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Popis objektu na pozemku p.č. 203611 ve vlastnictví - Nové Město na
Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě

HTU

V prostoru staveniště se na plochách opatřených ornicí provede sejmutí ornice v pravděpodobné ti.
200 mm. Část ornice a podorniční vrstvy bude uložena na mezideponii na pozemku investora
stavby a část bude odvezena k dalšímu využití dle budoucích podmínek MěU Nového Města na
Moravě - OŽP.

SO 02 - Přístřešek pro odpadky

Jedná se o samostatnou stavbu velikosti 5,64 x iBm tedy cca. 100m2. Hřiště bude oploceno
samostatným oplocením v. lim. Hřiště bude provedeno jako kačírkové. V ploše se předpokládá
5-6 atrakci jako pískoviště, klouzačka, prolézačky, koupačky, apod. Hřiště bude volně přístupné
pro celou dotčenou lokalitu. Hřiště bude splňovat veškeré parametry a požadavky dotčeného
odboru města, který jej bude přebírat do užívání

SO 04 - Komunikace - asfaltové plochy a parkoviště

Stavba řeší prodloužení místní komunikace k novému bytovému domu. Na dotčeném pozemku
bude provedena část této komunikace v ploše 259,14 m2. Komunikace bude provedena
s maximalním spádem 10%.
Předpokládaná skladba komunikace:

- asfaltový beton ACO 11 40 mm ČSN EN 13108-1

PS,A 0,40 kg/m2 ČSN 73 6129

ACP 16+ 80 mm ČSN EN 13108-1

PS,A 0,40 kg/m2 ČSN 73 6129

ŠCM 230 mm ČSN 73 6126

ŠD 250mm ČSN736126

600 mm

.
- upravená a zhutněná zemní pláň Edef,2 = 45 Mpa.

SO 05 - Komunikace - chodníky

celkem

Jedná se o samostatnou typovou stavbu pro uložení 4 ks kontejnerů na odpadky. Stavba bude
prc čnický výrobek MODULAR, 2ks proti sobě.

SO 03 - Dětské hřiště

•
- postřik spojovací asfaltový

•
- asfaltový beton

•
- postřik spojovací asfaltový

•
- štěrk 32 - 63 mm částečně

• vyplněný cementem
•

- štěrkodrt‘ O —63 mm

Provedení chodníků počítá s šedou zámkovou dlažbou v předpokládané skladbě:



- betonová zámková dlažba šedá 60 mm ČSN 73 6131
- lože z kameniva drceného 4 - 8 mm 40 mm CSN 73 6126
- štěrkodrt 0—63 mm 150 mm ČSN 73 6126

celkem 250 mm

Ohraničení chodníku bude pomocí obrub (chodníkových případně zahradních)

Předpokládaná plocha chodníku na dotčeném pozemků: 37m2

SO 06— Vodovod

Jedná se o samostatnou vodovodní přípojku no nového bytového domu. Na dotčeném pozemku
bude cca. 17m této přípojky. Podmínky napojení budou řešeny se správcem sítě.

SO 07 - Kanalizace dešt‘ová

Veškeré deštové vody budou zachycovány v retenčním potrubí a využívány v rámci stavby pro
zalévání zahrad a využita jako užitková voda pro splachování WC.

S0-08 Kanalizace splašková

Nová dešt‘ová kanalizace nebude napojena na systém městské dešt‘ové kanalizace, přes
kanalizační šachtu, která je již na pozemku 1036/1 vybudována. Podmínky napojení budou řešeny
se správcem sítě. Celková délka přípojky na dotčeném pozemku cca. 7m.

SO 09 - Rozvody VO

Rozvody VO budou napojeny na ukončený rozvod na pozemku 2036/9. VO bude osvětlovat hlavní
komunikační trasy. Technické parametry, požadavky napojení, typy stožárů a světel budou řešeny
se správcem sítě.

SO 10 - Rozvody SLP

Nové rozvody SLP budou napojeny na stávající rozvod na pozemku 2036/9. Dále bude řešeno se
správcem sítě.

SO-ii Oplocení

Bude provedeno drátěné oplocení pozemku 1036/61. déle bude provedeno částečné oplocení
pozemku 1036/1 a to v části podél krajních parkovacích míst a parkovacích stání. Plot bude
v tomto případě sloužit jako bezpečnostní zábrana po parkovaní automobilů

S0-12 Zeleň

V rámci stavby bude provedeno zatravnění kolem nové vzniklých objektů na pozemku 1036/1. Dle
požadavku vlastníka mohou být na pozemku vysazeny keře a stromy dle dohody a schváleného
budoucího projektu ozeleněni.


