
PŘÍLOHA č. 8 Výzvy k podání nabídky 
 
Popis předpokládaného rozsahu stavby 

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český 
Krumlov - ulice U Nových domovů 

Popis situace: 
V rámci investičních aktivit města Český Krumlov bylo rozhodnuto zařadit mezi připravované 
investiční akce stavbu "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve 
městě Český Krumlov - ulice U Nových Domovů". V rámci této stavby by mělo dojít k 
rekonstrukci a prostorové úpravě stávající místní obslužné komunikace včetně opěrných a 
zárubních zdí, zřízení propojovacího chodníku do ulice Křížová v souladu s příslušnými 
platnými normami a předpisy (ČSN, TP, TKPD) a zákonnými ustanoveními. Současně bude 
realizována rekonstrukce a oprava vodovodu a kanalizačního řadu, jehož část se nachází mimo 
místní komunikaci. 

Místo je zřejmé z přehledné situace: 

 

Přehledná situace 

Stavba bude členěna na tyto základní stavební objekty: 

SO 01 Rekonstrukce místní komunikace, celková délka cca 372 m 

Jedná o rekonstrukci a prostorovou úpravu stávajícího místní komunikace, včetně odvodnění, 
vytvoření parkovacích míst a stání pro kontejnery. Součástí je úprava stávajících sjezdů, 



popřípadě podezdívek oplocení. Předpokládá se řešení dle možností v režimu obytná zóna (bez 
chodníku). Stavba navazuje na již realizovanou rekonstrukce ul. Nové Domovy a Příkrá. 

SO 02 Chodník pro pěší, celková délka cca 53 m 

Jedná o zřízení chodníku v proluce mezi zástavbou mezi ul. U Nových Domovů a ul. Křížová v 
návaznosti na realizovanou opravu chodníku v ul. Křížová. 

SO 03 Opěrné a zárubní zdi 

Jedná o zhodnocení stávajícího stavu a následný návrh opravy či rekonstrukce včetně případného 
nového prostorového uspořádání z důvodu zajištění dostatečné volné šířky komunikace. 

V případě nutnosti zřízení dalších objektů (např. překládky inženýrských sítí) budou tyto objekty 
dodatečně zhotovitelem zahrnuty do projektové dokumentace po předchozím odsouhlasení 
objednatelem. 

SO 04 Veřejné osvětlení 

Jedná o zhodnocení stávajícího stavu veřejného osvětlení  a návrh opravy či rekonstrukce včetně 
případného nového prostorového uspořádání z důvodu rekonstrukce komunikace a vybudování 
nových chodníků. 

Navržená technická řešení a rozsah opravy budou vycházet ze zhotovitelem provedených 
průzkumů. 

 



Fotodokumentace stávajícího stavu pro ilustraci: 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




