ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ
NÁZEV AKCE:

I/20 Chválenice, přeložka DÚR + IČ

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ:

Výrobní výbor
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ŘSD ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň

ÚČASTNÍCI:

Dle prezenční listiny

ZAZNAMENAL:

Ing. Lukáš Szabó

Na této akci / tomto jednání bylo dohodnuto následující:

Technické řešení komunikace
▪

Projektant představil aktuální řešení projektu ve vztahu ke koordinační situaci
▪

Došlo k úpravě řešení polních cest v prostoru napojení vodojemu Chválenice. Je nutné
zkoordinovat projekt s plánovaným vodovodním přivaděčem pro obec Nezbavětice.

▪

Dle dohody na minulém výrobním výboru došlo k doplnění polních a cest a lávky u MÚK Chlum.

▪

Bylo doplněno oplocení silnice v km 5,68 (most SO 221) – km 6,25 (lávka SO 222).

▪

Byly doplněny stěny proti průniku obojživelníků. Rozsah stěn vyjde z biologického průzkumu dle
požadavků oznámení EIA.

▪
▪

Byla zprojektována retenční nádrž u Olešenského potoka.

Proběhla diskuse s ohledem na bilanci zemních prací, která stanovila přebytek na 508 682 m3
zeminy.
▪

S ohledem na výsledky hlukové studie bylo omezeno množství aut odvážejících materiál mimo
stavbu na 20 vozidel denně.

▪

Z toho vyplývá doba odvozu cca 4 roky. Trasa odvozu navržena po I/20 a II/117 na složiště dřeva
na nádraží Blovice (ul. U Nádraží) a dále po železnice dle možností zhotovitele.

▪

Dále bylo diskutováno nad požadavky z oznámení EIA:
▪

Ohledně ovlivnění studní – studně byly identifikovány, je předpoklad ovlivnění a jsou navrženy ke
sledování pro ověření předpokladu

▪

Eliminace hlukové zátěže navrhnout případné opatření – zapracováno, na základě akustické
studie byla navržena protihluková stěna a byl limitován odvoz přebytku zeminy z mezideponie.

▪

Navrhnout konkrétní vegetační úpravy – zapracováno do koordinačních situací

▪

Před zaústěním silničních příkopů do recipientu budou zřízeny kalové jímky, prověření nutnosti
retenčních nádrží – zapracováno

▪

Prověření rybníka na západním okraji Chválenic s ohledem na výskyt ropuchy obecné, doplnit
bariéry proti vniku obojživelníků na základě dvouletého průzkumu – bariéry doplněny, průzkum a
rozsah bariér se bude řešit samostatně.
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▪

Přeložit vedení VN v km 5,2 – 6,4, aby nedošlo k dvojitému křížení s přeložkou silnice I/20 –
navrhujeme neprovádět z důvodů velkého zásahu do lesního masivu. V projektu nezapracováno.

▪

Součástí přílohy zápisu jsou koordinační situace, koordinační situace na podkladu ortofotomapy,
vzorové řezy a podélný profil hlavní trasou.
Ing. Lukáš Szabó
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