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2) STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY
Zájmové území představuje uliční prostor mezi bytovými domy v ul. Průběžná v Rakovníku, od
křižovatky ulic Průběžná a Otýlie Beníškové po parkoviště před Mateřskou školkou.
Předmětem dopravní studie je návrh páteřního chodníku v Průběžné ulici, variantní řešení
dopravních opatření, vymezení parkovacích stání a návrh dopravního značení.
3) ÚDAJE O POZEMCÍCH A MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH
Navrhovaná stavba se nachází na pozemcích č. 707/3, 707/4, 707/128, 694, k.ú. Rakovník, které
jsou v majetku Města Rakovník. Pozemek č. 707/216, k.ú. Rakovník, který je dotčeným pozemkem
v navrhované variantě B, je v majetku společnosti O2 Czech Republic a.s.
4) ZADÁNÍ A INFORMACE O PROBĚHNUTÝCH JEDNÁNÍCH
Na základě usnesení městského zastupitelstva bylo odborem výstavby a investic formulováno
zadání na zpracování předmětné studie. Zadání bylo rozpracováno do třech variant řešení, které
byly v pracovní verzi konzultovány na ústním jednání, konaném dne 18.8.2014 v jednací síni
Městského úřadu, za účasti projektanta, zástupců orgánů Města a Mateřské školky Průběžná. Na
základě tohoto jednání byla studie dopracována do požadovaného rozsahu a doplněna o návrh na
rozšíření parkoviště před MŠ.
Zadání investora vč. dodatečných požadavků:
 Návrh páteřního chodníku v ul. Průběžná vedeného od Mateřské školy k nově provedenému
přechodu v ul. Otýlie Beníškové
 Napojení nového chodníku na páteřní chodník podél Plzeňské ulice s důrazem na bezpečné
přecházení dětí v tomto směru
 Vymezení parkovacích míst v ul. Průběžná
 Návrh rozšíření parkoviště před MŠ Průběžná
 Zajištění větší bezpečnosti chodců při pohybu v lokalitě
5)

PROJEKTOVÉ PODKLADY







Digitální mapa města Rakovníka se základním polohopisným a výškopisným zaměřením
Katastrální mapa
Zakreslení umístění inženýrských sítí na základě dat poskytnutých jejich provozovateli
Prohlídka zájmového území, pořízená fotodokumentace
Aktualizace digitální mapy na základě zjištěného skutečného stavu
Normy ČSN a obecně závazné předpisy
o ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
o TP 103 Navrhování obytných zón

6) NÁVRH DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ
a)

Stručný popis stávajícího stavu

Dopravní řešení v sídlišti má v současnosti několik problémů, které jsou stejné jako v téměř v každé
obdobné panelové zástavbě s domy ze 70-80.let. Chybí dostatek parkovacích míst pro rezidenty i
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pro návštěvníky, v době pořádání hokejbalových zápasů na Městském hřišti dochází k odstavování
vozidel na travnatých plochách podél vozovky. Parkovací stání nejsou vyznačena, tudíž dochází
k živelnému parkování na zpevněných plochách, průjezd je v části ulice Průběžná možný pouze
v jednom směru. Chodci se ve směru Průběžné ulice pohybují po vozovce společně s vozidly,
dopravní omezení pro vozidla v lokalitě žádná nejsou a tak bezpečnost chodců není nijak zajištěna.
b)

Navržené varianty pěších tras

V rámci studie byly vypracovány 3 základní varianty řešení, varianty A, B a C. Varianta C byla
v části úseku chodníku navržena alternativně a proto byla tato varianta rozdělena na dvě části C1 a
C2.
Varianta A – obytná zóna
Celé Hornické sídliště bude řešeno jako obytná zóna se sdruženým provozem vozidel a pohybem
chodců. Tato varianta upravuje současný stav, kdy se po vozovce pohybují chodci a zároveň
vozidla, ale díky dopravnímu omezení a snížení rychlosti vozidel v zóně bude věnována větší
pozornost bezpečnosti chodců. Obytná zóna bude vyznačena svislými dopravními značkami při
vjezdu z Plzeňské ulice a ul. Otýlie Beníškové. U obou vjezdů do zóny a u napojení ulice Školní
budou provedeny zvýšené příčné prahy, které budou omezovat rychlost vozidel. Příčný práh u
páteřního chodníku podél ul. Plzeňská bude zároveň sloužit jako bezbariérový přechod pro chodce.
V obytné zóně budou vyznačena parkovací stání, na jiných místech bude parkování zakázáno.
S ohledem na vymezení parkovacích stání bude v těchto místech omezený průjezd vozidel pouze do
jednoho pruhu, vyhýbání vozidel bude možné v rozjezdech bočních ulic a vjezdů ke garážím. Toto
řešení omezuje rychlost průjezdu zónou a v důsledku přispívá k větší bezpečnosti provozu.
Varianta B – nový chodník podél vozovky
V této variantě je řešen provoz vozidel a chodců odděleně. Nový chodník, vedený podél vozovky,
budou chodci využívat hlavně ve směru k 3.ZŠ. Pro ostatní směry budou využívány stávající
chodníky a příjezdy k bytovým domům. Chodník bude umístěn částečně v travnatých plochách,
částečně na úkor vozovky. V úseku u napojení na ul. O. Beníškové bude nutné z důvodu umístění
chodníku rozšířit vozovku o cca 2,0 m na celkovou šíři 6,0 m. Nový chodník bude napojen v ul.
O.Beníškové nově vybudovaný přechod s příčným prahem.
Varianta C – nový chodník v zatravněné ploše
Dopravní řešení bude stejné jako ve variantě B, kdy provoz vozidel a pohyb chodců je navržen
odděleně. První dva úseky chodníku (od MŠ) budou vedeny podél vozovky stejně jako ve variantě
B, další úseky budou vedeny v travnaté ploše podél bytových domů. Trasa je zvolena s ohledem na
vedení podzemní sítí a umístění stromů.
Poslední úsek před bytovými domy č.p. 1820-1822 je navržen variantně – ve variantě C1 bude
veden po hraně svahu „nad“ vozovkou, ve variantě C2 bude využita trasa stávajících chodníků
před bytovými domy. Tento chodník bude rozšířen, v úseku podél malého parkoviště bude
provedena rampa s opěrnou zídkou pro plynulé napojení na chodník v ul. Školní.
Napojení chodníku k přechodu v ul. O.Beníškové je navrženo novým obloukovým úsekem v zářezu
stávajícího svahu. Tato úprava umožní rozšíření rozjezdu v napojení ul. Průběžné a nul.
O.Beníškové – vyznačeno ve variantě C1.
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c)

Spojovací chodník

Pro všechny varianty vedení chodníku je navrženo stejné řešení spojovacího chodníku mezi
vjezdem do areálu Mateřské školky a páteřním chodníkem v Plzeňské ulici. Toto propojení bylo
zvoleno s ohledem na co nejkratší a zároveň bezpečnou trasu pohybu chodců, kdy chodník podél
parkoviště bude s chodníkem před bytovým domem č.p. 2113 spojen zpomalovacím příčným
prahem. Spojovací chodník bude sloužit pro bezpečný příchod dětí do MŠ a pro organizované
vycházky MŠ.
d)

Rozšíření parkoviště před MŠ

Součástí studie je návrh rozšíření stávajícího parkoviště před MŠ. Toto parkoviště slouží jako
odstavné stání pro rezidenty, dočasné stání pro občany, kteří přivážejí děti do MŠ, zároveň musí být
zajištěno zásobování kuchyně MŠ (rampa) a svoz komunálního a tříděného odpadu. V současnosti
nejsou vyznačena parkovací stání, pouze jsou zde 3 vyhrazená místa pro zaměstnance MŠ.
Kontejnery s odpady jsou umístěny podél nakládací rampy pře MŠ.
Návrh řeší rozšíření odstavné plochy parkoviště, kdy bude na úkor zeleně rozšířeno parkoviště
směrem k MŠ a bytovému domu č.p. 2115, dále vyznačení parkovacích stání a nové umístění
kontejnerů. S úpravou parkoviště dojde i provedení nového chodníku podél domu č.p. 2115.
Navrženy jsou dvě varianty upořádání parkovacích stání a umístění kontejnerů. Všechna parkovací
stání jsou s ohledem na nejmenší prostorovou náročnost navržena jako kolmá. V první variantě,
viz situace č. 1-3, budou parkovací stání řazena podélně ve směru příjezdu, podél celé rampy bude
vyznačena žlutá čára pro zákaz stání. Ve druhé variantě, viz situace č. 5, budou stání ražena kolmo
ke směru příjezdu. Počet parkovacích stání je 25-26 míst.
Kontejnery „K1“ pro komunální a tříděný odpad (sklo, plasty, papír), v počtu 5 ks, budou umístěny
podél štítové zdi objektu č.p. 2115, v alternativním řešení v odstupu cca 5 m od jihovýchodního
rohu domu. Kontejnery „K2“ pro textil a elektroodpad budou umístěny podél chodníku na okraji
poarkoviště.
7) ETAPIZACE VÝSTAVBY
V rámci studie na navrženo rozdělení plánované výstavby do dvou etap:
I.ETAPA - provedení spojovacího chodník a rozšíření parkoviště před MŠ.
II.ETAPA – provedení páteřního chodníku v Průběžné ulici popř. obytné zóny dle vybrané
varianty.
Provedení I.etapy není vázáno na vybranou variantu vedení chodníku a žádnou z nabízených variant
nepodmiňuje.
8) ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY
Náklady stavby jsou vypočteny pro každou variantu na základě výkazu výměr a orientačních cen
agregovaných položek. Výpočet slouží pro porovnání jednotlivých variant z hlediska pořizovacích
nákladů.
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I.ETAPA – spojovací chodník, rozšíření parkoviště
Č.P.

Položka

MJ

Výměra

Cena za MJ

1

Chodník – zámková dlažba

m2

263,00

1 300 Kč

341 900 Kč

2

Rozšíření vozovky - živice

m2

175,00

2 000 Kč

350 000 Kč

3

Zpomalovací příčný práh

m2

40,00

2 000 Kč

80 000 Kč

4

Vodorovné DZ

m2

33,30

500 Kč

16 650 Kč

5

Svislé DZ

ks

0,00

5 000 Kč

0 Kč

Celkové náklady

Cena celkem

788 550 Kč

Ostatní náklady, přeložky sítí – 5%

39 428 Kč

Celkové náklady I. etapy (bez Dph)

827 978 Kč

II.ETAPA - VARIANTA „A“
Č.P.

Položka

MJ

Výměra

Cena za MJ

1

Chodník – zámková dlažba

m2

84,00

1 300 Kč

109 200 Kč

2

Rozšíření vozovky - živice

m2

0,00

2 000 Kč

0 Kč

3

Zpomalovací příčný práh

m2

120,00

2 000 Kč

240 000 Kč

4

Vodorovné DZ

m2

53,50

500 Kč

26 750 Kč

5

Svislé DZ

ks

4,00

5 000 Kč

20 000 Kč

Celkové náklady

Cena celkem

395 950 Kč

Ostatní náklady, přeložky sítí – 5%

19 798 Kč

Celkové náklady II. etapy (bez Dph)

415 748 Kč

II.ETAPA - VARIANTA „B“
Č.P.

Položka

MJ

Výměra

Cena za MJ

Cena celkem

1

Chodník – zámková dlažba

m2

443,00

1 300 Kč

575 900 Kč

2

Rozšíření vozovky - živice

m2

135,00

2 000 Kč

270 000 Kč

3

Zpomalovací příčný práh

m2

0,00

2 000 Kč

0 Kč

4

Vodorovné DZ

m2

10,00

500 Kč

5 000 Kč

5

Svislé DZ

ks

0,00

5 000 Kč

0 Kč

Celkové náklady

850 900 Kč

Ostatní náklady, přeložky sítí – 15%

127 635 Kč

Celkové náklady II. etapy (bez Dph)

978 535 Kč
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II.ETAPA - VARIANTA „C“
Č.P.

Položka

MJ

Výměra

Cena za MJ

Cena celkem

1

Chodník – zámková dlažba

m2

448,00

1 300 Kč

582 400 Kč

2

Rozšíření vozovky - živice

m2

135,00

2 000 Kč

270 000 Kč

3

Zpomalovací příčný práh

m2

0,00

2 000 Kč

0 Kč

4

Vodorovné DZ

m2

10,00

500 Kč

5 000 Kč

5

Svislé DZ

ks

0,00

5 000 Kč

0 Kč

Celkové náklady

857 400 Kč

Ostatní náklady, přeložky sítí – 15%

128 610 Kč

Celkové náklady II. etapy (bez Dph)

986 010 Kč

9) ZHODNOCENÍ VARIANT
Návrh nového páteřního chodníku v Průběžné ulici řeší jen část dopravních problémů v lokalitě. Má
zajistit bezpečný pohyb chodců ve směru k ul. Otýlie Beníškové a tvořit páteřní trasu, která spojí
chodníky z navazujících ulic. S ohledem na množství vytyčených cílů, ke kterým chodci směřují, je
téměř nemožné pomocí chodníků zajistit bezpečný pohyb v sídlišti, aniž by bylo navrženo některé
z dopravních omezení pro vozidla.
S ohledem na výše popsané problémy, rozsáhlost problematiky dopravního řešení a s přihlédnutím
k velikosti sídliště se jeví jako nejlepší řešení vymezení obytné zóny dle varianty A, na kterou by
mělo navazovat rozšíření zpevněných ploch s vyznačeným odstavným stáním mezi bytovými domy.
Je to koncepční řešení, které bude mít nejširší dopad na dopravní situaci v sídlišti, navíc za
nejnižších pořizovacích nákladů.
10) ZÁVĚR
S ohledem na rozsah popsaných problému stojí za úvahu řešení komplexní revitalizace sídliště
s vymezením jednotlivých funkčních zón, rozšíření zpevněných ploch pro dopravu v klidu a
celkového dopravního režimu v sídlišti.
Po vybrání výsledné varianty navržených dopravních opatření, uvedených v této studii, bude
vypracován další stupeň projektové dokumentace, ve kterém budou rozpracovány detaily
technického řešení (reliéfní dlažba, odvodnění, chráničky na stávajících sítích a pod.).

V Rakovníku, září 2014

Vypracovali: Ing. Petr Křižák
Ing. Libor Křižák
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Fotodokumentace
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Křižovatka ulic O.Beníškové a Průběžné

Parkoviště před bytovým domem č.p. 1822 a napojení na ul. Školní

Šikmé parkování u bytových domů č.p. 1861-1866
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Průběžná ulice před bytovými domy č.p. 1878 a 1879

Příjezd k parkovišti před MŠ

Parkoviště a kontejnery před MŠ
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Výkresová část

Seznam:
1. Situace – VARIANTA „A“
2. Situace – VARIANTA „B“
3. Situace – VARIANTA „C1“
4. Situace – VARIANTA „C2“
5. Situace – Parkoviště před MŠ (alternativa)
6. Katastrální situace

1.500
1:500
1:500
1:500
1:500
1:1000
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