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A. PŮVODNÍ ZPRÁVA A.1  Identifikační  údaje  Stavba :  I/13 RYNOLTICE, PRŮTAH      Stupeň PD  : Dokumentace pro územní řízení (DÚR)  Kraj  : Liberecký Okres :  Liberec Místo :  Rynoltice Kat. území : Rynoltice    Objednatel  : Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 145 05  Praha 4 IČ: 65993390    Investor  : Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 145 05  Praha 4 IČ: 65993390   Obec Rynoltice  Rynoltice 199  463 55  Rynoltice  Vypracoval  : Ing. Petr Frančík     Rumburských hrdinů 692    473 01 Nový Bor    IČ: 762 091 21      Aut. inženýr:  Ing. Vladimír Frančík     Na Slovance 871    473 01 Nový Bor    IČ: 120 76 317    ČA: 0500327 – dopravní stavby    ŽL:č.j.:22624/92/T    Datum zpracování:  duben 2017   
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A.2  Seznam vstupních podkladů a) Dohoda se zadavatelem o rozsahu prací dle záznamu z jednání 04/2016 b) Výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu z roku 2016 (Geometrické plány v.o.s.) c) Katastrální mapa d) Studie řešeného území z roku 2007 (Doc. Ing. Petr Slabý, CSc.) e) Studie průtahu obce Rynoltice ve 2 variantách (Ing. Petr Frančík) f) Jednání ze dne 24. 6. 2016 za účasti PČR, ŘSD, KSSLK a starosty obce  g) Informace od provozovatelů autobusových linek (ČSAD Česká Lípa a.s., ČSAD Liberec, BusLine a.s.) h) Návrhové vozidlo (vlečné křivky) – Lesy ČR, Krajské ředitelství Liberec i) Zákresy stávajících inženýrských sítí j) Kamerové zkoušky stávající kanalizace k) Vedení cyklostezky Sv. Zdislava – úsek č. 3 l) Místní šetření + Fotodokumentace m) Platné ČSN a další legislativní materiály A.3  Údaje o území a)  Obec Rynoltice leží v okrese Liberec mezi Ještědským hřbetem a Lužickými horami v nadmořské výšce 318 m. Obec má rozlohu 1.800 ha a 754 obyvatel. Jedná se o řídce zastavěné území, kde je zástavba soustředěna především podél silnic I/13, III/27244 a III/2716. b) Řešený úsek se nachází v obci Rynoltice na průtahu silnice I/13 přibližně 20 km od Liberce. Stávající průtah nese typické znaky minulosti, kdy byla preferována především motorová doprava a na pohyb a bezpečnost chodců nebyl brán velký zřetel. Silnice I/13 v typické návrhové kategorii S 11,5 rozděluje střed obec na dvě poloviny a vytváří především kvůli předimenzovaným šířkám a velké intenzitě provozu bariéru pro pohyb zranitelných účastníků provozu.     c)  Řešená dokumentace (rekonstrukce a přeuspořádání dopravních ploch v rámci zvýšení bezpečnosti) nijak nenarušuje území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, chráněné a záplavové území).  d)  Řešené území by se dalo charakterizovat dle odtokových poměrů jako rovinaté se spádovými poměry do středu obce, kde je veden od severu k jihu potok jehož koryto je v řešeném úseku překryto betonovou konstrukcí. Dešťová voda ze silnice I. třídy je vedena do stávajících uličních vpustí, které jsou zaústěny do dešťové kanalizace. Ve směru od Jablonného v P. jsou vedeny podél silnice I/13 dvě kanalizační stoky, kterou jsou dle průzkumu kamerovými zkouškami v desolátním stavu. Kanalizace po levé straně PK (v uvažovaném směru) je zaústěna do zakrytého potoka. Kanalizace vedoucí po druhé straně PK zahýbá kolem restaurace pod Kaštany a směřuje dále na jih podél silnice III/27244. Tato část kanalizace před restaurací je nově zaústěna rovněž do zakrytého koryta potoka (předmětem DÚR – SO 301 Odvodnění silnice I/13). Ve směru od Liberce je vedena kanalizace po pravé straně PK a její technický stav není až tak špatný. Zda bude i tato část dešťové kanalizace kompletně rekonstruována bude záviset na rozhodnutí investora (ŘSD). Tato rekonstrukce bude řešena až v dalším stupni PD (DSP).  e)  Navržená stavba (rekonstrukce a přeuspořádání dopravních ploch v rámci zvýšení bezpečnosti) je v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního plánování. Převládající část řešené stavby je navržena v pozemku silnice I. třídy p. p. č. 2016/1 (vlastník ČR, správce ŘSD), který je využíván pro dopravní infrastrukturu (způsob využití silnice), druh pozemku dle ČUZK - ostatní plocha. Velmi malá část řešené rekonstrukce je situována na pozemcích soukromých vlastníků, kteří s rekonstrukcí jako takovou souhlasí (obec plánuje buď jejich odkup, nebo zřízení věcného břemene). Rozpis všech pozemků a jejich vlastníků je rozepsán v další části průvodní zprávy a dále podrobně řešen v příloze F – Záborový elaborát.     
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f) Pozemek a území řešené stavbou je v současné době využívané pro dopravní infrastrukturu. Navržená rekonstrukce a přeuspořádání dopravních ploch v rámci zvýšení bezpečnosti leží z velké části na pozemku silnice I/13 jejímž hlavním cílem je zajistit kvalitní a především bezpečné podmínky pro pohyb všech účastníků provozu.      g)  Řešená stavba byla navržena tak, aby respektovala požadavky dotčených orgánů. Po společném jednání s KSSLK, starostou obce, zástupci ŘSD a PČR byly veškeré požadavky promítnuty do tohoto stupně PD. Další požadavky k této dokumentaci budou zapracovány do rozhodnutí a jejich naplnění bude promítnuto do dalšího stupně PD. h) Dokumentace neřeší. i) Dokumentace neřeší. j) Rekonstrukcí a přeuspořádáním dopravních ploch v rámci zvýšení bezpečnosti budou dotčeny následující pozemky a jejich vlastníci: Pozemky dotčené DÚRParc.č. dle KN Druh pozemku způsob využití Vlastník SO správce SOst. 44/1 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště Obec Rynoltice, č.p. 199, 46353 Rynoltice 430 Obec60 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha Obec Rynoltice, č.p. 199, 46353 Rynoltice 430 Obecst. 79 zastavěná plocha a nádvoří - Obec Rynoltice, č.p. 199, 46353 Rynoltice 430 Obecst. 81 zastavěná plocha a nádvoří - Stébelský Jan, č. p. 197, 46353 Rynoltice 134, 430 Obec1285/2 lesní pozemek PUPFL Obec Rynoltice, č.p. 199, 46353 Rynoltice 135 Obec1379/1 ostatní plocha ostatní komunikace Mádr Jiří, č.p. 169, 46353 Rynoltice - 1/4, SJM Mádr Jiří a Mádrová Věra, č.p. 169, 46353 Rynoltice - 1/2, Mádrová Věra, č.p. 169, 46353 Rynoltice - 1/4 134 Obec1381/1 ostatní plocha ostatní komunikace Obec Rynoltice, č.p. 199, 46353 Rynoltice 134,251 Obec1384/1 zahrada ZPF Moc Vratislav Ing., č.p. 164, 46353 Rynoltice - 1/4, Mocová Anna., č.p. 164, 46353 Rynoltice - 1/2, Vacková Jana, č.p. 25, 46353 Rynoltice - 1/4 135,251 Obec1956/1 ostatní plocha ostatní komunikace Obec Rynoltice, č.p. 199, 46353 Rynoltice 430 Obec1958/1 ostatní plocha zeleň Obec Rynoltice, č.p. 199, 46353 Rynoltice 430, 301, 101, 134 Obec, ŘSD1985/1 ostatní plocha silnice Obec Rynoltice, č.p. 199, 46353 Rynoltice 430, 134 Obec2016/1 ostatní plocha silnice ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 101, 134, 135, 250, 430 ŘSD, Obec2016/7 ostatní plocha ostatní komunikace Obec Rynoltice, č.p. 199, 46353 Rynoltice 430 Obec2144/2 ostatní plocha ostatní komunikace Obec Rynoltice, č.p. 199, 46353 Rynoltice 135 Obec2236 ostatní plocha silnice KSSLK, České Mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec 134, 301, 430, 110 Obec, ŘSD, KSSLK2261 ostatní plocha jiná plocha Stébelský Jan, č. p. 197, 46353 Rynoltice 134, 430 ObecDotčené pozemky se nacházejí v k.ú. Rynoltice.  Dále jsou pro pořádek uvedeny i parcely, které budou dotčeny v dalším stupni PD (DSP). Na těchto parcelách již komunikace (silnice, MK, chodníky) již leží, tudíž není nutné jejich umístění ve stupni DÚR. Na těchto plochách dojde pouze k rekonstrukci a bude podrobněji řešena v dalším stupni PD (DSP).  
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Pozemky dotčené v dalším stupni PD (DSP)Parc.č. dle KN Druh pozemku způsob využití Vlastník SO správce SO63 ostatní plocha ostatní komunikace Obec Rynoltice, č.p. 199, 46353 Rynoltice 134 Obec66 zahrada ZPF Obec Rynoltice, č.p. 199, 46353 Rynoltice 134 Obecst. 95 zastavěná plocha a nádvoří - Obec Rynoltice, č.p. 199, 46353 Rynoltice 101, 134 ŘSD, Obec2067/1 ostatní plocha silnice KSSLK, České Mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec 110 KSSLK2067/3 ostatní plocha ostatní komunikace Obec Rynoltice, č.p. 199, 46353 Rynoltice 134 Obec2148 ostatní plocha ostatní komunikace Obec Rynoltice, č.p. 199, 46353 Rynoltice 134 Obec   A.4  Údaje o stavbě a) Jedná se o rekonstrukci a přeuspořádání dopravních ploch v rámci zvýšení bezpečnosti v obci Rynoltice. V rámci DÚR budou řešeny pouze určité části stavby, které podléhají územnímu řízení.  b) Účelem této PD bylo navrhnout takové stavební úpravy, které zlepší stávající nevyhovující situaci a napomůžou ke zvýšení bezpečnosti provozu všech účastníku na průtahu silnice I/13 v obci. Tato PD byla zpracována na základě společného jednání na ŘSD za účasti zástupců PČR, KSSLK a obce Rynoltice, kde byly v červnu předloženy dvě variantní řešení. Jako vhodnější byla pro dané území vybrána varianta 1, která byla dále dopracována do výsledné varianty a respektuje všechny připomínky z výše zmíněného jednání.  c) Jedná se o trvalou stavbu. d) Dokumentace neřeší.  e) Stavba je jednoznačně navržena v souladu s pravidly pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (bezbariérové řešení s použitím všech prvků zajišťujících orientaci uvedených uživatelů) dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Podrobněji v kapitole B.2.4.  f) Řešená stavba respektuje požadavky dotčených orgánů (viz bod A.3g) a všechna další stanoviska budou promítnuta do dalšího stupně PD. g) Dokumentace neřeší. h) Navrhované kapacity (zastavěná plocha, výměry, délky a všechny části PD, které podléhají umístění stavby, byly podrobně zpracovány v příloze F – Záborový elaborát.  i) Stavba nebude spotřebovávat vodu. Odvodnění zpevněných ploch bude zajištěno příčným a podélným spádem do rekonstruovaného odvodňovacího zařízení. Sloupy VO bude nutné napojit na stávající vedení ČEZ distribuce v obci Rynoltice (smlouvu o napojení zařizuje starosta obce). Odpad ze stavby bude likvidován dle platných předpisů na povolené skládce.  j) Dokumentace stavby není členěna na etapy, ale stavba se dá pochopitelně realizovat po částech např. z důvodů finančních možností investora. Jelikož určité stavební objekty podléhají umístění a některé se budou podrobně řešit až v dalším stupni PD, nebyly časové údaje o postupu realizace v tomto stupni uvažovány. Hrubý předpoklad zahájení stavby je na jaře v roce 2018 a doba výstavby na 2 - 3 měsíce. k) Jelikož určité stavební objekty podléhají umístění a některé se budou podrobně řešit až v dalším stupni PD, nebyly náklady na rekonstrukci celého průtahu silnice I/13 prozatím vyčísleny. I s ohledem na to, že zatím nebyla provedena diagnostika stávající komunikace a není tedy patrné, jak moc se bude během rekonstrukce zasahovat do stávajících konstrukčních vrstev vozovky. A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení Dokumentace stavby byla rozdělena na jednotlivé stavební objekty po konzultaci s úředníky na stavebním úřadě v Hrádku nad Nisou. Následně bylo ještě celé rozdělení stavby konzultováno se stavebním úřadem, kterému bude celá projektová dokumentace podléhat v následujícím stavebním stupni. Rekonstrukce průtahu I/13 a přerozdělení dopravních ploch v rámci zvýšení bezpečnosti dopravy bylo rozděleno na následující objekty:   
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 č. SO název SO správce poznámka Řada 100 Objekty pozemních komunikací SO 101 Silnice I/13, průtah ŘSD DSP SO 110 Úprava křižovatek se silnicemi III. tříd KSSLK DSP SO 134 Místní komunikace obec Rynoltice  část DÚR, DSP SO 135 Nová stezka ke hřbitovu obec Rynoltice DÚR  SO 190  Dopravní značení ŘSD, obec, KSSLK1 DSP  Řada 200 Mostní objekty a zdi SO 250 Geotechnická konstrukce  obec Rynoltice DÚR  SO 251 Zárubní zídka okolo BUS zastávky obec Rynoltice DÚR  Řada 300 Vodohospodářské objekty SO 301 Odvodnění silnice I/13 ŘSD  DÚR Řada 400 Elektro a sdělovací objekty SO 430 Veřejné osvětlení obec Rynoltice DÚR  SO 440 SSZ - výjezd hasičů obec Rynoltice DÚR  Stavební objekty SO 101 a SO 110 nejsou součástí DÚR. Tyto objekty se zabývají úpravou silnice I/13 a křižovatkami se silnicemi III. třídy, které jsou již umístěny v silničním pozemku.   V Novém Boru dne 25. 4. 2017 Vypracoval:  Ing. Petr Frančík Autorizovaný inženýr: Ing. Vladimír Frančík  



 7

 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1  Popis území stavby a) Pozemky a území řešené stavbou je v současné době využívané pro dopravní infrastrukturu. Navržená rekonstrukce a přeuspořádání dopravních ploch v rámci zvýšení bezpečnosti leží z velké části na pozemku silnice I/13 (p.p.č. 2016/1) jejímž hlavním cílem je zajistit kvalitní a především bezpečné podmínky pro pohyb všech účastníků provozu. Řešené území se nachází v obci Rynoltice. V této části PD (DÚR) budou dotčeny pozemky, které byly jednotlivě vypsány v kapitole A3j PZ. Dotčené pozemky se nacházejí v k.ú. Rynoltice. b) Pro přípravu stavby bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření současného stavu. Od správců stávajících podzemních sítí byly vyžádány jejich zákresy (digitálně) a tyto jsou přeneseny do situace stavby a budou předány zhotoviteli při předání staveniště. Dále byly provedeny kamerové zkoušky stávající dešťové kanalizace a závěry z jejího zkoumání byly uvedeny v kapitole A3d PZ. Dále byly vyžádány informace od dopravců autobusových linek. Dopravce ČSAD Česká Lípa a.s., má v plánu v horizontu 2-3 let provozovat na lince přes obec Rynoltice vozidla s délkou 15,0 m. Do následujícího stupně PD budou promítnuty další objednané průzkumy a to diagnostika vozovky a dendrologický průzkum stávajících náletových dřevin v silničním pozemku, které dnes brání bezpečným rozhledům v křižovatce a také částečně zasahují do nově navržené stezky ke hřbitovu. c) Při realizaci stavby bude nutno dodržet všechna ochranná pásma stávajících podzemních sítí dle normy ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a požadavky správců inženýrských sítí. Před zahájením stavebních prací budou stávající inženýrské sítě vytyčeny jejich správci a předány zhotoviteli stavby. Při realizaci stavby v místech křížení se stávajícími sítěmi je nutno provádět výkopové práce ručně. Stanoviska všech dotčených správců sítí byly promítnuty do této PD. d) Navrhovaná stavba se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území, tudíž jej dokumentace neřeší. e) Řešená stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Naopak cílem tohoto záměru je provést takové stavební úpravy, které zlepší stávající nevyhovující situaci a napomůžou ke zvýšení bezpečnosti provozu všech účastníku na průtahu silnice I/13 v obci. Odtokové poměry nebudou stavbou změněny.   f) Stavba si nevyžádá asanace a demolice. Ve výkresu C.2 jsou naznačeny stávající náletové dřeviny v silničním pozemku určené k vykácení. Tyto dřeviny jsou umístěny ve svahu zemního tělesa silnice I/13 a brání například bezpečným rozhledům v křižovatce se silnicí III. třídy ve směru od Liberce. Dále brání umístění nové stezky ke hřbitovu, který bude nově situována za hranou příkopu. Pro odstranění těchto dřevin byl objednán dendrologický průzkum a jeho závěry budou přeneseny do dalšího stupně PD.  g) Řešená stavba si nevyžádá vynětí ze ZPF (pouze souhlas s vynětím od odboru ŽP v Liberci). V záborovém elaborátu jsou sice uvedeny 2 pozemky pod ochrannou ZPF, ale v současné době jsou tyto plochy, kterých se stavba dotýká stejně zastavěny (chodník, římsa, zárubní zídka). Tato PD tedy dává do pořádku nesoulad mezi katastrální mapou a skutečným stavem na místě.  Jedná se o pozemek p.p.č. 1384/1, který je veden na KN jako zahrada pod ochrannou ZPF, ale v současné době je zde umístěna malá zárubní zídka, která bude nahrazena zahradními tvarovkami a bude osázena zelení. Dále se jedná se o část pozemku p. č. 66, na kterém je dnes umístěna část chodníku s betonovou římsou a zábradlím. Tato chodníková plocha bude rekonstruována a bude předmětem DSP.  
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   Stavbou nové stezky ke hřbitovu bude okrajově dotčen pozemek plnící funkci lesa (p.p.č. 1285/2, vlastník obec Rynoltice). Jedná se pouze o zanedbatelný zásah o ploše 13,0 m2, který je však nutný pro napojení na stávající komunikaci ke hřbitovu.  h) Stavba byla navržena komplexně s napojením na ostatní komunikace (dopravní, pěší) v obci Rynoltice. Přístup na stavbu bude zajištěn ze silnice I/13 a po dalších PK přicházejících do řešené obce. V rámci rekonstrukce celé soustavy VO bude nutné elektrické napojení na systém ČEZ distribuce (napojovací bod řeší starosta obce Rynoltice přímo s ČEZ distribuce). i) Jelikož určité stavební objekty podléhají umístění a některé se budou podrobně řešit až v dalším stupni PD, nebyly náklady na rekonstrukci celého průtahu silnice I/13 prozatím vyčísleny. I s ohledem na to, že zatím nebyla provedena diagnostika stávající komunikace a není tedy patrné, jak moc se bude během rekonstrukce zasahovat do stávajících konstrukčních vrstev vozovky. S tím souvisí i předběžné časové vazby a plány všech stavebních prací, které budou řešeny podrobněji v dalším stupni PD. B.2  Celkový popis stavby B.2.1 Účelem této PD bylo navrhnout takové stavební úpravy, které zlepší stávající nevyhovující situaci a napomůžou ke zvýšení bezpečnosti provozu všech účastníku na průtahu silnice I/13 v obci. Tato PD byla zpracována na základě společného jednání na ŘSD za účasti zástupců PČR, KSSLK a obce Rynoltice, kde byly v červnu předloženy dvě variantní řešení. Jako vhodnější byla pro dané území vybrána varianta 1, která byla dále dopracována do výsledné varianty a respektuje všechny připomínky z výše zmíněného jednání. Jednotlivé stavební objekty a jejich části jsou podrobně popsány v následujících kapitolách.  B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické dispoziční řešení je navrženo tak, aby prostorově zapadlo do řešeného území a nijak nenarušovalo místní krajinný ráz. Barvou a materiálem nevytvářelo kýč a ve všech ohledech respektovala životní prostředí. Ve svém zjednodušení se jedná z převládající části o rekonstrukci. Cílem úprav bylo potlačení nadřazenosti motorových vozidel a přerozdělení předimenzovaných zpevněných ploch především zranitelným účastníkům provozu (chodci, TZP, děti, atd.). Dále vhodnými zklidňujícími úpravami řidiče jasně upozornit, že přecházejí z extravilánu do intravilánu a této změně přizpůsobit svůj jízdní režim (rychlost, ostražitost). Pomocí všech navržených úprav je maximální snahou zvýšit bezpečnost všech účastníků provozu na průtahu silnice I/13 obcí Rynoltice. B.2.3 Řešená rekonstrukce průtahu silnice I/13 je patrná z výkresu C.2 – Celková situace stavby. Vzhledem k nevýrobnímu charakteru stavby není nutno popisovat technologii a výrobní program.  B.2.4 Návrh respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Stavba byla navržena bezbariérově a v místech ukončení chodníku byla nášlapná výška obruby snížena na 2,0 cm pro osoby se sníženou schopností pohybu. Navazující šikmé plochy pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5 %) a příčný sklon chodníku nejvýše 2,0 %. Na přechodu pro chodce byly navrženy signální pásy o šířce 0,8 m a varovné pásy o šířce 0,4 m. Dále byly navrženy varovné pásy na všechna místa, kde dojde ke snížení nášlapné výšky obruby pod 8 cm. Povrch varovného a signálního pásu musí mít nezaměnitelnou strukturu povrchu odlišující se od okolí. Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 0,25 m od varovného a signálního pásu musí být rovinný a musí být vůči pásům vizuálně kontrastní. Plochy pro pěší ve styku se zelení budou lemovány sadovou obrubou a výška obruby je min. 6,0 cm, aby tvořila zarážku pro hůl (vodicí linii). V místě autobusové zastávky bude podél nástupní hrany vyznačen kontrastní pás bez hmatové úpravy do šířky 0,5 m. B.2.5 Stavba je navržena tak, aby splňovala základní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí, ochranu proti hluku, bezpečnost při užívání a úsporu energie. B.2.6 Části technického popisu, které podléhají umístění stavby (DÚR) byly pro přehlednost 
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vyznačeny „tučně kurzívou“. Zbylá část technického popisu bude podléhat dalšímu stupni PD (DSP).  SO 101 – Silnice I/13: Úprava na vjezdech do obce  Jedním z hlavních bodů návrhu bylo umístění středních dělících ostrůvku na obou vjezdech do obce. Maximální snahou je upozornit řidiče, že přecházejí z extraviánu do intravilánu a tomu by měli přizpůsobit svůj jízdní režim (rychlost, ostražitost). Ostrůvky byly navrženy dle doporučení z TP 145.  Středový ostrůvek ve směru od Jablonného byl navržen s vyosením vjezdového jízdního pruhu o 4,0 m. Vychýlení pouze vjezdového pruhu bylo navrženo především kvůli tomu, že při výjezdu z obce se už podél silnice I/13 nenachází zástavba, tudíž není nezbytně nutné vozidla fyzickými úpravami zpomalovat. Středový ostrůvek ve směru od Liberce byl dle požadavků PČR navržen s oboustranným vychýlením. Ostrůvek byl navržen v šířce 5,00 m a byl umístěn tak, aby nedošlo k zásahu do sousedních soukromých pozemků. Pravostranný příkop ve směru na Liberec v místě středového ostrůvku je nutné řešit jako zpevněný rigol tak, aby byl minimalizován zářezový svah a nedošlo k zásahu do cizího pozemku. V tomto místě bude nutné vybudovat podélnou drenáž pro odvodnění zemní pláně a také bude nutné prověřit funkčnost a napojení stávající vpusti ve dně současného příkopu.  Pro jasné upozornění řidičů na blížící se středový ostrůvek na vjezdu do obce byly navrženy následující prvky: • osazení SDZ B 20a „70 km/h“ 200 m před středovým ostrůvkem, • provedení SDZ C 4a a Z 4b na retroreflexním podkladu,  • osazení balisetů Z 11 h v dopravním stínu V 13, • řádné osvětlení středového ostrůvku a jízdního pruhu před vyosením dle platné legislativy a světelného výpočtu.  Navržené středové ostrůvky byly prověřeny průjezdem návěsové soupravy rychlostí 50 km/h. Dle těchto průjezdů byly parametry samotných vjezdových a výjezdových větví modifikovány (nepatrně zvětšeny). Je však nutné zmínit, že takto navržené ostrůvky jsou pro průjezd osobních automobilů značně komfortní. Na druhou stranu při zmenšení parametrů ostrůvků by těžká nákladní vozidla měla s bezpečným průjezdem značný problém (vezmeme-li v potaz i nedodržování povolené rychlosti 50 km/h na vjezdu do obce).  Na společném jednání bylo dále konstatováno, že obruby ostrůvků budou provedeny ze žuly s výškou 18 cm nad povrch komunikace a střed ostrůvků bude řešen s ohledem na estetiku pomocí zeleně (společná dohoda mezi ŘSD a obcí s ohledem na běžnou údržbu).            Střední dělící ostrůvky na průtahu I/13 obcí  Výsledná varianta byla navržena s maximální snahou zvýšení bezpečnosti a komfortu pohybu chodců a především usnadnění jejich přecházení silnice I/13. Tohoto účinku bylo docíleno pomocí návrhu několika středních dělících ostrůvků po délce průtahu. Tyto dělící ostrůvky mají mnoho pozitivních dopadů na zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti všech účastníku provozu jako např.: • oddělení a fyzické zúžení jízdních pruhů, • zabránění předjíždění vozidel, • oživení prostoru místní komunikace, • rozbití přímých linií a vznik tzv. šikan,  • především usnadnění přecházení chodců (zkrácení a rozdělení přecházení do 2 etap, což vede výrazně ke zvýšení bezpečnosti chodců a také větší plynulosti provozu). Zúžení hlavního dopravního prostoru  Dalším velice důležitým bodem návrhu bylo zúžení hlavního dopravního prostoru. Především předimenzované zpevněné plochy díky širokým zpevněným krajnicím svádějí řidiče k nedodržování 
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maximální povolené rychlosti v obci, což vede ke vzniku velmi nebezpečných situací. Jízdní pruhy byly navrženy v šířce 3,25 m s vodícími proužky šířky 0,50 m (šířka mezi obrubami 7,50 m). Pomocí jasného definování (zúžení) hlavního dopravního prostoru je možné vybudovat nové chodníkové plochy v zájmu zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších. Například v místě stávajícího mostu uprostřed průtahu jsou v současné době chodníky široké pouze cca 0,90 m, což není ani jeden pruh pro chodce 0,75 m s bezpečnostním odstupem 0,50 od vozovky a 0,25 m od zábradlí. Právě díky zúžení hlavního dopravního prostoru je zde možné vybudovat oboustranné chodníky se šířkou min. 1,50 m.  Autobusové zálivy  Autobusové zastávky byly navrženy na samostatných pruzích v tzv. autobusových zálivech. Délka nástupní hrany byla navržena v délce 15,0 m (dle požadavků dopravce ČSAD Česká Lípa a.s., který chce v horizontu 2-3 let zavést na této lince vozidla s touto délkou). Nástupní hrana byla navržena s výškou obruby 20 cm a bude realizována ze speciálních k tomuto účelu vyrobených prefabrikátů CSB-HK. Zálivy autobusových zastávek byly navrženy z velké kamenné dlažby na betonovém podkladu pro optické odlišení od přilehlého jízdního pruhu z asfaltového betonu. Dlažba velice dobře odolává účinkům tangenciálních brzdných sil velkých autobusů a působí také velice příznivě esteticky. Je však nutné dbát na technologickou kázeň při realizaci a kvalitně řešit styk těchto dvou povrchů např. pomocí zapuštěné obruby, u které bude spára řádně vyplněna asfaltovou zálivkou. V případě, že ŘSD nebude souhlasit s tímto řešením, bude do dalšího stupně PD navržen autobusový záliv z asfaltového betonu s vysokým modulem tuhosti.   SO 110 – Úprava křižovatek se silnicemi III. tříd  V rámci zklidnění a zvýšení bezpečnosti dopravy na průtahu obcí byla upravena stávající křižovatka se silnicí III/2719. Připojující paprsek vedlejší komunikace byl nakolmem a celková plocha křižovatky byla razantně zmenšena (vhodný prostor pro návrh zeleně pro oživení PK). Poloměry zakružovacích oblouků křižovatky byly prověřeny průjezdem NS a přívěsovou soupravou délce 18,63 m – Lesy ČR). A právě pro těžká nákladní vozidla byla navržena přídlažba v místě nároží z velké kamenné dlažby pro bezproblémový průjezd. Svislé dopravní značení bylo na hlavní i vedlejší PK doplněno o dodatkovou tabulku E 2b se skutečným tvarem křižovatky. Dále byly v křižovatkách se silnicemi III. tříd ověřeny rozhledové poměry a po společném jednání je dle postoje PČR vhodné osadit na vedlejší silnici III/27244 značky P 6 “Stůj, dej přednost v jízdě“. Rozhledu vpravo navíc překáží stávající římsa a zábradlí a proto bylo navrženo na protější straně komunikace odrazové zrcadlo, které by bylo vhodné řešit v takovém provedení, aby odolávalo účinkům povětrnosti (namrzání, mlžení). SO 134 – Místní komunikace Úprava křižovatky s dvěma MK v místě samoobsluhy  Úprava rozsáhlé zpevněné plochy, kde se na průtah silnice I/13 připojují dvě místní komunikace a výjezd z parkoviště, byla velice důležitou součástí návrhu. Z hlediska dopravního uspořádání bylo nejdříve nutné připojení MK IV. třídy na MK III. třídy a pak následně na silnici I/13. Jelikož není z dostupných podkladů zcela jasné, jaká komunikace je dopravně významnější byly v předešlé studii řešeny obě varianty připojení (hlavní pozemní komunikace vedena od shora – varianta 1, hlavní pozemní komunikace vedena od spodu – varianta 2). Vzhledem ke směrovému a výškovému vedení byla nakonec vybráno jako vhodnější řešení z varianty 1. Dále je nutné zmínit, že přibližně půlka stávající MK připojující se od shora leží dle katastru nemovitostí na soukromém pozemku p.č. 1379/1 (vhodné tento pozemek odkoupit obcí Rynoltice, řešeno v části F). Stejným způsobem bude nutné řešit v rámci DÚR i nároží křižovatky připojujících se místních komunikací (toto nároží také z časti zasahuje do soukromého pozemku p.č. 1379/1). V rámci uspořádání rozsáhlé zpevněné plochy křižovatky byly navrženy i komunikace pro pěší včetně přechodu pro chodce o délce 8,00 m 
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(prodloužení délky přechodu o 1,0 m dle čl. 2.0.3. Přílohy č. 2 vyhlášky č. 398/2009Sb z důvodu respektování obalových křivek odbočujících vozidel (popeláři, požární technika) z hlavní na MK. Celý návrh byl dále doplněn o zelené plochy pro oddělení jednotlivých druhů dopravy (bezpečnost). Šířky a poloměry zakružovacích oblouků této křižovatky místních komunikací byly navrženy pro průjezd popelářského a hasičského vozu. V případě průjezdu většího nákladního vozidla by bylo nutné toto nároží navrhnout s větším poloměrem a celkově celou plochu přepracovat. Tato úprava by však způsobila prodloužení přechodu pro chodce, který by pak nesplňoval normové požadavky. Jelikož se jedná pouze o méně dopravně významné MK (průjezd rozměrnějších vozidel jen výjimečně), byla preferována varianta s důrazem na bezpečnost zranitelných účastníků provozu na úkor rozsáhlých zpevněných ploch pro nákladní vozidla.   Nástupiště BUS  Autobusové zastávky byly navrženy na samostatných pruzích v tzv. autobusových zálivech. Délka nástupní hrany byla navržena v délce 15,0 m (dle požadavků dopravce ČSAD Česká Lípa a.s., který chce v horizontu 2-3 let zavést na této lince vozidla s touto délkou). Nástupiště BUS zastávky směrem na Liberec bylo navrženo o šířce 2,25 m. Nástupiště BUS zastávky směrem k Jablonnému bylo nutné rozdělit pro pohyb pěších a cyklistů, z toho důvodu kvůli stísněným poměrům bylo navrženo nástupiště o šířce 2,0 m). Dále byla navržena rekonstrukce stávajících přístřešků, které budou mít nově rozměry 4,0 x 1,5 m. Přístřešky byly navrženy bez bočních stěn, aby zůstal zachován průchozí prostor. Zadní stěnu přístřešku BUS zastávky směrem k Jablonnému je nutné řešit jako prosklenou, aby byl zachován oční kontakt mezi pěšími a cyklisty, kteří jsou vedeni za nástupištěm. Stávající „křižovatky/sjezdy“ s méně významnými komunikacemi  V délce celého průtahu se na silnici I/13 připojují málo významné PK, které se dle stavebních úprav (přerušení chodníku) a stávajícího VDZ (V2 b) tváří jako křižovatky. V rámci zvýšení bezpečnosti a komfortu pěší dopravy bylo doporučeno tato místa řešit jako chodníkové přejezdy. Připojení komunikace na p.p.č. 2067/3 je řešeno jako křižovatka. Průjezd byl ověřen konstrukcí vlečných křivek pro popelářský vůz. Na této připojující se MK nejsou situovány žádné chodníky pro pěší dopravy a proto je brána jako komunikace se smíšeným provozem funkční skupiny D (chodci se pohybují v hlavním dopravním prostoru spolu s motorovými vozidly, které musí dbát zvýšené opatrnosti). Z toho důvodu není v nároží této křižovatky navržen přechod pro chodce (místo pro přecházení), pouze jsou zde navrženy varovné pásy v délce snížené obruby chodníku.    Dále byla dle požadavku starosty obce ve výsledné variantě upravena křižovatka s MK za restaurací NIKOLA, kterou využívají i návěsové soupravy. Poměry jsou však v tomto místě značně stísněné, z toho důvodu bude muset NS při manévru dbát zvýšené opatrnosti, protože částečně bude zasahovat i do protějšího jízdního pruhu Pěší komunikace  Ve výsledné variantě bylo maximální snahou o zvýšení bezpečnosti a komfortu pohybu chodců. Z toho důvodu byly po obou stranách průtahu (kde se počítá s pohybem chodců) navrženy chodníky s minimálně 2 pruhy pro chodce 2 x 0,75 m + bezpečnostní odstup od dopravního prostoru 0,50 m (minimální šířka obousměrného chodníku 2,0 m).   Přechody pro chodce  Přechody byly navrženy se standardní šířkou 4,0 m a délkou max. 7,0 m (dle ČSN 73 6110 + Z1). V případě přechodů přes silnici I/13 jsou přechody navíc rozděleny středním dělícím ostrůvkem a délka přecházení a doba zdržení chodce v kolizním prostoru je pak výrazně kratší. Přechody pro chodce a navazující plochy byly nově nasvíceny dle platné legislativy po provedení světelných výpočtů, které jsou podrobně popsány v následujících kapitolách. Zelené plochy:  Zelené plochy byly nově navrženy v místech, kde došlo k redukci předimenzovaných 
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zpevněných dopravních ploch pro motorová vozidla a nebylo nutné rozšiřovat stávající chodníkové plochy. Tyto zelené plochy oživí prostor celé komunikace a v některých případech oddělují pěší dopravu od motorové a tím chrání zranitelné účastníky provozu. Dále mohou tyto plochy posloužit v rozumném měřítku jako vhodná deponie sněhu při zimní údržbě. Konkrétní sadové úpravy těchto ploch musí být při realizaci vhodně zvoleny tak, aby nebránily rozhledovým poměrům a nebyly finančně i technologicky náročné na údržbu. SO 135 – Nová stezka ke hřbitovu  Před odevzdáním DÚR byl na jednání Ing. Rutkovským představen koncept vedení cyklostezky Sv. Zdislava, který zasahoval do již zpracované PD. Po dohodě se zástupci ŘSD a se starosty obcí Rynoltice a Jablonného v P. byl tento koncept zapracován i do této dokumentace.   Jedná se o návrh společné stezky pro chodce a cyklisty z centra obce Rynoltice ke hřbitovu, která dále navazuje na další úseky cyklostezky Sv. Zdislava (původně byl v PD uvažován chodník šířky 1,5 m). Navržená stezka byla umístěna do zářezového svahu tělesa silnice I/13 tak, aby zůstal zachován dostatečný prostor pro odvodnění PK a také nebyla ohrožena bezpečnost (bez použití záchytného zařízení dle ČSN 73 6101). Pro zachování stability svahu zemního tělesa silnice I/13 byla navržena geotechnická konstrukce (SO 250), která bude podrobně řešena v dalším stupni PD. Začátek stezky je situován v napojení na cestu v blízkosti hřbitova a končí v centru obce Rynoltice za BUS zastávkou v místě křižovatek MK u samoobsluhy. Délka nově umísťované stezky je 0,257 45 km a celková délka s využitím stávajících chodníkových ploch cca 0,360 km. Stezka pro chodce a cyklisty byla navržena v základní šířce 2,50 m, což vyhovuje zatím předpokládané intenzitě 20 cyklistů/hod. Vzhledem k tomu, že stezka bude součástí nadregionální cyklotrasy, která nabídne komfortní podmínky pro jízdu cyklistů, lze v budoucnu počítat i s určitým nárůstem intenzity. Z toho důvodu byla navržena šířka, která zajistí kvalitní pohyb a především bezpečnost uživatelů i s výhledem do budoucna.   V místech možných potencionálních kolizních situací byla šířka stezky rozšířena o odpovídající bezpečnostní odstup. Jedná se především o úseku podél parkovacího pruhu, kde je navrženo zvýraznění pásu o šířce 0,75 m podél obruby. Toto zvýraznění je vhodné provést buď nátěrovou hmotou popř. povrchem, který není komfortní pro jízdu cyklistů (např. dlažba). Toto zvýraznění bylo dále navrženo v místě schodů u prodejny potravin, v místě sjezdu a také u branky k domu č. p. 164, kde je nutné dbát na zvýšenou bezpečnost jak chodců, tak cyklistů.   Stávající zídka, která oddělovala chodník od silnice I/13 mezi č.p. 163 a BUS zastávkou bude odstraněna a tento výškový rozdíl bude vyrovnán nově navrženou zárubní zídkou z betonových zahradních tvarovek (SO 251). V celém úseku mezi stezkou a silnicí I/13 bylo dále navrženo zábradlí o výšce 1,3 m.   V místě, kde stezka klesá k autobusové zastávce, bylo navrženo několik opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů (bude dále řešeno v dalším stupni PD): 
• SDZ „Cyklisto zpomal“ s dodatkovou tabulkou zobrazující tvar navržené šikany, 
• VDZ „ZPOMAL“ na povrchu stezky, 
• šikana vytvořená ze zábradlí s reflexními prvky, která cyklisty zpomalí a navede ke vzdálenější hraně stezky (zajištění bezpečného přístupu z nástupiště BUS na stezku).  V úseku autobusové zastávky byly oba druhy dopravy odděleny zábradlím o výšce 1,3 m (popř. reflexními sloupky - bude řešeno podrobně v dalším stupni PD). Cyklisté pokračují po stezce o šířce 2,50 m a chodci využívají pro pohyb plochu nástupiště o šířce 2,0 m. Přístup na stezku je zajištěn 2x přerušeným zábradlím. Zábradlí zajišťuje vodící linii pro nevidomé. V případě nahrazení zábradlí reflexními sloupky, bude muset vodící linii nahradit hmatný pás nebo jiná umělá vodící linie (bude řešeno v dalším stupni PD). Přístřešek BUS zastávky je nutné realizovat celý prosklený, pro zajištění očního kontaktu mezi cyklisty a chodci. Dále musí být realizován bez 
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bočních stěn, aby zachoval průchozí prostor nástupiště.   V posledním úseku před ukončením v místě křižovatky s MK bylo nutné šířku stezky zúžit na 2,0 m z důvodu stísněných poměrů (roh budovy). Tento úsek je dlouhý pouze cca 5 m a norma ČSN 73 6110 toto zúžení připouští. Dalším možným řešením je tento úsek uvažovat s jednosměrným vedením cyklistů s osazením značky SDZ C 14a „Cyklisto sesedni z kola“ v opačném směru. Tato varianta je však doporučena pouze za předpokladu, že intenzita cyklistů výrazně naroste a bude v tomto úseku docházet ke vzniku častým kolizním situacím. Před   V místě ukončení stezky byla navržena čekací plocha o rozměrech 2,5 x 3,5 m a bude zde realizováno VDZ V 15 „dej přednost v jízdě“. Cyklisté dále pokračují po MK IV. třídy a křižují silnici I/13 mimoúrovňově podjezdem.   SO 190 – Dopravní značení  Svislé i vodorovné dopravní značení (návrh, změny, posunutí, odstranění) je patrné z přílohy C.2–Celková situace. Tento stavební objekt není předmětem DÚR a proto bude podrobně řešen a rozdělen podle správců až v dalším stupni PD.   SO 250 – Geotechnická konstrukce  Pro zajištění stability zářezového svahu v důsledku budování stezky pro chodce a cyklisty byla navržena geotechnice konstrukce. Zda se bude jednat o zárubní či opěrnou zídku nebo jinou konstrukci pro zajištění stabilitu svahu, bude upřesněno v dalším stupni PD. SO 251 – Zárubní zídka kolem BUS zastávky  V úseku mezi domem č. p. 164 a BUS zastávkou byla pro vyrovnání výškového rozdílu navržena zárubní zídka z betonových zahradních svahovek. Svahovky budou uloženy na betonový základ o rozměrech 0,5 x 0,6 m. Pro zvýšení estetiky je doporučeno svahovky osázet vhodnou zelení.    SO 301 – Odvodnění silnice I/13  Odvodnění zpevněných ploch bude zajištěno jako v současné době příčným a podélným spádem do uličních vpustí. Spádové a odtokové poměry nebudou novým návrhem průtahu silnice I/13 změněny.  Odvodnění pomocí příkopu mezi silnicí I/13 a stezkou pro chodce a cyklisty bude zachováno. V místech, kde příkop nezajišťoval odvodnění zemní pláně silnice, bude nově prohlouben.     Odvodnění ve staničení cca km 0,080 00 – 0,160 00 bude zajištěno zpevněným odvodňovacím rigolem, do kterého bude voda zaústěna pomocí skluzů.  Veškerá dešťová voda bude odvedena přípojkami do dešťové kanalizace. Po vyhodnocení kamerových zkoušek je doporučena projektantem kompletní rekonstrukce dešťové kanalizace silnice I/13.  Především dvě souběžné kanalizace ve směru od Jablonného jsou ve velmi špatném technickém stavu.  Kanalizace vedená po pravé straně komunikace bude nově zaústěna do stávajícího potoka, který přes obec zakryt betonovou deskou. Pouze toto zaústění podléhá umístění stavby a zbytek kanalizace bude řešen jako rekonstrukce v dalším stupni PD. Toto část kanalizace řešená DÚR je dlouhá 23 m a začíná v nové kanalizační šachtě Š13. Zaústění bude řešeno do nábřežní zdi potoka nad hranici n-leté vody. Tento výtok bude opatřen žabí klapkou, aby nedocházelo ke zpětnému toku z potoku do kanalizace. Pod silnicí III. třídy bude kanalizace realizována řízeným protlakem ze startovací jámy. Na tuto část kanalizace vedoucí přes pozemek KSSLK bude nutné zřídit věcné břemeno.   Kanalizace ve směru od Liberce není v tak špatném technickém stavu, ale i ta vykazuje několik poruch. Vzhledem k tomu, že dojde k zásadnímu zúžení hlavního dopravního prostoru, bude nutné přemístit uliční vpusti k nově navrženým obrubám. Kvůli nutnosti provedení všech těchto změn v 
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uličním prostoru, je vhodné rekonstruovat i celou stávající kanalizaci ve směru od Liberce (rozhodne ŘSD).   Vpust na dně příkopu na vjezdu do obce od Liberce bude nutné ještě prověřit, protože z provedených kamerových zkoušek není patrné, kam je zaústěna a v jakém technickém stavu je. Podrobné řešení odvodňovacích zařízení, návrh uličních a horských vpustí, včetně dimenzí a oprav stávající kanalizace bude řešeno v dalším stupni PD. SO 430 – Veřejné osvětlení Prověření stávajícího systému VO:  V rámci nového uspořádání průtahu silnice I/13 bylo prověřeno stávající veřejné osvětlení, zda splňuje požadavky současné legislativy. Z šetření vyplývá nutnost výměny stožárů, svítidel, svorkovnic i kabelů a to z důvodu jejich stáří a tomu odpovídajícímu stavu. Rozmístění stávajících stožárů je dále nerovnoměrné a místy s velmi vysokými roztečemi. Při místním šetření bylo dále zjištěno, že stávající soustava VO je napájena ze stávajícího zapínacího místa (ZM VO) na pozemku č. 2005/4. Stávající soustava VO je spínána soumrakovým spínačem. Dále bylo zjištěno, že k napájení soustavy VO jsou využity dva kabelové vývody typu AYKY 4Bx35mm2, přičemž na prvním kabelu jsou připojeny dvě fáze a na druhém pouze jedna, ostatní fáze jsou odpojené. Návrh nového osvětlení průtahu:  Na základě těchto zjištěných informací bude pro novou osvětlovací soustavu zřízeno nového ZM VO, které se osadí za plotem na pozemku č. 79. Toto zapínací místo odlehčí stávající soustavu VO a zároveň zvýší spolehlivost nově navrhované soustavy VO. Přívod elektrické energie do zapínacího místa je navrhován ze stávající nadzemní soustavy NN na podpěrách příhradového stožáru distribuční společnosti ČEZ. Přesné místo připojení k distribuční soustavě včetně připojovacích podmínek stanoví oblastní technik ČEZu. V návrhu se předběžně počítá s 2 dveřovým zapínacím místem (část měření el. energie, část vývodová) v provedení pro ČEZ. Pokud oblastní technik ČEZu bude vyžadovat oddělené měření od zapínacího místa VO, instaluje se v samostatném pilíři např. vedle zapínacího místa. Předběžně se počítá, že oblastní technik urči volnou sadu pojistek pro připojení k nadzemní soustavě NN, proto ZM VO je navržen pouze ve 2 dveřové variantě bez pojistkové části.   Nový návrh VO počítá s novým rozmístěním včetně navýšení počtu stožárů. Stožáry nového VO (10 m a jeden 13 m) budou připojena kabely typu CYKY-J 4x25mm2, samostatně stojící stožáry pro přisvětlení přechodů VO (6m) a sadové stožáry osvětlující chodník ke hřbitovu (5 m stožáry) budou připojeny kabely CYKY-J 4x16mm2. V projektu byla upravena pozice stožárů a kabelů. Přesné pozice nových kabelů byly přizpůsobeny vzhledem ke kladnému projednání s majiteli pozemků a správci ostatních inženýrských sítí. Pro osvětlovací stožáry VO (10 m a jeden 13 m v místě opěrné zdi) se v projektu počítá s předběžně 2,0 m výložníky. Výložníky přisvětlovacích stožárů jsou navrženy s ohledem na světelně technický výpočet v délkách 1,7 m az 3,0 m. Na sdružených stožárech budou osazeny výložníky pro přisvětlení přechodů v délkách 1,5 m a 2,5 m. Kabely budou založeny do výkopů v trávníku a chodníku. Přechody kabelů pod vozovkou či vjezdy se předpokládají etapizovanými překopy a protlakem. Navržené překopy a protlaky jsou řešeny v souladu s vyjádřením správců resp. vlastníků pozemní komunikace. V návrhu je dále vyznačeno propojení na stávající soustavu VO včetně demontovaných stožárů VO. Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici kabelové plány stávající soustavy VO, nebylo možné zjistit, jak je soustava VO zapojená. Přesné zapojení soustavy VO se detailně zjistí při postupné demontáži stávající soustavy VO a realizaci nového veřejného osvětlení. V návrhu zapojení byla proto vytipována místa, do kterých se pravděpodobně musí dotáhnout nové napájecí kabely, aby se zachovala funkčnost stávající nerekonstruované soustavy (z hlediska rozsahu DUR). Pokud se při realizaci zjistí, že některá z těchto navržených kabelových propojení jsou nadbytečná, zůstanou v zemi založená jako nezapojené rezervy. V projektu je dále počítáno s nezapojenou rezervou na stávající soustavu VO – 
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propojení mezi soustavami VO v případě poruchy. V situačním výkresu je rozkresleno kabelové schéma, co a jak má být s čím propojeno. Svítidla na stožárech a výložních budou připojena volně vedenými kabely uvnitř stožárů typu CYKY-J 3x1,5mm2. Ve stožárech budou instalovány skleněné přístrojové pojistky 6A pro jištění každého svítidla VO. Svítidla přisvětlení budou jištěna 10A přístrojovými pojistkami. V místech odpojení kabelů ze stávajících stožárů VO nebo přepojení na nový kabelový rozvod se musí stávající elektrovýzbroj demontovat a nahradit za novou více svorkovou. V nových stožárech, do kterých vstupují maximálně dva kabely, se instaluje standardní elektrovýzbroj. Při vstupu třech kabelů do elektrovýzbroje stožárů VO se instaluje více svorková elektrovýzbroj. Do společné trasy s napájecími kabely bude založen zemnící drát FeZn 10mm pro ochranu před bleskem.   Rezervy na kabelech: 
• Přívodní pole do stožáru nebo ZM VO – 3 m 
• Každé vývodové pole ze stožáru nebo ZM VO – 3 m 
• Rezerva u příhradového stožáru na každý kabel – 12 m 
• Při přechodu kabelů pod vozovkou - rezerva 2 m na délku výkopu ve vozovce či protlaku 
• U kabelových spojek - rezerva 3 m na každý kabel 
• Rezerva pro jednotlivé typy kabelů – k celkové délce se musí připočíst minimálně 20 procent rezervy Materiál na stožáry VO: 
• Stožáry 5 m – například typ K od Uhlířských Janovic 
• Stožáry pro přisvětlení 6 m – například PB 6 od Uhlířských Janovic a výložník PDB 1 
• Stožáry pro VO 10 m – například UZMA 10, výložníky UZB 1 - 2000 
• Stožáry pro VO 13 m -  UZM 13, výložníky UZB 1 - 2000  
• Sdružené stožáry pro svítidla VO s přisvětlením přechodu – například UZMB 10, třmenový výložník TRBC 1,5m a 2,5m 
• Rozměry základů dle katalogových listů výrobce. Základy musí být provedeny do pouzder.   Návrh VO byl proveden pomocí světelného výpočtu dle platné legislativy a je patrný z přílohy D.6  SO 440 – SSZ výjezd hasičů  Pro upozornění na výjezd vozidel místního hasičského sboru bylo navrženo světelné signalizační zařízení S 13 s dodatkovou tabulkou E 12 „výjezd hasičů“ (SO 440). Rám návěstidla bude proveden v kontrastní úpravě. Pro včasné upozornění na světelně signalizační zařízení byly navrženy výstražné značky A 10 ve vzdálenosti 50 m od místa SSZ. U vjezdu na zpevněnou plochu hasičské zbrojnice byla osazena značka B 1 „zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabulkou „MIMO HASIČŮ“. V případě, že nebude zákazová značka řidiči respektována, bylo by vhodné na vjezdu osadit závoru, která bude synchronizována se záchranným IT systémem a otevře se pouze v případě zásahu. Sloupy světlené signalizace budou napájeny z nově navrženého kabelového vedení systému VO (popř. je možné zvolit solární napájení).  B.2.7  Realizovaná stavba nebude vyžadovat připojení na zdroje vody. Odpad ze stavby bude likvidován dle platných předpisů na povolené skládce. Jedná o stavbu nevýrobního charakteru. B.2.8 Navrhovaná stavba je stavbou dopravní nikoliv pozemní a tudíž nevyžaduje sama o sobě požární zabezpečení. Řešená stavba respektuje stávající přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku k přilehlým objektům. Zároveň respektuje zdroje požární vody. B.2.9 Jelikož se jedná o dopravní stavbu tak dokumentace neřeší tepelně technická kritéria. 
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B.2.10 Rekonstrukcí řešeného průtahu se současný stav nezhorší. Naopak návrhem vhodných stavebních úprav dojde ke snížení úsekové rychlosti na průtahu obcí a s tím spojené snížení hluku, vibrací a dalších negativních vlivů dopravy. B.2.11 Navrhovaná stavba nevyžaduje ochranu před sesuvy půdy, poddolováním, seizmicitou, radonem, povodněmi ani hlukem. B.3  Připojení na technickou infrastrukturu Připojení na technickou infrastrukturu, řešení stávajícího a nového systému VO, osazení nových stožárů a svítidel bylo podrobně popsáno v kapitole B.2.6 – SO 301 a SO 430 . Práce v blízkosti stávajících podzemních inženýrských sítí je nutné provádět ručně a je nutné dodržet všechna ochranná pásma stávajících podzemních sítí dle normy ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a požadavky správců inženýrských sítí. Další požadavky dotčených orgánů budou zapracovány do rozhodnutí a jejich naplnění bude promítnuto do dalšího stupně dokumentace.  B.4  Popis dopravního řešení Navržená stavba řeší průtah silnice I/13 dle nejnovějších trendů zklidňování dopravy. Hlavní snahou návrhu je redukovat nadřazenost motorových vozidel a zvýšit především bezpečnost a komfort pohybu zranitelných účastníků provozu. Usměrnění dopravy je řešeno pomocí úpravy dopravního značení, které je patrné z výkresu C.2 – Situace stavby (SO 190).  Dopravní značení bude provedeno dle TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích II. vydání. Ověření průjezdu bylo provedeno konstrukcí vlečných křivek v programu Autoturn. Vjezdové ostrůvky a křižovatky se silnicemi III. tříd byly ověřeny průjezdem NS a přívěsovou soupravou o délce 18,63 m – Lesy ČR. Středové ostrůvky byly prověřeny průjezdem NS rychlostí 50 km/h. Dle těchto průjezdů byly parametry samotných vjezdových a výjezdových větví modifikovány (nepatrně zvětšeny). Je však nutné zmínit, že takto navržené ostrůvky jsou pro průjezd osobních automobilů značně komfortní. Na druhou stranu při zmenšení parametrů ostrůvků by těžká nákladní vozidla měla s bezpečným průjezdem značný problém (vezmeme-li v potaz i nedodržování povolené rychlosti 50 km/h na vjezdu do obce).  Křižovatky s MK byly ověřeny průjezdem popelářského a hasičského vozu. Doprava v klidu je řešena parkovacím zálivem (4 parkovací místa) na výjezdu z obce směrem k Jablonnému v Podještědí. Dále pak před restaurací NIKOLA byly nově navrženy 4 parkovací stání mimo rozhledové trojúhelníky v křižovatce s MK. Tato místa budou sloužit především zákazníkům obchodu s potravinami a místním stánkařům. B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav Stavba je navržena tak aby prostorově zapadla do řešeného území a nijak nenarušovala místní krajinný ráz. Barvou a materiálem nevytvářela kýč a ve všech ohledech respektovala životní prostředí. Nově byly navrženy zelené plochy v místech, kde došlo k redukci předimenzovaných zpevněných dopravních ploch pro motorová vozidla a nebylo zde nutné rozšiřovat stávající chodníkové plochy. Tyto zelené plochy oživí prostor celé komunikace a v některých případech oddělují pěší dopravu od motorové a tím chrání zranitelné účastníky provozu. Dále mohou tyto plochy posloužit v rozumném měřítku jako vhodná deponie sněhu při zimní údržbě. Konkrétní sadové úpravy těchto ploch musí být při realizaci vhodně zvoleny tak, aby nebránily rozhledovým poměrům a nebyly finančně i technologicky náročné na údržbu.  B.6  Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochranu a) Rekonstrukcí řešeného průtahu se současný stav nezhorší. Naopak návrhem vhodných stavebních úprav dojde ke snížení úsekové rychlosti na průtahu obcí a s tím spojené snížení hluku, vibrací a dalších negativních vlivů dopravy. Odpad ze stavby bude likvidován dle platných předpisů na povolené skládce. Znečištění vody a půdy se navrhovanou stavbou nezvýší. Při stavbě budou vzniklé odpady likvidovány dle následujících zásad a platných předpisů: 



 17

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 17 01 01 Beton 17 01 02 Cihly 17 01 03 Tašky a keramické výrobky 17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina 17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 17 05 05* Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky 17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 17 05 07* Štěrk ze železnič. svršku obsahující nebezpečné látky 17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 Odpady budou částečně využity na stavbě, nebude-li možné jejich využití, budou zneškodněny oprávněnou firmou popř. uloženy na povolené skládce. 17 02   Dřevo, sklo a plasty 17 02 01 Dřevo 17 02 02 Sklo 17 02 03 Plasty 17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné 17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu  17 04  Kovy (včetně jejich slitin) 17 04 01 Měď, bronz, mosaz 17 04 02 Hliník 17 04 03 Olovo 17 04 04 Zinek 17 04 05 Železo a ocel 17 04 06  Cín 17 04 07 Směsné kovy 17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 17 06  Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu 17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a  17 06 03 17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest 17 08 Stavební materiál na bázi sádry 17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 17 09 01* Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť 17 09 02* Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB) 17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 
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17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a    17 09 03 Výše uvedené odpady budou vytříděny a zneškodněny dle platných právních předpisů. Odpady jsou zařazeny dle Katalogu odpadů (přílohy č. 1 vyhlášce č. 381/2001 Sb.) b) Stavba nebude mít negativní vliv na ochranu rostlin a živočichů, ochranu památných stromů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. c) Stavba nebude mít negativní vliv na chráněná území Natura 2000 d) Dokumentace v tomto stupni neřeší e) Řešená PD plně respektuje všechna ochranná pásma stávajících podzemních sítí dle normy ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a požadavky správců inženýrských sítí. B.7  Ochrana obyvatelstva V místě stavby se nevyskytují objekty k ochraně obyvatelstva z důvodů civilní ochrany, tudíž není nutno navrhovat žádná opatření v tomto smyslu. Pouze respektuje stávající únikové cesty z objektů v případě potřeby. B.8  Zásady organizace výstavby a) Stavba bude a je přístupná ze stávající silnice I/13 a ostatních PK připojujících se na řešený průtah. b) a c) Plocha zařízení staveniště nebyla pro účely DÚR definitivně situována. Jako předpoklad byla zatím vybrána zpevněná plocha na p.p.č. 569/2 (ostatní plocha, manipulační plocha dle ČUZK). Tato plocha bude upřesněna po konzultaci se starostou obce Rynoltice tak, aby co nejméně narušovala běžný život všech obyvatel obce. Plocha zařízení staveniště bude oplocena a bude sloužit pro umístění provizorních objektů dodavatele stavby a také jako sklad sypkého či kusového materiálu. Pozemek je v majetku obce Rynoltice. Bezprostřední prostory dotčené stavebními pracemi budou odpovídajícím způsobem označeny a vybaveny zábranami tak, aby nemohlo dojít k úrazu. d) Bilance zemních prací nebyly pro tento stupeň PD prozatím vyčísleny. Ze závěrů diagnostiky vozovky bude patrné, jak moc se bude zasahovat do stávajících konstrukčních vrstev a z toho budou dále vyplývat bilance přesunu veškerých stavebních hmot. E. Dokladová část A/ Zpráva o zapracování závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků veřejné dopravní infrastruktury a technické infrastruktury, popř. vyjádření účastníků řízení bude v případě potřeby doplněna.  V Novém Boru dne 25. 4. 2017 Vypracoval:  Ing. Petr Frančík Autorizovaný inženýr: Ing. Vladimír Frančík  


