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1. PŘÍLOHA A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
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1.1 Identifika ční údaje 

1.1.1 Údaje o stavb ě 

Název stavby: Podzemní kontejnery v Jimramově 
  
 
Katastrální území: Jimramov (okres Žďár nad Sázavou);595772 
 
Obec:  Jimramov 
 
Kraj:  Vysočina 
 
Předmět dokumentace: Projektová dokumentace 
 
Druh stavby: Podzemní kontejnery 
 
 

1.1.2 Údaje o objednateli projektu 

 Městys Jimramov 
 Náměstí Jana Karafiáta 39 
 592 42, Jimramov 
 IČ: 00294471, DIČ: CZ00294471 
 Tel.: 566 562 516 
 E-mail: mestys@jimramov.cz 

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: +420 605 169 968 
 E-mail: petr.projekt@gmail.com 

1.2 Seznam vstupních podklad ů 

� Katastrální mapa. 

� Zaměření stávajícího stavu. 

� Oznámení polohy inženýrských sítí. 

� Fotodokumentace současného stavu. 

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

� Mapové podklady: https://mapy.cz/ 
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1.3 Údaje o území 

1.3.1 Rozsah řešeného území 

Řešené území se nachází na ulici Panská v Jimramově. Jedná se o prostor křižovatky místních 
komunikací ve tvaru „T“, zhruba 100 m nad hlavním vchodem do parku Bludník. Přilehlé 
komunikace vedou kolem stávající zástavby a parku se zelení, na jehož horním (jižním) okraji se 
řešené území nachází. 

1.3.2 Fotodokumentace sou časného stavu 

 
Obr. 1 

Pohled z dětského hřiště 
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Obr. 2 

Opačný pohled směrem k dětskému hřišti 
 

1.3.3 Údaje o ochran ě území podle jiných právních p ředpis ů (památková 
rezervace, památková zóna, zvlášt ě chrán ěné území, záplavové území 
apod.) 

Řešené území se nachází v ochranném pásmu městské památkové zóny. 

1.3.4 Údaje o odtokových pom ěrech 

Stávající komunikace a okolní zpevněné plochy jsou odvodněny uličními vpustmi do stávající 
dešťové kanalizace. 

1.3.5 Seznam pozemk ů a staveb dot čených provád ěním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 

OZNAČENÍ 
PARCELY DRUH POZEMKU ZPŮSOB VYUŽITÍ VLASTNICKÉ PRÁVO 

1198/13 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 

  



PODZEMNÍ KONTEJNERY V JIMRAMOVĚ 
PŘÍLOHA: 1 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 
STUPEŇ: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  Datum: 11/2016 
 

  Strana 6/9 
   

1.4 Údaje o stavb ě 

1.4.1 Účel užívání stavby 

Cílem navrženého řešení je zajištění místa pro přechodné skladování odpadků, které se nachází 
po povrchem. 

1.4.2 Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 

Stávající inženýrské sítě: 

� Vedení NN 

� Kabel veřejného osvětlení 

� Vodovod 

� Jednotná kanalizace 

� Dešťová kanalizace 

� Telekomunikační sítě 

� Plynovod 

1.4.3 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

1.4.4 Požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 

Ke kácení dřevin nedojde. Stávající keříky, které jsou stavbou dotčeny budou přesazeny do nové 
polohy kolem zpevněné plochy dle výkresové části dokumentace. 
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2. PŘÍLOHA B – TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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2.1 Základní údaje 

V prostoru křižovatky místních komunikací na ulici Panská, zhruba 100 m jižně nad hlavním 
vchodem do parku Bludník, byly navrženy 2 podzemní kontejnery o objemu 5 m3 a jeden o objemu 
3 m3. Stavební pozemek se nachází na jižním okraji stávající plochy zeleně. 
 
Prostor kolem vhozů do kontejnerů bude zpevněn žulovou dlažbou z drobné kostky. Poloha 
kontejnerů byla navržena tak, aby umožňovala snadný přístup vozidel. 
 
Délka zpevněné plochy na povrchu byla navržena 9 m a šířka 3,20 m.  
 
Poklopy nádob budou zhotoveny ze stejného materiálu jako okolní dlažba, tj. žulová kostka 
drobná. 
 
Nadzemní nádoby (sloupky) pro vhoz budou kovové s matným povrchem. Barevně budou odlišeny 
podle druhu odpadu pouze vhozy (otvory) nikoli celé nádoby příp. je možné označení aplikovat 
pouze jako piktogram na sloupku. 
 
Prostor bude ze tří stran lemován nízkou keřovitou zelení (výška max. 0,5 m nad vozovkou 
z důvodu zachování rozhledových poměrů křižovatky). Budou využity stávající keříky, dotčené 
stavbou. Dojde k jejich šetrnému přesazení do nové polohy. 
 
Výškové nerovnosti budou řešeny dosypáním zeminy a zelení. 
 
Při provádění stavby je nutné dodržení požadavků všech dotčených orgánů! 

2.2 Technický popis 

Sklolaminátová nádoba na sběr tříděného i komunálního odpadu je umístěná zcela pod terénem. 
Podzemní část kontejneru je uložena ve sklolaminátové šachtě se čtvercovou základnou. Horní 
podlaha nadzemní části je přizpůsobena povrchu chodníků, dlažeb nebo komunikací. Při 
vyprazdňování kontejneru je šachta chráněna bezpečnostní zábranou, která se automaticky 
vysunuje kolem obvodu šachty a zabraňuje náhodnému přístupu do prostoru šachty po vyjmutí 
kontejneru. Tento systém zábrany (zábradlí) vysoké 900 mm nahrazuje bezpečnostní podlahu. 
Vhazovací otvor pro odpad je umístěn v odklápěcím sloupku, který zabírá minimální místo a tvoří 
nadzemní pohledovou část (rozměr 600 x 600 x 900 mm). 

2.3 Popis instalace 

Bude zřízen výkop pro šachtu. Dno výkopu bude zarovnáno pískem nebo jemnou drtí tak, aby po 
instalaci šachty byl horní lem na úrovni konečného terénu. Pod sběračem vody kolem horní 
podlahy je nutné instalovat drenáž. Případné zatečení povrchové vody do jinak vodotěsné šachty 
je řešeno odčerpáním při vyprazdňování. 
 
Po vyrovnání šachty do ideálně vodorovné polohy se provede zásyp stěn šachty pískem nebo 
jemnou drtí a postupně se zhutní. Pro zajištění šachty proti vyplavení spodní vodou je šachta 
vybavena obvodovým lemem, na který se může případně položit vrstva suchého betonu. Po 
zásypu nad lemem šachty a postupném zhutnění, je šachta ukotvena v podzemí. 
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2.4 Dopravní zna čení 

Nové dopravní značky nebyly navrženy. 


