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10.1. ÚVOD

Tato kapitola se musí vykládat a chápat ve smyslu usta
novení definic, pokynů a doporučení uvedených v kap. 1 
TKP - Všeobecně.

Kapitola 10 TKP obsahuje ustanovení o zřízení obrub
níků, krajníků, chodníků a dopravních ploch.

Kapitola zahrnuje požadavky na materiály, technologic
ké postupy a zkoušky při provádění prací.

10.1.1. Obrubníky a krajníky

Druh obrubníků nebo krajníků určuje dokumentace 
stavby. Požadavky na obrubníky a krajníky z prefabri
kovaných dílců nebo monolitické z betonu nebo z asfal
tových směsí jsou rovněž určeny dokumentací stavby. 
V či. 10.2. se uvádějí technické a kvalitativní požadavky 
na obrubníky a krajníky. Prefabrikovanými dílci se zde 
rozumí dílce z betonu, různých konglomerovaných smě
sí a přírodního kamene vyrobené ve výrobnách.

Půdorysně zakřivené tvary se vytvoří obloukovými dílci 
(koutovými, nárožními). Pokud to dokumentace dovo
luje, lze nahradit oblouky polygonovými segmenty.

10.1.2. Chodníky a dopravní plochy

Podkladní vrstvy a kryt chodníků a dopravních ploch 
jsou určeny dokumentací. V následujících odstavcích se 
uvádějí technické a kvalitativní požadavky na kryty 
z běžných betonových dlaždic, zámkové dlažby, z dla
žebních kostek z přírodního kamene, z vegetačních díl
ců, z betonu, ze železobetonových dílců, z hutněných 
asfaltových vrstev a litého asfaltu.

10.2. POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

Všechny materiály musí odpovídat požadavkům doku
mentace a musí být odsouhlaseny stavebním dozorem 
před započetím prací.

10.2.1. Obrubníky a krajníky

Prefabrikované obrubníky a krajníky všech typů musí 
splňovat ustanovení ČSN 72 1850. Betonové obrubníky 
a krajníky musí dále vyhovovat bývalé ON 72 3135.

Materiály pro obrubníky z monolitického betonu (beto
nované na místě) musí svými vlastnostmi odpovídat 
kap. 18 TKP a ustanovením ČSN P ENV 206, kap.6, 
zvláště s ohledem na stupeň agresivity prostředí (např. 
vliv chemických rozmrazovacích látek).

Kamenné obrubníky a krajníky musí vyhovovat 
ON 72 1851. Pro konglomerované obrubníky platí při
měřeně bývalá ON 72 3135.

Asfaltové obrubníky se vyrábějí z asfaltového betonu 
nebo litého asfaltu. Jejich kvalita a složení má přiměřeně 
odpovídat ustanovením ČSN 73 6121 pro asfaltový be
ton jemnozrnný pro obrusné vrstvy a ČSN 73 6122 pro 
litý asfalt.

10.2.2. Chodníky a dopravní plochy

Betonová dlažba z běžných dlaždic, zámková dlažba, 
vegetační dílce a železobetonové sil.dílce musí odpoví
dat ustanovením ČSN 73 6131. Dlažební kostky z pří
rodního kamene musí splňovat podmínky ON 72 1815.

Litý asfalt typu LAP (pískový), LAJ (jemnozrnný), LAS 
(střednězrnný) a LAH (hrubozrnný), použitý pro kryt 
chodníků a dopravních ploch, musí svým složením 
a kvalitou odpovídat ČSN 73 6122 a kap.8 TKP.

Asfaltový beton a asfaltový koberec kteréhokoliv typu mu
sí svou kvalitou odpovídat ČSN 73 6121 a kap.7 TKP.

Beton pro kryt chodníků a dopravních ploch musí svým 
složením a kvalitou odpovídat podmínkám stanoveným 
v kap. 18 TKP.

Pro výrobu směsi se použije portlandský nebo jiný ce
ment podle tab.2 ČSN 73 6123 pro vozovky skupiny IV.

10.3. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

Stavební dozor je oprávněn požadovat před zahájením 
prací technologický předpis a u monolitického obrubníku 
případně zkušební pokládku ze stejné směsi a stejným 
technickým vybavením jakého bude použito na stavbě.

10.3.1.Obrubníky a krajníky

10.3.1.1.Obrubníky a krajníky prefabrikované

Osazování obrubníků a krajníků se provádí do zavlhlého 
betonu min.tř.B 12,5, pokud dokumentace stavby ne
určuje jinak a musí splňovat podmínky ČSN 73 2400. 
Tloušťka lože a boční opěra musí odpovídat dokumen
taci. Spáry mezi čely obrubníků a krajníků nesmějí být 
větší než 10 mm a vyplňují se cementovou maltou po
žadovanou dokumentací, která musí vyhovovat poža
davkům ČSN 7361 31-1 a ČSN 72 2430.

Podklad pro osazování musí být pevný, řádně zhutněný.

Prvních 7 dnů po osazení se provádí ošetřování podklad
ního betonu a výplně spár podle ČSN 73 2400.

Při výrobě staveništních prefabrikátů se postupuje podle 
kap. 18 TKP.

10.3.1.2.Obrubníky a krajníky monolitické

Podklad pro betonáž musí být pevný, řádně zhutněný 
v souladu s ČSN 72 1006.

Monolitické obrubníky a krajníky mohou být betonová
ny speciálním finišerem nebo do bednění. Tvar bednění 
udává dokumentace, materiál bednění musí zaručovat 
hladké lícní plochy, podrobnosti stanovuje kap. 18 TKP.

Hutnění se provede běžnými hutnícími metodami tak, 
aby beton byl zpracován v celé tloušťce. Povrch musí být 
po zhutnění rovný a uzavřený.

Pracovní záběr musí končit výhradně pracovní spárou. 
Kontrakční spáry jsou kolmé k podélné ose obrubníku 
nebo krajníku a zřizují se ve vzdálenostech stanovených 
dokumentací. Vzdálenost spár však nesmí být větší než
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2,5 m a v případě kdy je obrubník proveden podél ce- 
mentobetonového krytu, musí být spáry obrubníků 
shodné se spárami přilehlé vozovky.

Úpravu a výplň spár předepisuje dokumentace. Pokud 
jsou spáry řezány diamantovými kotouči nebo vytvoře
ny vibračním nožem v čerstvém betonu o šířce do 3 mm, 
nemusí být tyto spáry utěsněny, pokud to ZTKP nebo 
dokumentace ve zvláštních případech nevyžaduje.Vý- 
plň spár musí být provedena ke spokojenosti stavebního 
dozoru.

Ošetřování betonu se provádí podle kap. 18 TKP.

10.3.1.3. Obrubníky asfaltové

Pokládka asfaltových obrubníků se provede speciálním 
finišerem. Obalovaná směs při pokládce musí mít teplo
tu min.l40°C. Obrubníky jsou pokládány na ložnou 
nebo obrusnou asfaltovou vrstvu vozovky opatřenou 
spojovacím postřikem.

Asfaltové obrubníky se kladou bez dilatačních spár. 
Pracovní záběr musí končit svislou plochou kolmou 
k podélné ose obrubníku. Před další pokládkou se styčná 
plocha prohřeje, aby bylo zaručeno dokonalé spojení 
starého a nového materiálu. Obrubníky musí být dobře 
zhutněny v celém svém průřezu, povrch musí být bez 
trhlin, děr nebo otvorů.

Obrubníky z litého asfaltu (LA) se kladou po vrstvách 
v max.tl.50 mm do bednění.

Provedení asfaltových obrubníků se musí řídit technolo- 
gickým předpisem vypracovaným zhotovitelem 
a schváleným stavebním dozorem.

10.3.2. Chodníky a dopravní plochy

Pro kryt a podkladní vrstvy platí zásady uvedené 
v TP 78 - Katalog vozovek pozemních komunikací.

10.3.2.1. Kryt dlážděný

Způsob pokládky betonové dlažby a kamenné dlažby 
stanoví ČSN 73 6131-1.

Pro zřizování dlažeb libovolných typů platí příslušná 
ustanovení ČSN 73 6131-1, kap.9 TKP a Typizační 
směrnice „Dlážděné kryty vozovek, dopravních ploch 
a nemotoristických komunikací“.

Speciální dlažby se provedou podle technologického 
předpisu zhotovitele, který podléhá schválení stavební
ho dozoru.

Vegetační dílce se osazují podle dokumentace. Osazené 
dílce se zasypou ornici, zatrávní. Zhotovitel ošetřuje 
hotovou úpravu do předání prací. Postupuje se podle 
ČSN 73 6131-3. Ložní vrstva se upraví v mezích povo
lených tolerancí. Na soudržném podloží se navrhuje 
podkladní vrstva nebo mřížková geotextilie. Vlastní 
podloží musí být vyrovnáno tak, aby na pláni nebyly 
žádné nerovnosti a zlomy a zhutní se podle 
ČSN 72 1006.

Montáž silničních dílců se provádí podle zásad uvede
ných v ČSN 73 6131 -2 a TP Železobetonové panely pro

provizorní vozovky. Silniční dílce se ukládají na urov
naný podklad, podle dokumentace, převážně z nestme- 
lených materiálů (ČSN 73 6126). Podloží (pláň) musí 
být upraveno do min. příčného sklonu 4 % a zhutněno 
podle ČSN 72 1006. Spáry mezi panely se vyplní ve 
shodě s dokumentací drobným kamenivem tř.C podle 
ČSN 72 1512, kamenivem s pojivém, asfaltovou záliv
kou nebo cementovou maltou.

10.3.2.2. Kryt z asfaltové směsi

Pro litý asfalt platí ustanovení ČSN 73 6122 a kap.8 
TKP.

Pro kryty z asfaltových vrstev platí ustanovení 
ČSN 73 6121 a kap.7 TKP.

Asfaltová vrstva se pokládá na zhutněný podklad.

Rozprostírání, ostatní podmínky pokládky a způsob hut
nění budou uvedeny v technologickém předpisu zhoto
vitele, který musí schválit stavební dozor. Ručního 
rozprostření může být použito pouze se svolením sta
vebního dozoru.

10.3.2.3. Cementobetonový kryt

Provádění krytů chodníků a dopravních ploch cemento- 
betonovým krytem se řídí ustanoveními ČSN 73 6123 
a kap.6 TKP platnými pro vozovky skupiny IV.

Betonáž se provádí finišerem nebo ručně na řádně zhut
něný podklad z drceného nebo těženého kameniva.

Vzdálenost a rozmístění dilatačních spár a oddělovací 
vložky určuje dokumentace. Po dosažení stáří betonu 28 
dnů je nutné spáry utěsnit. Po odsouhlasení se stavebním 
dozorem lze použít pro těsnění spár zálivky za horka, tmely 
za studená, případně pružné prefabrikované vložky.

Prvých 7 dnů po skončení betonáže je nutné provádět 
ošetřování betonu podle ČSN 73 6123.

10.4. DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

10.4.1. Dodávka

Všechen dodaný materiál musí mít dokumentací přede
psanou kvalitu dokladovanou osvědčením o jakosti ne
bo certifikátem autorizované zkušebny, podle 
příslušných předpisů.

10.4.2. Skladování

Prefabrikáty dodávané i staveništní musí být skladová
ny na upravených plochách tak, aby nedošlo k jejich 
poškození.

10.4.3. Průkazní zkoušky

Průkazní zkoušky zajišťuje zhotovitel a provedou se při
měřeně k rozsahu prací a významu stavby v počtu sta
noveném v ZTKP.
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Osvědčení o jakosti nebo certifikát u stavebních dílců 
a kamenných prvků se považují za průkazné zkoušky 
pokud ZTKP nestanoví jinak.

10.4.3.1. Betony

Pokud budou průkazní zkoušky stavebním dozorem po
žadovány, provedou se podle kap.l 8 TKP.

V případě, že průkazní zkoušky nebudou vyžadovány, 
musí být zhotovitelem předloženy receptury betonu ja
kož i další informace, nutné k posouzení vhodnosti 
z hlediska kvalitativních požadavků, k odsouhlasení 
stavebnímu dozoru.

10.4.3.2. Asfaltové směsi

Průkazní zkoušky asfaltových směsí a LA se provedou 
přiměřeně v souladu s kap.7 a 8 TKP a ČSN 73 6121 
a ČSN 73 6122.

10.4.3.3. Cementobetonové kryty

Postupuje se přiměřeně podle ustanovení ČSN 73 6123 
pro vozovky sk. IV a kap.6 TKP.

10.5. ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ
A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

Kontrolní zkoušky jsou zkoušky stavebních materiálů, 
směsí a hotových vrstev, které zhotovitel provádí za 
účelem prokazování shody s vlastnostmi předepsanými 
smluvními požadavky a s průkazními zkouškami.

Zhotovitel musí zkoušky provádět během výroby, po
kládky a po dokončení vrstev s potřebnou pečlivostí 
a v požadovaném rozsahu.

Protokoly zkoušek se evidují v laboratorním deníku, 
který je součástí stavebního deníku a předkládají se sta
vebnímu dozoru.

Odběr vzorků a kontrolní zkoušky betonu na místě be
tonovaných obrubníků se provádí podle kap. 18 TKP a to 
přiměřeně významu a rozsahu prováděných prací v čet
nosti uvedené v ZTKP.

Pro chodníky a dopravní plochy z betonu prováděné 
podle ČSN 73 6123 platí pro odběr vzorků a zkoušky 
přiměřeně ustanovení této normy a kap.6 TKP.

Odběr vzorků, zkoušky asfaltových vrstev a LA se pro
vádí přiměřeně významu a rozsahu prováděných prací 
stanovené ČSN 73 6121-tab.l4, ČSN 73 6122-tab.l4 
a kap.7 a 8 TKP, na vzorcích asfaltových směsí podle 
ČSN 73 6160.

Zkoušení asfaltových obrubníků se provádí stejným 
způsobem a ve stejném rozsahu jako u plošných úprav 
z asfaltových směsí. Stupeň zhutnění se nezjišťuje.

Výsledky zkoušek je třeba předložit stavebnímu dozoru. 
Z výsledků všech provedených zkoušek připraví zhoto
vitel zprávu, kterou přiloží k žádosti o zahájení přejíma
cího řízení.

Žádná konstrukce, vrstva nebo konstrukční část nesmí 
být zakryta bez souhlasu stavebního dozoru. Zhotovitel

musí umožnit stavebnímu dozoru zkontrolovat jakouko
liv část provedených prací, které mají být zakryty, nebo 
které se dostanou dalším stavebním postupem mimo 
dohled stavebního dozoru. Zhotovitel sdělí stavebnímu 
dozoru plánovaný termín zakrytí určité části provede
ných prací.

Četnost zkoušek stanoví ZTKP.

10.6. PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Polohové a výškové umístění obrubníků prefabrikova
ných i monolitických musí odpovídat dokumentaci s to

lerancí ±10 mm. Průběh viditelných hran musí být 
plynulý bez viditelných nerovností a ke spokojenosti 
stavebního dozoru. Obloukové části prefabrikovaných 
obrubníků a obrubníků betonovaných do přímých forem 
lze nahradit přímými úseky, jejichž délku předepíše 
dokumentace nebo ji určí stavební dozor. V tom případě 
se povolená odchylka vztahuje na vytvořené lomové 
body.

Rovnost dokončeného povrchu chodníků a dopravních 
ploch se kontroluje v podélném směru a u ploch v libo
volném směru latí délky 4,0 m a v příčném směru latí 
délky 2 m, podle ČSN 73 6175. Hloubka nerovností pod 
volně položenou latí nesmí překročit příslušné hodnoty 
podle ČSN 73 6121, 22, 23, 31 a kap.6, 7, 8 a 9 TKP. 
Odchylka příčného sklonu předepsaného dokumentací 
nesmí být větší než 0,5 %, v žádném případě však nesmí 
dojít k vytváření kaluží (musí být zajištěn odtok vody). 
Dlážděné kryty chodníků a dopravních ploch musí vy
hovovat podmínkám stanoveným ČSN 73 6131-1, kryty 
z asfaltových vrstev ČSN 73 6121, kryty z LA 
ČSN 73 6122 a cementobetonové kryty ČSN 73 6123.

Odchylka tloušťky krytových a podkladních vrstev ne
smí překročit hodnoty předepsané příslušnou ČSN 
a TKP, podle které byla vrstva zřízena.

10.7. KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Pro pokládku dlažeb a obrubníků platí ustanovení kap.9 
TKP a pro betonáže ustanovení ČSN 73 6123 a kap. 18 
TKP.

Jestliže je z různých důvodů nutné betonovat v nepříz
nivých klimatických podmínkách, je nutné beton ochrá
nit (ČSN 73 6123 a kap. 6 TKP). Betonáž včetně 
ochrany podléhá schválení stavebního dozoru.

Dlažbu do lože z nestmelených materiálů lze provádět 
pouze tehdy, neklesne-li noční i denní teplota pod bod 
mrazu a současně za podmínky, že podklad, na který je 
kladena, není promrzlý.

Podmínky pokládky asfaltových obrubníků a asfalto
vých vrstev chodníků a dopravních ploch se řídí ustano
veními ČSN 73 6121 a kap.7 TKP. Teploty ovzduší jsou 
uvedeny v tab.9 této normy. Pro litý asfalt platí 
ČSN 73 6122 a kap. 8 TKP. Nesmí být dále pokládány 
za deště nebo je-li na podkladu souvislý vodní film, sníh 
nebo led.
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10.8. ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

Při odsouhlasování a převzetí prací kontroluje stavební 
dozor rozsah, kvalitu a způsob provedení prací, který 
musí odpovídat požadavkům smlouvy o dílo. Kvalita 
provedených prací musí odpovídat příslušným ustano
vením této kapitoly. Zkoušky dokončených prací se 
provádějí v rozsahu stanoveném touto kapitolou TKP, 
případně ZTKP.

Se žádostí o zahájení přejímacího řízení předá zhotovitel 
stavebnímu dozoru zprávu o hodnocení kvality prací. Její 
součástí je přehled všech měření a výsledků zkoušek.

Odsouhlasení těch částí stavby, které budou po jejím 
dokončení nepřístupné, musí být provedena před jejich 
zakrytím.

Objednatel připraví k přejímacímu řízení vlastní celko
vé hodnocení jakosti provedených prací a kopii předá 
zhotoviteli a následnému správci. Podkladem pro hod
nocení je zpráva o hodnocení kvality vypracovaná zho
tovitelem a závěry stavebního dozoru k činnosti 
zhotovitele a výsledky zkoušek a měření objednatele.

10.9. SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Není požadováno.

10.10. EKOLOGIE

Obecné požadavky jsou uvedeny v kap. 1 TKP. Zvláštní 
požadavky nejsou požadovány (nebo se nestanovují).

Při provádění prací musí být dodrženy podmínky stano
vené dokumentací a stavebním povolením. Zvláštní po
zornost musí být věnována otázce hlučnosti při nasazení 
stavebních strojů s přihlédnutím k charakteru okolní zá
stavby.

Při pracích na staveništi je povinností zhotovitele při ma
nipulaci se škodlivými látkami a následně při zneškodnění 
odpadů postupovat zejména v souladu s nařízením vlády 
513/92 Sb. a zákonem 138/73 Sb. a 238/91 Sb.

10.11. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

10.11.1. Související normy

ČSN 72 1006 -1994 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
- oprava 7/1994

CSN 72 1800-1987

CSN 72 1810-1986

ON 72 1815-1988 
ČSN 72 1820-1990

Přírodní stavební kámen pro kame
nické výrobky (1.1.1989)
- Technické požadavky (1.1.1989)
- změna a (1.4.1990)
Prvky z přírodního kamene pro 
stavební účely.
Společná ustanovení. (1.11.1987) 
Dlažební kostky (1.6.1989) 
Obkladové a dlažební desky z pří
rodního stavebního kamene. 
(1.1.1991)

ČSN 72 1850-1967 Obrubníky a krajníky. Společná 
ustanovení (1.1.1969)

- změna a (8.-9.1978)
- změna b (7.-8.1987)

ON 72 1851-1966 Kamenné obrubníky a krajníky 
(1.1.1969)

- změna a (1.11.1977)
- změna b (1.10.1978)

ČSN 72 2430-1992 Malty pro stavební účely
ČSN 72 3000-1986 Výroba a kontrola betonových 

stavebních dílců. Společná usta
novení. (1.2.1987)

ON 72 3135-1966 Betonové obrubníky a krajníky.
Technické požadavky (1.1.1969)

ČSN 72 3210-1973 Betonové prefabrikáty. Betono

vé dlaždice (1.5.1974)
- změna a (1.2.1980)

CSN 73 0802 

ČSN 73 0804 

ČSN 73 2400

1995

-1995

'-1986

CSN 73 2480 

ČSN 73 6056 

ČSN 73 6101

-1987

-1985

CSN 73 6110

CSN 73 6114

CSN 73 6121-1994

CSN736122 
ČSN 73 6123

CSN 73 6124-1994 

ČSN 73 6125-1994

CSN 73 6126 
ČSN 73 6127 
ČSN 73 6128 
ČSN 73 6129 
ČSN 73 6130

CSN 73 6131-1994

Požární bezpečnost staveb. Ne
výrobní objekty 
Požární bezpečnost staveb. Vý
robní objekty
Provádění a kontrola betono
vých konstrukcí (1.1.1989)

- změna a (1.1.1988)
- změna b (1.10.1989)
- změna c (1.4.1991)
- změna 4 (11/1992)
-1994 Provádění a kontrola montova

ných betonových konstrukcí 
Odstavné a parkovací plochy sil
ničních vozidel (1.8.1988) 
Projektování silnic a dálnic 
(1.7.1986)

- změna a (1.10.1988)
- změna 2 (3/92)
- změna 3 (8/94)
- změna 4 (8/95)
■ 1986 Projektování místních komuni

kací (1.7.1987)
- změna 1 (6/95)
-1995 Vozovky pozemních komuni

kací. Základní ustanovení pro 
navrhování
Stavba vozovek-Hutněné asfalto
vé vrstvy
Stavba vozovek-Lité asfalty 
Stavba vozovek-Cementobetono- 
vé kryty
Stavba vozovek-Kamenivo stme
lené hydraulickým pojivém 
Stavba vozovek-Stabilizované 
podklady
Stavba vozovek-Nestmelené vrstvy 
Stavba vozovek-Prolévané vrstvy 
Stavba vozovek-Vtlačované vrstvy 
Stavba vozovek-Postřiky a nátěry 
Stavba vozovek-Emulzní kalové 
vrstvy
Stavba vozovek-Dlažby a dílce

1994
1994

1994
-1994
-1994
-1994
-1994

- část i Kryty z dlažeb
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CSN 73 6175-1995

- část 2 Kryty ze silničních dílců
- část 3 Kryty z vegetačních dílců 

ČSN 73 6160-1986 Zkoušení silničních živičných

směsí (1.3.1988)
ČSN 73 6172-1994 Odběr, měření a zkoušení vzor

ku z krytů cementobetonové vo
zovky
Měření nerovnosti povrchu vo
zovek

ČSN 73 6177-1996 Měření a hodnocení protišmyko

vých vlastností povrchů vozovek 
ČSN 74 4507-1981 Zkušební metody podlah. Stano

vení protikluzných povrchů pod
lah (1.5.1981)

ČSN ISO 9690-1994 Klasifikace podmínek agresivní- 

(73 1215) ho prostředí působícího na beton
a železobetonové konstrukce 

ČSN P ENV 206-1992 Beton. Vlastnosti, výroba,
(73 2403) ukládání a kritéria hodnocení

10.11.2.Související předpisy

Zákon č.50/176 Sb. Stavební zákon ve znění zákona 
č. 137/82 Sb., 103/90 Sb.,
425/90 Sb., č.262/92 Sb. 
a 43/94 Sb.

Nařízení vlády č.513/92 Sb. o podrobnostech nakládá
ní s odpady

Vyhláška č. 174/94 Sb., kterou se stanoví obecné tech
nické požadavky zabezpečující 
užívání staveb osobami s omeze
nou schopností pohybu a orien
tace

Vyhláška č.48/82 Sb., kterou se stanoví základní po
žadavky na zajištění bezpeč
nosti práce a technických zaříze
ní ve znění vylil.č.324/90 Sb. 
a č.207/91 Sb.

Vyhláška č.324/1990 Sb., Vyhláška o bezpečnosti
práce a technických zařízení při 
stavebních pracích 
Dlážděné kryty vozovek, do
pravních ploch a nemotoristic- 
kých komunikací (Studijní a ty
pizační ústav 1.5.1992) 
Železobetonové panely pro provi

zorní vozovky (Studijní a typi
zační ústav 1.5.1992)
Katalog vozovek pozemních ko
munikací (1.1.1996).

TSm

TP

TP 78
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