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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Název stavby: SPLAŠKOVÁ KANALIZACE HORNÍ ŽĎÁR - POLÍKNO 
  
b) Místo stavby:  
  
Kraj: Jihočeský 
  
Katastrální území: k.ú. Políkno u Jindřichova Hradce (660698) 

k.ú. Horní Žďár u Jindřichova Hradce (660701) 
k.ú. Jindřichův Hradec (660523) 

  
Parcelní čísla dotčených 
pozemků 

viz C.2.4 Majetkoprávní elaborát 

  
c) Předmět dokumentace: 
 
Charakteristika stavby: Nová stavba - výstavba oddílné splaškové kanalizace 
  
Odvětví: Vodní hospodářství 
  
Stupeň dokumentace: Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění 

stavby (DUR) 

 
Projektová dokumentace řeší odkanalizování místních částí Jindřichova Hradce – m.č. 
Políkno a m.č. Horní Žďár.  
V řešeném území je navržena výstavba splaškové kombinované kanalizace – gravitační 
kanalizace a několik tlakových větví je doplněno o 5 centrálních čerpací stanice a výtlaky. 
Splaškové vody budou výtlakem napojeny na stávající výtlak v Jindřichově Hradci. Odpadní 
vody tak budou čištěny na ČOV Jindřichův Hradec. 
V m.č. Horní Žďár jsou v současné době v provozu 3 lokální čistírny odpadních vod – ty 
budou zrušeny a nátoky budou přepojeny na nově navrhovanou kanalizaci. 
Přechod výtlaku přes Nežárku bude realizován zavěšením izolovaného potrubí na mostní 
konstrukci. 
 

Inženýrský 
objekt 

Název inženýrského objektu 
DN 

(mm) 
Materiál Délka (m) 

IO 01 Gravitační kanalizace 250-300 PVC SN 12 4532,4 

IO 02 Tlaková kanalizace 50-80 PE 100 RC, SDR 11 511,4 

IO 03 Výtlaky 80-100 PE 100 RC, SDR 11 5159,6 

IO 04 Čerpací stanice odpadních vod - - 5 ks 

IO 05 Přípojky NN pro ČS - - 5 ks 

IO 06 
Kanalizační přípojky (gravitační 
/ tlakové) 

150-200 PVC SN 12 cca 154 

d40 PE 100 RC, SDR 11 cca 8 
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Na stavbu bude napojeno v m.č. Políkno cca 185 obyvatel a z m.č. Horní Žďár 240 obyvatel. 
Při spotřebě produkci odpadních vod 100 l/os/den bude denní produkce odpadních vod cca 
42,5 m3. 
Provozovatel dle provozních zkušeností předpokládá cca 50% nátoku balastních vod. 
Výsledná denní produkce odpadních vod na ČOV Jindřichův Hradec bude cca 64 m3. 

A.1.2 ÚDAJE O ŽADATELI 

Investor:   Město Jindřichův Hradec 
Městský úřad Jindřichov Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 
Jindřichův Hradec 
tel: +420 384 351 194 
e-mail: meu@jh.cz 
IČO: 00246875 

 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

a) Zpracovatel projektu: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
Adresa: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov 
IČO 47116901 
  
b) Hlavní inženýr projektu:  Ing. Miloš Hoferka 
číslo autorizace: 0013412 
obor autorizace: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLIGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

A.2.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

 

IO Název Materiál DN / d 
Délka 
[m] 

IO 01 

A PVC SN12 300 844,4 

A-1 PVC SN12 300 254,4 

A-1-1 PVC SN12 250 12,7 

A-2 PVC SN12 250 52,4 

A-3 PVC SN12 250 44,5 

AB PVC SN12 300 166,3 

AB-1 PVC SN12 250 84,2 

AB-1-1 PVC SN12 250 41,9 

AB-2 PVC SN12 250 129,2 

AC PVC SN12 300 182 

AC-1 PVC SN12 300 104,9 

AC-1-1 PVC SN12 300 18,0 

AC-2 PVC SN12 300 3,3 



SPLAŠKOVÁ KANALIZACE HORNÍ ŽĎÁR - POLÍKNO 

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 
A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva   

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________  
 

Zakázka 4003/002 2022 str. 7 
 

A-4 PVC SN12 300 229,7 

A-4-1 PVC SN12 300 62,2 

A-5 PVC SN12 300 193,3 

A-6 PVC SN12 250 71,1 

B PVC SN12 300 470,5 

B-1 PVC SN12 300 474,5 

B-1-1 PVC SN12 250 45,7 

B-2 PVC SN12 300 141,2 

B-3 PVC SN12 250 49,5 

B-4 PVC SN12 250 44 

C PVC SN12 300 372,1 

C-2 PVC SN12 300 73,5 

C-3 PVC SN12 300 104,3 

C-4 PVC SN12 300 36,2 

C-6 PVC SN12 250 30,4 

D PVC SN12 300 116,5 

D-1 PVC SN12 250 79,5 

IO 02 

AC-2 PE100 RC SDR11 50x4,6 250,7 

B-2 PE100 RC SDR11 50x4,6 101,5 

C-1 PE100 RC SDR11 50x4,6 68,7 

C-5 PE100 RC SDR11 50x4,6 90,5 

IO 03 

V1 PE100 RC SDR11 110x10,0 4614,5 

V2 PE100 RC SDR11 90x8,2 133,7 

V3 PE100 RC SDR11 90x8,2 6,4 

V4 PE100 RC SDR11 110x10,0 321,7 

V5 PE100 RC SDR11 90x8,2 83,3 

IO 04 

ČS1 

ČS2 

ČS3 

ČS4 

ČS5 

IO 05 Přípojky NN pro ČS 

IO 06 
cca 154 

ks 
PVC SN12 150-200 - 

IO 07 cca 8 ks PE100 RC SDR11 40x3,7 - 

 

A.2.2 ROVOZNÍ SOUBORY 

 
Provozní soubor Název provozního souboru 

PS.01 Čerpací stanice 1 
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PS.02 Čerpací stanice 2 

PS.03 Čerpací stanice 3 

PS.04 Čerpací stanice 4 

PS.05 Čerpací stanice 5 

 
PS 0x.1 Strojně technologická část 
PS 0x.2. Elektrotechnologická část 
 
Přípojky elektrické energie pro čerpací stanice budou řešeny v dalším stupni 
projektové dokumentace. 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

1. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, 
2. Územní plán Města Jindřichův Hradec, 
3. Katastrální mapa 
4. Geodetické zaměření obce, Bébr 03/2019 
5. webové stránky města Jindřichův Hradec 
6. Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 
7. ČSN 73 3050 Zemní práce 
8. ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení 
9. ČSN DIN 189204 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 

činnostech. 
10. ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky 
11. ČSN 75 6110 – Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek 
12. ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
13. ČSN 75 6909/Z1 – Zkoušky vodotěsnosti stok 
14. podklady výrobců navržených materiálů 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území 

Řešené území se nachází ve východní části Jihočeského kraje, jižně od města 
Jindřichův Hradec na území místních částí Políkno a Horní Žďár. Území se nachází 
na rozhraní Třeboňské pánve a Křemešnické vrchoviny. Obě místní části jsou 
tvořeny typickou venkovskou zástavbou. V obou místních částech je potenciál 
rozšíření zástavby.  
 
Políkno 
Místní část města Jindřichův Hradec Políkno leží přibližně 3,5 km jihozápadním 
směrem od Jindřichova Hradce. Nachází se v nadmořské výšce 490 – 550 m n. m. 
Ve východní části obce se nachází rybník Bezděkov, který odděluje starou typicky 
vesnickou zástavbu od nové rozrůstající se zástavby v severní části Políkna. V obci 
se nachází malá vodní nádrž situovaná u stanice dobrovolných hasičů. Z lokality 
vytéká jeden občasný bezejmenný tok. Obcí prochází dvě komunikace III. třídy 
s označením III/14811 a III/14814.  
 
Horní Žďár 
Místní část Horní Žďár leží přibližně 2,5 km jižním směrem od Jindřichova Hradce. 
Nachází se v nadmořské výšce 450 – 480 m n. m. Tok Nežárka protéká od severu 
k jihu skrz Horní Žďár. V centrální části most překlenuje most Nežárku a je spojnicí 
dvou částí obce. Ve východní části obce se nachází několik malých vodních nádrží, 
které jsou umístěny na drobných vodních tocích. Zástavba je v lokalitě mírně 
roztroušená. Nová zástavba se nachází v okolí místní komunikace směrem do obce 
Dolní Pěna a v severní části u místní komunikace směrem do Jindřichova Hradce.  
Obcí prochází silnice 1/34 od Jindřichova Hradce směrem do Třeboně.  
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Obrázek 1 Přehledná situace zájmového území 
 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Návrh kanalizace je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 

Žádné vydané výjimky z obecných požadavků na využívání území nebyly vydány.  

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 
zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

V rámci projednání projektové dokumentace uplatnily dotčené organizace podmínky pro 
provádění stavby. 

Veškeré podmínky jsou buď zapracovány do dokumentace a navrhované řešení je jejich 
výsledkem nebo budou dodrženy v průběhu výstavby. 
 
Vyjádření jednotlivých správců sítí jsou uvedena v dokladové části této projektové 
dokumentace. Jednotlivé podmínky dotčených orgánů byly do projektové dokumentace 
zapracovány.  

Horní Žďár 
Políkno 
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e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Geodetické zaměření 
V rámci projektu bylo provedeno geodetické doměření lokality a to v trase připravovaných 
kanalizačních stok v intravilánu místních částí. 
Stavební řešení je zakresleno do výkresu se souřadným systémem JTSK, výškový systém 
Balt po vyrovnání. 
 
Inženýrsko-geologický průzkum 
Bude proveden v dalším stupni projektové dokumentace. 
 
Při provádění výkopů lze stabilitu stěn výkopů zajistit vyspádováním nebo pažením výkopů 
se svislými stěnami. Vzhledem k charakteru stavby lze předpokládat provádění výkopů se 
svislými stěnami. Výkopy se svislými stěnami doporučujeme zajistit pažícími boxy.  
 
Průzkum podzemních zařízení 
V projektu byly v maximální míře využity stávající podklady a provedené geodetické 
zaměření trasy, včetně dostupných inženýrských sítí. 
 
Byl proveden průzkum podzemního zařízení, jehož výsledkem jsou orientační zákresy 
v situacích. 
 
Projektant upozorňuje na nutnost vytýčení skutečného průběhu podzemního zařízení 
v terénu jednotlivými správci ještě před zahájením výkopových prací. 

 
V místech křížení je nutno ověřit výškovou polohu a umístění podzemního zařízení např. 
ručně kopanými sondami. Výkopové práce v místě střetu s podzemním zařízením budou 
prováděny ručně. 
 
 
V současné době se v místě stavby vyskytují stávající inženýrské sítě: dešťová kanalizace, 
splašková kanalizace, vodovod, telekomunikační kabely, silové kabely NN a VN, kabely 
veřejného osvětlení, plynovod, teplovod. 
 
Zákresy podzemních zařízení jsou pouze orientační. Poskytnuté orientační podklady jsou 
přiloženy v dokladové části a zaneseny v situacích.  
 
Pro potřeby projektové dokumentace nebyly provedeny kopané sondy na ověření 
hloubkového uložení jednotlivých vedení. 
Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí vytyčení všech podzemních zařízení 
jednotlivými správci a v rámci realizace zhotoviteli doporučujeme ověřit jejich vedení 
pomocí ručně kopaných sond.  
Před záhozem odkrytých zařízení bude přizván příslušný správce ke kontrole způsobu 
uložení potrubí či kabelů. 
 
Všechna zjištěná podzemní zařízení jsou orientačně zakreslena v situacích a podélných 
profilech. 
 
Při provádění prací v ochranných pásmech jednotlivých sítí je nutné práce provádět se 
zvýšenou obezřetností, použít vhodné mechanismy, příp. výkop provádět ručně. Dotčené 
sítě musí být zajištěny proti poškození, podepřeny, vyvěšeny apod. Křížení se všemi sítěmi 
respektuje ustanovení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
Provádění prací musí respektovat podmínky jednotlivých správců sítí. 
Při stavbě nebudou zasaženy známé kulturní památky ani chráněné objekty.  
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Dle zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o 
vodovodech a kanalizacích) ze dne 10. července 2001, je ochranné pásmo vymezeno 
vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky 
na každou stranu  
– u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm činí 1,5 m (při hloubce 
potrubí větší než 2,5 m se ochranné pásmo rozšiřuje na každou stranu o 1 m). 
– u vodovodních řadů a kanalizačních stok od průměru 500 mm (včetně) činí 2,5 m (při 
hloubce potrubí větší než 2,5 m se ochranné pásmo rozšiřuje na každou stranu o 1 m). 
 
V tomto ochranném pásmu je možné provádět jakoukoliv stavební činnost pouze se 
souhlasem správce zařízení.  
 
Hydrogeologický průzkum 
Nebyl prováděn. Lze předpokládat, že v řešené lokalitě v období výstavby nebude vliv 
podzemní vody podstatným parametrem technologie stavby.  
 
Stavebně historický průzkum 
Nebyl prováděn. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba kanalizace se přímo nedotýká kulturních památek. Při stavbě nebudou zasaženy 
známé kulturní památky ani chráněné objekty. 
 
Dle zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o 
vodovodech a kanalizacích) ze dne 10. července 2001, je ochranné pásmo vymezeno 
vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky 
na každou stranu  
– u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm činí 1,5 m (při hloubce 
potrubí větší než 2,5 m se ochranné pásmo rozšiřuje na každou stranu o 1 m). 
– u vodovodních řadů a kanalizačních stok od průměru 500 mm (včetně) činí 2,5 m (při 
hloubce potrubí větší než 2,5 m se ochranné pásmo rozšiřuje na každou stranu o 1 m). 

 
Stavba se dotýká ochranných pásem podzemních a nadzemních zařízení správců 
uvedených výše. V tomto ochranném pásmu je možné provádět jakoukoliv stavební činnost 
pouze se souhlasem správce zařízení. 
 
Při provádění prací v ochranných pásmech jednotlivých sítí je nutné práce provádět se 
zvýšenou obezřetností, použít vhodné mechanismy, příp. výkop provádět ručně. Dotčené 
sítě musí být zajištěny proti poškození, podepřeny, vyvěšeny apod. Křížení se všemi sítěmi 
respektuje ustanovení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
Provádění prací musí respektovat podmínky jednotlivých správců sítí. 
 
Protože se jedná o území s potenciálními možnými archeologickými nálezy, v souladu se 
zněním zákona č.20/1987 Sb. O státní památkové péči, zák.č.242/1992 Sb., zák.č.50/1976 a 
jeho novel a dalších zákonných norem je třeba dodržet tyto podmínky: 

• oznámit v době záměru stavební činnost Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit 
jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického 
průzkumu, o jehož podmínkách je povinen investor uzavřít dohodu s oprávněnou 
organizací. 

• o archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, 
musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu, nebo nejbližšímu muzeu.  

 
Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa. 
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g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území.  
Část stavby v m.č. Horní Žďár se bude nacházet v záplavovém území. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je 
povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná 
prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň, 
důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat 
jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. Prašnost bude minimalizována čištěním 
a případným kropením staveniště. 
 
Veškeré stavební práce budou prováděny podle platných bezpečnostních předpisů, směrnic, 
výnosů, vyhlášek, zákonných ustanovení a norem, zvláštní pozornost je třeba věnovat 
provádění prací v ochranných pásmech inženýrských sítí stávajících i nových. 
Správně provedená stavba nebude mít po svém dokončení vliv na okolní stavby a pozemky, 
ani na odtokové poměry v území. 
 
V každém případě je třeba zachovat přístup obyvatelům, vozidlům hasičů, policie, 
zdravotnické pomoci a příp. zásobování. Realizovaná stavba bude mít po svém dokončení 
na životní prostředí kladný vliv. Realizovaná stavba kanalizace nebude produkovat žádný 
odpad. 
Odstranění nebo omezení očekávaných nepříznivých vlivů 
Při realizaci stavby lze omezit nepříznivé vlivy následovně: 

• V zastavěné části budou výkopy prováděny v kratších úsecích. 

• Ve stísněných prostorových podmínkách při provádění omezit mechanizaci 
Povrchy dotčeného území budou uvedeny do původního stavu bezprostředně po dokončení 
montáže, zkoušce vodotěsnosti a zásypu. 
 
Stavba splaškové kanalizace nezmění stávající odtokové poměry. Území obce je 
odvodňováno přes uliční vpusti do dešťové kanalizace, případně systémem příkopů. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba kanalizace nemá zvláštní požadavky na demolice. Po výstavbě kanalizace budou 
zrušeny 3 lokální čistírny odpadních vod. 
 
Trasa kanalizace je vedena převážně ve zpevněných plochách komunikací.  
Trasa výtlaku z Horního Žďáru do Jindřichova Hradce je vedena v souběhu se státní 
komunikací v zeleném pásu – toto vedení si vyžádá kácení a mýcení náletových dřevin a 
stromů. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 
půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Doba výstavby žádného stavebního objektu kanalizace nepřesáhne 1 rok. Není proto nutné 
žádat o vyjmutí ze ZPF v místech, kde je stoka vedena přes trvalý travní porost případně 
ornou půdu a zahradu.  
Pro všechny inženýrské objekty kanalizace není předpokládán trvalý zábor. Část 
kanalizačních stok se nachází na zatravněných pozemcích.  
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Po provedení stavebních prací budou povrchy uvedeny do původního stavu. Sejmutí ornice 
se předpokládá na všech úsecích, které jsou situovány v plochách s trvalým zatravněním. 
Sejmutí ornice bude provedeno do hloubky 0,2 m + 0,1 m odstranění drnu. Zpětně pak tato 
ornice bude ve stejných úsecích rozprostřena. 

 
Stavba musí být prováděna tak, aby nezasáhla blíže jak 2,5 m od kmenů vzrostlých stromů a 
nebyl tak porušen podstatným způsobem kořenový systém. Při provádění zemních prací 
bude postupováno podle doporučení ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech. Podle § 7 zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně 
přírody a krajiny je nutno veškeré dřeviny chránit před poškozením. 

 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 
k navrhované stavbě 

Možnost napojení na stávající dopravní infrastrukturu 
Stavba je přístupná po veřejných komunikacích. 
Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávajících státních silnicích a místních 
komunikacích.  
Pro dopravu rozhodujících materiálů lze využít zejména stávajících státních silnicích a 
místních komunikacích. Pro dopravu rozhodujících materiálů lze využít zejména silnici I. třídy 
č. 34 a dále silnici III. třídy č. 14811 a 14814 a sítí místních komunikací v obci s asfaltovým 
povrchem a přímo v lokalitě zpevněnými cestami. 
Silnice jsou dostatečně široké a únosné pro dopravu veškerého stavebního materiálu. 
Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti 
parkovány ve vyhrazených prostorech. Ve všech případech výjezdu z pruhu staveniště je 
nutno důsledně dbát na čistotu povrchu vozovky a v případech jejího znečištění na 
neodkladném odstranění tohoto znečištění. 
 
Možnost napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Stavba bude probíhat na území obce, kde na většině plochách existují stávající inženýrské 
sítě, které je možno pro stavbu, po dohodě s vlastníky, využívat. 
Voda pro zkoušky vodotěsnosti a tlakové zkoušky se bude přivážena v cisternách, variantně 
je možné využít stávající vodovodní systém (hydranty apod.). Voda pro sociální zařízení – 
mobilní buňky (nejnutnější množství) bude dovezena v cisterně. 
Spotřeba el. energie se předpokládá pouze při výskytu podzemní vody a při jejím 
přečerpávání. Spotřeba elektrické energie není významným parametrem této stavby a je 
velmi obtížně odhadnutelná. Závisí na rychlosti provádění stavby. 
Spotřeba paliv během výstavby se nepředpokládá. 

 
Technické podmínky 
Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. 
v platném znění a navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, atd.) v platném znění. Výrobky 
musí být vyráběny dle platných evropských, případně českých norem a musí být 
certifikovány pro Českou republiku. 
Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování do Díla bude doložení dokladu 
o posouzení shody výrobku. 
Stavba musí být dále v souladu s Vyhláškou č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
V případě liniové stavby vodovodu se jedná hlavně o dodržení §6 Připojení staveb na sítě 
technického vybavení, §8 Základní požadavky, §9 Mechanická odolnost a stabilita, 
§10 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního 
prostředí, §14 Ochrana proti hluku a vibracím, §15 Bezpečnost při provádění a užívání 
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staveb, §17 Odstraňování staveb, §18 Zakládání staveb, §32 Vodovodní přípojky a vnitřní 
rozvody, §33 Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace. 
V případě liniové stavby vodovodu a kanalizace se jedná hlavně o dodržení §6 Připojení 
staveb na sítě technického vybavení odst. (6), §9 Mechanická odolnost a stabilita, §15 
Bezpečnost při provádění a užívání staveb odst. (2) a (3), §17 Odstraňování staveb, §18 
Zakládání staveb, §32 Vodovodní přípojky a vnitřní rozvody, §33 Kanalizační přípojky a 
vnitřní kanalizace. 
Při návrhu a stavbě musí být dodrženy následující zákony a vyhlášky: 
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, §11 Obecné 
technické požadavky na výstavbu vodovodů a §12 Obecné technické požadavky na 
výstavbu kanalizací. 
Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu, část sedmá §15 Technické požadavky na stavbu 
vodovodů a část osmá, oddíl druhý §19 Požadavky na projektovou dokumentaci, výstavbu a 
provoz stokové sítě.    
 
Stavba kanalizace nebude využívána osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace ani nezmění podmínky jejich pohybu v dotčeném území. 
Projekt byl zpracován v souladu s platnými níže uvedenými ČSN, TNV a bezpečnostními 
předpisy a zvyklostmi v době zpracování dokumentace 
 
ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení 
ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace 
ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 
ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN 73 1311 Zkoušení betonové směsi a betonu  
ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN 73 3050 Zemní práce 
ČSN EN 124 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy 
ČSN EN 13101 Stupadla pro podzemní vstupní šachty 
ČSN EN 14396 Žebříky pevně zabudované v šachtách 
TVN 75 0747 Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací 
TNV 75 0748 Žebříky na objektech vodovodů a kanalizací 
ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 
ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN EN 476 Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek 

gravitačních systémů 
ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok                                                                                             
TNV 75 6910 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení 
TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace 
TNV 75 6925 Obsluha a údržba stokových sítí 
ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
ČSN EN 752 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek 
ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodovodních a kanalizačních nádrží 
TNV 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí 
TNV 75 5410 Bloky vodovodních potrubí 
ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky 
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce 
ČSN 73 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Základní ustanovení 
ČSN 73 0422 Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů 
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ČSN 73 0660 Ochrana staveb proti vodě 
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb 
ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6221 Objekty na stokových sítích. Čerpací stanice OV 
ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení 
ČSN EN 805 Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti 
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 
 
Všechny změny oproti projektu stavby musí být na stavbě vyznačeny do jednoho paré 
projektu a předloženy při kolaudaci. 
 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice. 

Přesné termíny nejsou v současné době známy, budou určeny výběrovým řízením na 
dodavatele stavby. Předpokládá se, že stavba bude zahájena v roce 2022 a nepřesáhne 
dobu 2 let. 
Po dokončení stavby budou objekty zařízení staveniště uvedeny do stavu dle smlouvy 
uzavřené s majitelem pozemku. Zařízení staveniště bude likvidováno do 28. dnů po 
ukončení výstavby a dotčené plochy protokolárně předány. 

 
Související investice, které by byly součástí projektu se nepředpokládají. 

Související investice, které nejsou součástí této projektové dokumentace: 
1) vybudování nových splaškových kanalizačních přípojek 

Podmíněná investice nejsou. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
provádí 

Seznam pozemků je součástí majetkoprávního elaborátu. 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

 
Účelem stavby je odvedení a čištění splaškových odpadních vod z místních částí Jindřichova 
Hradce m.č. Políkno a m.č. Horní Žďár. 
V současné době jsou splaškové odpadní vody obce odváděny do jímek na vyvážení, 
případně do jímek s přepady nebo odvedeny do jedné ze tří lokálních čistíren. Realizací 
stavby dojde ke zlepšení životního prostředí v lokalitě, což bude mít vliv i na zlepšení čistoty 
povrchových i podzemních vod (především snížení obsahu sloučenin dusíku a ostatních 
biogenních prvků). Stavba přispěje ke zlepšení vybavenosti obyvatelstva a umožní další 
rozvoj lokality. 
V řešeném území je navržena výstavba splaškové kombinované kanalizace – gravitační 
kanalizace a několik tlakových větví je doplněno o 5 centrálních čerpacích stanic a výtlaky. 
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Splaškové vody budou výtlakem napojeny na stávající výtlak v Jindřichově Hradci. Odpadní 
vody tak budou čištěny na ČOV Jindřichův Hradec. 
V m.č. Horní Žďár jsou v současné době v provozu 3 lokální čistírny odpadních vod – ty 
budou zrušeny a nátoky budou přepojeny na nově navrhovanou kanalizaci. 
Přechod výtlaku přes Nežárku bude realizován zavěšením izolovaného výtlačného potrubí 
na mostní konstrukci. 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novou stavbu 

b) účel užívání stavby 

Účelem stavby je odvedení splaškových odpadních vod a následné čištění na ČOV 
Jindřichův Hradec. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Výstavba splaškové kanalizace představuje liniovou stavbu, která nemá významné 
nadzemní objekty. Svým charakterem se jedná o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby, 

Žádné vydané výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebyly vydány.  

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 
zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Vyjádření jednotlivých správců sítí jsou uvedena v dokladové části této projektové 
dokumentace. Jednotlivé podmínky dotčených orgánů byly do projektové dokumentace 
zapracovány.  

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
S ohledem na charakter stavby se neřeší. Stavba nemá obytné ani pobytové místnosti. 
 
 
Ochrana před bludnými proudy 
Existence bludných proudů se nepředpokládá. Ochrana je zajištěna materiálovým 
provedením stavby – kanalizace navržena z platových trub, šachty jsou navrženy z betonu 
s potřebnou odolností.  
 
Ochrana před technickou seizmicitou 
Zvýšena seizmicita se v daném území nepředpokládá. 

 
Ochrana před hlukem 
S ohledem na charakter stavby se neřeší. Stavba nemá obytné ani pobytové místnosti.  
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Stavba bude prováděna v zastavěné části města. V průběhu stavby dojde ke krátkodobému 
zhoršení životního prostředí v okolí ulice, ve které bude probíhat rekonstrukce kanalizační 
stoky a vodovodního řadu. Po dokončení stavby nebude stavba své okolí ovlivňovat hlukem. 

 
Protipovodňová opatření 
V záplavovém území nebudou skladovány sypké, případně vodou rozpustné materiály ani 
stavební stroje. Bude vypracován protipovodňový plán výstavby. 

g) navrhované parametry stavby – základní rozměry, maximální množství 
dopravovaného média 

Inženýrský 
objekt 

Název inženýrského objektu 
DN 

(mm) 
Materiál Délka (m) 

IO 01 Gravitační kanalizace 250-300 PVC SN 12 4532,4 

IO 02 Tlaková kanalizace 50-80 PE 100 RC, SDR 11 511,4 

IO 03 Výtlaky 80-100 PE 100 RC, SDR 11 5159,6 

IO 04 Čerpací stanice odpadních vod - - 5 ks 

IO 05 Přípojky NN pro ČS - - 5 ks 

IO 06 
Kanalizační přípojky (gravitační 
/ tlakové) 

150-200 PVC SN 12 cca 154 

d40 PE 100 RC, SDR 11 cca 8 

 
Na stavbu bude napojeno v m.č. Políkno cca 185 obyvatel a z m.č. Horní Žďár 240 obyvatel. 
Při spotřebě produkci odpadních vod 100 l/os/den bude denní produkce odpadních vod cca 
42,5 m3. 
Provozovatel dle provozních zkušeností předpokládá cca 50% nátoku balastních vod. 
Výsledná denní produkce odpadních vod na ČOV Jindřichův Hradec bude cca 64 m3. 
 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, 
hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a 
druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Vyznačení inženýrských sítí uvedených v projektu stavby musí být ověřeno a potvrzeno 
provozovateli při předání staveniště. Před započetím zemních prací musí odpovědný 
pracovník zhotovitele zajistit vytyčení podzemních vedení přímo na terénu. Zhotovitel povede 
o odpadech vzniklých při realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde bude uvedeno skutečné 
množství vzniklých odpadů a způsob jejich využití či likvidace. 
Likvidace pro zásyp nevhodných materiálů: 

 
17 00 00 Stavební a demoliční odpad 
17 01 00 Beton, hrubá a jemná keramika 
17 03 00 Asfalt, dehet, výrobky z dehtu 
17 05 00 Zemina vytěžená 
17 07 00 Směsný stavební a demoliční odpad 

 
Přesun nebo deponie zeminy 
Přísun většího množství zeminy není zapotřebí. Těžená zemina a přebytek zeminy budou 
odvezeny na určenou skládku. 
Zhotovitel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde bude 
uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a způsob jejich využití či likvidace. 
Trvalá deponie je nutná pro trvalé uložení nevhodného výkopku (např. konstrukce vozovky) a 
přebytečné zeminy z rýhy (vytlačená kubatura zeminy vzniklá konstrukcí uložení potrubí).  
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Přebytečné zeminy ze stavby kanalizace budou deponovány na skládce dle určení investora. 
Pro nekontaminovanou zeminu se uvažuje s dočasným uložením na mezideponii. 
Mezideponie vytěženého materiálu bude umisťována podle místních možností na okraji 
výkopu nebo v jeho blízkosti dle organizace výstavby, z prostoru stávajících komunikací 
bude výkopek ukládán na mezideponii určenou po dohodě s investorem stavby.  
 
Zajištění trvalé deponie, dočasné deponie a skládek trubního materiálu včetně plochy pro 
zařízení staveniště budou podmínkami výběrového řízení povinností zhotovitele stavby. 
Limitující dopravní vzdálenost skládky je 20 km, zemníků a dočasné deponie cca 3 km. 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, 
členění na etapy 

Přesné termíny nejsou v současné době známy, budou určeny výběrovým řízením na 
dodavatele stavby. Předpokládá se, že stavba bude zahájena v roce 2022 a nepřesáhne 
dobu 2 let. 
Po dokončení stavby budou objekty zařízení staveniště uvedeny do stavu dle smlouvy 
uzavřené s majitelem pozemku. Zařízení staveniště bude likvidováno do 28. dnů po 
ukončení výstavby a dotčené plochy protokolárně předány. 
 
Stavba se bude realizovat jako celek, s prováděním po jednotlivých úsecích dle 
harmonogramu, vypracovaného vybraným zhotovitelem. Výstavba bude probíhat proti směru 
toku vod v kanalizaci.  
Po dokončení pokládky budou provedeny předepsané zkoušky zařízení. 
Případné omezení, nebo znemožnění vjezdu soukromých vozidel obyvatel bydlících ve 
stavebním úseku, kde probíhá stavba (vjezdy do garáží apod.), projedná zhotovitel před 
zahájením stavby s dohodnutím podmínek. Totéž se týká vjezdu zásobovacích vozidel. 
Současně oznámí zahájení stavby institucím a subjektům v sousedství stavby, jejichž 
provozu se stavba dotkne a sjedná s nimi podmínky umístění vozidel po dobu stavebních 
prací. 
Používané komunikace pro přepravu materiálů budou udržovány během výstavby v 
bezpečném a provozuschopném stavu. Po skončení každé pracovní směny je nutno učinit 
taková opatření, aby byl umožněn příjezd či průjezd vozidel zvláštního určení (policie, 
záchranná služba, hasiči). 
Zhotovitelem stavby bude projednáno a zajištěno zásobování jednotlivých objektů v prostoru 
stavby. Pro přístup pěších do objektů budou případně zřízeny mobilní lávky. 

j) orientační náklady stavby 

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. Tento přehled nákladů je orientační a bude výrazně 
zpřesněn na základě podrobného položkového rozpočtu. 

 
Celkové náklady         45 000 000 Kč 

B.2.2 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Bezpečnost stavby během jejího provozu bude zajištěna jejím provedením v souladu 
s příslušnými ČSN a TNV.  
Provoz kanalizačních stok nevyžaduje stálou obsluhu a žádné speciální zabezpečení. Při 
nutnosti revizí a oprav smí do prostorů objektů zasahovat pouze osoba k tomu určená. Tyto 
osoby určuje provozovatel stavby nebo specializovaná firma. Revizní šachty na gravitačních 
řadech jsou opatřeny poklopy. Ostatní části stavby jsou umístěny pod zemí bez možnosti 
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přístupu. Pracovníci konající údržbu budou seznámeni s podmínkami bezpečnosti práce a 
s provozním řádem kanalizace 

B.2.3 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB 

a) stavební řešení 

 
IO 01 Gravitační kanalizace 
Gravitační kanalizace zajišťuje gravitační odvedení splaškových odpadních vod. Kanalizace 
je navržena z plastových hrdlových trub PVC SN12 DN250 - 300. V lomových bodech a 
v maximální vzdálenosti 50 m budou umístěny betonové revizní šachty. Betonové revizní 
šachty mohou být ve stísněných podmínkách nahrazeny šachtou plastovou. Do splaškové 
kanalizace budou zaústěny gravitační kanalizační přípojky. 
 
IO 02 Tlaková kanalizace 
V místech, kde není možné odkanalizování gravitační kanalizací, je navržena tlaková 
kanalizace. Potrubí tlakové kanalizace bude z PE100 RC SDR11. Na tlakovou kanalizaci 
budou napojeny tlakové kanalizační přípojky. Na koncích tlakových větví je navrženo 
umístění proplachovací soupravy. 
 
IO 03 Výtlaky 
Pro odvedení vod z centrálních čerpacích stanic jsou navrženy výtlaky z materiálu PE100 
RC SDR11. Po maximálně 400 metrech je navržena revizní šachta, v nejnižších a nejvyšších 
místech pak vzdušníky a kalníky. Pro redukci zápachu je navrženo do výtlaku V1 
provzdušnění. 
 
IO 04 Čerpací stanice odpadních vod 
V rámci kanalizace jsou navrženy 5 čerpacích stanic odpadních vod. Čerpací stanice budou 
provedeny jako suché s předřazenou akumulací splaškových vod na 8 hodin.  
Čerpání jednotlivých stanic bude řízeno tak, že bude vyloučeno jejich současné čerpání.  
 
IO 05 Přípojky NN pro ČS 
Pro zajištění dodávky elektrické energie jsou pro každou čerpací stanici navrženy přípojky 
NN. Přípojky budou řešeny v dalším stupni projektové dokumentace.  
 
IO 06 Kanalizační přípojky 
Součástí PD jsou kanalizační přípojky, které budou zakončeny na hranici 
veřejného/soukromého pozemku. Přípojky jsou navrženy z PVC SN12 (gravitační) nebo PE 
100 RC SDR 11 d40 (tlakové).  
 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Potrubí tlakové a výtlaku kanalizace 
Kanalizační potrubí z PE 100RC se zvýšenou odolností vůči šíření trhliny 

− d110 tl. stěny 10 mm PN 16, SDR 11 

− d90 tl. stěny 8,2 mm PN 16, SDR 11 

− d63 tl. stěny 5,8 mm PN 16, SDR 11 

− d40 tl. stěny 3,7 mm PN 16, SDR 11 v případě odboček 
 

− Uložení potrubí v požadované niveletě dle podélného profilu. 

− vodící drát CY 6  
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− sklon potrubí dle podélných profilů 

− tlaková zkouška 

− folie výstražná pro tlakové kanalizace  
 
Revizní šachty  
Na výtlacích bude po cca 400 m osazena podzemní vodotěsná prefabrikovaná revizní 
šachta, která umožní případné čištění výtlaku. 
Napojení nového výtlaku na stávající výtlak na ČOV bude řešeno v nové armaturní 
podzemní šachtě. 
 
Uzávěry 
Na každém výtlaku za čerpací šachtou bude umístěn uzávěr. Ten bude sloužit k uzavření 
výtlaku při případné opravě nebo revizi čerpací šachty. 
 
Proplachovací soupravy  
Na konci každé tlakové větve bude umístěna proplachovací souprava pro odpadní vodu, 
která slouží k čištění potrubí tlakové kanalizace. 

 
Trouby  
Kanalizační potrubí z PE 100RC se zvýšenou odolností vůči šíření trhliny 

Tlaková řada      - PN 16 
Základní materiál  - vysokohustotní polyetylen PE 100 RC 

se zvýšenou odolností vůči šíření trhliny 
Minimální požadovaná pevnost MRS  - 10 MPa 
Bezpečnostní koeficient    -  c 1,25 pro PN 16, c 2 pro PN 10 
Specifikace spoje  - svar pomocí elektrotvarovky 
Odolnost vůči hrubšímu obsypu  - původní zemina může být použita bez omezení 

velikosti zrn (doporučená velikost je do 63 mm), 
ostré kameny však nesmí být v kontaktu s 
potrubím  

Barevné provedení    pro tlakovou kanalizaci 
 
 
Potrubí gravitační kanalizace  
 
Kanalizační stoky budou navrženy z PVC SN 12, DN 250 a 300 mm 
 Směrové a hloubkové uložení řadů je navrženo dle doporučení ČSN 75 6110.  

− Je navrženo potrubí z PVC – SN 12 – kanalizační program Výroba dle EN 1401-1 

− Hladká extra zesílená stěna, Těsnění napevno 

− Max. povolená deformace pod dopravní plochou SLW 60 při krytí 0,5-6,0 m 1-4 % 

− Spoje těsné do 2,5 baru. 

− Uložení potrubí v požadované niveletě, jeho napojení na šachty pomocí šachtových 
vložek.  

− Zkouška vodotěsnosti potrubí dle ČSN 75 6909. 

 
Čerpací stanice 
Pro akumulaci a čerpání splaškových vod na ČOV Jindřichův Hradec jsou navrženy čerpací 
stanice odpadních vod. Návrh ČS bude splňovat ČSN 75 6560 - Čerpací stanice odpadních 
vod na kanalizační síti. 
Čerpací stanice jsou navrženy jako suché s předřazenou akumulací. ČS bude složena 
z dvou prefabrikovaných betonových podzemních jímek – mokré a suché. První „mokrá“ 
jímka bude sloužit k akumulaci splašků, v druhé „suché“ jímce budou uloženy čerpadla 
k čerpání splašků do výtlaku. 
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Nátok do „mokré“ jímky bude přes česlicový koš s možností čištění. 
Sání čerpadel bude osazeno nade dnem jímky (min. 400 mm) a opatřené hrubým sacím 
košem a uzavírací armaturou. 
Konstrukce čerpadel bude splňovat požadavek na jejich průchodnost pro předměty, 
minimálně do velikosti, které projdou česlicovým zařízením, resp. výtlačným potrubím. 
Motor čerpadel v suché jímce bude splňovat krytí IP 68 (zaplavitelný). 
Nad čerpadly je pro možnost manipulace navržena instalace jeřábové konstrukce, nebo háku 
s příslušnými montážní otvory ve stropní desce. Budou-li čerpadla umístěna výrazně výše 
nad podlahou, pak je v suché jímce zřízena montážní podesta. 
Ve dně suché jímky je navrženo zřízení malé jímky pro instalaci čerpadla na vyčerpání 
průsaků (s čerpadlem buď přenosným, nebo pevně instalovaným s provozem řízeným 
plovákem nebo elektrodami od hladiny) 
Výtlačné potrubí, tvarovky a příruby jsou navrženy z materiálů pro styk s OV. Armatury jsou 
navrhovány s povrchovou úpravou pro odpadní vodu 
Zámečnické prvky budou navrženy s ochranou povrchu proti rzi, z nerez oceli, nebo z 
materiálů, které nekorodují. 
Uzavíracích armatury nejsou klapky. 
U zpětných klapek bude užito kulových konstrukcí s pogumovanou koulí. Pro napojení 
zpětné klapky v jinak souvislém potrubí je navržen snadno rozebíratelný spoj (převlečné 
matice).   
Spojení výtlačných potrubí od čerpadel je navrženo a provedeno pozvolně ve směru toku 
nebo ve tvaru písmene Y.  
Společný výtlak bude opatřen uzavírací armaturou s odbočkou a uzávěrem pro možné 
čištění tlakovou vodou, nebo pro vypuštění výtlaku. 
Řízení chodu čerpadel je navrženo od hladiny v jímce s ochranou čerpadel proti běhu na 
sucho a hlášením max. havarijní hladiny. Hladina sledována tlakovým snímačem v provedení 
pro odpadní vodu. Havarijní hladina plovákem. V armaturní suché jímce bude navržena 
vodotěsná instalace osvětlení a zásuvky na napětí 230V. 
Je konstrukčně umožněno čištění jímky těžkou technikou skrz otvory ve stropní desce. Je 
umožněn příjezd techniky až k jímce. Předpokládá se čistící vůz s podvozkem 6x4, hmotnost 
30tun, rozměry: d = 11,0m, š = 2,7m, v = 4,0m.    
Vstupní žebřík, nebo stupadla jsou opatřena v horní části madlem. Je navrženo řádné 
odvětrání armaturní komory komínovým efektem 
Bude navržen dálkový přenos na centrální dispečink provozních i havarijních dat včetně 

hlášení zatopení prostoru armaturní komory. mechanická odolnost a stabilita. 
Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v 
platném znění a navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/02, kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, atd.) v platném znění. 
Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování do díla bude doložení dokladu 
o posouzení shody výrobku. 
 
Veškeré objekty musí být provedeny z materiálu, který je odolný proti mechanickým, 
chemickým, biologickým a jiným vlivům dopravovaného média i okolního prostředí. Dále 
musí být odolné proti namáhání při čištění potrubí, proti zatížení vyvolaném zásypy, 
stavebními konstrukcemi i pojezdy vozidel. 

B.2.4 ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

a) technické řešení 

Čerpací stanice budou provedeny jako suché. Více viz popis v kapitole B.2.3. Podrobný 
návrh bude proveden v dalším stupni PD. 
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b) výčet technických a technologických zařízení 

 
Provozní soubor Název provozního souboru 

PS.01 Čerpací stanice 1 

PS.02 Čerpací stanice 2 

PS.03 Čerpací stanice 3 

PS.04 Čerpací stanice 4 

PS.05 Čerpací stanice 5 

 
PS 0x.1 Strojně technologická část 
PS 0x.2. Elektrotechnologická část 
 
Ovládání ČS 

 
Elektrovýstroj, rozvaděče, přenosy dat a řízení bude řešeno na základě konzultace 
s provozovatelem v dalším stupni PD. 

B.2.5 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Jedná se o stavbu podzemní, liniovou, bez požárního rizika. V průběhu prací je nutno 
zabezpečit příjezd k nemovitostem alespoň z jednoho směru tak, aby nedošlo k omezení 
podmínek pro účinnou ochranu životů a zdraví občanů a majetku před požáry. Případná 
dopravní omezení vyplývající z postupu výstavby budou HZS předem oznámeny. 
Stávající odběrná místa požární vody nebudou stavbou dotčena ( dle. čl. 5 ČSN 73 0873 ) - 
§ 41 odst. 2 písm. I) vyhlášky č. 246/2001 Sb. 
V následujících bodech je proveden stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska 
předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby: 

• Řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá. 

• Řešení evakuace osob a zvířat 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá. 

• Navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá po jejím dokončení žádné požární riziko.  

• Vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá. 

• Řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku 

Přístupové komunikace využitelné pro požární techniku odpovídají příjezdovým komunikacím 
pro celou liniovou stavbu. 

• Zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá zajištění stavby stavbou požární ochrany.  
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B.2.6 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 
KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s vyhláškou čís. 48/1982 Sb. vyhláškou 
čís. 499/2006 Sb. a přílohou č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb. 

Před zahájením zemních prací je nutno vytýčit veškerá podzemní vedení. V průběhu stavby 
je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy pro práce na elektrických zařízeních, 
předpisy pro obsluhu a práci na elektrických přístrojích a rozvaděčích a předpisy pro 
svařování. Klade se důraz hlavně na zajištění výkopových prací – bezpečné pažení a 
zajištění bezpečnosti pracovníků ve výkopu. V místě prací v ochranném pásmu NN a VN 
linky se upozorňuje na zvýšenou opatrnost při provádění a dodržování předpisů dle ČSN EN 
50110-1 a ostatních. 
Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Stavební práce a 
doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č. 
272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením. Kdyby 
přesto bylo měřením při stavbě zjištěno překročení povolené hranice hlučnosti, zajistí 
zhotovitel ochranná opatření (protihlukové izolace apod.). 
Po uvedení stavby do provozu nebude mít tato negativní vliv na hladinu hluku v okolí. 

Při výstavbě a následném provozu musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad 
ochrany a bezpečnosti práce v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. a nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb. Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení a ochranu zdraví na staveništi. 

Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a jejich 
pracovníky. Zvláště exponovaná místa při výstavbě akce jsou při provádění zemních prací a 
manipulaci s potrubím. Ještě před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni 
s bezpečnostními předpisy a poučení o používání ochranných pomůcek. 

B.2.7 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. Stavba nemá obytné ani pobytové místnosti. 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Existence bludných proudů se nepředpokládá. Ochrana je zajištěna materiálovým 
provedením stavby – kanalizace navržena z platových trub, šachty jsou navrženy z betonu 
s potřebnou odolností.  

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Zvýšena seizmicita se v daném území nepředpokládá. 

d) ochrana před hlukem, 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. Stavba nemá obytné ani pobytové místnosti.  
 
Stavba bude prováděna v zastavěné části města. V průběhu stavby dojde ke krátkodobému 
zhoršení životního prostředí v okolí ulice, ve které bude probíhat rekonstrukce kanalizační 
stoky a vodovodního řadu. Po dokončení stavby nebude stavba své okolí ovlivňovat hlukem. 
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e) protipovodňová opatření, 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. V záplavovém území nebudou skladovány sypké, 
případně vodou rozpustné materiály ani stavební stroje.  

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

S ohledem na charakter stavby se neřeší 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Navržená kanalizace bude přes armaturní šachtu napojena do stávajícího kanalizačního 
výtlaku v Jindřichově Hradci (viz situační výkresy). 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

 
Centrální čerpací stanice budou napojeny na síť NN. Kompletní specifikace čerpadel budou 
uvedeny v dalším stupni PD. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Podrobný návrh DIO bude řešen v navazujícím stupni projektové dokumentace. 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro 
přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace, 

S ohledem na charakter liniové stavby bude výstavba probíhat po úsecích.  

S ohledem na charakter liniové stavby bude výstavba v místních komunikacích probíhat po 
úsecích. Předpokládá se, že v úsecích situovaných do státní silnice dojde k částečné 
uzavírce (výstavbou bude dotčen 1 jízdní pruh). V případě lokalizace stok do místních 
komunikací dojde k úplné uzavírce, kdy objízdné trasy budou vedeny po místních 
komunikacích. Stavba bude probíhat i v prostoru chodníku, bude tak omezen průchod 
chodcům. 

 
Stavba po svém dokončení nebude mít vliv na dopravní režim v dotčeném území. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Přístup ke stavbě pro případné provozní zásahy je možný. Zařízení jsou umístěna ve 
veřejných komunikací. 

c) doprava v klidu, 

Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti 
parkovány ve vyhrazených prostorech. Ve všech případech výjezdu z pruhu staveniště je 
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nutno důsledně dbát na čistotu povrchu vozovky a v případech jejího znečištění na 
neodkladném odstranění tohoto znečištění. 
Netýká se vlastního provozu kanalizace po jejím dokončení. 

d) pěší a cyklistické stezky. 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 
 
V následující příloze jsou znázorněny vzorové způsoby částečné / úplné uzavírky 
komunikací. 
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B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

S ohledem na charakter a lokalizaci stavby bude ovlivnění vegetace v intravilánu minimální. 
V případě výstavby v extravilánu je ovlivnění vegetace vyšší. V případě, že stavba 
kanalizačních stok zasáhne do trvalého travního porostu, bude v trase sejmuta ornice a po 
provedení výstavby bude ornice opětovně použita. 

 
Trasa kanalizace je vedena převážně ve zpevněných plochách komunikací. V místech, kde 
je kanalizace vedena v nezpevněných plochách, popřípadě zeleni budou požadavky na 
kácení dřevin. 
 
Trasa je navržena co nejdále od stromů, aby případné dopady na vzrostlé stromy v ulici byly 
co nejmenší.  
Stavba musí být prováděna tak, aby nezasáhla blíže jak 2,5 m od kmenů vzrostlých stromů a 
nebyl tak porušen podstatným způsobem kořenový systém. Při provádění zemních prací 
bude postupováno podle doporučení ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech. Podle § 7 zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně 
přírody a krajiny je nutno veškeré dřeviny chránit před poškozením 
Doba výstavby kanalizace žádného stavebního objektu nepřesáhne 1 rok. Není proto nutné 
žádat o vyjmutí ze ZPF v místech, kde stoka je vedena přes trvalý travní porost případně 
ornou půdu. 
Po provedení stavebních prací budou povrchy uvedeny do původního stavu. 
Sejmutí ornice se předpokládá na všech úsecích stok, které jsou situovány v plochách 
s trvalým zatravněním. Sejmutí ornice bude provedeno do hloubky 0,2 m + 0,1 m odstranění 
drnu. Zpětně pak tato ornice bude ve stejných úsecích rozprostřena. 
 

a) terénní úpravy, 

V rámci stavby budou  dotčeny plochy chodníků, zelených pásů, parkovací plochy státní a 
místních komunikace.  Veškeré dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu. 
Úpravy terénu se nepředpokládají. 

b) použité vegetační prvky, 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

 

c) biotechnická opatření. 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

Z hlediska ŽP bude okolí při výstavbě kanalizace nepříznivě ovlivněno zejména hlukem a 
prachem. Další omezení vyplývá ze ztíženého přístupu k objektům. Je třeba, aby stavební 
firma omezila tyto vlivy na minimum. V každém případě je třeba zachovat přístup 
obyvatelům, vozidlům hasičů, policie, zdravotnické pomoci a příp. zásobování.  
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a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Ovzduší 
Dokončená stavby nebude mít dopad na ovzduší. 

Hluk 
Dokončená stavba kanalizace nebude zdrojem hluku.  

Voda 
Dokončená stavby bude mít příznivý vliv na kvalitu povrchových či podzemních vod. Stavba 
nemění základní koncepci současného odvádění srážkových vod. Bude zachován stávající 
stav kombinace dešťové kanalizace a příkopů. 

Odpady 
Dokončená stavby nebude zdrojem odpadů. 
 
Z hlediska nakládání s odpady lze veškeré odpady, které vzniknou při výstavbě předmětné 
stavby využít nebo odstranit již v průběhu výstavby bez dalšího rizika ohrožení životního 
prostředí v území stavby a jejího okolí. Původcem odpadů bude zhotovitel stavby. Ten má 
povinnost nakládat s jednotlivými odpady, které jeho činností vzniknou, v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími vyhláškami a předpisy, především s 
vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 93/2016 Sb., 
o Katalogu odpadů a vyhláškou č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů, v platných zněních. 
Základním legislativním předpisem v oblasti nakládání s odpady je zákon č. 185/2001 Sb., 
na který navazují další zákony a vyhlášky, upravující povinnosti právnických a fyzických osob 
při nakládání s odpady a podmínky pro předcházení vzniku odpadů. 

Jedná se o: 

- povinnosti při nakládání s odpady 

- povinnost zařadit odpady podle druhů a kategorií stanovených v "Katalogu odpadů" 

- povinnosti při úpravě, využívání a odstraňování odpadů 

- povinnosti při přepravě a dopravě odpadů 

- evidence a ohlašování odpadů 

- stanoví pravomoc a působnost ministerstev a jiných správních úřadů při výkonu státní 
správy v oblasti nakládání s odpady. 

Na základě platných předpisů, které upravují nakládání s odpady, je možno formulovat 
základní povinnosti účastníků výstavby pro oblast odpadového hospodářství: 

- zhotovitel stavebních prací musí nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným v zákoně 
a předpisy vydanými k jeho provedení, vést předepsanou evidenci odpadů, rozsah je 
stanoven ve vyhlášce č. 383/2001 Sb. 

- při manipulaci s odpady je třeba zajistit podmínky pro bezpečnost práce, ochranu zdraví a 
ochranu životního prostředí 

- veškerá manipulace s odpady musí probíhat podle daných předpisů, zejména se jedná o 
likvidaci nebezpečných odpadů 

- zhotovitel stavebních prací musí zajistit pravidelnou kontrolu stavebních mechanizmů s tím, 
že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné tuto kontaminovanou zeminu ihned 
vytěžit a zajistit její dekontaminaci 

- odpady musí být odstraňován na zařízeních k tomu určených (skládkách, spalovnách atp.), 
případně mohou být předány jiné oprávněné osobě k využití nebo k odstranění 

- převzetí odpadů do svého vlastnictví může pouze oprávněná osoba na základě souhlasu 
příslušného krajského úřadu 
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Odpady vznikající během stavby 

                                                              

Kód odpadu název odpadu                    množství v tunách                      druh odpadu 

15 01 01 Papír     -    O 

15 01 02 Plasty     -    O 

15 01 06 Směsné obaly    -    O 

 

17 01 01 Beton     -    O 

17 01 02 Cihly      -    O 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce   -    O 

17 02 01 Dřevo     -    O 

17 02 02 Sklo      -    O 

17 02 03 Plasty     -    O 

17 04 05 Železe nebo ocel    -    O 

17 05 04 Zemina a kamení    -    O 

20 03 01 Směsný komunální odpad   -    O 

 

Nakládání s odpady kategorie se bude řídit následujícími principy: 

· odpady kovů a vratných obalů budou shromažďovány v prostoru stavby a předávány 
oprávněným osobám, provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů 

· odpady ze zpracování dřeva a dřevěné obaly neznečistěné (nevratné) budou 
shromažďovány v prostoru stavby a odvezeny na povolenou skládku nebo předány 
oprávněné osobě. 

· odpady plastů a papíru budou separovaně shromažďovány a budou předávány 
oprávněným osobám, provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů. 

· směsné odpady, které nelze separovat budou odstraněny skládkováním na povolené 

skládce 

· materiál z výkopů, vybourané hmoty budou dle možností recyklovány a ukládány, pokud to 
jejich mechanické a chemické vlastnosti dovolí. V opačném případě budou předávány 
oprávněným osobám např. skládka a recyklační centrum Bytíz. 

– přebytečná výkopová zemina - bude např. využita k terénním úpravám v případě, že obsah 
škodlivin nepřekročí limitní hodnoty ukazatelů dle  př. 10 vyhlášky 294/2005 Sb. V případě 
vyšších koncentrací škodlivin bude výkopová zemina předána oprávněné osobě dle zákona 
o odpadech.  
 

Půda 
Dokončená stavby nebude mít vliv na kvalitu půdy 
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b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině apod., 

Po provedení stavebních prací budou povrchy uvedeny do původního stavu. Sejmutí ornice 
se předpokládá na všech úsecích řadů, které jsou situovány v plochách s trvalým 
zatravněním. Sejmutí ornice bude provedeno do hloubky 0,2 m + 0,1 m odstranění drnu. 
Zpětně pak tato ornice bude ve stejných úsecích rozprostřena (předpokládá se pouze 
výjimečně ve velmi omezeném rozsahu). 

 
Stavba musí být prováděna tak, aby nezasáhla blíže jak 2,5 m od kmenů vzrostlých stromů a 
nebyl tak porušen podstatným způsobem kořenový systém. Při provádění zemních prací 
bude postupováno podle doporučení ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech. Podle § 7 zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně 
přírody a krajiny je nutno veškeré dřeviny chránit před poškozením. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Dokončená stavba nebude mít vliv na chráněná území Natura 2000. 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem,  

Pro předmětný záměr splaškové kanalizace nebyly podmínky v závazném stanovisku 
stanoveny. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované 
prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších 
dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,  

Pro předmětný záměr splaškové kanalizace nebylo žádný záměr vydán 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

Dle zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o 
vodovodech a kanalizacích) ze dne 10. července 2001, je ochranné pásmo vymezeno 
vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky 
na každou stranu: 
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene 
a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 
 
V tomto ochranném pásmu je možné provádět jakoukoliv stavební činnost pouze se 
souhlasem správce vodovodu či kanalizace. 
 
Ochranná pásma správců, uvedených v kap. B.1 e, podzemních vedení, u kterých dojde ke 
křížení nebo souběhu s výstavbou kanalizace budou respektována. Před započetím 
stavebních prací je nutné přesně stanovit jejich průběh a se správci sítí stanovit podmínky 
práce v ochranných pásmech.  
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska civilní ochrany 
obyvatelstva. Během vlastní stavby bude prevence řešena zejména: 

• dodržováním bezpečnostních předpisů při výstavbě 

• požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní 
prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a 
úkapům ropných produktů. Dodavatel zajistí odstranění zeminy nanesené stavební 
technikou na komunikace 

 
V souladu s ČSN EN 1610 a s NV č. 591/2006 Sb. mají být veškeré výkopy hlubší než 1,3 m 
paženy tak, aby nedošlo k ohrožení pracovníků ve výkopech.  
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány min. do vzdálenosti min. 0,5 m od hrany výkopu. 
Výkopy ve vozovkách budou prováděny dle požadavků ČSN EN 1610, a zejména TP 146 
Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních 
komunikací. 
Po dokončení stavby bude lokalita, objekty staveniště a trasy dotčených komunikací uvedeny 
do původního stavu. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Pozn.: Plán organizace výstavby vyhotoví zhotovitel před zahájením výstavby, tak aby byl 
v souladu s jím předpokládaným postupem výstavby (tj. etapizací). Předpokládá se, že 
stavba bude provedena po jednotlivých etapách tvořící funkční celky. Nejprve kmenové 
stoky, potom vedlejší stoky.  

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  

Předpokládá se, že šatny a kanceláře budou umístěny v mobilních buňkách (maringotkách) 
zhotovitele. S ubytováním pracovníků se neuvažuje, předpokládá se každodenní dojíždění 
na stavbu. Zvláštní výrobní zařízení se neuvažuje. Telefonické spojení – mobilní telefony 
zhotovitele. S přivedením ostatních médií na staveniště není uvažováno.  

 
Stavba je přístupná po veřejných komunikacích. Příjezdy na staveniště budou řešeny po 
stávajících státních silnicích a místních komunikacích.  
Pro dopravu rozhodujících materiálů lze využít zejména stávajících státních silnicích a 
místních komunikacích. Pro dopravu rozhodujících materiálů lze využít zejména silnici II. 
třídy č. 327 a dále silnici III. třídy č. 32717 a sítí místních komunikací v obci s asfaltovým 
povrchem a přímo v lokalitě zpevněnými cestami. 
Silnice jsou dostatečně široké a únosné pro dopravu veškerého stavebního materiálu. 

 
Stavba se nachází převážně komunikacích, ale i v prostoru chodníků, dále zelených pásů 
oddělující chodníky od vozovky. Stavba bude probíhat po úsecích.  
Během stavby bude průjezd ulicí omezen, bude instalována v obou směrech značka (A15) 
upozorňující na stavbu, bude snížena rychlost značkami (B20a-30), dále bude zakázáno 
zastavení (B28) v blízkosti stavby. V této části bude zakázán pohyb chodcům (B30). Přes 
výkopy budou instalovány mobilní lávky pro obyvatele přilehlých domů. Stavební výkopy 
bude od stávající zásoby oddělovat mobilní zábradlí. 
 
Pro objekt zařízení staveniště bude odebírána elektrická energie v potřebném množství 
z místní sítě, místo napojení bude určeno správcem sítě NN a opatřeno elektroměrem dle 
zásad ČEZ, a.s. Voda bude zajištěna pomocí mobilních cisteren. V případě potřeby 
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zhotovitele, popř. bude možnost provedení vodovodní přípojky, která bude řešena jako 
provizorní. Místo napojení na veřejný vodovodní řad bude řešeno na místě - např.  
navrtávkou vodovodního řadu. Na přípojce bude osazen vodoměr.  
Odpad z chemického WC se likviduje jako běžný fekální odpad. Odvoz bude zajištěn 
smluvně.  Odpady komunálního charakteru budou ukládány do k tomu určených nádob a 
likvidovány odbornou firmou provádějící svoz (bude zajištěno smluvně). Ostatní odpady ze 
stavby budou likvidovány odbornými firmami pro konkrétní odpady (bude zajištěno smluvně).  
Na zařízení staveniště bude k dispozici telefon (např. mobilní) nebo vysílačka pro případ 
havárie 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin, 

Technické zařízení pro stavbu bude řešeno v rámci zařízení staveniště. Tato PD neřeší 
zhotovitelskou dokumentaci na objekty zařízení staveniště.  
V úsecích výstavby s vysokou hladinou podzemní vody bude voda odvedena drenáží ve 
štěrkovém loži na dně výkopové rýhy popř. čerpána ze stavební jámy. Pokud je dno rýhy pod 
úrovní hladiny podzemní vody, provede se v rohu drenážní rýha s drenážní trubkou DN 100 
ve štěrkovém obsypu, štěrková vrstva o tl. 5-10 cm se provede na celou šířku rýhy.  Drenáž 
funguje buď gravitačně, nebo se voda odčerpává z jímek, do kterých je drenáž zaústěna.  
Funkce drenáže ve dně rýhy končí po vybudování stoky. Po ukončení odvodňování rýhy se 
musí dostatečně uzavřít všechny stavební dočasné drenáže. 
 
Trasa kanalizace je vedena převážně ve zpevněných plochách komunikací. V místech, kde 
je kanalizace vedena v nezpevněných plochách, popřípadě zeleni nejsou žádné požadavky 
na kácení dřevin. 

c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Přebytečné zeminy ze stavby kanalizačních stok budou deponovány na skládce dle určení 
investora. Pro nekontaminovanou zeminu se uvažuje s dočasným uložením na mezideponii v 
obci. Mezideponie vytěženého materiálu bude umisťována podle místních možností na okraji 
výkopu nebo v jeho blízkosti dle organizace výstavby, z prostoru stávajících komunikací 
bude výkopek ukládán na mezideponii určenou po dohodě s investorem stavby. 

 
Zajištění trvalé deponie, dočasné deponie a skládek trubního materiálu včetně plochy pro 
zařízení staveniště budou podmínkami výběrového řízení povinností zhotovitele stavby.  

d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,  

Netýká se této stavby 

e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,  

Vyznačení inženýrských sítí uvedených v projektu stavby musí být ověřeno a potvrzeno 
provozovateli při předání staveniště. Před započetím zemních prací musí odpovědný 
pracovník zhotovitele zajistit vytyčení podzemních vedení přímo na terénu. Zhotovitel povede 
o odpadech vzniklých při realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde bude uvedeno skutečné 
množství vzniklých odpadů a způsob jejich využití či likvidace. 
Likvidace pro zásyp nevhodných materiálů: 

 
17 00 00 Stavební a demoliční odpad 
17 01 00 Beton, hrubá a jemná keramika 
17 03 00 Asfalt, dehet, výrobky z dehtu 
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17 05 00 Zemina vytěžená 
17 07 00 Směsný stavební a demoliční odpad 

 
Přísun nebo deponie zeminy 
Přísun většího množství zeminy není zapotřebí. Těžená zemina a přebytek zeminy budou 
odvezeny na určenou skládku. 
Zhotovitel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde bude 
uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a způsob jejich využití či likvidace. 
Trvalá deponie je nutná pro trvalé uložení nevhodného výkopku (např. konstrukce vozovky) a 
přebytečné zeminy z rýhy (vytlačená kubatura zeminy vzniklá konstrukcí uložení potrubí).  
 
Přebytečné zeminy ze stavby kanalizační stoky budou deponovány na skládce dle určení 
investora. Pro nekontaminovanou zeminu se uvažuje s dočasným uložením na mezideponii. 
Mezideponie vytěženého materiálu bude umisťována podle místních možností na okraji 
výkopu nebo v jeho blízkosti dle organizace výstavby, z prostoru stávajících komunikací 
bude výkopek ukládán na mezideponii určenou po dohodě s investorem stavby.  
 
Zajištění trvalé deponie, dočasné deponie a skládek trubního materiálu včetně plochy pro 
zařízení staveniště budou podmínkami výběrového řízení povinností zhotovitele stavby. 
Limitující dopravní vzdálenost skládky je 20 km, zemníků a dočasné deponie cca 3 km. 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Není součástí tohoto projektu. 
Srážkové vody budou likvidovány stávajícím způsobem. 
 


