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Na této akci / tomto jednání bylo dohodnuto následující:

Technické řešení komunikace


Projektant představil přítomných aktuální stav projektu I/20 Losiná, obchvat. Přílohou zápisu je
prezentace ze vstupního výrobního výboru a technická studie, která v současné době slouží jako
podklad pro zpracování projektu. V technické studii nejsou promítnuty domluvené změny z výrobního
výboru. Technická studie byla připojena na žádost obcí Nezbavětice, Losiná a Starý Plzenec.



Projektant představil úpravy technického řešení studie přeložky I/20. Jedná se zejména o:


Změnu řešení MÚK Losiná z kosodélné křižovatky s dvěma okružními křižovatkami na křižovatku
trubkovitou s jednou okružní křižovatku. Změna s sebou nese výrazné zmenšení zemních prací a
záboru pozemků. Dále bude nutné doplnit most přes hlavní trasu na polní cestě a zvětšit
navržený propustek pod hlavní trasou na most pro polní cestu. ŘSD může financovat pouze
propojení polních cest a jejich napojení na stávající stav. Případné navazující stavební úpravy
křižovatek na stávající sil. I/20 bude třeba financovat z jiných zdrojů.



Dále je po dohodě s Plzeňským krajem změněno řešení původní navržené polní cesty od MÚK
Losiná k západnímu rameni býv. II/180. Její směrové vedení je předběžně uvažováno v souběhu
s přeložkou I/20 jako silnice III. třídy v kategorii S 7,5. Tento stavební objekt bude řešen ve
spolupráci ŘSD a Plzeňského kraje. Na tuto úpravu navazuje samostatná akce Plzeňského kraje,
která zprovozní původní sil. II/180 až k napojení na stávající stopu sil. II/180.



ŘSD požaduje vytvoření návrhových parametrů komunikace přeložky sil. I/20 na dovolenou rychlost
110km/h, je uvažováno s možností přeznačení přeložky sil. I/20 na silnici pro motorová vozidla.



S ohledem na vedení kanalizace, datových rozvodů a umístění svodidla umožňuje ŘSD rozšíření
středního dělícího pásu oproti šířkovému uspořádání ze studie.



Předpoklad zpracování dokumentace EIA je do 06/2017. V této věci projektant požádal o součinnost
všech přítomných a nebrání se svolat jednání k vyřešení všech vzniklých požadavků.



Jako podklad o informacích o dopravě v obci Losiná nabízí pan starosta data o sčítání dopravy
z dopravních radarů instalovaných v obci Losiná. Jedná se o certifikované zařízení. Ing. Vrabec
nabízí na základě žádosti předání předběžných výsledků z celostátního sčítání dopravy z roku 2016.
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Starosta obce Nezbavětice požaduje plánovaný migrační objekt řešit tak, aby umožnil průchod lidem.
Jeho řešení koordinovat s polní cestou z obce Nezbavětice na Losinou.



Starosta obce Nezbavětice upozorňuje, že zájmovým územím prochází vodovodní přivaděč pod
správou firmy VODOVOD Radyně a.s.



Policie ČR požaduje zřízení kontrolního místa v rámci stavby I/20 Losiná, obchvat. Jako vhodné
místo se jeví za předpokladu úpravy vjezdu do Nábytku Kořan opuštěná místní komunikace kolem
autobazaru Marek Matějka v obci Losiná.



Zpracovatel expertního posudku k předmětné akci, bude přizýván na výrobní výbory.



Přílohou zápisu je sdělení Města Starý Plzenec k vedení trasy přeložky I/20.
Ing. Lukáš Szabó
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Vážený pane inženýre,
v souvislosti se zahájením prací na projektové dokumentaci ve stupni DUR na akci „I/20 Losiná, obchvat“ Vám
sděluji,
že město Starý Plzenec respektuje skutečnost,
že navrhovaná komunikace bude umístěna v koridoru vymezeném platným Územním plánem města Starý Plzenec
(06/2006), který nabyl právní účinnosti dne 17.07.2006.
Město Starý Plzenec bude požadovat takové řešení, které v rámci tohoto koridoru bude minimalizovat zásah do
ploch, které jsou v katastrálním území Starý Plzenec,
tak aby docházelo k minimálnímu zásahu do pozemků určených k plnění funkcí lesa a nenarušovalo tak stávající
souvislou plochu lesa
a aby se navrženým řešením této liniové stavby minimalizovaly plochy, které by byly odtrženy od ostatních ploch na
území města Starý Plzenec.
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