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VĚTEV 1    V OBLOUKU

     KM 0,030 00

vozovka

chodník vozovka chodník

chodník chodníkzeleň zeleň

zeleň

2,5% 2,5%

3%

drenáž trubka PVC FLEX  DN80 zaústěná do dešťové kanalizace

hl.uložení bude proměnná a bude přizpůsobena průběhu dešť.kanal.

- asfaltový beton střední   ABS I       4 cm

- asfaltový beton velmi hrubý ABVH II   5 cm

- obalované kamenivo OK II              6 cm
- vibrovaný štěrk ŠV                   18 cm
- štěrkodrť ŠD                         20 cm

                       CELKEM   53 cm

- zámková dlažba 60                        6 cm

- štěrkodrť ŠD                            25 cm

- zhutněná zemní pláň Edef,2=30 MPa

                              CELKEM  35 cm

- mozaikové dlažební kostky vel.6 tř.I  4-6 cm

- štěrkodrť ŠD                           25 cm
- zhutněná zemní pláň Edef,2=30 MPa
                              CELKEM  35 cm

ornice 20 cm

ornice 
1-2%

silniční betonový obrubník 1000x150x250, do lože z betonu,

s boční opěrou z betonu C 12-15, např. BO 2-15 - šedý

- drobné dlažební kostky vel.10    08-10 cm

- lože z drc.kam.vel.4-8mm             5 cm

- štěrkodrť ŠD                        20 cm
- zhutněná zemní pláň Edef,2=45 MPa
                             CELKEM   53 cm

2%
1-2%

přídlažba dvojřádek

do betonu C 16/20

kamenný obrubník plný OP5 do betonu C 16/20 s boční opěrou
silniční krajník KS3

do betonu C 16/20 s boční opěrou

zastávkový pruh

vozovka

chodník vozovka

chodník zeleň

2,5%

3%

2,5%

3%

1-2%

zeleň

(popř. parkovací pruh)

VĚTEV 1    V PŘÍMÉ

     KM 0,415 00

zeleň

- zhutněná zemní pláň Edef,2=45 MPa

aktivní zóna max.tl.75 cm

Hodnota modulu přetvárnosti na pláni bude ověřena,popř.

bude provedena aktivní zóna z kameniva 0-200 v max.tl.75 cm
- lože z drc.kam.vel.4-8mm                4 cm

- cementová deska -CB                 18 cm
  beton XC4 C 30/37 
  jednostranná síť KARI (KH 30, 100/6x100/6mm)

žulové kostky 8/10

podél nástupiště aut.zastávky bude použit

kamenný obrubník plný OP4 a rozdíl nivelet bude 20cm
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+0,094
+0,214

+0,254
-0,094-0,024

+0,176
+0,226

- lože z drc.kam.vel.4-8mm                 4 cm

3%

Hodnota modulu přetvárnosti na pláni bude ověřena,popř.

bude provedena aktivní zóna z kameniva 0-200 v max.tl.75 cm

PT

UT

PTUT

PT=UT

+0,286 +0,314

aktivní zóna max.tl.30 cm
aktivní zóna max.tl.30 cm

silniční betonový obrubník 1000x150x250, do lože z betonu,

s boční opěrou z betonu C 12-15, např. BO 2-15 - šedý

Hodnota modulu přetvárnosti na pláni bude ověřena,popř.

bude provedena aktivní zóna z kameniva 0-200 v max.tl.30 cm

ornice 

-0,094 +/-0,0
+0,026

+0,083
+0,026
-0,094

Hodnota modulu přetvárnosti na pláni bude ověřena,popř.

bude provedena aktivní zóna z kameniva 0-200 v max.tl.30 cm

Hodnota modulu přetvárnosti na pláni bude ověřena,popř.

bude provedena aktivní zóna z kameniva 0-200 v max.tl.30 cm

(rozdíl nivelet 12cm)

- spojovací nátěr

- spojovací nátěr

podklad ze štěrkodrti frakce 0-32 v tl. 6-8 cm

- lože z drc.kam.vel.4-8mm                 4 cm

                              CELKEM  35 cm

- zhutněná zemní pláň Edef,2=30 MPa

- štěrkodrť ŠD                            25 cm

- zámková dlažba 60                        6 cm

podklad ze štěrkodrti frakce 0-32 v tl. 6-8 cm
hl.uložení bude proměnná a bude přizpůsobena průběhu dešť.kanal.

drenáž trubka PVC FLEX  DN80 zaústěná do dešťové kanalizace

obsyp kamenivem drceným frakce 8/16

obsyp kamenivem drceným frakce 8/16

chodníkový betonový obrubník 1000x100x200, do lože z betonu,

s boční opěrou z betonu C 12-15, např. BO 10-25 - šedý

do betonu C 16/20
žulové kostky 8/10
přídlažba dvojřádek

viz.detail

                       CELKEM   53 cm

- zhutněná zemní pláň Edef,2=45 MPa

- štěrkodrť ŠD                         20 cm
- vibrovaný štěrk ŠV                   18 cm
- obalované kamenivo OK II              6 cm

- spojovací nátěr
- asfaltový beton velmi hrubý ABVH II   5 cm
- spojovací nátěr
- asfaltový beton střední   ABS I       4 cm
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konstrukce chodníkustávající soklová deska,
nebo venkovní omítka

detail napojení chodníku
podél stáv.nemovitostí

Název akce:

Datum : 03/2009

1:50
Příloha:

Vypracoval : Petr Slezák

Zodp.projektant : Petr Slezák

formát : 8 A4

měřítko příloha číslo

stupeň PD :  RDS arch. č. : S.146.

Souřadnicový systém JTSK; Výškový systém Bpv

Zadavatel : STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

tel. : +420 583 217 442
Jílová 2769/6,787 01 Šumperk
vodní a dopravní stavby
PROJEKCE s.r.o.

Vzorové příčné řezy-větev 1

5.rekonstrukce ul.Zábřežské, II.etapa
III/4446 Mohelnice -

Městský úřad : Mohelnice

dosyp drceným
kamenicem 4-8


