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Věc: Vyjádření projektanta k řešení dopravní situace v ul. Zahradní v obci Týn
nad Bečvou
Po posouzení stávajícího technického stavu vozovky musíme konstatovat, že vozovka vykazuje
značné poruchy a je již za svou životností. Dle zatřídění komunikace podle pasportu obce je to místní
komunikace IV. třídy funkční skupiny D1. Označení D1 znamená dle normy pěší nebo obytná zóna, kde
je smíšený provoz chodců a vozidel a je zde nutný omezit přístup motorových vozidel. Z hlediska
šířkového uspořádání je v nejužším místě vozovka široká jenom 2,3 m. Minimální šířka komunikace
MO1 dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací je 3,0 m + rozšíření v obloucích u
jednopruhové místní komunikace funkční skupiny C obousměrné popřípadě jednosměrné. Je nutné
počítat ještě s ochrannými odstupy od plotů v šířce 0,5 m. V případě obousměrné komunikace je nutné
mít ještě výhybny. Proto navrhujeme provést kompletní rekonstrukci vozovky, tak aby splňovala
parametry dané normou, což by znamenalo zásah i do okolních pozemků, které nejsou ve vlastnictví
obce. Další variantou je omezit provoz vozidel tonáží. Od rodinného domu č.p 103 umístit dopravní
značku B13 – Zákaz vjezdu vozidel, jejichž hmotnost přesahuje vyznačenou mez 1,5 t a v opačném
směru od rodinného domu č.p. 66. Další možností je tuto lokalitu označit jako obytnou zónu, kde by
muselo opět dojít k šířkovým úpravám vozovky s výhybnami, musely by se vybudovat příčné prahy a
vyřešit parkování vozidel.
Co se týče zabezpečení příjezdu k rodinnému domu č.p. 351 (manželé Mikuličovi), tak ten je
zajištěn po ulici Zahradní se shora od hradu Helfštýn a k nemovitosti čp. 66 (rodina Mizerova) je
zajištěna se spodu po ulici Kostelní.
S pozdravem
Ing. Karel Kuchař

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 65738.

