďár nad Sázavou);660230 
Obec:  Jimramovov 
Kraj:  Vysočina 
 
Předmět PD: Projektová dokumentace k územnímu řízení 
Druh stavby: Komunikace pro pěší 

1.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 Městys Jimramov 
Náměstí Jana Karafiáta 39, 592 42, Jimramov 
IČO: 00294471 
DIČ: CZ00294471 
č.ú.: 1623470329/0800 ČS 
E-mail: mestys@jimramov.cz 
Telefon: 566 562 516 
Mobil: 731 448 051 
Fax: 566 562 602 

1.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 Ing. Tomáš Petr 
 Autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby, č. 1005530 
 Nad Vápenicí 42, 592 42, Jimramov – Benátky 
 IČO: 01320963 
 Mobil: 605 169 968 
 E-mail: petr.projekt@gmail.com 
 
  

mailto:mestys@jimramov.cz
mailto:petr.projekt@gmail.com
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1.2 Seznam vstupních podkladů 

§ Katastrální mapa. 

§ Územní plán Jimramov. 

§ Zaměření stávajícího stavu (polohopis a výškopis). 

§ Oznámení o existenci inženýrských sítí, včetně situace vedení. 

§ Fotodokumentace současného stavu. 

§ Mapové podklady ČÚZK: http://geoportal.cuzk.cz/ 

§ Mapové podklady: mapy.cz 

1.3 Seznam použitých norem a předpisů 

§ ČSN 73 6102  - Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 

§ ČSN 73 6110  - Projektování místních komunikací 

§ ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a 
stanoviště – Část 1: Navrhování zastávek 

§ TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích - II. vydání 

§ TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích - II. Vydání 

§ TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací 

§ Vyhláška MDS ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 
(ve znění pozdějších předpisů) 

§ Vyhláška MDS ČR č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

1.4 Údaje o území 

1.4.1 Rozsah řešeného území 

Projekt řeší chodníkové propojení mezi ulicí Panská s ulicí U Fryšávky kolem hasičské zbojnice. 
Od hasičské zbrojnice je řešeno propojení podél průtahu silnic III/35726 (ulice U Fryšávky) a 
II/357 až k Náměstí Jana Karafiáta. V severozápadní části Náměstí Jana Karafiáta je navržena 
rekonstrukce stávajících chodníků, včetně přechodu pro chodce před křižovatkou s ulicí 
Kostelní a II/357 - II/360. 

1.4.2 Fotodokumentace současného stavu 

 

http://geoportal.cuzk.cz/
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Obr. 1 

Pohled od křižovatky ulic Panská/U Fryšávky směrem k hasičské zbojnici 
 

 
Obr. 2 

Pohled od Nám. směrem ke křižovatce ulic Panská/U Fryšávky/Borovnická 
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Obr. 3 

Pohled od bývalého kina směrem k Nám. Jana Karafiáta 
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Obr. 4 

Náměstí Jana Karafiáta 
 

 
Obr. 5 

Stávající přechod pro chodce 
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Obr. 6 

Park před ranicí 
 

 
Obr. 7 

Autobusové zastávky před radnicí 
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1.4.3 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území 
apod.) 

Stavba se nachází v těchto ochranných pásmech: 

§ menší chráněné území 

§ památkově chráněné území 

§ rozsáhlé chráněné území 

§ chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna 

1.4.4 Údaje o odtokových poměrech 

Stávající komunikace je odvodněna uličními vpustmi do stávající jednotné a dešťové 
kanalizace.  

1.4.5 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavba je v souladu s platnou územně-plánovací dokumentací. Nachází se na druhu pozemku, 
který je veden jako ostatní plocha a je využíván jako ostatní komunikace, silnice, sportoviště a 
rekreační plocha, resp. neplodná půda. 

1.4.6 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  

Pozemek, na kterém se stavba nachází, je v územním plánu definován jako plocha občanské 
vybavenosti, plochy sportu, hřiště, zeleň sídelní, silnice II. a III. třídy. 

1.4.7 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Vyjádření dotčených orgánů jsou v příloze E. Dokladová část. 
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1.4.8 Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 

OZNAČENÍ 
PARCELY 

DRUH 
POZEMKU ZPŮSOB VYUŽITÍ VLASTNICKÉ PRÁVO 

1/2 ostatní plocha ostatní komunikace Městys Jimramov, náměstí Jana Karafiáta 39, 59242 Jimramov 

1/3 ostatní plocha silnice Městys Jimramov, náměstí Jana Karafiáta 39, 59242 Jimramov 

189/4 ostatní plocha neplodná půda Městys Jimramov, náměstí Jana Karafiáta 39, 59242 Jimramov 

1198/10 ostatní plocha ostatní komunikace Městys Jimramov, náměstí Jana Karafiáta 39, 59242 Jimramov 

1198/17 ostatní plocha ostatní komunikace Městys Jimramov, náměstí Jana Karafiáta 39, 59242 Jimramov 

1198/9 ostatní plocha ostatní komunikace Městys Jimramov, náměstí Jana Karafiáta 39, 59242 Jimramov 
1199/1 ostatní plocha ostatní komunikace Městys Jimramov, náměstí Jana Karafiáta 39, 59242 Jimramov 
1246/7 ostatní plocha silnice Městys Jimramov, náměstí Jana Karafiáta 39, 59242 Jimramov 
1263/1 ostatní plocha silnice Bez majitele 
1263/2 ostatní plocha ostatní komunikace Městys Jimramov, náměstí Jana Karafiáta 39, 59242 Jimramov 

523 

    Havlišová Vlasta, U Fryšávky 56, 59242 Jimramov (1/2) 

    Drdla Miloš Ing., Dr.MBA, č. p. 135, 59211 Sázava (1/6) 

    Horníčková Marie, M. Švabinského 750, Horní Předměstí, 
57201 Polička (1/6) 

    Jursová Marta, Ostřihom 916/16, 66491 Ivančice (1/6) 

523/1 ostatní plocha neplodná půda Havlišová Vlasta, U Fryšávky 56, 59242 Jimramov 
523/3 ostatní plocha manipulační plocha Městys Jimramov, náměstí Jana Karafiáta 39, 59242 Jimramov 

527/14 ostatní plocha sportoviště a 
rekreační plocha 

Drdla Miloš Ing., Dr.MBA, č. p. 135, 59211 Sázava (1/6) 
Havlišová Vlasta, U Fryšávky 56, 59242 Jimramov (1/2) 
Horníčková Marie, M. Švabinského 750, Horní Předměstí, 
57201 Polička (1/6) 
Jursová Marta, Ostřihom 916/16, 66491 Ivančice (1/6) 

527/11 zahrada   Fotbalový klub Jimramov, Padělek 271, 59242 Jimramov 
525 ostatní plocha neplodná půda Městys Jimramov, náměstí Jana Karafiáta 39, 59242 Jimramov 

5273 ostatní plocha sportoviště a 
rekreační plocha Fotbalový klub Jimramov, Padělek 271, 59242 Jimramov 

1256/2 ostatní plocha jiná plocha Městys Jimramov, náměstí Jana Karafiáta 39, 59242 Jimramov 
527/4 zahrada   Městys Jimramov, náměstí Jana Karafiáta 39, 59242 Jimramov 

 

1.5 Údaje o stavbě 

1.5.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novou stavbu i rekonstrukci stávající. 

1.5.2 Účel užívání stavby 

Cílem navrženého řešení je zajištění bezpečného pohybu chodců v zájmovém území, včetně 
umožnění bezpečného přecházení komunikace dle aktuálních standardů. 

1.5.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 
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1.5.4 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 
apod.) 

Nevztahuje se na řešené území. 

1.5.5 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

V návrhu byly dodržovány předpisy dle čl. 1.3 Seznam použitých norem a předpisů (str. 5). 
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2. PŘÍLOHA B: SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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2.1 Popis území stavby 

2.1.1 Výčet a závěry geologického průzkumu 

Geologický průzkum nebyl proveden, protože nebyl investorem objednán. 

2.1.2 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stávající inženýrské sítě: 

§ vedení NN 

§ vedení VN 

§ veřejné osvětlení 

§ dešťová kanalizace 

§ jednotná kanalizace 

§ vodovod 

§ plynovod 

§ telekomunikační sítě 

2.1.3 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

2.1.4 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

K demolici nadzemních objektů ani ke kácení dřevin nedojde. 

2.1.5 Vliv stavby na odtokové poměry v území 

K navýšení přítoku do stávající jednotné kanalizace nedojde. Dojde k minimálnímu navýšení 
přítoku do stávající dešťové v ulici U Fryšávky, protože zde dojde k navýšení počtu uličních 
vpustí. 

2.2 Celkový popis stavby 

2.2.1 Základní údaje a účel stavby 

Projekt řeší chodníkové propojení mezi ulicí Panská s ulicí U Fryšávky kolem hasičské zbojnice. 
Od hasičské zbrojnice je řešeno propojení podél průtahu silnic III/35726 (ulice U Fryšávky) a 
II/357 až k Náměstí Jana Karafiáta. V severozápadní části Náměstí Jana Karafiáta je navržena 
rekonstrukce stávajících chodníků, včetně přechodu pro chodce před křižovatkou s ulicí 
Kostelní a II/357 - II/360. 

2.2.2 Chodník Panská – U Fryšávky 

Jedná se o novostavbu, která chodcům propojuje ulici Panská s ulicí U Fryšávky podél 
hasičské zbrojnice, tenisových kurtů a dětského hřiště.  
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Byl navržen chodník šířky 1,80 m a délky 107,5 m. Jeho niveleta kopíruje stávající terén, jeho 
maximální podélný sklon však nepřesáhne 8,33%. Příčný sklon chodníku je navržen 2%. 
Odvodnění proběhne zasakováním v postranních plochách zeleně.  
 
Podél chodníku se nachází přirozená vodící linie pro nevidomé. Ta je tvořena zdí budovy, 
podezdívkou plotu nebo obrubníkem se zvýšením min. +6 cm nad povrchem chodníku. 
V místě snížení obrubníku 2 - 8 cm nad povrchem přilehlé vozovky, bude podél obrubníku 
osazen varovný pás pro nevidomé, šířky 40 cm. 
 
Chodník bude mít povrch z žulové dlažby. 
 
Osvětlení chodníku nebylo navrženo. 

2.2.3 Chodník ulice U Fryšávky 

V návaznosti na chodník Panská – U Fryšávky byl v prostoru mezi hasičskou zbojnicí a 
křižovatkou ulic Panská/U Fryšávky navržen nový chodník. Je veden po pravé straně průtahu 
silnicí III/35726 ve směru k Nám. Jana Karafiáta. Od stávající komunikace je oddělen pruhem 
zeleně, šířky 2 m. Samotný chodník má šířku 1,80 m, délku 89 m a jeho příčný sklon byl 
navržen 2% se spádem do nového pruhu zeleně. V podélném profilu kopíruje sklon stávající 
komunikace. Stavba respektuje stávající vjezdy přilehlých budov. Ty jsou řešeny chodníkovým 
přejezdem. 
 
Podél vnější hrany chodníku byla navržena přirozená vodící linie pro nevidomé. Ta je tvořena 
obrubníkem se zvýšením min. +6 cm nad povrchem chodníku. V místech vjezdů bude vodící 
linie přerušena (její přerušení nepřesáhne 8 m). V místě snížení silničního obrubníku 2 - 8 cm 
nad povrchem přilehlé vozovky, bude podél obrubníku osazen varovný pás pro nevidomé, 
šířky 40 cm. V prostoru křižovatky Panská/U Fryšávky bylo navrženo místo usnadňující 
přecházení, v návaznosti na nový chodník mostního objektu přes řeku Fryšávku, který bude 
vybudován v rámci investiční stavební akce kraje Vysočina. Zde je z důvodu směrového 
vedení nevidomých varovný pás doplněn signálním pásem, šířky 0,8 m. Ten bude osazen 
s odsazením 30 cm od varovného pásu.  
 
Chodník bude mít povrch z žulové dlažby. 
 
Osvětlení nebylo navrženo. V řešeném prostoru se nachází stávající veřejné osvětlení. 
 
Odvodnění silnice III/35726: 
 
Protože se v řešeném úseku nachází pouze 1 vtokový objekt, byly podél silničního obrubníku 
navrženy 4 nové uliční vpusti UV1, UV2, UV3 a UV4. Podélný sklon stávající komunikace 
není pro odvoděnní podél obrubníku dostatečný, proto budou vpusti osazeny v odvodňovacím 
proužku šířky 0,5 m. Ten svým podélným a příčným sklonem zajistí odtékání dešťových vod 
do vtokových objektů. 
 
Uliční vpusť UV1 bude napojena na stávající trubní propustek pod průtahem silnicí III/35726, 
který se nachází u hasičské zbrojnice. V místě napojení bude osazena kruhová kontrolní 
šachta o průměru 1,50 m. 
 
Uliční vpusti UV2 – UV4 budou napojeny na stávající vtokový objekt u křižovatky Panská/U 
Fryšávky. Stávající vtokový objekt bude nahrazen kruhovou kontrolní šachtou o průměru 1 m. 
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2.2.4 Chodník kolem parku Bludník 

V prostoru kolem plotu parku Bludník byl navržen nový chodník délky 109 m. Chodník 
respektuje polohu stávajícího silničního obrubníku podél průtahu silnicí II/357 a vyplňuje 
prostor mezi obrubníkem a podezdívkou stávajícího plotu parku. Jeho šířka je přibližně 2 m. 
Podélný sklon kopíruje stávající komunikaci a příčný sklon je navržen 2% se spádem ke 
komunikaci. Zde budou dešťové vody podél obrubníku odvedeny ke stávajícím uličním 
vpustem. V prostoru křižovatky Panská/U Fryšávky bude chodník napojen na na nový chodník 
mostního objektu přes řeku Fryšávku (investiční stavební akce kraje Vysočina). Na opačném 
konci v prostoru Nám. Jana Karfiáta bude napojen na stávající chodník u brány do parku. 
 
Podél chodníku se nachází přirozená vodící linie pro nevidomé. Ta je tvořena zdí budovy a 
podezdívkou plotu. V místě snížení obrubníku 2 - 8 cm nad povrchem přilehlé vozovky, bude 
podél obrubníku osazen varovný pás pro nevidomé, šířky 40 cm. 
 
Chodník bude mít povrch z žulové dlažby. 
 
Osvětlení nebylo navrženo. V řešeném prostoru se nachází stávající veřejné osvětlení. 

2.2.5 Rekonstrukce chodníků Náměstí Jana Karafiáta 

V prostoru Náměstí Jana Karafiáta před radnicí byla navržena rekonstrukce povrchů 
stávajících chodníků. Ten bude nově zhotoven z žulové dlažby. Dojde k rekonstrukci chodníků 
v prostoru parku před radnicí a chodníku mezi parkem Bludník a ulicí Mostní (II/360). 
 
Podél chodníku se nachází přirozená vodící linie pro nevidomé. Ta je tvořena zdí budovy, 
podezdívkou plotu nebo obrubníkem se zvýšením min. +6 cm nad povrchem chodníku. 
V místě snížení obrubníku 2 - 8 cm nad povrchem přilehlé vozovky, bude podél obrubníku 
osazen varovný pás pro nevidomé, šířky 40 cm. V místě stávající autobusové zastávky bude 
podél nástupní hrany zhotoven kontrastní pás z kostky bílé barvy. V prostoru nástupu 
cestujících do autobusu bude osazen signální pás, šířky 80 cm. 

2.2.6 Přechod pro chodce 

Před křižovatkou s ulicí Kostelní a II/357 - II/360 se nachází stávající přechod pro chodce přes 
II/357. Přechod není přisvětlen a jeho délka mezi obrubami dosahuje 8 m. Proto byla navržena 
rekonstrukce tak, aby odpovídal současným standardům. 
 
Bylo navrženo zkrácení délky přechodu na 6,5 m mezi obrubami. To bude zajištěno 
vysazenými chodníkovými plochami. Jeho šířka byla navržena 3 m. 
 
V místě snížení obrubníku 2 - 8 cm nad povrchem přilehlé vozovky, bude podél obrubníku 
osazen varovný pás pro nevidomé, šířky 40 cm. Ten bude z důvodu směrového vedení 
doplněn ještě signálním pásem, šířky 80 cm. Ten bude přímo navazovat na varovný pás. 
 
Přechod bude z bezpečnostních důvodů přisvětlen. Dojde k osazení dvou stožárů veřejného 
osvětlení.  Detailní řešení je zpracováno v rámci samostatného stavebního objektu. 
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2.3 Dopravní řešení 

Zásady provozu, umístění a typ dopravních značek jsou patrné z grafické přílohy C.2 – 
Dopravní situace. 

2.4 Požárně – bezpečnostní řešení 

Nejedná se o nadzemní stavbu, proto není nutné řešit požární úseky, požární riziko, únikové 
cesty a odstupové vzdálenosti. Stavbou nedojde k omezení přístupových cest k současným 
objektům, vjezdy budou respektovány. 

2.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Ornice bude sejmuta v rozsahu stavebních prací a bude v průběhu stavby uskladněna na 
pozemku stavby a následně použita na terénní úpravy. 

2.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí 

Stavbou nedojde ke změně vlivu na životní prostředí. 

2.7 Zásady organizace výstavby 

2.7.1 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na staveniště bude možný ze stávajících místních komunikací. 

2.7.2 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin  

Stavba musí být prováděna tak, aby byl minimalizován negativní dopad na okolní prostředí. 
Stavební dozor investora musí zajistit, aby přilehlé pozemky stavby byly uvedeny do 
původního nebo smluvního stavu. 
 
Ke kácení dřevin nedojde. 

2.7.3 Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Pro realizaci stavby dojde k dočasným záborům pozemků na parcelách uvedených v příloze A. 
Průvodní zpráva. 

2.8 Příloha 1 – Stávající inženýrské sítě 


