
Stavební úpravy ulice Ke Hvězdárně, Sezimovo Ústí 
 
Investor: město Sezimovo Ústí a Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.  
Zhotovitel: DAICH spol. s r.o., IČ: 42407559, sídlem Železná 366, 390 02 Tábor  
Předpoklad data předání a převzetí staveniště: 26.2.2018 
Dokončení stavebních prací: do 6ti měsíců od převzetí staveniště    
 
O projektu 
Projekt Stavební úpravy ulice Ke Hvězdárně, Sezimovo Ústí by měl řešit nevhodné komunikační 
uspořádání ulice a parkování, a to rozšířením komunikace, a dále rekonstrukce kanalizační sítě a 
veřejného osvětlení. Stavební úpravy by měly přispět ke zlepšení stavu odvádění odpadních vod a zvýšit 
bezpečnost provozu na pozemní komunikaci.   
 
Projekt spočívá zejména v úpravě komunikačního uspořádání ulice včetně napojení na stávající 
komunikace, vybudování nové splaškové kanalizace napojené na kanalizaci stávající včetně napojení 
přípojek z bočních pěšin a přeložky veřejného osvětlení včetně napojení ze stávajícího stožárku 
veřejného osvětlení. Zároveň budou dle koordinační situace přeloženy vyznačené kabely TV a sdělovací 
kabely. 
 
Po dobu stavby musí zhotovitel zajistit průjezd vozů policie, hasičů a zdravotnické služby na všech 
dotčených komunikacích a zachovat přístup k požárním hydrantům. K objektům odděleným výkopem 
instaluje zhotovitel, po dohodě s jejich majiteli, můstky a lávky se zábradlím v souladu s bezpečnostními 
předpisy.  
 
Po dobu stavby bude ve spolupráci se zhotovitelem řešen i způsob odvozu komunálního odpadu a 
náhradní možnosti parkování např. na parkovišti vedle areálu letního kina.   
 
Technické řešení (výtah z dokumentace) 
 
Stavba obsahuje tři stavební objekty: 
Objekt SO – 01 Komunikace 
Objekt SO – 02 Splašková kanalizace 
Objekt SO – 03 Přeložka veřejného osvětlení 
 
Objekt SO – 01 Komunikace 
Komunikace bude sestávat z vozovky, na kterou bude navazovat z jedné strany odvodňovací proužek, 
z druhé strany pak parkovací záliv a upravený zelený pruh ukončený stávajícím zeleným pruhem. 
Stávající chodník nebude stavbou dotčen. Celková délka úpravy je 292,0 m. Vozovka zůstane 
jednosměrná pro všechna vozidla, jednostranný spád, šířka 3,25 m, kryt z asfaltového betonu. 
Odvodňovací proužek - dlaždice šířky 0,25 m. Parkovací záliv bude z asfaltového betonu o šířce 2,0 m. 
Přídlažba bude ze zámkové dlažby o šířce 0,75 m. Nové chodníky, pěšiny, vjezdy a zpevněné plochy 
budou provedeny ve stávajících šířkách ze zámkové dlažby. V místech vstupů do parkovacího zálivu 
budou v pěšinách provedeny varovné pásy šířky 400 mm z reliéfní dlažby, stejně jako v chodnících v 
místech pro přecházení, které budou doplněny pásy signálními šířky 800 mm z reliéfní dlažby. 
 
Objekt SO – 02 Splašková kanalizace 
Stávající šachta na výtlaku na jihu území bude stejně jako splašková kanalizace v délce nové zrušena a 
zalita cementopopílkovou směsí. Nová splašková kanalizace bude sestávat ze dvou úseků A a B, kdy 
úsek A začíná na severu území novou kanalizační šachtou umístěnou na stávajícím kanalizačním řadu 
a končí v nové atypické monolitické kanalizační šachtě. Úsek B začíná na jihu území novou kanalizační 
šachtou umístěnou na stávajícím kanalizačním řadu, do které bude napojen stávající výtlak. Stávající 



přípojky kanalizace budou pod západní částí projektované vozovky od hranice pozemku nahrazeny 
novými.  
 
Objekt SO – 03 Přeložka veřejného osvětlení 
Nová trasa veřejného osvětlení je přeložena z důvodu nového parkovacího zálivu do upraveného 
zeleného pruhu. Na trase VO bude umístěno 9 ks LED osvětlovacích těles na stožárech o výšce 5 m.  
 
Vyvolané přeložky inženýrských sítí 
Z důvodu nového uspořádání komunikace bude nutné přeložit vyznačená kabelová vedení umístěná v 
místě nového parkovacího zálivu. Kabely budou přeloženy do zeleného pruhu a budou uloženy do 
chrániček. Jedná se o kabel kabel TV a kabel sdělovací.  
 
Stavební uzávěra 
Po realizaci akce nebude možno po dobu min. 5 let zasahovat do tělesa komunikace, tj. ani zřizovat 
nové přípojky.   
 


