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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby
Rekonstrukce parkovacích ploch a chodníků ulice Lipova 60, Sezimovo Ústí II.-2.etapa
b) místo stavby (kraj, katastrální území, atd.)
Jihočeský kraj, město Sezimovo Ústí II. k.ú. Sezimovo Ústí, parcela č. 840/3, 840/4,
841/3, 195/5, 839, 193/4, 193/12, 196/137, 193/45, 836, 501,
193/43, 193/136, 193/138, 193/139, 195/20, 502
c) předmět dokumentace (nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo
dočasná stavba, účel užívání stavby)
Projektová dokumentace se zabývá rekonstrukcí stávajících zpevněných ploch a
komunikace v Lipové ulici v Sezimově Ústí II. Daná rekonstrukce je pokračováním již
zrekonstruované části z roku 2018 mezi ulicí Nerudovou a Táboritů. Rekonstruovaná čřást
je mezi ulicemi Táboritů a Pionýrů. Součástí výstavby je rozšíření zpevněných ploch
z důvodu změny podélného stání na šikmé stání. Rozšíření je navrženo směrem na
pozemky přilehlém parku, který sousedí s parcelou č. 840/3 a 840/4 na které se nachází
stávající těleso komunikace a chodníky výše uvedené ulice. Pro rozšíření ulice budou
využity pozemky i směrem k bytové zástavbě. Dané pozemky budou využity pro rozšíření
a posunutí nového chodníku v Lipově ulici. Jedná se o pozemky č. parcely 501,195/5 a
502.Přesný výčet všech pozemků potřebných pro danou rekonstrukci je součástí
souhrnné zprávy. Rekonstrukce rovněž řeší opravu chodníku v přilehlém parku a
přístupové chodníky k jednotlivým obytným domům. Projekt rovněž zahrnuje dvě
parkovací stání na pozemcích č. par. 193/138 a 193/137 pro č.p.616/14 (ordinaci) a
terénní a sadové úpravy kolem zrekonstruovaných zpevněných ploch a chodníků.
Se stavbou souvisí úprava, a oprava dešťové kanalizace uličních vpust. Stávající vpusti
budou nahrazeny novými a posunuty do nových míst z důvodu změny prostorového a
uspořádání komunikace a chodníků. Nové vpusti budou napojeny na stávající kanalizační
sběrač, která vede v parku kolem komunikace. Způsob a místa napojení jsou patrná
z výkresové dokumentace. Součástí rekonstrukce je i výstavba a překládka nového VO a
dopravního značení. Položené inženýrské sítě NN, O2, vodovodu, splaškové kanalizace
a tepelné rozvody nebudou danou stavbou stavebně upravovány a dotčeny. Jen v místě
křížení budou provedena opatření, pro jejich ochranu po dobu výstavby a vlastního
provozu po rekonstrukci.
Po rekonstrukci bude stavba sloužit stejnému účelu jako před stavebními úpravami.
Pouze se změní podélné stání na šikmé stání a zvětší se kapacita parkovacích ploch.
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Komunikace budou nadále sloužit jako obslužná komunikace. Chodník bude určen pro
chodce.
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)
Nejedná se o fyzickou osobu.
b) jméno,

příjmení, obchodní firma, IČO, místo podnikání (fyzická osoba

podnikající)
Nejedná se o fyzickou osobu podnikající.
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)
Město Sezimovo Ústí
Dr E. Beneše 21, Sezimovo Ústí, IČO: 00252 859
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa
sídla (právnická osoba)

Ing. Pavel Mizera, Vídeňská 2775, Tábor
IČO: 183 24 568, ČKAIT: 0100 118
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou
komorou

autorizovaných

inženýrů

a

techniků

činných

ve

výstavbě,

s

vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace
Ing. Pavel Mizera, ČKAIT 0100 118 jako autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku
staveb
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod
kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace
Ing. Martin Tůma, ČKAIT 0102294 - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby.
Ing. Josef Hron, ČKAIT: 0101304 - autorizovaný inženýr pro techniku prostředí stavebelektrotechnická zařízení
A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
SO-000 Příprava staveniště
SO-101 Komunikace se šikmým parkovacím stáním včetně odvodnění
SO-102 Chodníky a terénní úpravy
SO-103 Chodníky v parku a přístupové chodníky k domům
_______________________________________________________________________
A. Průvodní zpráva
Strana 3

Rekonstrukce parkovacích ploch a chodníků ulice Lipova 60 Sezimovo Ústí
_______________________________________________________________________
SO-104 Rezerva pro sanaci podasfaltových vrstev a podlaží
SO-401 Veřejné osvětlení
A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ
- polohopisné a výškopisné zaměření lokality
- stavebně-technický průzkum
- fotodokumentace stávajícího území
- požadavky investora a dotčených orgánů
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