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Prezentace – úvod:


Předmětem jednání bylo projednání technického řešení přeložky silnice I/20 u obce
Chválenice. V rámci prezentace byli přítomní seznámení s dosavadním návrhem trasy a
jednotlivými kolizními místy.



Byla představena úprava trasy přeložky I/20 západně u obce Chválenice, kde je nově
vedena v zářezu o maximální hlouce cca 2,5 m (v předchozí dokumentaci byla přeložka
vedena v úrovni terénu), zároveň je asi o 10 m posunuta západně.



Dále byly představeny 3 varianty napojení obchvatu Losiné na stávající I/20.

Na tomto jednání bylo v diskusi dohodnuto následovné:


Bude prověřeno co možná největší oddálení trasy přeložky I/20 od obce Chválenice směrem
k Farské skále



V napojení obchvatu Losiné na stávající silnici I/20 budou dále sledovány varianty západně
od navrhované I/20 s a bez provizorního napojení (var. V1a a V1b), varianta vedená
východně od navrhované I/20 již dále sledována nebude



Účelová komunikace k vysílači severně od obce Chválenice bude úrovňově křížit přeložku
komunikace III/18329, účelová komunikace do obce bude v kategorii P4 s rozšířením vjezdu
na III/18329



Zdroj vody pro rybníček u Farské skály je pouze povrchový, voda přitéká kolem polní cesty
ze severu stouhou, která bude případně prodloužena směrem k vysílači. Vodu odtékající
z přeložky I/20 není možné použít pro napájení rybníčku.



Bude prověřen posun komunikace i mimo koridor vyhrazený územním plánem (ÚP), obec
Chválenice případně zajistí změnu svého ÚP (včetně informování Plzeňského kraje)



V co největší míře bude navrženo ponížení nivelety nově navrhované komunikace
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V km 5,6 až 6,8 budou navrženy ochranné zemní valy, obec Chválenice pomůže ŘSD ČR
zajistit pozemky pro tato ochranná opatření



Cca v km 6,1 bude zřízena lávka pro pěší jako náhrada za původně navrhovaný podchod



Vedení polní cesty jižně od obce Chválenice (cca v km 6,4 nebo 6,9) bude upraveno až po
vyjádření obce



Křížení polní cesty/přeložka (km 6,95) bude řešena formou mostu – z toho plyne ponížení
nivelety komunikace v okolí tohoto objektu



Bude prověřeno snížení náspu v km 7,0 až 7,4



V k.ú. Chouzovy proběhly v letech 2003 – 2015 komplexní pozemkové úpravy, podle kterých
bude upraveno vedení polních cest (spolupráce obec Chválenice, ŘSD ČR)



Cca v km 9,2 – středotlaký plynovod, dále záměr ČEPS vedení VVN



Stoupací pruhy v km cca 9,6 až 10,3 a 11,7 až 10,8 budou v délkách shodných s předchozí
dokumentací, na jejich ukončení bude pravý jízdní pruh přecházet v pruh odbočovací



Spolu se záznamem z jednání budou zaslány i navrhované situace a podélné profily trasy



Dokumentace bude dopracována na základě vyjádření dotčených obcí a následně bude
svoláno další pracovní jednání (předpoklad přelom května/června – do 5.6.2017)



Termín dalšího jednání a následný rozsah zapracování připomínek bude důvodem posunu
finálního termínu odevzdání na konec června 2017
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