A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
k.ú. Husinec u Řeže
Chodník v ul. Hlavní, ÚJV – Husinecká Řež
b) místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků,
Obec Husinec, k.ú. Husinec u Řeže,
levá strana: p.p.č. 345/5, 345/4, 380/2, 345/39, 476/28, 476/27, 476/62, 385/20, 483/18, 483/20,
483/14, 483/15, 483/17, 363/100, 363/43, 363/41, 363/40, 483/5, 483/4, 483/3, 483/2, 369/7,
483/8,376/5,483/9, 380/11, 483/11, 483/10, st.p.č. 115, st.p.č. 68,
pravá strana: p.p.č. 476/28, 476/27, 483/16, 333/3, 483/13, 483/14, 483/7, 483/1, 333/39, 483/11
c) předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo
dočasná stavba, účel užívání stavby.
Jedná se novou stavbu chodníku v obci Husinec podél ul. Hlavní.
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, příjmení a adresa bydliště (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba
podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba):
Obec Husinec, U Radnice 64, Řež, 250 68 Husinec, IČ: 00240231
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání (fyzická osoba
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla (právnická
osoba),
ing. Radim Loukota, Br. Veverkových 2717, 530 02 Pardubice, IČ: 150 14 894
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. Radim Loukota, Br. Veverkových 2717, 530 02 Pardubice, IČ: 150 14 894, č. autorizace: 07
01 086, obor dopravní stavby
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,
d) jména a příjmení projektantů či ověřovatelů dokumentace přikládané v dokladové části s
oprávněním podle jiných právních předpisů
A.1.4 Údaje o budoucích vlastnících a správcích
a) seznam právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní
soubory po jejich dokončení do vlastnictví a osob, které je budou spravovat na základě smluv či
jiných právních dokumentů,
Po dokončení objektu chodníku bude zpracován geometrický plán na majetkové vypořádání
mezi obcí a Středočeským krajem, a to tak, že chodník vč. obruby bude převeden do vlastnictví
obce, zbytek vozovky mezi obrubami zůstane ve vlastnictví Středočeského kraje. Chodník bude
spravovat obec Husinec.

b) způsob užívání jednotlivých objektů stavby.
Vybudovaný chodník budou používat chodci pro pohyb v obci.
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
číselná řada 100 – Objekty pozemních komunikací
objekt 101 – Chodník
A.3 Seznam vstupních podkladů
Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace, zejména:
a) dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru
pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby,
dokumentace pro územní řízení: „k.ú. Husinec u Řeže, chodník ul. Hlavní, ÚJV – Husinecká
Řež“, zpracovaný 06.2018, a vydané územní rozhodnutí sp. zn. ***, č.j. ***, od Městského úřadu
Klecany – stavební úřad, které nabylo právní moci…
b) regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace,
ÚPO Husinec byl vydán 15.6.2010, účinnost nabyl 1.7.2010. Zpracovatelem ÚPO Husinec byl
Kadlec K.K. Nusle spol. s r.o., Chaberská 3, 182 00 Praha 8, 06/2010.
Stavba se nachází v plochách dopravní infrastruktury, v plochách veřejných prostranství - místní
komunikace (hlavní využití: komunikace v rámci veřejně přístupných ploch) a plochách veřejná
prostranství – zeleň (přípustné využití: mj. komunikace místní, účelové, pěší a cyklistické).
Uvažovaná výstavba chodníku je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.
c) mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady,
zaměření situace od fy Geodézie Pardubice, ing. Klec
d) dopravní průzkum - studie, dopravní údaje,
Podrobný dopravní průzkum nebyl realizován, byly využity údaje z celostátního sčítání dopravy.
e) podrobný, doplňující geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum,
Geotechnický, hydrogeologický průzkum, ani korozní průzkum nebyl zpracován.
f) diagnostický průzkum konstrukcí,
Diagnostický průzkum konstrukcí nebyl zpracován.
g) hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v
recipientech,
Tyto údaje nebyly zjišťovány.
h) klimatologické údaje, zejména převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní
teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti,
Tyto údaje nebyly zjišťovány.
i) stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo
v památkové zóně.
Stavba není kulturní památkou, ani se nenachází v památkové rezervaci nebo památkové zóně.

