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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Název stavby: Parkovací stání při ulici Turistická 

Místo stavby:   Brno - Medlánky  

Katastrální území:  Brno – Medlánky (611743) 

 

Investor:   Statutární město Brno 

    Městská část Brno - Medlánky 

Hudcova 7 

621 00 Brno 

 

 

Zpracovatel:   ATELIÉR DPK, s.r.o. 

Šumavská 15 

602 00 Brno 

 

Vedoucí projektant:  Ing. Martin Hedvík 

Zodpovědný projektant: Ing. Kateřina Mičová Polesná 
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2. PODKLADY 

Projekt vycházel z těchto podkladů: 

 Katastrální mapa (digitální forma) 

 Fotodokumentace 

 Technická mapa města (bez výškopisu) 
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3. ÚVOD 

Řešené území se nachází na katastru obce Brno Medlánky na parcele pč. 200. 

Vlastníkem této parcely je Statutární město Brno, sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-

město, 60200 Brno. Jedná se o plochu zeleně s parkovými keři a lavičkami, která by se 

mohla využívat jako plocha pro parkovaní osobních automobilů. 

Dokumentace řeší návrh zpevněných ploch parkovacích stání. Záměrem investora je 

zvýšit počet parkovacích stání v dané lokalitě.  

Zaměření nebylo objednatelem dodáno. Studie je zpracovaná pouze nad 

polohopisem s odborným odhadem výškových poměrů.  

 

4. NÁVRH A DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

Studie řeší návrh využití území ve dvou variantách. V první variantě přidání parkovacích 

stání ke stávající komunikaci. Druhá varianta pak řeší rozmístění parkoviště v řešeném 

území.  

 

Popis stavebních úprav: 

 

VARIANTA 1 

Vybudování tří kolmých parkovacích stání přiléhajících ke stávající komunikaci. 

Stávající keřovitý porost bude odstraněn, bude sejmuta ornice v celé své tloušťce, která se 

později použije na terénní úpravu okolo stání a budou vybudována tři kolmá parkovací 

místa pro osobní automobily. Šířka jednotlivých stání je 2,5m, krajní potom 2,75m. Délka 

stání je navržena 4,5m s přesahem do zeleně. Jelikož je stávající komunikace šířky pouze 

4,4m a je vedena s poměrně velkým podélným skonem cca 10,0% (odborný odhad 

z obhlídky na místě), je k parkovacím stáním navržena manipulační plocha délky 1,5m pro 

lepší najetí do parkovacího místa a pro vyrovnání sklonů. Příčný sklon parkovacích stání je 

navržen 7%, podélný sklon 0,5 – 2,0%. Celá zpevněná plocha je napojena přes nájezdový 

obrubník +2cm. Stání lemuje silniční obrubník +10cm. Z důvodu dokonalého napojení dojde 

v šířce 1,5m k předláždění stávající přilehle komunikace. Inženýrské sítě, které se nachází 

v kolizi se stavbou, budou uloženy do chrániček. Přeložení těchto vedení se nepředpokládá. 

Celá parkovací plocha je navržena z betonové distanční dlažby s propustnou konstrukcí. 

Jednotlivá stání budou vyznačena dlažbou odlišné barvy. Odvodnění povrchu je řešeno 

užitím propustného podloží. Případné přebytečné vody budou odváděny mezerou mezi 

kladenými obrubníky do přilehlé zeleně.  
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VARIANTA 2 

Vybudování samostatného parkoviště s kolmými stáními 

Stávající keřovitý porost bude odstraněn, bude sejmuta ornice v celé své tloušťce, která se 

později použije na terénní úpravu okolo parkoviště a dojde k vybudování parkoviště. 

Parkoviště je navrženo s šesti kolmými parkovacími stáními a komunikací. Šířka 

jednotlivých stání je 2,5m, krajní potom 2,75m. Délka stání je navržena 4,5m s přesahem do 

zeleně. Šířka komunikace parkoviště je 5,5m. Jelikož je stávající přilehlá komunikace 

s velkým podélným skonem cca 10,0%, komunikace parkoviště je navržena s příčným 

sklonem 6,0%. Rozdíl sklonů bude vyrovnán na části plochy komunikace parkoviště 

konkrétně na šířku jednoho parkovacího stání. Podélný sklon parkovacích stání je navržen 

0,5%, stání na levé straně 2,0%.  Komunikace jsou napojeny přes nájezdový obrubník +2cm. 

Parkoviště lemuje silniční obrubník +10cm.  

Z důvodu dokonalého napojení dojde v šířce 1,5m k předláždění stávající přilehle 

komunikace. 

Celá parkovací plocha je navržena z betonové distanční dlažby s propustnou konstrukcí. 

Jednotlivá stání budou vyznačena dlažbou odlišné barvy. Odvodnění povrchu je řešeno 

užitím propustného podloží. Případné přebytečné vody budou odváděny mezerou mezi 

kladenými obrubníky do přilehlé zeleně. 

Terén nad parkovištěm poměrně stoupá a je zde předpokládáno nutné umístění opěrné 

stěny. Výškové převýšení nebylo možné bez dodání výškopisu odhadnout.  

 

Inženýrské sítě, které se nachází v kolizi se stavbou, budou uloženy do chrániček. Jedno 

parkovací stání kříží přípojku sdělovacího kabelu CETIN. Po výškovém prověření a osazení 

v terénu je pravděpodobné že dojde k vyvolané přeložce tohoto kabelového vedení. Dále je 

nutné prověřit výškové poměry v území vůči přípojce vodovodu. Obě dotčené přípojky jsou 

vedeny k parcele číslo 199. V dalším stupni je nutno zhodnotit zda tato vedení bude nutno 

výškově upravit a přeložit do požadované hloubky.  

 

Povrchy zpevněných ploch: 

Skladba parkovací stání a komunikace parkoviště 

Betonová dlažba distanční  DL    80mm ČSN 736131-1 
Lože z kamenné drti  4/8 L 40mm  ČSN 736126-1 
Štěrkodrť           0/32  ŠDa 150mm ČSN 736126-1 
Štěrkodrť           0/63 ŠDb  200mm  ČSN 736126-1 
Celkem min 470mm 
 

Zemní pláň je vyspádována základním příčným sklonem o minimální hodnotě 3,0 %. 

Zemní pláň musí být dostatečně zhutněna a dosáhnout při zkouškách hodnoty modulu 
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přetvárnosti. V celé hloubce aktivní zóny podloží (hl. 0,4 m) musí být dosažena míra 

zhutnění D = min 100 % Proctor standart, ρmax > 1,75 t / m3 a Id = 0,8-0,9. Násypový 

materiál musí dosáhnout míry zhutnění D = min 95% Proctor standart. 

 

4. ODHADOVANÉ NÁKLADY 

 

VARIANTA 1   

Dlážděné plochy 48 m2   145 000,- Kč 

Nevyčíslené položky + rezerva    15 000,- Kč 

Celkem   160 000,- Kč 

 

VARIANTA 2   

Dlážděné plochy 120 m2    360 000,- Kč 

Přeložky vodovodu a sdělovacího vedení (nutno prověřit)      80 000,- Kč 

Nevyčíslené položky + rezerva       60 000,- Kč 

Celkem     500 000,- Kč 

 

5. ZÁVĚR 

 

Projekt řeší návrh zpevněných ploch určených pro parkování osobních automobilů. 

Záměrem je zvýšení kapacity parkovacích stání v dané lokalitě. 

Navrhované technické řešení odpovídá příslušným normám. 

V případě pokračování projekčních prací bude nutné provést geodetické zaměření 

území a projednat navrhovaná řešení s příslušnými institucemi – Specializovaným 

pracovištěm Dopravního inspektorátu PČR, vlastníkem a správcem komunikace a dalšími 

dotčenými orgány. 

U varianty samostatného parkoviště je nutno na základě provedeného zaměření určit 

výškové osazení, prověřit velikost opěrné stěny a ověřit výškové kolize se sdělovacím 

vedením.  

 

 

 

V Brně, únor 2019          Ateliér DPK, s.r.o. 

   Erika Michelsohnová 

   












