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Výstavba chodník v obci Kloko0ná
P.edm0tem projektu je vybudování komunikace pro p0ší. Celková délka chodník
bude cca 500 m, p.evažující ší.ka 150 cm, plocha cca 750 m2. Chodník je navržen
jako jednostranný.
Za*átek úpravy bude na jiho-západním okraji obce, kde se p.ipravuje záchytné parkovišt0 pro osobní automobily ze spodní návsi. Chodník ší.e 150 cm bude pokra*ovat severo-východním sm0rem, z jihu bude obcházet t.i stávající vzrostlé stromy.
Chodník bude veden v ší.ce 125 cm podél kamenné op0rné zdi ohrani*ující prostor
parkové úpravy obce (naproti restaurace U Sapík), dále v ší.i 150 cm bude sm0.ovat severním sm0rem, podél zvoni*ky a pomníku, až ke stávajícímu dlážd0nému
chodníku. Povede p.ímo, soub0žn0 se silnicí. Stávající plocha nefunk*ní váhy,
v*etn0 asfaltových nájezd bude odstran0na. Strojní - vrchní *ást váhy s p.íst.eškem
zstane zachována. Odstran0no bude i ohrazení z ocelových sloupk a .et0z. Zamezení vjezdu vozidel na travnaté plochy budou zabezpe*ovat silni*ní a sadové
obrubníky. Od stávajícího chodníku ze zámkové dlažby, který zstane zachován,
povede nový chodník na horní náves. Zde bude veden až do prostoru autobusové
zastávky – v*etn0. Dále, v severo-východní *ásti obce je chodník navržen od pozemku OÚ, a bude sm0.ovat východním sm0rem op0t k silnici III/11315. Tento
úsek je navržen v ší.ce 125 cm. U p.*. 55 bude trasa p.evedena na jižní stranu vozovky a dále bude pokra*ovat zatravn0ným pásem podél vozovky v ší.i 150 cm
k p.*. 340/11, kde bude chodník ukon*en.
Konstruk*ní vrstvy chodník budou z mozaikové dlažby v kroužkové skladb0 (žulová mozaika 4/6 štípaná). Dlažba bude upnuta do kamenných obrubník – krajníky
štípané tl. 100 mm, osazených do betonového lože s betonovou bo*ní op0rou.
Obrubník u vozovky bude v úrovni chodníku, nášlap na komunikaci 15 cm.
Rubový (sadový) obrubník bude p.evýšen o 5 cm.

Situa0ní nákres

Cílem projektu je zvýšení bezpe0nosti dopravy pro pší a zajištní bezbariérového
pístupu 0ásti obce s pozitivním vlivem na životní prostedí.
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