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bet.obrubník 1000x150x250mm do
lože z betonu, s boční opěrou z betonu

společný pás pro provoz
cyklistů a chodců

parkovací pásjízdní pruhjízdní pruhparkovací pászeleň zeleň

0.65 3.00

štěrkodrť ŠD                                              20cm

obalované kamenivo střednězrnné OKS II  7cm

asfaltový beton střednězrnný         ABS III  4cm

CELKEM           51 cm
zhutněná zemní pláň Edef,2=45 MPa

štěrkopísek ŠP                                          20cm

bet.obrubník chodníkový 1000x80x200mm
do lože z betonu, s boční opěrou z betonu

bet.obrubník 1000x150x250mm do
lože z betonu, s boční opěrou z betonu

kamenný obrubník OP3 stojatý 25/20
do betonu s bet. boční opěrou
a přídlažba dvojřádek kostka
drobná 10/10 kamenná do betonu

kamenný obrubník OP3 stojatý 25/20
do betonu s bet. boční opěrou
a přídlažba dvojřádek kostka
drobná 10/10 kamenná do betonu

kamenný krajník zahradní 10/20
s jednou hranou prýskanou,
do betonu s bet. boční opěrou

236.00

drcené kamenivo 16-32 mm              20cm

drcené kamenivo 8-16 mm                10cm

kladecí vrstva 4-8 mm                         3cm

vibrolisované bet.dlažeb. kameny 80   8cm

CELKEM           51 cm

zhutněná zemní pláň Edef,2=45 MPa

štěrkopísek ŠP 0 - 8 mm                   10cm

vibrolisované bet.dlažeb. kameny 80

kladecí vrstva 4-8 mm

drcené kamenivo 8-16 mm

drcené kamenivo 16-32 mm

zhutněná zemní pláň Edef,2=30 MPa

CELKEM          36 cm
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drenážní trubka PVC DN60
zaústěná do uličních vpustí

betonová přídlažba 500x250x100mm
do betonu s betonovou boční opěrou

betonová přídlažba 500x250x100mm
do betonu s betonovou boční opěrou
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120

drcené kamenivo 16-32 mm             20cm

drcené kamenivo 8-16 mm               10cm

kladecí vrstva 4-8 mm                        3cm

vibrolisované bet.dlažeb. kameny 80  8cm

CELKEM           51 cm

zhutněná zemní pláň Edef,2=45 MPa

štěrkopísek ŠP 0 - 8 mm                 10cm

ohumusování a osetí

Pozn: u ploch, které se nacházejí v památkové zóně
bude kryt proveden z kamenné dlažby a budou použity
kamenné obrubníky, skladba dle tohoto vzorového řezu.
Vodorovné dopravní značení zde bude provedeno bílou
dlažební kostkou a vymezeno terči osazenými do dlažby.

zhutnění podkladu bude ověřeno!!
popř.bude provedena aktivní zóna
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mimo památkovou zónu
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štěrkodrť ŠD                                    15cm

drcené kamenivo 16-32mm              10cm

kladecí vrstva 4-8 mm                        3cm

mozaika 6x6cm-vějířovitý klad            6cm

CELKEM            34 cm

zhutněná zemní pláň Edef,2=30 MPa

štěrkodrť ŠD                                    15cm

drcené kamenivo 16-32mm              10cm

kladecí vrstva 4-8 mm                        3cm

mozaika 6x6cm-vějířovitý klad            6cm

CELKEM            34 cm

zhutněná zemní pláň Edef,2=30 MPa

štěrkodrť ŠD                                                   18cm

kladecí vrstva 4-8 mm                                      3cm

kamenná kostka drobná DL II - kolmý klad    10 cm

CELKEM           48 cm
zhutněná zemní pláň Edef,2=45 MPa

štěrkodrť ŠD                                                   17cm

štěrkodrť ŠD                                                   18cm

kladecí vrstva 4-8 mm                                      3cm

kamenná kostka drobná DL II - kolmý klad    10 cm

CELKEM           48 cm
zhutněná zemní pláň Edef,2=45 MPa

štěrkodrť ŠD                                                   17cm

štěrkodrť ŠD                                                          25cm

kladecí vrstva 4-8 mm                                            3cm

kamenná kostka drobná DL II - vějířovitý klad    10 cm

CELKEM           56 cm
zhutněná zemní pláň Edef,2=45 MPa

štěrkodrť ŠD                                                          18cm

v památkové zóně

zeleň chodníkparkovací pásjízdní pruhjízdní pruhparkovací pás bezpečnostní odstupchodník zeleň
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drenážní trubka PVC DN60
zaústěná do uličních vpustí

2.0%

přídlažba dvojřádek
kostka drobná 10/10
kamenná do betonu

přídlažba dvojřádek
kostka drobná 10/10
kamenná do betonu
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Název akce:

Datum : 09/2007

Městský úřad : Uničov

Příloha: Vzorové příčné řezy-parkoviště a MK

Vypracoval : Petr Slezák

Zodp.projektant : Petr Slezák

„Křižovatka ulic Mohelnická, Šternberská a Šumperská
v Uničově - dopravní řešení křižovatky“

formát : 6 A4

měřítko příloha číslo

stupeň PD :  DZS arch. č. : OÚ.105.

1:50
Investor:   Olomoucký kraj

E.1.a.6.

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


