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Záborový elaborát
1. Identifikační údaje
Stavba
Objekt
Katastrální území
Kraj
Investor

Rekonstrukce propustku Záskalí přes potok,
Hodkovice nad Mohelkou
SO 101 Rekonstrukce propustku
k.ú. Záskalí (640361)
Liberecký
Hodkovice nad Mohelkou (564061)
Nám. T.G.Masaryka 1
463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Uvažovaný správce

Hodkovice nad Mohelkou (564061)
Nám. T.G.Masaryka 1
463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Projektant

RAL Projekt s.r.o.
Pod Vodárnou 4746/5c, 466 05 Jablonec nad Nisou
tel.: (+420) 734 158 363
e-mail: louthanova@ralprojekt.cz
IČO: 018 79 570
DIČ: CZ018 79 570

Zodpovědný projektant
Pozemní komunikace
Bod křížení

Ing. Radka Louthanová, autorizace ČKAIT č.0501196

Stupeň dokumentace
Úhel křížení
Volná výška

místní komunikace
osa komunikace s bezejmenným potokem
DSP, PDPS
87°
nad propustkem neomezená
pod propustkem 1.00 m

2. Podklady
-

geodetické zaměření území 12/2016
digitalizovaná katastrální mapa
rekognoskace terénu + fotodokumentace
údaje CÚZK – výpisy informací o parcelách KN

3. Dotčené parcely

Stavba bude probíhat na pozemcích na katastrálním území
Záskalí (640361):
p.č. 353/1, 362
Odcházel Vilém
p.č. 445, 436
město Hodkovice nad Mohelkou
Liberecký kraj, KSS LK, p.o.
p.č. 502/1
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4. Sousedící parcely

Sousedící parcely se nacházejí na pozemcích na katastrálním území
Záskalí (640361):
p.č. 361
Odcházel Vilém

5. Zábory ploch

Předmětem projektu je rekonstrukce propustku v obci Záskalí, který
převádí místní komunikaci přes bezejmenný potok.
Z důvodu havarijního stavu nosné konstrukce, spodní stavby i
záchytného systému bude provedena celková demolice stávajícího
propustku a výstavba propustku nového, včetně přezdění částí
opěrných zdí na pravobřežním předpolí a nahrazení stávajícího
nezpevněného krytu MK krytem živičným.
V rámci stavby dochází k dočasnému záboru pozemků dle druhu:
- zahrada
- zastavěná plocha, nádvoří
- trvalý travní porost
- ostatní komunikace
- ostatní plocha, silnice

Veškeré dočasné zábory stavby jsou uvažovány s délkou trvání do
1 roku. Jsou určeny pro přístup k objektu, dočasné skládky materiálu,
zařízení staveniště apod.
V rámci rekonstrukce není uvažováno s trvalými zábory.
Pro definitivní stanovení přesného umístění stavby ve vztahu k
hranicím pozemků dle katastru nemovitostí musí být po dokončení
stavby zpracováno podrobné geodetické zaměření skutečného
provedení stavby.

6. Tabulka záborů

V Jablonci n.N., únor 2017

Vypracovala: Ing. Radka Louthanová

