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KŘIŽOVATKOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
KOMUNIKACI V OBCI

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
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Dopravní řešení
zájmové území je dopravně napojeno místní komunikací (TRASA 1A), která kolmo odbočuje z hlavní komunikace.
Místní komunikace je navrhována jako obslužná dvoupruhová (jízdní pruhy šířky 2,75 m) obousměrná;
s jednostranným chodníkem šířky 1,50 m.
Z místní komunikace odbočuje TRASA 2, která je řešena jako obytná zóna, jednosměrná, s šířkou jízdního pruhu
3,50 m.
TRASA 1A přechází za sjezdy ke komerčním objektům rovněž do funkční skupiny D1 (Obytná zóna) - TRASA 1B;
tento úsek je navrhován jako obousměrný se šířkou 3,50 m a s výhybnami.
Budoucí rozvoj oblasti se smyslu napojení JZ části na stávající blízké účelové komunikace je připraven -
po zokruhování bude rezidentům, poskytnuta větší variabilita pohybu a v neposlední řadě dojde ke zvýšení
bezpečnosti z titulu dvojího napojení na veřejné komunikace.

Parametry tras

Doprava v klidu
a) provoz pěších: z hlavní komunikace je navrhován jednostranný chodník šíře 1,50 m; chodník vede podél
     komunikace funkční skupiny C3. Na tuto komunikaci navazuje obytná zóna, do které se pěší dostávají
     přes vyvýšené přejezdy.
b) parkovací stání:    1. pro rezidenty rodinných domů: je řešeno ve sjezdu k RD - sjezd má posunutou
    vjezdovou bránu o 6,0 m a umožňuje stání jednoho vozidla a průjezd druhého na pozemek (do garáže).
    2. pro komerční objekty: je řešeno ve dvoře na vlastním
    3. pro návštěvy RD - není navrhováno; předpoklad parkování těchto vozidel na pozemku RD
    4. vyhrazená stání pro ZTP - vzhledem k charakteru zástavby nejsou navrhována - při návštěvě RD budou
        osoby se ZTP parkovat na pozemku RD, při návštěvě komerčních objektů budou parkovat ve dvoře.
c) cyklisté - není řešen oddělený provoz

Rychlost
Návrhová rychlost: vn = 50 km/h
Povolená rychlost: vmax1 = 50 km/h (TRASA 1A), vmax2 = 20 km/h (TRASA 1B, TRASA 2)

Charakter a počet připojovaných objektů
Rodinné domy: 11
Komerční objekty : 2 (služby)

Trasa Délka Šířka Plocha
[m] [m] [m²]

1A

1B

2

186,40

110,20

215,80

3,5

3,5

3,5

1 025,20

385,70

755,30

Celkem 512,40 2 166,20

ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY:

Dopravní značení
a) SDZ: přednost v jízdě -  napojení na hlavní komunikaci je řešeno standardně osazením P2 + P4.

Přednost při výjezdu ze zóny je uvažována jednak použitím SDZ IP26b, jednak strukturálním
rozlišením  a výškovým uspořádáním.
Přejezd do obytné zóny je doplněn IP26a; vzhledem k jednosměrnému provozu v TRASE 2
jsou dále osazeny B2 a IP4b.

b) VDZ: TRASA 1A bude vyznačena středovou plnou čárou V1a (0,125)+ výjezd na hlavní komunikaci
bude řešen standardně podle TP.

Kryt komunikací
TRASA 1A

TRASA 1B

TRASA 2

živičný kryt, zvýšené obrubníky (h = 120 mm)

živičný kryt, obrubníky s převýšením h = 20 / 120  mm

živičný kryt, obrubníky s převýšením h = 20 / 120  mm

Referenční vozidlo
Při ověřování průjezdu bylo uvažováno referenční vozidlo kategorie N2 (nákladní vozidlo - svoz TDO,  IZS)

Posouzení rozhledu
Při posuzování rozhledu bude postupováno v souladu s ČSN 73 6102 ve smyslu ČSN 73 6101 a
ČSN 73 6110, v posledním platném znění.
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