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B. Souhrnná technická zpráva
B.l
Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastav né území a nezastav né území, soulad
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastav nost území
b) údaje o souladu s územn plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, v etn informace
o vydané územn plánovací dokumentaci
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavk na užívání území
d) informace o tom, zda a v jakých ástech dokumentace jsou zohledn ny podmínky závazných stanovisek
dot ených orgán
e)vý et a záv ry provedených pr zkum , rozbor – geologický pr zkum, hydrogeologický pr zkum,
stavebn historický pr zkum apod.
f) ochrana území podle jiných právních p edpis
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ry v území
i) požadavky na asanace, demolice, kácení d evin
j) požadavky na maximální zábory zem lského p dního fondu nebo pozemk ur ených k pln ní
funkce lesa
k) územn technické podmínky -zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu, možnost bezbariérového p ístupu k navrhované stavb
l) v cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související investice
m) seznam pozemk podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umis uje
n) seznam pozemk podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpe nostní pásmo
B.2
Celkový popis stavby
B.2.1 Základní charakteristika stavby a její užívání
a) nová stavba nebo zm na dokon ené stavby
b) ú el užívání stavby
c) trvalá nebo do asná stavba
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavk na stavby a
technických požadavk zabezpe ujících bezbariérové užívání stavby
e) informace o tom, zda a v jakých ástech dokumentace jsou zohledn ny podmínky závazných stanovisek
dot ených orgán
f) ochrana stavby podle jiných právních p edpis
g) navrhované parametry stavby (základní rozm ry, maximální množství dopravovaného media apod.)
h) základní bilance stavby (pot eby a spot eby médií a hmot, hospoda ení s deš ovou vodou, celkové
produkované množství a druhy odpad a emisí apod.)
i) základní p edpoklady výstavby ( asové údaje o realizaci stavby, len ní na etapy)
j) orienta ní náklady stavby
B.2.2 Bezpe nost p i užívání stavby
B.2.3 Základní technický popis stavby
B.2.4. Základní popis technických a technologických za ízení
Zásady ešení za ízení, pot eby a spot eby rozhodujících medií
B.2.5 Zásady požárn bezpe nostního ešení
B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost edí
Zásady ešení parametr stavby (v trání, vytáp ní, osv tlení, zásobování vodou, odpad apod.) a dále
zásady ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

B.2.7 Zásady ochrany stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí
a) ochrana p ed pronikáním radonu z podloží,
b)ochrana p ed bludnými proudy,
c)ochrana p ed technickou seizmicitou,

d)ochrana p ed hlukem,
e)protipovod ová opat ení,
f)ostatní ú inky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.).

B.3
P ipojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, p eložky, k ížení se stavbami technické a
dopravní infrastruktury a soub hy s nimiv p ípad , kdy je stavba umíst na v ochranném pásmu stavby
technické nebo dopravní infrastruktury
b) p ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky.
B.4
Dopravní ešení
Napojení souvisejícího technologického objektu na stávající dopravní infrastrukturu
B.5
ešení vegetace a souvisejících terénních úprav
B.6
Popis vliv stavby na životní prost edí a jeho ochrana
a) vliv na životní prost edí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p da,
b) vliv na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných strom , ochrana rostlin a
živo ich apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin ,
c) vliv na soustavu chrán ných území Nátura 2000,
d) zp sob zohledn ní podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu zám ru na životné prost edí, je-li
podkladem
e) v p ípad zám
spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry zp sobu
napln ní záv
o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno
f) navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních
edpis .
B.7
Ochrana obyvatelstva
Spln ní základních požadavk z hlediska pln ní úkol ochrany obyvatelstva.
B.8
Zásady organizace výstavby
a)napojení staveništ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
b)ochrana okolí staveništ a požadavky na související asanace, demolice, kácení d evin,
c)maximální do asné a trvalé zábory pro staveništ
d)požadavky na bezbariérové obchozí trasy
e)bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin,
B.9

Celkové vodohospodá ské ešení

B.l
Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastav né území a nezastav né území,
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastav nost území
Území se nachází v obci Újezd u Plánice, v intravilánu obce. Navrhované kanaliza ní
potrubí, vodovodní potrubí a OV budou p evážn umíst ny v pozemcích obce.
b) údaje o souladu s územn plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, v etn
informace o vydané územn plánovací dokumentaci

Obec Újezd u Plánice má zpracovaný územní plán, který zpracoval Ing Jan Tomášek –
projekt, Jihlavská 823/78, Praha 4, Ing arch. Chrzová Dana, Odolená voda 1038,
s ú inností od 15.1.2006, návrh ešení je v souladu.
Stavba OV a splaškové kanalizace je v souladu s územním plánem. Cíle a úkoly
územního plánování jsou stanoveny ve stavebním zákon v § 18 a §19 zákona. Územní
plánování je definováno jako nástroj ve ejné správy, ur ený pro regulaci rozvoje území.
itom udržitelným rozvojem území je rozum n vyvážený vztah územních podmínek 3
specifických oblastí, a to p íznivého životního prost edí, hospodá ského rozvoje a
soudržnosti spole enství obyvatel území. Tento vyvážený vztah bude zajišt n
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavk na užívání území

Nebyly vydány žádné rozhodnutí o povolení výjimky
d) informace o tom, zda a v jakých ástech dokumentace jsou zohledn ny podmínky závazných
stanovisek dot ených orgán

Závazná stanoviska dot ených orgán
dokumentace

budou vydána na základ

této projektové

e)vý et a záv ry provedených pr zkum , rozbor – geologický pr zkum, hydrogeologický
pr zkum, stavebn historický pr zkum apod.

Byl proveden pr zkum podzemních vedení v prostoru staveništ , vyjád ení správc
jednotlivých podzemních vedení jsou doložena v Dokladové ásti. Byly zajišt ny mapové
podklady, ZM 1:10000, KM zájmového území. Záv re ná zpráva hydrogeologického
pr zkumu, kterou zpracoval Mgr Ján Krištiak, echovská 60, P íbram.
Dle geomorfologického len ní R je sou ásti orografického celku Blatenská pahorkatina,
podcelek Nepomucká vrchovina. Vvzna uje se zvln ným reliéfem s drobnými elevacemi s
ost e za ezanými údolími vodních tok nebo jejich plochými údolními nivami. Nadmo ská
výška se v okolí pohybuje v širokém rozmezí od 510 m terasa Úslavy až po 641 m kóta

Buzrakov. Popisované území leží na rozvodí Úslava - Úhlava a náleží do povodí Úslavy, která
zde tvo í místní erozivní bázi. íslo hydrologického po adí o ploše 11,922 km2 je 1 - 10 - 05 003. Území leží t sn nad úrovní erozivní báze, mimo ochranná pásma vodních zdroj , CHKO a
CHOPAV, ve vn jším ochranném pásmu vodárenského toku Úslava. Podle
hydrogeologické rajonizace R naleží zájmové území rajónu 6310 - Krystalinikum v povodí
horní Vltavy a Úhlavy. Útvar podzemních vod 63101

- základní. Území tvo í hydrogeologický masív, ve kterém je ob h podzemních vod soust ed n do
zóny zv tralin, p ípovrchového rozpojení hornin a ních teras - pr linový kolektor. Zájmové
území je budováno metamorfity šumavské v tve moldanubika, které jsou zde zastoupeny cordieritbiotitickými perlovými rulami, cordierit-biotitickými pararulami až mig-matity a biotitickými až
síllimanit-biotitiekýnii pararulami, místy s granátem nebo cordieritem s polohami erlanu a
proniky žil syenitového porfyru. Území lze charakterizovat jako mírn teplé, vlhké klimatická oblast MT 4, s pr
rnou ro ní teplotou mezi 6 - 7 °Ca ro ním úhrnem srážek v
rozmezí 650 - 750 mm.
f) ochrana území podle jiných právních p edpis

Území se nenachází v chrán ném území
g)poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Staveništ neleží v poddolovaném území, ást území, kde je umíst na OV se nachází
v záplavovém území v aktivní zón i v Q100 vodního toku Úslava.projektant obci navrhoval
vhodn jší umíst ní OV mimo aktivní zóny stoleté vody, ale obec tyto návrhy
neakceptovala a trvala striktn na umíst ní dle územního plánu obce z roku 2005. Pr h
pr tok n-letých vod pro Úslavu v ásti obce újezd u Plánice zpracovala firma
HydroExpert Praha s.r.o. Nad Šárkou 100, Praha 6, I 48293300, Ing Petr Valenta, firma
již neexistuje a nejsou k dispozici vstupní data pro model výpo tu, aby bylo možno
posoudit zm nu pr toku vlivem stavby OV v aktivní zón . Proto jsme osadili OV cca
0,50 m nad úrove stávající hladiny Q100.
h)vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ry v území

Stavba bude sloužit k odkanalizování splaškových vod obyvatele obce Újezd u Plánice.
Kanalizace neovlivní negativn okolní pozemky a odtokové pom ry v území, pouze stavba
OV v aktivní z
ovlivní pr tok n-letých vod.. Výstavba se nedotýká negativn
írodních a vodních zdroj , stavba nepoškozuje stávající stav p írody a krajiny.
i)požadavky na asanace, demolice, kácení d evin

Požadavky na asanace a bourací práce nejsou p edm tem objektu. Kácení strom se
nep edpokládá.
j)požadavky na maximální zábory zem
funkce lesa (do asné / trvalé)

lského p dního fondu nebo pozemk ur ených k pln ní

Pozemky pro pln ní funkce lesa (PUPFL) se nevyskytují, pozemky ZPF se vyskytují a to
pozemek 602/1 v k.ú. Újezd u Plánice, výstavba bude probíhat mimo vegeta ní období a
proto není pot eba odn tí ze ZPF.
k)územn technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu)

Územn technické podmínky území jsou respektovány, napojení na zdroje bude ze
stávajících kapacit.

l)v cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související investice

Stavba nemá podmi ující investici.
m) seznam pozemk podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umis uje a provádí

Stavba splaškové kanalizace a OV v obci Újezd u Plánice bude na pozemku k.ú. Újezd
u Plánice
OV
íslo
pozemku
908/1
Stoka „A“
íslo
pozemku
908/1
1247/3
1247/1

Druh
pozemku

Vlastník

Ost.plocha

Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy

Druh
pozemku

Vlastník

Ost.plocha
Ost.plocha
Ost.plocha

Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy
Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy
Plze ský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plze

Ost.plocha
Ost.plocha

Správa a údržba silnic Plze ského kraje, ísp vková organizace
Koterovská 462/162, 326 00 Plze
Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy
Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy

hospoda ení se sv eným majetkem kraje

908/40
1256/3

Stoka „A-A“
íslo
Druh
pozemku
pozemku
Ost.plocha
1247/1

Vlastník
Plze ský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plze
hospoda ení se sv eným majetkem kraje

602/1
1239/1
451/25

Trv.travní
porost
Ost.plocha
Ost.plocha

Správa a údržba silnic Plze ského kraje, ísp vková organizace
Koterovská 462/162, 326 00 Plze
Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy
Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy
Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy

Stoka „A-A-1“
Druh
íslo
pozemku
pozemku
Ost.plocha
1247/1

Vlastník
Plze ský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plze
hospoda ení se sv eným majetkem kraje

1218/1

Ost.plocha

Stoka „A-A-1a“
íslo
Druh
pozemku
pozemku
Ost.plocha
1218/1
Ost.plocha
1227
Stoka „A-B“
íslo
Druh
pozemku
pozemku
Ost.plocha
908/40
Ost.plocha
1266/1
Stoka „A-C“
íslo
Druh
pozemku
pozemku
Ost.plocha
908/40
Ost.plocha
1256/1
Ost.plocha
1221/13

Správa a údržba silnic Plze ského kraje, ísp vková organizace
Koterovská 462/162, 326 00 Plze
Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy

Vlastník
Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy
Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy

Vlastník
Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy
Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy

Vlastník
Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy
Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy
Plze ský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plze
hospoda ení se sv eným majetkem kraje

1266/1

Ost.plocha

Stoka „A-C-1“
íslo
Druh
pozemku
pozemku
Ost.plocha
1256/1
Ost.plocha
1221/13
Ost.plocha
1266/1
Ost.plocha
906/21
Ost.plocha
1269

Správa a údržba silnic Plze ského kraje, ísp vková organizace
Koterovská 462/162, 326 00 Plze
Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy

Vlastník
Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy
Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy
Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy
Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy
Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy

Stoka „A-C-1a“
Druh
íslo
pozemku
pozemku
Ost.plocha
1266/1
Stoka „A-D“
íslo
Druh
pozemku
pozemku
Ost.plocha
1256/3
Ost.plocha
1264

Stoka „O“
íslo
pozemku
908/1
1292/1

Vlastník
Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy

Vlastník
Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy
Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy

Druh
pozemku

Vlastník

Ost.plocha
Vodní
plocha

Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy
eská republika,
právo hospoda it s majetkem státu

Povodí Vltavy, státní podnik, Hole kova 3178/8, 150 00 Praha

Vodovodní p ípojka
íslo
Druh
pozemku
pozemku
Ost.plocha
908/1
Ost.plocha
1247/3
Ost.plocha
1247/1

Vlastník
Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy
Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy
Plze ský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plze
hospoda ení se sv eným majetkem kraje

Správa a údržba silnic Plze ského kraje,
Koterovská 462/162, 326 00 Plze

Elektro p ípojka
íslo
Druh
pozemku
pozemku
Ost.plocha
908/1
Ost.plocha
1247/3
Zast.plocha
St.81

ísp vková organizace

Vlastník
Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy
Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy
EZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 D ín

n) seznam pozemk podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpe nostní pásmo

Ochrané pásmo splaškové kanalizace a OV v obci Újezd u Plánice bude na pozemku
k.ú. Újezd u Plánice
OV
íslo
pozemku

Druh
pozemku

Vlastník

76/8
76/7
88
76/9
76/5
86
76/6
85
1247/4
1292/1
1082/6

Stoka „A“
íslo
pozemku
908/38
908/44

Ost.plocha
Tr.travní
porost
Tr.travní
porost
Tr.travní
porost
Tr.travní
porost
zahrada
Tr.travní
porost
zahrada
Ost.plocha
Vodní
plocha
Tr.travní
porost

Turková Pavla, Újezd u Plánice 12, 339 01 Klatovy
Turková Pavla, Újezd u Plánice 12, 339 01 Klatovy
SJM Kulich Josef a Jind iška,
Újezd u Plánice 44, 339 01 Klatovy
Bauerová Marta, Bolešiny 128, 339 01 Klatovy
Turková Pavla, Újezd u Plánice 12, 339 01 Klatovy
Turková Pavla, Újezd u Plánice 12, 339 01 Klatovy
Turková Pavla, Újezd u Plánice 12, 339 01 Klatovy
eská republika,
právo hospoda it s majetkem státu

Povodí Vltavy, státní podnik, Hole kova 3178/8, 150 00 Praha
Beška Jaroslav, Revolu ní 692, 334 01 P eštice

Druh
pozemku

Vlastník

Ost.plocha
Ost.plocha

Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy
Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy

Stoka „A-A“
íslo
Druh
pozemku
pozemku
Ost.plocha
1247/4
zast.plocha
Stp.21/1
Ost.plocha
1219
Zast.plocha
Stp.18
1218/4
1221/1
1218/1
1221/9
38/3
45
454/5
451/2

Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy
Krompaský Hubert, V Kout 166, 340 34 Plánice

Ost.plocha
Ost.plocha
Ost.plocha
Ost.plocha
Ost.plocha
Zahrada
Ost.plocha
Ost.plocha

Stoka „A-A-1a“
íslo
Druh
pozemku
pozemku
zahrada
61/2
Zast.plocha
Stp.10/1

Vlastník
Turková Pavla, Újezd u Plánice 12, 339 01 Klatovy
Turková Pavla, Újezd u Plánice 12, 339 01 Klatovy
Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy
Mazanec Richard Mgr,
Šumavská 1736/28, 360 01 Karlovy Vary
Bauerová Marta, Bolešiny 128, 339 01 Klatovy
Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy
Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy
Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy
Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy
Mazanec Ji í, M churova 122, 339 01 Klatovy
Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy
M cholupská zem lská a.s., P edslav 101, 339 01 Klatovy

Vlastník
Valovi Pavel, Plánice 354, 340 34 Plánice
Valovi Pavel, Plánice 354, 340 34 Plánice

Stp.10/2

Zast.plocha

65

Zahrada

64

Zahrada

92/3

Ost.plocha

92/2

Ost.plocha

96

Tr.travní
porost

Stoka „A-B“
íslo
Druh
pozemku
pozemku
Ost.plocha
908/43
Ost.plocha
1221/18

ejková Jana, J.Gagarina 2046, 288 02 Nymburk
½
Vlada Josef, Pod H rkou 550, 339 01 Klatovy
½
ejková Jana, J.Gagarina 2046, 288 02 Nymburk
½
Vlada Josef, Pod H rkou 550, 339 01 Klatovy
½
ejková Jana, J.Gagarina 2046, 288 02 Nymburk
½
Vlada Josef, Pod H rkou 550, 339 01 Klatovy
½
Vlada Radek, Krátká 500, 339 01 Klatovy
½
Vlada Zden k, Krátká 500, 339 01 Klatovy
½
ejková Jana, J.Gagarina 2046, 288 02 Nymburk
½
Vlada Josef, Pod H rkou 550, 339 01 Klatovy
½
SJM Petr Emilian a Zuzana,
Újezd u Plánice 80, 339 01 Klatovy

Vlastník
Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy
R
ísl.hospoda ení s majetkem státu

1221/12
1221/41
1221/51

Ost.plocha
Ost.plocha
Ost.plocha

Stoka „A-C“
íslo
Druh
pozemku
pozemku
Ost.plocha
908/39
Stoka „A-C-1“
íslo
Druh
pozemku
pozemku
Ost.plocha
906/28

4/1

zahrada

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových,
Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha
Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy
Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy
Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy

Vlastník
Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy

Vlastník
Kabrt Vladimír Mgr., .p.10 Újezd u Plánice 339 01
½
Kabrtová Hana, .p.10 Újezd u Plánice 339 01
½
Kabrt Vladimír Mgr., .p.10 Újezd u Plánice 339 01
½

Stp.30/2

B.2

Zast.pl.a
nádvo í

Kabrtová Hana, .p.10 Újezd u Plánice 339 01
½
Svoboda Marcel, Újezd u Plánice 54, 339 01 Újezd u Plánice

Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a její užívání
a) nová stavba nebo zm na dokon ené stavby

Jedná se o novostavbu OV, splakové kanalizace, vodovodní p ípojky a elektro p ípojky
v obci Újezd u Plánice
b) ú el užívání stavby

Stavba bude sloužit k odkanalizování splaškových vod obyvatele obce Újezd u Plánice
c) trvalá nebo do asná stavba

Jedná se o stavbu trvalou
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavk na stavby a
technických požadavk zabezpe ujících bezbariérové užívání stavby

Nejsou vydané žádné rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavk na stavbu

e) informace o tom, zda a v jakých ástech dokumentace jsou zohledn ny podmínky závazných
stanovisek dot ených orgán

Závazná stanoviska dot ených orgán
dokumentace

budou vydána na základ

této projektové

f) ochrana území podle jiných právních p edpis

Kanalizace má ochranné pásmo 1,5 m (na ob strany od vn jšího líce potrubí), pro v tší
hloubky nad 2,5 m se zvyšuje o 1,0 m, ochranné pásmo OV je 25 m

g) navrhované parametry stavby (základní rozm ry, maximální množství dopravovaného
media apod.)
Jedná se o výstavbu nových kanaliza ních stok, které jsou navržené z materiálu 3 vrstvé
PVC SN 12, v dimenzi DN 250 v délce 1 989,3m a tlakovou kanalizaci, která je materiálu
PE 90x5,4mm, délky 143,6m, jednotlivé délky jsou uvedeny v tabulce.
Délky a dimenze v tabulce
Stoka

DN 250

DN 80

celkem

A

493,8

-

493,8m

A-A

597,0

-

597,0m

A-A-1

129,2

-

129,2m

A-A-1a

73,0

143,6

216,6m

A-B

155,1

-

155,1m

A-C

361,6

-

361,6m

A-C-1

85,9

-

85,9m

A-C-1a

19,7

-

19,7m

A-D

54,3

-

54,3m

O

19,7

-

19,7m

143,6

2 132,90m

celkem

1 989,3

OV je navržena na 200 EO jako mechanicko biologická ve zd ném objektu nad úrovní
Q100
Množství odpadní vody
Q24splobyv : 200x35/365 = 19,18 m3/d (0,80 m3/hod, 0,222 l/sec)
= 19,18 x 0,15 = 2,88 m3/den

Qb
Q24:

19,18 + 2,88 = 22,06 m3 /d

Qd:

19,18 x 1,5 + 2,88 = 31,65 m3 /d

Qmin:

0 m3 /hod

Q maxh:

(19,18 x 1,5 x 5,2 + 2,88)/24 = 6,35 m3/h

Q

pr m 671 m3/m s

s

=

Qrok:

(0,919 m3/h 0,255 l/sec)
(1,318 m3/h 0,367 l/sec)

(1,76 l/s)

22,06 x 365 = 8052 m3/rok

ivedené zne išt ní na p ítok biol. ásti
vstupní zát ž dle eo:

200 eo

úhrny látkového zne išt ní
BSK5

12 kg/den (4,38 t/rok)

NL

11 kg/den (4,015 t/rok)

CHSKcr

24 kg/den (8,76 t/rok)

h) základní bilance stavby (pot eby a spot eby médií a hmot, hospoda ení s deš ovou vodou,
celkové produkované množství a druhy odpad a emisí, apod.)

Stavba eší výstavbu systému odvodu splaškových vod do navržené
Plánice. Odvád ní deš ových vod z stává stávající.

OV obce Újezd u

i) základní p edpoklady výstavby ( asové údaje o realizaci stavby, len ní na etapy)

Stavba bude zahájena po vydání a nabytí právní moci spole ného povolení, p edpokládaná
doba výstavby je 24 m síc
j) orienta ní náklady stavby

Orienta ní náklady stavby Splašková kanalizace, OV v obci Újezd u Plánice je cca 30,0
mil.K

B.2.2 Bezpe nost p i užívání stavby
Užívání stavby bude v souladu s budoucím kolauda ním rozhodnutím, bezpe nost stavby
i jejím užívání, bezpe nost práce a ochrana zdraví p i práci, bude v souladu zejména
s na . vlády . 591/2006 Sb.

B.2.3 Základní technický popis stavby
Stavba je len na na 2 stavební objekty a 1 provozní soubor technologie OV
len ní stavby na objekty:

D.1 OV – stavební ást
D.1.1 OV – architektonické ešení
- novostavba – istírna odpadních vod, napojení na elektrickou energii, napojení na
splaškovou kanalizaci, napojení na vodovod
zásady architektonického, funk ního, dispozi ního a výtvarného ešení a ešení
vegeta ních úprav okolí objektu, v etn ešení p ístupu a užívání objektu osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace

Architektonické, funk ní a dispozi ní ešení je projektováno dle pot eb a požadavk
provozu OV. Barevné ešení objektu bude ur eno v pr hu stavby dle požadavku
investora.
Objekt bude zásobován vodou z ve ejného adu. Jako pitná voda pro obsluhu bude
používána balená voda. Splaškové vody budou napojeny do podzemních nádrží v 1.PP
obdobn jako nátok z hlavní kanaliza ní stoky (do denitrifikace). Deš ové vody budou
drenážované na pozemku u objektu
kapacity, užitkové plochy, obestav né prostory, zastav né plochy, orientace, osv tlení a
oslun ní

- plocha pozemku . 908/1 = 14820 m2
- zastav ná plocha OV = 78,1 m2
- obestav ný prostor OV = 780 m3
- zpevn ná plocha = 78,1 m2
- orientace – viz koordina ní situace PD
technické a konstruk ní ešení objektu, jeho zd vodn ní ve vazb na užití objektu a jeho
požadovanou životnost
- viz Technická zpráva - konstruk ní ešení
tepeln technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor
- spodní stavba železobetonová monolitická, horní stavba ze systému keramických
broušených cihelných blok s minerální izolací, výpln otvor – okna a dve e
plastové – viz výkresová ást PD.
zp sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a
hydrogeologického pr zkumu
- objekt založen na základové železobetonové desce – podrobn ešeno ve
výkresové ásti PD, základové pom ry nejsou známy - IGP nebylo dle požadavku
investora zpracováno
vliv objektu a jeho užívání na životní prost edí a ešení p ípadných negativních ú ink
- objekt nebude mít negativní vlivy na ŽP. Více viz specialistické p ílohy.
dopravní ešení
- Viz koordina ní situace PD
ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí, protiradonová opat ení
- stavba je svým technickým ešením chrán na p ed škodlivým vn jším
prost edím, je navržena protiradonová izolace
dodržení obecných požadavk na výstavbu.
- p i realizaci musí být dodrženy podmínky projektu a požadavky na výstavbu

Technická zpráva – stavebn konstruk ní ást
a) popis navrženého konstruk ního systému stavby, výsledek pr zkumu stávajícího
stavu nosného systému stavby p i návrhu její zm ny
Zemní práce se týkají skrývky kulturní vrstvy p dy v tlouš ce 250mm v rozsahu cca 200m2
(zastav ná a zpevn ná pl.), která bude uložena na volné ásti pozemku a následn použita
pro dokon ovací terénní úpravy a pro vyrovnání stávajících nerovností na pozemku.
Dále se zemní práce týkají hloubení stavební jámy pro základovou desku podlaží 1.PP a
hloubení stavebních rýh pro základové pasy v ásti 1.NP a dokon ovacích terénních úprav.
Základovou spáru musí p evzít a o její únosnosti ud lat zápis do stavebního deníku osoba
k tomuto úkonu zp sobilá (oprávn ný geolog).
Základové konstrukce
Je nutné, dle konkrétních podmínek, upravit výšku založení dle konkrétní morfologie
pozemku, základová spára musí být po obvodu min. 900 mm pod terénem. V p ípad
výskytu jílové zeminy v podloží je nutno prohloubit základovou spáru na únosné podloží
(nutné posouzení geologem). Objekt bude založen na železobetonové monolitické desce
z betonu pevnostní zna ky C30/37 XC4 XA1 Cl-0,4 Dmax 22. Základová deska bude
výztuží propojena s navazujícími železobetonovými konstrukcemi st n. Projektant
upozor uje na ochranu základové spáry p ed vlastním provedením betonáže základové
desky. Pokud bude základová spára otev ena delší dobu pop . pokud by mohlo dojít
k znehodnocení i poškození základové spáry, je nutno po vyhloubení a za išt ní provést
ochranu betonem t ídy C8/10 v tl. 100mm.
Projekt nem že zahrnout možné extrémy v geologických pom rech, proto je nutné
ihlédnout k místním podmínkám. Po zahájení zemních prací a otev ení základové spáry
je t eba ov it, zda není nutné p ijmout odpovídající opat ení – nap . ochrana základové
spáry, odvodn ní, rozší ení základ .
Podrobné ešení založení stavby viz. výkresová ást PD, a statická ást PD. Základové
pom ry nejsou známy - IGP nebylo dle požadavku investora zpracováno.
Nosné st ny, p ky a p eklady
Objekt
OV obdélníkového p dorysu je kombinací železobetonových a zd ných
konstrukcí. Celý podzemní objekt, kde jsou situovány nádrže, bude železobetonový.
Nadzemní ást 1.NP bude p evážn zd ná. ást objektu v 1.NP je ešena jako d ev ná
konstrukce s oplášt ním - viz skladba S1 v PD.
Železobetonová monolitická konstrukce spodní ásti stavby je navržena z betonu
pevnostní zna ky C30/37 XC4 XA1 Cl-0,4 Dmax 22. Tlouš ka obvodových st n v 1.PP je
350mm, vnit ních st n 300mm. Ve st nách budou osazeny chráni ky pro kanalizaci a
vodovodní potrubí a prostupy pro technologii OV. Prostupy vodot snými

konstrukcemi budou ut sn ny systémovými prvky. Nosná nadzemní ást v 1.NP je
navržena ze systému keramických broušených cihelných blok s minerální izolací tlouš ka obvodové nosné st ny je 380mm, vnit ní nosné st ny jsou navrženy z
keramických broušených cihelných blok tl. 300 mm. Veškeré niky budou dle pot eby
opat eny p eklady. Nad stavebními otvory pak budou použity systémové keramické
eklady seskládané na požadovanou tlouš ku st ny. P ky v 1.NP jsou navrženy ze
systému keramických broušených cihelných blok tl. 115mm se systémovými p eklady.
ást objektu v 1.NP je tvo ena d ev nou konstrukcí z hranol 60/140mm á 625mm s
vloženou tepelnou izolací, parozábranou (fólie) a vn jším i vnit ním oplášt ním - viz
skladba S1 v PD
Stropní konstrukce
Stropní konstrukce nad spodní stavbou je ešena jako železobetonová monolitická
z betonu pevnostní zna ky C30/37 XC4 Cl-0,4 Dmax 22. Tlouš ka nosné konstrukce
stropu bude 220mm. Ve stropní konstrukci budou provedeny veškeré pot ebné prostupy
instalací, technologie a otvory pro výlezy (poklopy).
Nosné prvky stropní konstrukce nad p dorysem 1.NP jsou sou ástí d ev ného krovu –
íhradových vazník . Podhled je navržen pouze nad m. . 1.02 a 1.03 a to jako
sádrokartonový (SDK desky do vlhkého prost edí). Nad ostatními ástmi je krov otev en
až do d ev ného podbití na horní ploše p íhradových vazník . Krov je na p ání investora
bez tepelné izolace.
Úpravy povrch vnit ních
Vnit ní povrchy st n a p ek systému keramických broušených cihelných blok budou
povrchov upraveny dle technologických doporu ení výrobce, poté nat eny interiérovou
barvou, v místnostech s mokrým provozem (m. . 1.02) keramický obklad.
Úpravy povrch vn jších
Vn jší povrchy systému keramických broušených cihelných blok budou povrchov
upraveny dle technologických doporu ení výrobce, poté nat eny exteriérovou barvou (na
soklu hrubozrnnou). Nát ry dle výb ru investora. Na ásti objektu je navrženo d ev né
obložení.
Podlahy
Chodníky a zpevn né plochy (p íjezdová komunikace, vstup apod.) nejsou p edm tem této
ásti projektové dokumentace, ale jsou ešeny jako samostatná ást PD.
Jednotlivé skladby podlah – viz P dorys 1.NP, ez A-A a ez B-B.

St echa
Nad objektem je navržena sedlová st echa se sklonem 36°. Konstrukce krovu bude
s p íhradových d ev ných vazník dle statického návrhu dodavatele. Projektant
doporu uje opat it konstrukci st echy, stejn jako všechny ostatní nosné d ev né
konstrukce nát rem chránícím d evo p ed napadením houbami a d evokaznými šk dci.
Krov bude provád n dle p íslušných norem.
St ešní pláš
St ešní krytina bude z plechových tašek v tmav erném odstínu antracit. Pod st ešní
krytinou v trací mezera (40mm) tvo ená z latí a kontralatí. Dále je umíst na pojistná
hydroizola ní fólie (difúzn propustná, kontaktní) a celoplošný prkenný záklop (mezi
prkny ponechat mezery š. 10mm pro odv trání do prov trávané mezery). P esahy st echy
budou podbity d ev nými palubkami. Tepelná izolace ve st ešním plášti nad m. . 1.02 a
1.03 je navržena z minerální vaty tl. 200 mm v . parozábrany (fólie). Tepelná izolace bude
uložena mezi dolní pásnici p íhradového vazníku nad podhledem. Nad ostatními
místnostmi je krov otev en až do d ev ného podbití na horní ploše p íhradových vazník .
St ešní pláš je tedy na p ání investora bez tepelné izolace
Izolace proti vod
Izolace proti vlhkosti v p ízemí je navržena z hydroizola ního pásu z SBS modifikovaného.
Prostupy potrubí protiradonovou bariérou je nutno provést tak, aby byla umožn na
dilatace potrubí a dlouhodob zabezpe ena jejich plynot snost a zabrán no pr niku radonu
podél potrubí. Izolace separa ního typu bude z izola ního pásu s dostate nými p esahy.
Spodní stavba je navržena jako bílá vana – všechny st ny a dno nádrží jsou navrženy jako
vodot sné – podrobn ji viz statický výpo et. Extrudovaný polystyren tl. 30mm, kterým je
zateplena horní ást spodní stavby, je chrán n nopovou fólií ukon enou v úrovni terénu
systémovou lištou.
Izolace tepelné
Je navržena tepelná izolace nad m. . 1.02 a 1.03 z minerální vlny tl. 200 mm mezi
spodními pásnicemi, dále je navržena tepelná izolace horní ásti spodní stavby
z extrudovaného polystyrenu tl. 30 mm do hl. min. 0,6m pod U.T.
Výpln otvor
Vstupní dve e plastové s izola ním dvojsklem, okna plastová s izola ním dvojsklem, nebo
dle výb ru a specifikace investora. Vnit ní dve e jsou navrženy laminátové - do ocelových
zárubní, p esná specifikace bude up esn na investorem.

Statické posouzení
a) ov ení základního koncep ního ešení nosné konstrukce
- viz výkresová dokumentace, spodní stavba monolitická železobetonová, zdivo
keramické dutinové, d ev ný krov z p íhradových vazník , objekt je založený na
základových desce
b) posouzení stability konstrukce
- jedná se o klasickou zd nou stavbu v kombinaci s monolitickou konstrukcí
spodní stavby s použitím klasických schémat.
c) stanovení rozm
hlavních prvk nosné konstrukce v etn jejího založení,
- podrobn viz výkresová dokumentace a statická ást PD
d) statický výpo et, pop ípad dynamický výpo et, pokud na konstrukci p sobí
dynamické namáhání.
- veškeré kce i detaily jsou standardní, veškeré ásti jsp edimenzovány a
nehrozí jakákoliv destrukce i p etvo ení - viz statická ást PD

D.1.2 OV – stavebn konstruk ní ešení
Objekt OV v Újezd u Plánice je tvo en z podzemní monolitické ásti, kde se vyskytují
jednotlivé nádrže, a z nadzemní zd né ásti, kde je umíst na technologie a zázemí. Spodní
ŽB ást je založena na základové desce v hloubce cca 5,5m. Nadzemní objekt s vn jšími
rozm ry 11,4 x 6,85m bude kombinací zd né ásti a ásti d evostavby, kde bude situován
kontejner.. St echa bude lehká z d ev ných p íhradových prvk se sklonem 35°.
popis navrženého konstruk ního systému stavby
Geologie:
Geologie na staveništi není známa!! Nebyl proveden geologický pr zkum. Vzhledem k
tomu budeme uvažovat únosnost základové spáry 150 kPa a úrove hladiny spodní vody
až v úrovni terénu – nejnep ízniv jší stav.
Zemní práce,výkopy:
Svahování výkop dle zjišt ných zemin. V p ípad výskytu spodní vody nutno použít
pažený výkop.
Založení – spodní ŽB konstrukce:
ŽB konstrukce nádrží (celkem 7 odd lených nádrží) má vn jší rozm ry 11,3 x 6,75m.

Výška st n nádrží je 5,25m. Základová deska tvo ící dno má tl. 350mm. St ny nádrží mají
tl. 350mm resp 300mm. Prostor nádrží je zastropen deskou tl. 220mm, která tvo í zárove
podlahu objektu zázemí. St nové konstrukce a dno jsou dimenzovány jako bílá vana!!
Základová deska p esahuje cca o 300mm p es vn jší líc obvodových st n.

Konstruk ní a materiálové ešení.
Nosná konstrukce je navržena z následujících materiál :
Beton dno a st ny
Beton strop
Výztuž
Ocel

C30/37 XC4 XA1 Cl-0,4 Dmax 22
C30/37 XC4 Cl-0,4 Dmax 22
B500B
S235

Mechanická odolnost a stabilita
Statickým výpo tem bylo prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ní p sobící
v pr hu výstavby a užívání nem lo za následek:
1.
ícení stavby nebo její ásti:
2.
Nadm rné deformace základ : Základové konstrukce jsou dostate
tuhé, aby
zabránily nadm rným deformacím konstrukcí.
tší stupe nep ípustného p etvo ení: rozm ry prvk jsou navrženy tak, aby byly
dimenzované na deformace povolené stávajícími normami SN EN.
3.
Poškození jiných ástí stavby nebo technických za ízení anebo instalovaného
vybavení v d sledku p etvo ení nosné konstrukce: investor nenárokoval p ísn jší
požadavky, než které stanovují sou asné SN EN.
4.
Poškození v p ípad , kdy je rozsah neúm rný p in : systém stavby je zvolen tak,
aby i tzv. nesilové ú inky (zp sobené zm nami objemu materiál , stárnutím atd.) nem ly
neúm rn záporný vliv na stavbu. V pr hu životnosti stavby, zejména v prvních letech,
není vylou en vznik trhlinek, které se budou muset sanovat a opravit.
d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstruk ních detail , technologických
postup
BÍLÁ VANA – nepropustná konstrukce - t ída nepropustnosti 1 – pr sak je omezen na
malé množství, p ipouští se n kolik povrchových skvrn nebo vlhkých míst.
Mimo MSÚ musí konstrukce bílé vany spl ovat i MSP - omezení ší ky trhlin. Dle EN
1992-3 (navazuje na 1992-1-1) byla zvolena t ída nepropustnosti 1.
Pom r hydrostatického tlaku a tlouš ky konstrukce - h0 / hw = 5000/350 = 14,3 ->
maximální p ípustná ší ka trhlin pro st nu 350mm - > wmax = 0,15mm
Pom r hydrostatického tlaku a tlouš ky konstrukce - h0 / hw = 4500/300 = 15,0 ->
maximální p ípustná ší ka trhlin pro st nu 300mm - > wmax = 0,15mm

Nepropustnost konstrukce musí být zajišt na sou asným spln ním n kolika podmínek:
• Použití vhodného betonu
• Statický návrh s ohledem na požadavky MSP - omezení ší ky trhlin
•
sn ní pracovních spar - t snící plechy

•

Dodržení technologické kázn p i realizaci - výroba, doprava, ukládání a ošet ování
betonu

Celá ŽB konstrukce je navržena bez dilata ních spár, pouze s pracovními spárami !!
Provád ní pracovních spar – za išt ní pracovní spáry p ed betonáží dalšího napojovaného
úseku nutno provést dle SN 73 1208 – tím se zajistí dostate ná pevnost betonu v tahu na
styku starý usek x nový úsek. Svislé i vodorovné pracovní spáry budou provedeny jako
sn né – v prostoru nádrží, a net sn né na styku strop x st na.
Pracovní spáry t sn né budou provedeny nap . v systému t snících plech (alternativn
PVC pásky, injektážní hadice, krystaliza ní tmely atd). Mnohdy se jedná i o kombinaci,
kdy je nap íklad plech dopln n bobtnajícím páskem.
Pracovní spáry net sn né budou zalomené – nap . vložením lat do starší betonované ásti
!
I p i dodržení všech zásad pro návrh a provedení konstrukce se mohou v hotovém díle
vyskytnout defekty (vlhká místa, trhliny) které nespl ují požadavky uvedené pro danou
konstruk ní trídu, Tyto defekty je však možné odstranit vhodným opat ením, nebo mísa
poruch jsou p esn lokalizovatelná a po sanaci nep edstavují žádní snížení kvality díla.
Sanace se v tšinou provádí plošnou aplikací krystatiza ního nást iku (nap . XYPEX) nebo
lokáln krystaliza ním tmelem.
Prostupy st nami do pr
ru 200mm možno provád t jádrovým vrtáním, pod vodní
hladinou nutno vložit do bedn ní t snící kus.
Dodavatel stavby vypracuje technologický postup betonáže zejména s ohledem na
zamezení vzniku trhlin. Betony je doporu eno vyráb t z cementu CEM II 32,5 ,velikost
zrna maximáln 22 mm. Ve složit jších místech konstrukce se doporu uje použití SCC
betonu s velikostí zrna 16mm. Zpracovatelnost erstvé betonové sm si by m la být podle
Abramse charakterizovaná
sednutím kužele 150 mm s tolerancí +-30 mm. Maximální pr sak betonu je 50 mm a jeho
hodnocení je doporu eno provád t po 90-ti dnech.
Zásady pro realizaci
Používat hladké, vodot sné bedn ní, bez odbed ovacích olej , nikdy d ev né bednící
prvky p ímo na líc betonu. Nejb žn jší úprava pomocí drenážní fólie pro dosažení
kompaktní povrchové vrstvy bez pór a dutin!

Vylou it um lohmotné distan ní vložky, používat betonové nebo vláknobetonové
i betonáži je nutné (stejn jako u b žných konstrukcí) zabránit padání betonu z velké
výšky. Se zvyšující se výškou padání betonu roste riziko rozd lení betonu a tvorba hnízd.
Vibrace se provádí b žnými ponornými vibrátory a intenzita musí být p izp sobena
konzistenci betonu.
Ošet ovat beton (zakrytí, kropení atd.) min. po dobu 1 týdne po odbedn ní, lépe 10 až 14
dní. Omezení p ímého slune ního osvitu zejména v letních m sících 2 až 4 týdny.
e) zásady pro provád ní bouracích a podchycovacích prací a zpev ovacích konstrukcí i
prostup
• Nevyskytuje se
g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí
Nové ŽB konstrukce - z hlediska zakrývaných konstrukcí je nutné dbát na kontrolu
výztuže a dodržování technologie betonáže.

Zatížení
Popis zatížení

Charakteristická
2

hodnota (kN/m )

sou initel zatížení
yf

Návrhová hodnota
(kN/m2)

1) STÁLÉ
A) St echa – skladba (gang-nail)
Plechové tašky + lat ,kontralat
Prkenný záklop

0,15 kN/m2
0,15 kN/m2

1,35
1,35

0,20 kN/m2
0,20 kN/m2

Vl. tíha p íhradového prvku

0,20 kN/ m2

1,35

0,27 kN/m2

Tepelná izolace 200mm

0,07 kN/m2

1,35

0,10 kN/m2

Podhled
Zatížení celkem

0,25 kN/m2
0,82 kN/m2

1,35

0,34 kN/m2
7,77 kN/m2

B) ŽB strop nad nádržemi(jímkami) h.h. -0,080
Dlažba + lepidlo

0,35 kN/m2

1,35

0,47 kN/m2

Mazanina 70mm

1,80 kN/m2

1,35

2,43 kN/m2

ŽB deska tl. 220mm

5,50 kN/m2

1,35

7,42 kN/m2

Zatížení celkem

7,65 kN/m2

10,30 kN/m2

Vlastní tíha ŽB konstrukcí zapo tena automaticky výpo etním softwarem!
C) Nosné st ny

K
e

ramické bloky s izolací 380mm…
Keramické bloky tl. 300mm…
Sou initel spolehlivosti zatížení pro celý zat žovací stav:
yf =l,35

3,00 kN/m2
2,80 kN/m2

D) P

ky

Keramické zdivo tl. 115mm…
PROM NNÉ - Zatížení v trem ( dle SN EN 1991-1-4 )
Základní rychlost v tru vb …
Referen ní výška ze…
Kategorie terénu …
Sou initel expozice …
Charakteristický maximální dynamický tlak qp = 1,50* 0,472 =
= 1,25 kg/m3
qb = ½ * 1,25 * 27,52 = 472 N/m2

27,5 m/s
6,30 m
III

ce(z) = 1,50
0,70 kN/m2

Sedlová st echa – 35°
Vn jší sou initel tlaku cpe
tlak max…
sání max…

0,50
0,40

Charakteristický vn jší tlak v tru wek
tlak 0,70 * 0,5 =
sání 0,70 * 0,4 =

0,35 kN/m2
0,28 kN/m2

St ny
Vn jší sou initel tlaku cpe

tlak…
sání …

0,8
0,4

Charakteristický vn jší tlak v tru wek
tlak 0,70 * 0,8 =
sání 0,70 * 0,4 =
Sou initel spolehlivosti zatížení pro celý zat žovací stav: yf

0,56 kN/m2
0,28 kN/m2

=l,5

3) PROM NNÉ - Zatížení sn hem ( dle SN EN 1991-1-3 )
Normová hodnota s0 (Újezd u Plánice - mapa zatížení sn hem
Tvarový sou initel 1 …
sk = 1 * Ce * Ct * s0 = 0,8*1*1*2,50 =
Sou initel spolehlivosti zatížení pro celý zat žovací stav:
yf =l,5

4) UŽITNÉ
Technologický prostor
Sou initel spolehlivosti zatížení pro celý zat žovací stav:
yr=l,5

HMÚ) … 1,05 kN/m2
0,8 0,83
kN/m2

3,00 kN/m2

5) TECHNOLOGICKÉ ZATÍŽENÍ
Zahrnuje zatížení od jednotlivých technologických za ízení - p evzato od technologa
Strojní esle na ocelovém rámu 300 kg
Kontejner na kaly 2,2x4m 5000kg
Zásobník na srážedlo 5500kg
Zásobník flokulantu 400kg
Dmychadla 400kg
Sou initel spolehlivosti zatížení pro celý zat žovací stav: f
= 1,35
6) ZATÍŽENÍ ZEMINOU - OBECN
Objemová tíha zeminy uvažována 19,0 kN/m3
Tlak zeminy uvažován jako klidový - sou initel K = 0,45
Trojúhelníkové zatížení - max. 0,45*19 = 8,55 kN/m2 /na metr výšky zásypu
Sou initel spolehlivosti zatížení pro celý zat žovací stav: f
= 1,35
7) HYDROSTATICKÝ TLAK SPODNÍ VODY
Objemová tíha vody uvažována 10 kN/m3
Úrove hladiny spodní vody v úrovni
terénu!
Sou initel spolehlivosti zatížení pro celý zat žovací stav: f
= 1,5

8) HYDROSTATICKÝ TLAK VODY
Objemová tíha vody uvažována 10 kN/m3
Sou initel spolehlivosti zatížení pro celý zat žovací stav: f
= 1,2

9) P ITÍŽENÍ OD POJEZDU VOZIDEL, SKLADOVÁNÍ
Prostor pro kontainer - 10 kN/m2
Sou initel spolehlivosti zatížení pro celý zat žovací stav: f = 1,5
10) SPÁDOVÁNÍ V DOSAZOVACÍ NÁDRŽI
St ny nádrže budou provedeny svisle a požadovaného tvaru (obrácený hranol) bude dosaženo
dobetonováním klín . Zatížení betonem je 25 kN/m3

D.1.3 OV – požárn bezpe nostní ešení
edm tem požárn bezpe nostního ešení je vybudování splaškové kanalizace a
objektu OV, který je navržen na pozemku parc. .1247/3, k.ú. Újezd u Plánice. Jedná

se o jednopodlažní objekt, podsklepený o rozm rech 11,4 x 6,85 m. Objekt je navržen
z broušených cihelných blok tl. 380 mm. ást stavby je navržena jako d evostavba.
Konstrukce v 1.PP jsou navrženy železobetonové (v etn stropu). Zast ešení je
ev nými vazníky se SDK podhledem, tašky plechové.

V istírn se budou vyskytovat tyto chemikálie:
- síran železitý, vodný roztok 50% v 10% kyselin sírové, ený nap íklad jako
Prefloc.
Dávkuje se automaticky dávkovacím erpadlem do nádrží aktivace istírny. Není
ho lavý, dle
bezpe nostních list .
Množství: do 2 m3/rok
Uskladn ní: v PE zásobnících- voln na podlaze dva kusy - v ochranné van .
Umíst ní- v místnosti kontejneru na p ebyte ný kal.
c) Rozd lení stavby do požárních úsek
Objekt bude v souladu s SN 73 0802 tvo it jeden požární úsek. Z požárního hlediska
je objekt z konstrukcí ho lavých, požární výška h = 0,0 m.

d) Stanovení požárního rizika, stanovení stupn požární bezpe nosti
V objektu je jeden požární úsek za azený dle výpo tu do I. stupn požární
bezpe nosti.
Požární úsek dle SN 73 0802: N.1.1
Zadané údaje:
Po et užitných podlaží v objektu ........................................................................................ 2 [-]
Výška objektu h ........................................................................................................... 0,00 [m]
Po et užit. nadzem. podlaží v objektu ................................................................................ 1 [-]
Materiál konstrukce ..................................................................................... ho lavý DP3
Za azení dle SN 73 0873 .................................................................. nevýrobní objekt
Po et podlaží úseku z ........................................................................................................ 2 [-]
Výšková poloha hp ...................................................................................................... 0,00 [m]
Koeficient c ....................................................................................................................... 1
SM ............................................................................................................... automaticky
Místnosti požárního úseku:
Název
místnosti
1.01 provozní ást
1.02 wc
1.03 kancelá
1.04 prostor pro
kontejner
místnosti v 1.PP

Plocha
S [m2]
18,70
2,80
2,40
28,99
56,20

Nahod.
Stálé.
Výška Nahod.
Stálé
Dodat.
ps
an [-]
as
hs pn
ps
2
[-]
[m] [kg.m2] [kg.m ] [kg.m2]
3,11
10,00
5,00
0,00
0,900
0,90
3,11
5,00
5,00
0,00
0,700
0,90
3,11
40,00
5,00
0,00
1,000
0,90
3,11
10,00
5,00
0,00
0,900
0,90
5,22

10,00

0,00

0,00

0,900

0,90

Položka
z tabulky

3,00/1,25

1
1
1
1

Otvor
v pod.
[m2]
0,00
0,00
0,00
0,00

/-

1

0,00

15.8

Otvory
So/ho

[m2/m]
2,00/1,25
1,00/1,25

ís.
pod.
[-]

15.8
14.2
1.1
15.8

Výsledky výpo tu:
Požární zatížení výpo tové pvyp .................................................................. 13,44 [kg.m-2]
Stupe požární bezpe nosti pož.úseku (SPB) ........................................................ I
Plocha požárního úseku S ......................................................................... 109,09 [m2]
Koeficient n ................................................................................................. 0,046
Koeficient k ................................................................................................. 0,085
Plocha otvor pož.úseku So ............................................................................ 7,00 [m2]
Pr
rná výška otvor pož.úseku ho .............................................................. 1,25 [m]
Parametr odv trání Fo .................................................................................. 0,025
Pr
rná sv tlá výška pož.úseku hs ............................................................... 3,10 [m]
Požární zatížení p ........................................................................................ 14,01 [kg.m-2]
Koeficient a ................................................................................................. 0,909
Koeficient b ................................................................................................... 1,05
Koeficient c ................................................................................................... 1,00
Normová teplota TN ................................................................................. 722,29 [°C]
as zakou ení te ............................................................................................. 2,42 [min]
Maximální délka pož.úseku ......................................................................... 65,43 [m]
Maximální ší ka pož.úseku .......................................................................... 45,67 [m]
Maximální plocha pož.úseku ................................................................ 2 988,21 [m2]

e) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzáv
hlediska jejich požární odolnosti

z

Požární odolnost stavebních konstrukcí – I.SPB
(dle tab. 12 pol. 1-11 pro podzemní a poslední nadzemní podlaží SN 73 0802)
Stavební konstrukce
Požární st ny a stropy
Požární uzáv ry
Obvodové st ny

Nosné konstrukce uvnit
požárního úseku
zajiš ující stabilitu
objektu
Nosné konstrukce st ech

St ešní pláš

Požadavek |
Skute nost
Objekt tvo í jeden požární úsek, požární st na a strop se
nevyskytují.
EW15DP3
Požární dve e nebudou osazeny.
ást obvodových st n budou z broušených
REW15
cihelných blok tl. 380 mm - vyhovují pro
požární odolnost REW180DP1. 1) ást st n je
navržena jako d evostavba - bez požární
odolnosti - jedná se o zcela požárn otev ené
plochy.
Strop nad 1.PP je navržen železobetonový tl. 200
R30DP1
mm - krytí výztuže alespo 20 mm -vyhovuje dle
Eurokód pro požární odolnost REI30DP1.
R15 1)

-

Strop (zast ešení) bude tvo eno d ev nými
vazníky se SDK podhledem - požární odolnost
není požadována.
Není požadavek na požární odolnost

Dle katalogových list výrobce

f)

Evakuace osob, stanovení druh a po tu únikových cest

Evakuace je možná nechrán nou únikovou cestou p ímo na volné
prostranství. Délka NÚC je max. 4 m (m eno ode dve í do kancelá e po
východ na volné prostranství). Ší ka východových dve í je 800 mm (jedno
ídlo dve í). V objektu se nebudou vyskytovat osoby trvale, na stran
bezpe nosti je uvažováno s E = 3 x 1,5 = 5 osob. 1.PP je bez p ístupu
osob.
Únikové cesty:
Varianta

nechrán ná

Cesta

1. úniková
cesta

Po et
osob
5/0/0

Úsek

1. úsek

Typ
úniku
rovina

Skut. Skut.
délka ší ka
[m] [m]
4,00

Max
délka
[m]

0,80

Min
ší ka
[m]

29,53

tumax

tu

te

[min]

[min]

[min]

Vyh.
[]

0,15

2,42

ano

0,55

Únikové cesty vyhovují.
g) Stanovení odstupových vzdáleností a vymezení požárn
nebezpe ného prostoru Odstupová vzdálenost je stanovena od požárn
otev ených ploch.
Odstupy:
Tabulka odstup dle SN 73 0802
PU

Varianta

N.1.1

stavební
1. odstup
objekt
2. odstup
hustotou tep.
3. odstup
toku
4. odstup

Odstup

Výška
[m]

Délka
[m]

1,25
2,42
3,33
6,22

0,80
1,50
4,60
6,85

Otev . % otev.
plocha ploch
[m2] [%]

Zatíž.

Pr.in.
ttoku
[kW.m
2
]

1,00
3,63
15,32
42,61

28,44
28,44
28,44
28,44

85,10
85,10
85,10
85,10

100,00
100,00
100,00
100,00

Posouzení odstupových vzdáleností – padání ho lavých ástí dle 10.4.6 SN
73 0802: Sklon st echy je 36° - dle Poznámky pod vedeným lánkem není
nutno posoudit, sklon st echy je menší jak 45°.
Požárn nebezpe ný prostor zasahuje p es hranici stavebního pozemku –
na ve ejné prostranství – v souladu s normou SN 73 0802. V požárn
nebezpe ném prostoru se nenachází požárn otev ené plochy jiných
objekt . Odstupové vzdálenosti vyhovují.

h) Zabezpe ení stavby požární vodou v etn rozmíst ní vnit ních a vn jších
odb rných míst

Odst. Odst.
d [m]
ds
[m]
1,05
2,00
4,14
6,94

0,45
0,85
1,53
2,70

Vn jší odb rní místa
Požární voda bude zajišt na ze stávajících zdroj požární ochrany sloužící pro obec
Újezd –
hned vedle objektu je eka Úslava, erpací stanovišt u mostu. Vyhovuje.
Vnit ní odb rní místa
Od za ízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz. l.4.4 b1 SN 73 0873
(p*S=1528,35).

i)

Vymezení zásahových cest, zhodnocení p íjezdových komunikací, pop .
nástupních ploch

K objektu vede stávající p ístupová komunikace se ší kou jízdního pruhu
min. 3,0 m a kon ící nejvýše 20 m od objektu - parc. .1247/1. Komunikace
je dvoupruhová a pr jezdná.
Vnit ní a vn jší zásahové cesty nejsou vyžadovány.
j)

Stanovení po tu, druh a zp sobu rozmíst ní hasicích p ístroj

Objekt musí být vybaven celkem 1 p enosným hasicím p ístrojem p novým
práškovým s hasicí schopností nejmén 21A.

i

Jedná se o certifikované PHP dle SN EN 3 – 6, které mají na typovém štítku
uvedenou hasicí schopnost. PHP musí být umíst ny ve výšce max. 1,5 m od podlahy k
rukojeti PHP na p ístupných a viditelných místech v prostoru objektu.

k) Zhodnocení technických, pop . technologických za ízení stavby
Prostupy rozvod – Prostupy rozvod požárn d lícími konstrukcemi nebudou.
Vytáp ní – Objekt nebude vytáp n.
Elektrická energie – Elektroinstalace musí být provedena odbornou osobou. U
kontrolní prohlídky bude doložena revizní zpráva elektroinstalace. Objekt musí mít
trvale p ístupné a viditeln trvale ozna ené za ízení umož ující vypnutí elektrické
energie (§34 odst 5, vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby).
Hlavní vypína el.energie bude ozna en bezpe ností tabulkou.
Vzduchotechnika – Odv trávání objektu je p irozené.

l)

Posouzení požadavk na zabezpe ení stavby požárn bezpe nostními za ízeními

EPS, SOZ a SHZ není požadováno.

m)

Rozsah a zp sob rozmíst ní výstražných a bezpe nostních zna ek a tabulek

Pro pot eby požární bezpe nosti budou ozna eny výstražnými a bezpe nostními
tabulkami.
Hlavní vypína elektrické energie pro celý objekt musí být ozna en informativní a
bezpe nostní tabulkou „Hlavní vypína elektrické energie“.

Záv r
i dodržení ustanovení této technické zprávy požární ochrany vyhovuje plánovaná
stavba platným p edpis m o požární ochran .

D.1.4 OV – zdravotn technické instalace
edkládaná projektová dokumentace eší zásobování vodou a odkanalizování objektu
OV v obci Újezd u Plánice. Objekt bude zásobován vodou z ve ejného adu.
Splaškové vody budou napojeny do podzemních nádrží v 1.PP obdobn jako nátok z
hlavní kanaliza ní stoky (do denitrifikace). Deš ové vody budou drenážované na
pozemku u objektu.
KANALIZACE
TRASA
Splaškové vody budou napojeny do podzemních nádrží v 1.PP obdobn jako nátok z
hlavní kanaliza ní stoky (do denitrifikace)
Deš ové vody budou drenážované na pozemku u objektu. Deš ová voda bude svedena
do drenážního vsakovacího objektu. P ed vsakovacím objektem bude osazený filtr
deš ové vody. Horní hrana jímky bude cca 0,5 m pod terénem. Jímka bude na povrchu
ukon ena drnovým krytem a bude odv traná v trací hlavicí.
POTRUBÍ
Gravita ní potrubí deš ové kanalizace je navržena z trub PVC 125 mm. Potrubí bude
ukládáno do pískového lože tl. 100 mm a bude obsypáno pískem v tl. 200 mm nad
horní okraj potrubí. T sn ní spoj bude pryžovým t sn ním.

ZEMNÍ PRÁCE
Rýha pro kanalizaci bude hloubená strojn . Za išt ní výkopu bude provedeno ru
Rýha bude s kolmými st nami pažená dle pot eby p íložným pažením.

.

Vyt žený materiál bude ukládán podél výkopu. Zásyp bude vyt ženou zeminou a bude
hutn n po vrstvách podle normy SN 73 35 50 "Zemní práce" na 96 % P.S.
ebyte ný výkopek bude odvezen na ve ejnou skládku, nebo bude použit pro terénní
úpravy. Po provedení zemních prací budou povrchy uvedeny do p vodního stavu.
i práci je nutno dodržovat: SN 73 35 50 - Zemní práce, SN 73 67 01 - Stokové
sít a kanaliza ní p ípojky, další související normy a bezpe nostní p edpisy. P ed
zahájením výkopových prací je t eba ov it a vyzna it pr h podzemních vedení.
BILANCE MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD
Pro obsluhu a údržbu
1 osoba

( á 60 l/den )

60 l /den

technologie

( á 100 l/den )

100 l /den

CELKEM:
160 l/den
Ro ní odtok splaškových vod z provozní ásti budovy je 58,4 m3.
BILANCE MNOŽSTVÍ DEŠ OVÝCH VOD
Dle SN 75 61 01
St echa:
Q=

78,1 m2

x qs x Ss

Q = 1,0 x 0,0212 x 78,1 = 1,66 l/s
Q

pr tok deš ových vod (l/s)
sou initel odtoku

Ss

odvod ovaná plocha (m2)

qs

intenzita 15 min. dešt (pr m. hodnota 5-letého dešt ) (l/s m2)

NÁVRH VELIKOSTI VSAKOVACÍHO OBJEKTU

Návrh vsakovacího objektu vychází z geologických map v míst budoucí stavby.
Geologické pom ry oblasti jsou popisovány ve Vysv tlivkách ke geologické map
SSR 1:200 000, list M-33-XX - Plze , které byly vydány ÚÚG Praha v 1961.
Regionáln geologicky je zájmová oblast sou ástí jihozápadního okraje tzv.“
st edo eského“ algonkia. Podle R. Kettnera je d leno st edo eské algonkium na t i
ásti (stupn )-„p edspilitovou“, „spilitovou“ a „pospilitovou“. Základní ur ující
postavení v tomto d lení mají produkty geosynklinálního „spilitového“ vulkanismu. V
blízkém okolí obce Nicov zcela p evládá algonkium „spilitové“, které je zde
zastoupeno metamorfovaným i nemetamorfovaným vývojem, i když tento pojem má
jen relativní platnost.
Hladina podzemní vody se dá p edpokládat ve v tších hloubkách. Na pozemku nebylo
provedeno hydrogeologické posouzení lokality. Výpo et velikosti vsakovacího objektu
byl proveden na velmi neprosputnou zeminu (pís itá hlína) s koeficientem infiltrace do
podloží na 1x10-6. P ed realizací vsakovacího objektu doporu ují provést test
vsakování a p ípadn upravit velikost vsakovacího objektu.
Odvod ované plochy
A = 78.1
m2

St echy s nepropustnou horní
vrstvou

sklon nad
5%

=
1.00

Ared = 78.1
m2

Lokalita - nejbližší srážkom rná stanice
11 - Plze – Doudlevce
Návrhové a vypo ítané údaje

Ared 78.1 m2

redukovaný p dorysný pr

Avz 0 m2

plocha hladiny vsakovacího za ízení (jen u povrchových
vsakovacích za ízení)

Qp

0 m3.s-1
-1

jiný p ítok

p

0.2 rok

kv

0.00000100
m.s-1

koeficient vsaku

f

2

sou initel bezpe nosti vsaku

Qo

0 m3.s-1
2

periodicita srážek

regulovaný odtok

Avsak 23.6 m

velikost vsakovací plochy

hd

38.2 mm

návrhový úhrn srážek

tc

600 min

doba trvání srážky

Qvsak

0.0000118 m3.s1

Vvz 2.6 m3

t odvod ované plochy

vsakovaný odtok
nejv tší vypo tený reten ní objem vsakovacího za ízení

(návrhový objem)
Tpr

60.0 hod

doba prázdn ní vsakovacího za ízení - VYHOVUJE

Vsakovací za ízení bude vypln né št rkem frakce 32/64 mm (event. 16/38 mm) v
ochranné geotextílii. Št rk bude hutn ný po vrstvách 300 mm. Vzhledem k pórovitosti
št rku 30-35% bude vsakovací objekt o objemu 7,4 m3, a minimální plochy 23,6 m2.
Navržený vsak je 5,0 m x 5,0 m, výška 0,40 m.
i výstavb vsakovacího za ízení je bezpodmíne
nutné dodržet nejen istý
návrhový objem Vvz, ale sou asn také minimální velikost vsakovací plochy Avsak !!!
(provedeno výpo tovým programem fy Nicoll)
DOMOVNÍ KANALIZACE
Za izovací p edm ty v objektu budou odkanalizovány gravita

.

IPOJOVACÍ POTRUBÍ
Za izovací p edm ty budou p ipojeny do stoupa ek p ipojovacím potrubím.
ipojovací potrubí je navrženo z polypropylénových trub (HT systém) 50-110 mm.
ipojovací potrubí musí být ve sklonu min. 3% a bude vedeno voln p i st , v
drážce v p edst nách, nebo v podlaze.
STOUPA KA
Stoupa ka 1 je navržena celým objektem a bude vyvedena nad st echu, kde bude
ukon ena v trací hlavicí. Stoupa ka je navržena z polypropylénových trub (HT
systém) 110 mm a je vedena u st ny. Na stoupa ce bude v 1. NP 1 m nad podlahou
osazena istící tvarovka. Stoupa ka v etn napojení ostatní ležaté kanalizace bude
ukon ena v železobetonové jímce pod stropem.
DEŠ OVÉ SVODY
St echa objektu bude odkanalizovaná pomocí deš ových svod . Na deš ových
svodech budou v úrovni terénu osazeny lapa e st ešních splavenin HL 600. Deš ové
vody budou drenážované.
DOMOVNÍ VODOVOD
TRASA
Objekt bude zásobován vodou z ve ejného adu. P ívod vody z adu bude p iveden do
1. NP objektu. Vnit ní vodovod bude veden v drážkách ve st nách nebo voln po
povrchu, k za izovacím p edm m a k oh íva i TUV.
POTRUBÍ
Venkovní vodovodní potrubí pro projektovaný objekt je navržena z trub PE d 32 mm,
PN 10. Potrubí bude spojováno spojkami a svary na tupo. Potrubí bude ukládáno do
pískového lože o tlouš ce 100 mm a bude obsypáno pískem v tl. vrstvy min. 150 mm
nad horní okraj potrubí. Po celé délce potrubí bude položena výstražná fólie. Pro

zajišt ní trasy vodovodní p ípojky bude na potrubí signaliza ní vodi s izolací do zem .
Krytí vodovodní p ípojky bude 1,2-1,5 m.
ZEMNÍ PRÁCE
Rýha pro vodovodní p ípojku bude s kolmými st nami široká cca 80 cm. Výkopové
práce budou provád ny strojn , za išt ní a odkopání stávajících inženýrských sítí bude
provedeno ru . Výkop dle pot eby bude pažen p íložným pažením. Zásyp bude
vyt ženou zeminou a bude hutn n po vrstvách podle normy SN 73 35 50 "Zemní
práce" na 96 % P.S.. P ebyte ný výkopek bude odvezen na ve ejnou skládku, nebo
bude použit pro terénní úpravy. P i provád ní výkopových prací je t eba respektovat
všechna známá i p edpokládaná podzemní vedení. P ed zapo etím zemních prací
investor zajistí jejich vyty ení.
TUV
TUV bude p ipravována v elektrickém svislém zásobníkovém oh íva i TUV (10 litr ,
2,0 kW), který bude umíst n pod stropem nad umyvadlem v 1. NP.
Rozvod TUV je navržen bez cirkulace
ARMATURY
Za vstupem vodovodu do objektu bude v p ízemí osazen domovní uzáv r kulový
kohout R 250D-25 mm, reduk ní ventil (pokud bude pot eba snížit tlak) a filtr
DN 25 mm.Na p ívodu studené vody k zásobníku TV bude osazen kulový kohout
R 250D-20 mm, zp tný ventil VE 3030-20 mm, vypoušt cí kohout R 248-15 mm a
pojistný ventil T 18 47-20 mm. Na výstupu teplé vody ze zásobníku TV bude osazen
kulový kohout R 250D-20 mm. Event. nutno dodržovat armaturní sestavu dle
požadavk výrobce.
MATERIÁL
Všechny vnit ní rozvody k za izovacím p edm m budou z polypropylenových trub
PN 20 v 20/3,4 mm. Rozm ry udávají vn jší pr
r/tlouš kou st ny. Rozvody
studené vody užitkové a technologické budou izolovány p novou izolací tl. 10 mm.
Rozvody teplé vody budou izolovány p novou izolací tl. 30 mm.
Výšky vodovodních rozvod jsou kótovány v „mm“ od isté podlahy.
Jednotlivé podrobnosti jsou patrné z výkresové dokumentace
BILANCE POT EBY VODY
Pro obsluhu a údržbu
1 osoba

( á 60 l/den )

60 l /den

technologie

( á 100 l/den )

100 l /den

CELKEM:

Maximální denní pot eba:
Qmd = Qpd * kd = 160 * 1,5 = 240 l/den

160 l/den

Qmd - max. denní pot eba vody ( l/den )
Qpd - pr m. denní pot eba vody ( l/den )
kd - koeficient denní nerovnom rnosti

Maximální hodinová pot eba:
Qmh = (Qpd * kd* kh ) \ 24 = 160 * 1,5 * 7,2 / 24 = 72 l/hod
Qmh - max. hodinová pot eba vody ( l/hod )
Qmd - max. denní pot eba vody ( l/den )
kd - koeficient denní nerovnom rnosti
kh - koeficient hodinové nerovnom rnosti

Vte inová pot eba:
Qs = Qmh /3600 = 72 / 3600 = 0,02 l/s
Qs - vte inová pot eba vody ( l/s )

sí ní pot eba:
Qm s = ( Qpd * 31 ) \ 1000 = ( 0,160 * 31) = 5,0 m3 / m síc
Q

s

- m sí ní pot eba vody ( m3/m síc )

Ro ní pot eba:
Qr = ( Qpd * 365 ) \ 1000 = ( 160 * 365 ) \ 1000 = 58,4 m3 / rok
Qr - ro ní pot eba vody ( m3 )

ZA IZOVACÍ P EDM TY:
Za izovací p edm ty budou navrženy dle výb ru investora.

D.1.5 OV – vzduchotechnika
V p edložené projektové dokumentaci je ešeno vzt. za ízení pro odv trání vnit ního
prost edí objektu OV a jeho procesu p iš ování odpadních vod v obci Újezd u
Plánice.
Za ízení . 1 - V trání denitrifikace a nitrifikace (m. . 0.01 a 0.02)
Za ízení . 2 - V trání kalové nádrže (m. . 0.04)
Za ízení . 3 - V trání erpací jímky (m. . 0.05)

Za ízení . 4 - V trání reservní jímky (m. . 0.06)
Za ízení . 5 - V trání povod ové erpací jímky (m. . 0.07)
Dimenzování za ízení:
Za ízení . 1 - V trání denitrifikace a nitrifikace (m. . 0.01 a 0.02)
Vzduchový výkon – odvod ……………………….200 m3.h-1
Za ízení . 2 - V trání kalové nádrže (m. . 0.04)
Vzduchový výkon – odvod ……………………….200 m3.h-1
Za ízení . 3 - V trání erpací jímky (m. . 0.05)
Vzduchový výkon – odvod ……………………….200 m3.h-1
Za ízení . 4 - V trání reservní jímky (m. . 0.06)
Vzduchový výkon – odvod ……………………….200 m3.h-1
Za ízení . 5 - V trání povod ové erpací jímky (m. . 0.07)
Vzduchový výkon – odvod ……………………….200 m3.h-1

Popis:
Za ízení . 1 - V trání denitrifikace a nitrifikace (m. . 0.01 a 0.02)
Po technologické stránce bude do nádrže místnost . 0.01 a 0.02 trvale pomocí
dmychadla vhán n vzduch v množství 90 m3.h-1. Toto množství vzduchu po projití
nádrží s odpadními vodami vystoupá nad hladinu o relativní vlhkosti 100 %. Takto
nasycený a znehodnocený vzduch se musí z místností trvale odvést mimo tyto
prostory. Pro tento ú el bude z místností . 0.01 a 0.02 osazen centrální odvod
znehodnoceného vzduchu do venkovního nadst ešního prost edí pomocí odvodního
potrubí z KG potrubí o Ø 160 mm osazeného v horní ásti místnosti . 1.02, kde
v ásti krovu bude v tomto potrubí osazen podp rný plastový ventilátor typu RK 160
odolný agresivním odpar m z odpadních vod. Ventilátor o vzduchovém výkonu 200
m3.h-1 bude výkonov regulován pomocí elektronického regulátoru REB. Ventilátor
bude o p íkonu 70 W a nap tí 230 V. Jednotlivé místnosti budou navzájem propojeny
hladinovým p epadem.
Ventilátor se bude spoušt t spolu se sepnutím chodu dmychadel.
Za ízení . 2 - V trání kalové nádrže (m. . 0.04)
Obdobn jako u místností . 0.01 a 0.02 bude z této místnosti . 0.04 osazen centrální
odvod znehodnoceného vzduchu do venkovního nadst ešního prost edí pomocí
odvodního potrubí z KG potrubí o Ø 160 mm osazeného v horní ásti místnosti . 1.01

– provozní ást, kde v ásti krovu bude v tomto potrubí osazen podp rný plastový
potrubní ventilátor typu RK 160 odolný agresivním odpar m z odpadních vod.
Ventilátor o vzduchovém výkonu 200 m3.h-1 bude výkonov regulován pomocí
elektronických regulátor REB. Ventilátory budou o p íkonu 70 W a nap tí 230 V.
Ventilátor se bude spoušt t spolu se sepnutím chodu dmychadel.
ívod vzduchu z vn jšího prost edí do t chto prostor bude pomocí komínku
osazeného ve venkovním prost edí.
Za ízení . 3 - V trání erpací jímky (m. . 0.05)
Obdobn jako u místností . 0.01 a 0.02 bude z této místností . 0.05 osazen centrální
odvod znehodnoceného vzduchu do venkovního nadst ešního prost edí pomocí
odvodního potrubí z KG potrubí o Ø 160 mm osazeného v horní ásti místnosti . 1.01
– provozní ást, kde v ásti krovu bude v tomto potrubí osazen podp rný plastový
potrubní ventilátor typu RK 160 – Ex odolný agresivním odpar m z odpadních vod.
Ventilátory o vzduchovém výkonu 200 m3.h-1 budou výkonov regulovány pomocí
elektronických regulátor REB. Ventilátory budou o p íkonu 70 W a nap tí 230 V.
Ventilátor se bude spoušt t p i revizi a údržb

erpací jímky.

ívod vzduchu z vn jšího prost edí do t chto prostor bude pomocí komínku
osazeného ve venkovním prost edí.
Za ízení . 4 - V trání reservní jímky (m. . 0.06)
Obdobn jako u místností . 0.01 a 0.02 bude z této místností . 0.06 osazen centrální
odvod znehodnoceného vzduchu do venkovního nadst ešního prost edí pomocí
odvodního potrubí z KG potrubí o Ø 160 mm osazeného v horní ásti místnosti . 1.04
– prostor pro kontejner, kde v ásti krovu bude v tomto potrubí osazen podp rný
plastový potrubní ventilátor typu RK 160 – Ex odolný agresivním odpar m
z odpadních vod. Ventilátory o vzduchovém výkonu 200 m3.h-1 budou výkonov
regulovány pomocí elektronických regulátor REB. Ventilátory budou o p íkonu 70 W
a nap tí 230 V. Ventilátor se bude spoušt t p i revizi a údržb reservní jímky.
Ventilátor bude uveden do chodu spolu s otev ením revizního poklopu
ívod vzduchu z vn jšího prost edí do t chto prostor bude zajišt n pomocí revizního
poklopu do jímky. Ventilátor bude uveden do chodu spolu s otev ením revizního
poklopu.
Za ízení . 5 - V trání povod ové erpací jímky (m. . 0.07)
Obdobn jako u místností . 0.01 a 0.02 bude z této místností . 0.07 osazen centrální
odvod znehodnoceného vzduchu do venkovního nadst ešního prost edí pomocí
odvodního potrubí z KG potrubí o Ø 160 mm osazeného v horní ásti místnosti . 1.04
– prostor pro kontejner, kde v ásti krovu bude v tomto potrubí osazen podp rný
plastový potrubní ventilátor typu RK 160 – odolný agresivním odpar m z odpadních
vod. Ventilátory o vzduchovém výkonu 200 m3.h-1 budou výkonov regulovány
pomocí elektronických regulátor REB. Ventilátory budou o p íkonu 70 W a nap tí
230 V.

Ventilátor se bude spoušt t p i revizi a údržb povod ové erpací jímky. Ventilátor
bude uveden do chodu spolu s otev ením revizního poklopu
ívod vzduchu z vn jšího prost edí do t chto prostor bude zajišt n pomocí revizního
poklopu do jímky. Ventilátor bude uveden do chodu spolu s otev ením revizního
poklopu.
Odv trání prostoru pro kontejner – m. . 1.04 – 1.NP:
V této místnosti se bude shromaž ovat kal v otev eném kontejneru a nádrži
se srážedly. Tento prostor se bude v trat p irozen infiltrací pomocí osazení dvou
ížek o rozm ru 500 x 200 mm ve vratových k ídlech a dvou fasádních m ížek 200 x
200 mm v prot jší obvodové st .

Stavební opat ení:
Ve strop nad 1.PP, v podhledech a v prostoru krovu a st ešního plášt nutno
vynechat prostupy pro potrubí. Na stavebn osazená odvodní potrubí KG 160 se osadí
potrubní ventilátory. Odv trávací sestavy se vyvedou nad st echu objektu
Regula ní systém:
Za ízení . 1 - V trání denitrifikace a nitrifikace (m. . 0.01 a 0.02)
traný prostor je trvalý s možností regulace vzduchového výkonu pomocí
frekven ního m ni e. Ventilátor se bude spoušt t spolu se sepnutím chodu dmychadel

Za ízení . 2 - V trání kalové nádrže (m. . 0.04)
traný prostor je trvalý s možností regulace vzduchového výkonu pomocí
frekven ního m ni e. Ventilátor se bude spoušt t spolu se sepnutím chodu dmychadel
Za ízení . 3 - V trání erpací jímky (m. . 0.05)
Jímka bude odv trávána jen p i revizi a vstupu obsluhy do této jímky p es p ístupové
poklopy, tzn. že p i otev ení jednoho z poklop se p es koncové spína e spustí
odv trávání p íslušné jímky, jinak je odv trávání vypnuto – viz elektro ást.
Za ízení . 4 - V trání reservní jímky (m. . 0.06)
Jímka bude odv trávána jen p i revizi a vstupu obsluhy do této jímky p es p ístupové
poklopy, tzn. že p i otev ení jednoho z poklop se p es koncové spína e spustí
odv trávání p íslušné jímky, jinak je odv trávání vypnuto – viz elektro ást.

Za ízení . 5 - V trání povod ové erpací jímky (m. . 0.07)
Jímka bude odv trávána jen p i revizi a vstupu obsluhy do této jímky p es p ístupové
poklopy, tzn. že p i otev ení jednoho z poklop se p es koncové spína e spustí
odv trávání p íslušné jímky, jinak je odv trávání vypnuto – viz elektro ást.
Spot eba energií a látek:
Elektrická energie:
Potrubní ventilátor RK 160 …………………………………... 1 x 70 W - 3 ks
Potrubní ventilátor RK 160-Ex ………………………………. 1 x 70 W - 2 ks

D.1.6 OV – elektroinstalace
Ochrana proti zkratu a p etížení -Je provedena pojistkami, jisti i a motorovými
spoušt i dle SN 33 2000-5-52 ed. 2.
Rozvad RM1 :
Instalovaný výkon :
Pi
=
30 kW
Soudobost :
=
0,9
Výpo tové zatížení :
Pp
=
27 kW
Výpo tový proud :
Ip
=
41 A
Zkratové pom ry na p ípojnicích RM1
Po áte ní rázový zkratový proud :
Ik“
Špi ková hodnota nárazového zkratového proudu : ip
Nap ové soustavy
Silové obvody :
230/400V/TN-S

3 NPE

10 A
10 kA

50Hz,

Ochranné opat ení dle SN 33 2000-4-41 ed.3
Automatické odpojení od zdroje (kap. 411)
Dopl ková ochrana dle SN 33 2000-4-41 ed.3
Dopl ující ochranné pospojování ( l. 415.2)
Ur ení vn jších vliv dle SN 33-2000-5-51ed.3
Viz. „Protokol o ur ení vn jších vliv “ vypracovaný odbornou komisí
INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o.
Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci

Veškeré odborné práce musí být provád ny odbornou firmou mající
certifikaci pro provád ní t chto inností. Musí být dodržovány veškeré normy,
technologické, pracovní a bezpe nostní p edpisy platné v dob realizace tohoto
projektu. Zvláštní pozornost je t eba v novat bezpe nosti práce a opat ení na
ochranu p ed nebezpe ným dotykem. Po skon ení prací musí být provedena výchozí
revize dle SN 33 2000-6 ed.2.
Technický popis
Tento rozvad se umístí v provozní ásti OV (m. .1.01). Na rozvad se použije
oceloplechová sk o rozm ru 2000x1000x400mm (v x š x h) s krytím IP55. P ívod i
vývody z RM1 budou provád ny horem. Hlavní p ívod (CYKY 4J 25) pro RM1 se
napojí v nov osazeném elektrom rovém rozvad i RE, který je umíst n mimo budovu
OV. V RE bude osazeno m ení a jisti p ed elektrom rem 3x63A char.B. Z
rozvad e RM1 se napojí veškerá stavební i technologická elektroinstalace OV.

Kabelový rozvod
Kabelový rozvod bude proveden celoplastovými kabely s Cu jádry typu CYKY.
Navržené typy a pr ezy vodi odpovídají podmínkám stanoveným v SN 33 20005-52 ed.2. Kabelová vedení jsou uložena dle SN 33 2000-5-52 ed.2 tak, aby byly
dodrženy všechny podmínky pro kladení silových a ovládacích vedení. V prostoru
kancelá e a WC se rozvody provedou pod omítkou, ve zbylých prostorech se kabelový
rozvod provede na povrchu v kabelových roštech pop . elektroinstala ních trubkách.
Hromosvod a uzemn ní
Jedná se o objekt OV o p dorysných rozm rech st echy 12,2x8,3m a max. výšce
6,3m. Objekt je zd ný. Na st ešní krytinu bude použito plechových tašek. St echa je
sedlová se sklonem 36°. Pro objekt OV byla navržena podle souboru norem SN EN
62305-1 až 4 ed. 2 jímací soustava izolovaného hromosvodu za pomoci
vysokonap ového vodi e HVI. Pro správné navrženi ochrany proti atmosférickému
výboji byl zhotoven výpo et rizika v souladu s SN EN 62305-2 ed 2. Objekt je
za azen do hladiny LPS III a LPL III. Jeden svod jímací soustavy je napojen p es
zkušební svorku k obvodovému zemni i objektu. K uzemn ní je p ipojené ochranné
pospojovaní objektu. Návrh jímací soustavy byl stanoven metodou valící se koule. Pro
idu LPS III je polom r valící se koule 45 m. Systém ochrany p ed bleskem je navržen
jako izolovaný, provedený vodi em s vysokonap ovou izolaci (HVI light s = 0,45 m)
v souladu s SN EN 62305-3 ed. 2. Podp rná trubka s jímací ty í (celková výška
5540mm) vsazená do st ešní krytiny a mechanicky ukotvená ke st ešnímu krovu.
Vedení svodu je kotveno podp rami ur enými pro vodi HVI light. Svod bude veden
skryt pod st ešní krytinou a pod fasádou. P ívod k zemni i u svodu bude proveden
pomocí drátu FeZn 10mm. K zemni i bude drátem FeZn 10mm p ipojena i hlavní
ochranná p ípojnice (HOP) umíst ná u rozvad e RM1. Uzemn ní bude provedeno
typu B (obvodový zemni ). Celá uzem ovací soustava by m la mít zemní odpor menší

než 10 . Všechny spoje v zemi budou vhodn protikorozn ošet eny. Veškerý
materiál pro hromosvod musí odpovídat SN EN 62305 ed.2 a SN EN 62561-1 ed.
2.

D.1.7 OV – p ípojka vody
Stavební ešení
Stavba Splašková kanalizace a OV v obci Újezd u Plánice eší výstavbu objektu
OV a splaškové kanalizace v obci, vodovodní p ípojka bude zásobovat vodou
provozní objekt OV, kde bude osazen vodom r. Vodovodní p ípojka bude
realizována na pozemcích v k.ú. Újezd u Plánice: 1247/1, 1247/3 a 908/1, vodovodní
ípojka je navržena z materiálu PE 32 x 3,0 mm
Jedná se vodovodní p ípojku, která bude p ivád t vodu do objektu OV. Vodovodní
ípojka za íná na adu „1-2“a pokra uje v soub hu se splaškovou kanalizací k
provoznímu objektu OV, kde je zakon ena. Délka vodovodní p ípojky je 42,7m,
dimenzi DN 25 = PE 32 x 3,0 mm Sm rové a sklonové pom ry jsou z ejmé
z podélného profilu a situace, lomové body jsou dány sou adnicemi. Uložení potrubí
bude provád no výkopem z povrchu.

D.1.8 OV – zpevn ná plocha
Výstavba nové OV se nachází v obci Újezd a je sou ástí výstavby nové kanalizace a
vodovodu v obci. Objekt D.1.8. eší zpevn nou plochu u istírny odpadních vod.
Zpevn ná plocha navazuje na stávající komunikaci III/18710. Místo napojení se
nachází v intravilánu obce. Sou ástí PD je p íjezdová komunikace k OV a chodníky
kolem objektu.. Komunikace je navržena v souladu s platnými SN pro dopravní
stavby. Návrh vychází z požadavku investora stavby a hlavního projektanta
s umíst ním OV v obci. OV a zpevn ná plocha je umíst na na pozemku obce.
íjezdní komunikace je napojena na stávající pozemní komunikaci III/18710 ve
vzdálenosti cca 10m od za átku obce Újezd.
Plocha p ed OV bude zpevn na zámkovou dlažbou. P edpokládá se obsluha
vozidlem Avie ( odvoz kontejneru) , ob asný p íjezd fekálního vozidla a zásobování
chemikáliemi. Objekt nebude oplocen.
Pro zpracování PD byly ov eny inženýrské sít , provedeno zam ení stávajícího
rostlého terénu. P ed zahájením stavby budou inž. sít ádn vytý eny jejich správci.
Podél komunikace III/18710 jsou 3 vzrostlé listnaté stromy, které nebudou stavbou
dot eny.Komunikace a zpevn né plochy jsou navrženy v souladu s SN 73 6101, SN
73 6110, SN 73 6114 a p íslušných TP.
Stavba areálu OV je sou ástí nové splaškové kanalizace v obci a bude koordinována
s inž. sít mi pro areál. Stávající inž. sít budou respektovány . Nov navržené sít

jsou sou ástí celkové koordina ní situace. Stavba OV se nachází v ochranném pásmu
komunikace III/18710 .

Zpevn ná plocha
je navržena s povrchem ze zámkové dlažby – barvy
Komunikace
írodní.Konstrukce komunikace je navržena pro zatížení pojezdem nákladními
vozidly. P ný sklon zpevn né plochy je 2% ke komunikaci. Objekt OV je navržen
s ohledem na stávající rostlý terén a 100letou vodu p ilehlého eky Úslavy.
Podél komunikace se osadí betonový silni ní obrubník s nášlapnou výškou +12cm.
Ve vjezdu do objektu OV je výškový rozdíl 2cm.
Všechny obrubníky budou uloženy do betonového lože tl. min. 0,10m.
Svah podél OV je ve sklonu 1:2. Pouze v míst u stávajícího potoka je sklon 1:1.
Svah se v tomto míst zpevní dlažbou z lomového kamene osazeného do betonu.
Plocha - komunikace 661,00m2
Chodník – je navržen jako p ístupový kolem OV v ší ce min. 1,00 -1,50m
s povrchem ze zámkové dlažby tl. 6cm v barv p írodní. P ný spád je 2,5% od
objektu. Podél chodníku se osadí obruba - betonový obrubník záhonový do betonu
v úrovni nivelety chodníku.Plocha - chodníku 54,00m2
Odvodn ní – srážková voda ze zpevn né plochy je svedena do úžlabí u PK a je
svedena do terénu, do vsakovací rýhy. V míst úžlabí se vynechá silni ní obrubník
v délce 20cm, pro odvedení vody.Podél stávajícího objektu – chodník bude odvodn n
do terénu.
Dopravní zna ení
Svislé dopravní zna ení – na zpevn né ploše bude vyzna eno jinou barvou betonové
tvarovky 1 parkovací místo o velikosti 5,00x2,50m.
Zpevn ná plocha se ozna í DZ - B 11 – zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou E12–
dopravní obsluze vjezd povolen.
Na komunikaci III/18710 se osadí zrcadlo.
Zrcadlo bude osazeno s d vodu , že
výjezd od OV je nep ehledný a není zajišt n dostate ný rozhled ve sm ru vlevo( ve
sm ru z obce). Osazením zrcadla bude zajišt na vetší bezpe nost silni ního provozu.
Zrcadlo se osadí mimo pr jezdný profil komunikace , min. 50cm od hrany PK .
Sloupek zrcadla se upevní do betonové patky, zrcadlo bude použito kruhové o
pr
ru 900mm. Zrcadlo se osadí ve sm ru vlevo. Doporu ení - použít zrcadlo
nenamrzavé.
Zemní práce
íprava staveništ
ed zahájením zemních prací je nutné požádat správce sítí o jejich vytý ení. V situaci
jsou zakresleny orienta . Na staveništi se sejme ornice v tl. 20cm.
sejmutí ornice

Ornice bude sejmuta v tl. 20cm v celkovém množství 70m3. Pot ebná ornice pro
zp tné ohumusování – cca 10,8m3 bude uložena na staveništi. P ebyte ná ornice bude
použita pro pot eby obce.
plá
Plá pod zpevn nými plochami bude plá zhutn na min Edef2 = 45MPa. Všechny inž.
sít – kabely budou pod komunikací uloženy do chráni ek nebo korýtek se záklopnou
deskou. Výkopy budou ádn hutn ny po vrstvách, aby následn nedošlo k sedání
komunikace. Nové chráni ky jsou sou ástí jednotlivých SO.
Nebude-li paraplá po provedení hutnících zkoušek vykazovat požadované zhutn ní je
nutné provést taková opat ení, které bude ešeno p i stavb s investorem a
zhotovitelem stavby. Možnost je provád t vápn ní nebo odebrání zeminy pod
komunikací v tl. 50 cm a nahradit ji št rkodrtí – frakce 0-63mm.
ohumusování
Po provedení všech stavebních úprav se plochy zelen upraví , ohumusují ornicí v tl.
10cm a osejí travou.

NAPOJENÍ NA PK III/18710
Rozhledové pom ry
Napojení místní komunikace na pozemní komunikaci vychází z podmínek SN 73
6101(I/2000), SN 736102 (XI/2007) a SN 736110(I/2006). Návrh byl zakreslen do
polohopisného a výškopisného zam ení. Podélný spád komunikace 2%.
Posouzení je posuzováno s p edností na hl. komunikaci, pro skupinu vozidel 1 a 2 - viz
. l. 5.2.9.2.2.
Napojení je posuzováno pro rychlost vozidel 50km/hod ve sm ru do obce a 70km/hod
ve sm ru z obce.
Pro návrhovou rychlost je požadovaná délka rozhledu
Xb = 80m
Xc =

105m

Plocha vymezená spojnicemi bod leží 0,70m nad úrovní nivelety pro vozidle skupiny
1 a 2,00m pro vozidla skupiny 2 - se nenachází žádné p ekážky bránící rozhledu.
Vrchol rozhledového trojúhelníka je u samostatného sjezdu vzdálen 2,00m od
vn jšího jízdního pruhu.

D.2 OV - technologie

popis ešení
istírna slouží pro išt ní splaškových vod z obce újezd u plánice na úrove vyhovující
pro vypoušt ní do recipientu - eky úslavy v souladu s na ízením vlády . 401/2015 sb.
bat limity, a dle stanoviska správce povodí a toku.
istírna odpadních vod je navržena na nov zbudované oddílné kanalizaci v obci.
technologie istírny je navržena pro išt ní splaškových vod z b žné obecní zástavby.
je ur ena pro išt ní odpadních vod komunálního charakteru, bez p ítomnosti
deš ových vod a s množstvím balastních vod nejvýše 15 % objemu vod splaškových.
na ov nebudou v sou asné dob p ipojeny pr myslové odpadní vody. odpadní vody
z výroben jídel nebo z kuchyní restaura ních provoz musí být p ed vstupem do
istírny p ed išt ny lapáky tuk .
istírna je navržena v souladu s sn 75 6401, sn en 12255 a v souladu se sou asným
stavem techniky oblasti istírenství. objekt istírny je situován v záplavovém území
eky úslavy a je navržen tak, že je chrán n proti ú ink m stoleté vody. ochrana spo ívá
mj. v za azení povod ové erpací jímky vy išt né vody s výtlakem v úrovni nad h100
a dále v osazení reservní jímky surové vody s více než jednodenní akumula ní
kapacitou pro p ípady výpadku provozu erpací jímky surové vody .technologie išt ní
odpadní vody se skládá z mechanického p ed išt ní (hrubé a jemné esle) a
nízkozatížené aktivace v biologických nádržích istírny (denitrifikace nitrifikace). je
za azeno chemické srážení slou enin fosforu (pcelk). p ebyte ný kal z procesu išt ní
je hygienizován v biologických nádržích, zahušt n v kalové nádrži a dále a aktivn
odvodn n a akumulován v odvod ovacím kontejneru na koncentrace sušiny kolem
15% vhodné k odvozu ke zneškodn ní. k ú innému odvodn ní je využíván flokulant.
vzhledem k riziku zaplavení odtokové kanalizace p i povod ových stavech je m ení
pr toku a proteklého množství ešeno na stran surové vody , na výtlaku z erpací
jímky surové vody pomocí induk ního pr tokom ru. istírna je navržena jako
jednolinková , p emž je možno kombinovat jednotlivé nádrže istírny podle pot eby
provozu a zát že istírny.
istírna je navržena v pot ebném stupni automatizace
procesu išt ní, centrálním snímáním provozních dat z m ených veli in a jejich
archivací. je ešen dálkový p enos m ených dat a stav sítí gprs/gsm na server
uživatele s obousm rnou možností komunikace. je rovn ž zajišt na bezpe ná ochrana
životního prost edí p ed vlivy z provozu istírny (ochrana proti vyplachování istírny
povod ovou vodou,
absence zápachu, minimální hlu nost, absence aerosol ,
architektonická ešení stavby..).
technologie istírny je celá navržena v jediném uzav eném stavebním objektu s pozicí
podlahy objektu nad úrovní stoleté vody. istírna nemá jako celek obtok.
technologie išt ní odpadních vod
surové odpadní vody jsou p ivád ny oddílnou gravita ní kanalizací do erpací jímky
(sou ást technologie istírny) a jsou do další technologie istírny na erpávány. na
vstupu do erpací jímky jsou hrubé ru ní esle pro ochranu erpadel jímky. p i úrovni
hmax v erpací jímce je za azen p epad do reservní nádrže surové vody s více než
jednodenní kapacitou, odkud se posléze na erpává zp t do technologie (jemné esle).

v kompletu mechanického p ed išt ní jsou odd leny jemné shrabky ve strojních
eslích. mechanicky p ed išt ná surová voda natéká pak samospádem do biologické
ásti istírny. biologické nádrže jsou ešeny v sestav denitrifikace a nitrifikace. p i
biologickém procesu dojde postupn k snižování dusíkatého zne išt ní odpadní vody
anoxickou biochemickou redukcí na plynný dusík, dále k biologickému odbourání
organických látek (bsk5) v aerobním prost edí. pot ebná dodávka kyslíku pro
biochemické pochody je realizována jemnobublinovými aerátory na dn nádrží.
produktem biochemických pochod je z technologického pohledu zejména tvorba nové
biomasy, dále pak kysli ník uhli itý a dusík.
dávkováním srážedla
do biologických nádrží se dosáhne pot ebného snížení
koncentrace celk. fosforu z odpadní vody. sraženiny z tohoto procesu se z istírny
odstra ují spole
s p ebyte ným kalem. srážedlo fosforu (síran železitý) je uskladn n
ve dvoupláš ovém zásobníku uvnit objektu istírny.vy išt ná odpadní voda je
odd lena od aktiva ní sm si v dosazováku a odtéká do recipientu. v p ípad
povod ových stav , kdy je zatopen výustní objekt a odtoková kanalizace , je
gravita ní odtok z ov automaticky uzav en a vy išt ná voda je odklon na do
povod ové erpací jímky, odkud je od erpávána výtlakem v pozici nad h100 do
recipientu.
ení množství odpadní vody proteklé istírnou je ešeno na stran surové vody
induk ním pr tokom rem na výtlaku z erpací jímky istírny. biomasa odd lená
z vy išt né vody se z dosazováku vrací recirkulací zp t do biologických nádrží,
obvykle na vstup denitrifika ní .
ást této biomasy (p ebytky) se od erpávají
z dosazováku ke zneškodn ní v kalovém hospodá ství. nejprve se p ebyte ný kal
od erpává do kalové nádrže, kde zahustí sedimentací. kalová nádrž je opat ena
mícháním pomocí jemnobublinových aerátor s pot ebnou míchací kapacitou. poté je
zahušt ný kal odvodn n do rypného stavu v odvod ovacím kontejneru, kde se
sou asn hromadí k odvozu externím zneškod ovatelem. kalová voda z obou proces
odvodn ní je vracena zp t do biologických nádrží.
z procesu išt ní vystupují jako odpad zejména p ebyte ná hygienicky
stabilizovaná biomasa, která je využita i zneškodn na dle zákona. dále jako odpad
jsou produkovány prané shrabky, zneškod ované s komunálním odpadem z obce.
provoz technologie bude maximáln zautomatizován. m ené veli iny budou
zaznamenávány a archivovány v ídící jednotce. dálkový p enos dat a oboustranná
komunikace s uživatelem sítí gprs/gsm. hlášení mezních stav pomocí systému sms.
bilance
ivedené odpadní vody po et EO:

200

množství odpadní vody
Q24splobyv : 200x35/365 = 19,18 m3/d (0,80 m3/hod, 0,222 l/sec)
Qb
Q24:

= 19,18 x 0,15 = 2,88 m3/den
19,18 + 2,88 = 22,06 m3 /d

(0,919 m3/h 0,255 l/sec)

Qd:

19,18 x 1,5 + 2,88 = 31,65 m3 /d

Qmin:

0 m3 /hod

Q maxh:

(19,18 x 1,5 x 5,2 + 2,88)/24 = 6,35 m3/h

Q

pr m 671 m3/m s

s

=

(1,318 m3/h 0,367 l/sec)

(1,76 l/s)

Qrok:
22,06 x 365 = 8052 m3/rok
ivedené zne išt ní na p ítok biol. ásti
vstupní zát ž dle eo:

200 EO

úhrny látkového zne išt ní
BSK5

12 kg/den (4,38 t/rok)

NL

11 kg/den (4,015 t/rok)

CHSKcr

24 kg/den (8,76 t/rok)

N-celk = N- NH4+ = 11 x 200 = 2,2 kg/den (0,803 t/rok)
Pc

2,5 x 200 = 0,5 kg/den (0,183 t/rok)

výpo tová koncentrace na vstupu do istírny (pro q24 = 22,06 m3/den)
výpo tová koncentrace bsk5:

544 mg/l

výpo tová koncentrace nl:

498 mg/l

výpo tová koncentrace chsk-cr:

1088 mg/l

výpo tová koncentrace n-nh4:
výpo tová koncentrace pc:

99 mg/l
22,6 mg/l

odtok z istírny do recipientu- návrh vodoprávních limit
návrh limit množství odpadní vody
Q24 =
22,06 m3/den
Qd =
31,65 m3/den
Qmaxhod =
6,35 m3/hod (1,76 l/sec)
Qrok
= 8 052 m3/rok
Q síc =
pr
r 671 m3/m s
návrh látkových limit
podmínky dle 401/2015 sb p i použití nejlepší dostupné technologie (bat)
(nízkozat žovaná aktivace se stabilní nitrifikací) pro istírny do 2000 eo
ukazatel

limit p

limit m (mg/l)

ro ní limitní úhrn

(mg/l)

vyp zne išt ní
(kg/rok)

bsk5

30

50

0,242

chsk-cr

110

170

0,886

nl

40

60

0,322

3.2.2. ú innost išt ní na ov
minimální

požadovaná

innost
návrhová ú innost (%)
dle bsk5:
dle chsk-cr: :
dle nl:

dle p íl-.7 na .vl.401/2015sb
94,5 %

89,9%
92,0 %

> 85 %
> 75 %
nest.

recipient
typ:
název toku:
.h.p.:
idvt:
správce toku :

povrchový tok
eka Úslava , .km cca 79,06
1-10-05-007
10100028
Povodí Vltavy s.p.

návrhový výpo et technologie istírny
erpací jímka surové vody
rozm ry ( d x š x v)
2,56 x 1,10 x 5,25 m
hloubka užit. max.:
2,45 m
objem užitný:
max. 6,45 m3
erpadlo:
kalové ponorné, pr chodnost 75 mm
erpací výkon:
max 3,5 l/sec (12,3 m3/hod) -na vstupu do strojních eslí
po et erpadel:
2 kpl
reservní jímka surové vody.
rozm ry ( d x š x v)
4,24 x 3,74 x 5,25 m
hloubka užit. max.:
2,45 m
objem užitný:
max. 38,6 m3
erpadlo:
kalové ponorné , pr chodnost 75 mm
erpací výkon:
max. 3,0 l/sec (10,8 m3/hod) -na vstupu do strojních eslí
po et erpadel:
1 kpl

mechanické p ed išt ní
esle hrubé ru ní, pr liny 40 na vstupu do erpací jímky
esle jemné strojní prutové stírané, qmax = 10 l/sec, separace velikost ástic 3-50 mm
biologické nádrže
parametry biologických nádrží
nádrž
objem užitný
(m3)
denitrifikace (d)
nitrifikace (n)
celkem d+n

23,5
42,65
66,15

hloubka
užitná (m)

koncentrace
biomasy (kg/m3)

4,7
4,55

4
4

množství
sušiny
biomasy (kg)
94,0
170,6
264,6

návrhové zatížení aktivace celk. dle bsk5:
12 kg bsk5/den
návrhové specif. látkové zatížení sušiny kalu:
0,0454 kg bsk5/kg .den
< 0,05
minimální povolené specif. zatížení kalu:
0,025 kg bsk5/kg .den
návrhová specif. produkce p ebyte ného aktiv.kalu:
0,71 kg suš. kalu /kg
bsk5.den
produkce p ebyte ného aktiv. kalu:
8,52 kg suš. kalu /den
stá í kalu v systému:
31,1 dne
návrhové specif. objemové zatížení v d + n:
0,181 kg bsk5 /m3.den
recirkulace kalu celková (vratné kaly + interní recirkulace):
100 % q24
recirkula ní pom r:
1
kalový index:
100
doba zdržení v d+ n celkem (bez recirk)
72 hod
nitrifikace:
pr
rná doba zdržení v n:
návrhové specif. látkové zatížení kalu n-nh4 v nitrif.:
< 0,06
denitrifikace:
doba kontaktu v d (bez recirk.):
hod)
dosazovací nádrž
celková plocha hladiny nádrže:
objem dn celkem:
výška hladiny v dn:
hydraulické povrchové zatížení:

46,4 hod
0,0133 kg n-nh4 /kg .den

pr m. 25,6 hod
min. 1,43 hod

(>1

10,24 m2
29,39 m3
4,55 m
0,129 m3/m2. h , pro qd = 1,318 m3/hod
0,62 m3/m2. h , pro qmaxhod = 6,35 m3/hod <

1,2
doba zdržení v dosazovací nádrži p i qmax.hod:

2,25 hod

( > 1 hod)

mezní povolená hydraulická zát ž hladiny dosazováku: 10,24 x 1,2 = 12,29 m3/hod
(3,41 l/sec)
látkové zatížení separa ní plochy p i qmax.hod: 2,48 kg/m2.h p i x=4 kg/m3 ( < 6
vyhovuje sn 756401
odtokový žlab dosazováku
délka p elivné hrany:
celkem: 1,2 m
specifická zát ž p elivné hrany:
max. 5,3 m3/m
pracovní m rný p eliv:
typ:
trojúhelníkový, úhel 60 stup
max. pr tok:
9 l/sec
ode et:
ru ní m rkou

(< 10 )

ení pr toku istírnou
typ m idla:
induk ní pr tokom r na potrubí výtlaku do strojních eslí
výkon:
do 10 l/sec
erpání kalu
erpadlo interní recirkulace:
regul. výkon
mamutka vratných kal :
regulace výkon
mamutka kalu z hladiny
mamutka p ebyte ný kal
regulace výkon
povod ová erpací jímka
objem užitný:
výška užitná:
erpadlo povod ové jímky:
mm

erpadlo kalové ponorné, qmax = 10 m3/hod ,
pr chodnost 50 mm
erpadlo mamutové dn 100, qmax 4 l/sec,
erpadlo mamutové dn 100, regulace výkonu
erpadlo mamutové dn 100, qmax 4 l/sec,

29,2 m3
max. 3,5 m
q = 3,6 l/sec p i p= 50 kpa , pr chodnost 50

celková bilance pot eby kyslíku (vzduchu)
biologická ást
spot eba kyslíku v aktivaci:
na org. látky a end. resp.:
ocpc
2,5 kg o2/kg bsk5
na oxid. n-nh4:
ocp.n
4,7 kg o2/kgn-nh4
celkem aera ní kapacita pro aktivaci:
2,5 x 12 + 4,7 x 2,2 = 40,34 kg o2/den
koef. alfa:
0,7
návrhová hodnota pro aktiva ní proces: 40,34/0,7 = 57,63 kg o2/den
innost p estupu kyslíku:
6,5 %/m výšky hladiny
výška hladiny:
4,55 m (n)
návrhová ú innost p estupu kyslíku:
4,55 x 6,5 = 29,58 %

pot ebný objem vzduchu (20 st.cels, 0,103 mpa): 486 nm3/den (20,25 nm3 /hod,
0,34 nm3/min.)
pot eba vzduchu pro pomocné operace (mamutky): 3 x 6 = 18 m3/hod , p i p= 50
kpa
celkem pot ebný výkon dmychadla dm01:
pot ebný výkon dmychadla celkem:
20,25+ 18 = 38,25 m3/hod,
i p= 50 kpa
návrhový výkon dmychadla dm01:
52 m3/hod (0,87 m3/min), p i
p= 50 kpa
po et dmychadel:
1
dmychadlo dm02 reservní + míchání kalové nádrže
pot eba vzduchu pro míchání kalové nádrže:
specifická pot eba vzduchu pro míchání:
1,5 m3/m3 objemu nádrže
užitný objem kal. nádrže:
21,67 m3
pot ebný objem tlak. vzduchu pro míchání:
1,5 x 21,67 = 32,05 m3/hod
návrhový výkon dmychadla dm02:
52 m3/hod (0,87 m3/min), p i p= 50
kpa
po et dmychadel:
1
chemické srážení slou . fosforu
srážedlo:
roztok síran železitý fe2 (so4)3 , 40-43 %
hmotn.
molární pom r fe/p pro srážení:
1,5
spot eba inidla (41% hmotn.) :
4,73 lit/den , 1,72 m3/rok (cca 2,65 tun
roztoku /rok)
zásoba inidla:
max. 3 m3 (max. objem zásobníku)
pot ebná kapacita dávkovacího erpadla: 0,2 l/hod
návrhová kapacita erpadla:
0,6 l/hod (20w)
kalové hospodá ství
ebyte ný kal z procesu
specif. produkce p ebyt. kalu:
0,71 kg suš. kalu/kg bsk5
produkce p ebyt. kalu z biol. procesu:
0,71 x 12 = 8,52 kg
suš./den
odtok s vy išt nou vodou (nl=25 mg/l):
0,025 x 22,06 = 0,55 kg suš./den
celkem produkce biol. kal ke zpracování:
8,52-0,55 = 7,97 kg suš./den
stabilizace kal :
aerobní stabilizace v nádržích aktivace (doba zdržení 31 dní )
produkce kalu ze srážení fosforu (sraženiny):
2,2 kg suš./den
celkem produkce sušiny p ebyt. kalu ke zpracování: 7,97+2,2 = 10,17 kg suš./den
(3,71 t suš./rok)
koncentrace kalu k odtahu do kalové nádrže
5 kg suš. /m3
objem kalu k odtahu do kalové nádrže p i suš. 5g/l: 2,03 m3/den
gravita ní zahušt ní v kalové nádrži:
objem kalové nádrže:
pracovní 21,67 m3

hloubka užit.:
max. 4,7 m
koncentrace na vstupu:
5 kg/m3
aerace kalové nádrže:
pomocná pro míchání
zahušt ní sedimentací v kalové nádrži(kn):
na 3 % suš.
akumula ní kapacita kn pro zahušt ný kal:
max. 600 kg suš.
návrhová kapacita kn:
50% max. (300 kg suš.)
úložná kapacita kn na :
300/10,17 = 29,5 dne
kalová voda ze zahušt ní v kal. nádrži:
pr m. 0,33 m3/den, 120 m3/rok
strojní odvodn ní kalu
za ízení pro strojní odvodn ní:
odvod ovací kontejner s odvod ovací
epážkou
pomocná flokulace:
flokulantem
plocha dna kontejneru:
10 m2
plocha odvod ovací:
cca 15 m2
rychlost odvodn ní:
pr m 0,1 m3/m2.min
odvod ovací kapacita kontejneru:
0,1 x 15 = 1,5 m3/min (2,5 l/sec)
akumula ní kapacita kontejneru:
5000 kg kalu sušina 17% (cca 3,5
3
m)
výstup ze strojního odvodn ní:
sušina odvodn ného kalu :
17 % (suš.)
denní produkce odvod. kalu (17 %suš.):
0,060 t /den
ro ní (m sí ní) produkce odvod. kalu(17 %suš.):
21,8 t/rok ,sušina 17%, cca 15
3
m /rok
odvoz kontejneru:
cca 4 x za rok
odtok kalové vody z odvodn ní:
pr m. 102 m3/rok (0,28
m3/den)
inidlo:
flokulant pro strojní odvodn ní kalu
vlastnosti:
organický flokulant typ st edn anionický
spot eba
max. 20 kg/rok
technologická za ízení istírny
erpací jímka surové vody a výtlak do strojních eslí
erpací jímka je na p ítoku vybavena hrubými eslemi p ítoku (pr liny cca 40 mm),
dv ma ponornými kalovými erpadly p01, p02 do mokré jímky s pr chodností ástic
75 mm. erpadla jsou v provedení na vodících ty ích a s kotvenými patními koleny do
dna jímky.
výtlak erpadel je spojen do spole ného výtlaku na p ítok do eslí. na výtlaku
z erpadel jsou regula ní nožová šoupátka a zp tné kulové klapky.
na spole ném výtlaku do strojních eslí je umíst n induk ní pr tokom r (hlavní
idlo pr toku a proteklého množství vody istírnou).
spole ný výtlak je zaúst n do nerezového potrubního nátokového lenu do strojních
eslí. do nátokového lenu je zaveden i výtlak erpadla p08 reservní jímky.
v nátokovém lenu je i vzorkovací kohout pro odb ry surové vody.

erpání surové vody z erpací jímky je ízeno automaticky na základ výšky hladiny
v jímce (hladinová automatika).
spínání erpadel p01, p02 ízeno v rozmezí
provozních hladin. st ídání erpadel. automatika zajistí rovn ž záskoky erpadel nebo
jejich soub h, dle výšky hladiny v jímce.
v zásob ov je další erpadlo (p03) jako suchá servisní reserva pro erpadla p01,
p02.
reservní jímka
reservní jímka je betonová nádrž užitného objemu 38,6 m3 a užitné hloubky 2,45 m.
nádrž je zakryta betonovým stropem se vstupovým otvorem s poklopem (panty).
nádrž je spojena hladinovým p epadem z erpací jímky surové vody , p i úrovni
hladiny 2,45 m (p ítoková kanalizace). do nádrže p epadá surová voda z erpací
jímky, za situací , kdy hladina v jímce nastoupá nad pracovní úrovn až k úrovni
ítokové kanalizace (nap . technické poruchy erpadel, výpadky el. energie…) .
kapacita reservní jímky vysta í pro záchyt více než jednodenní produkce odpadní
vody (dle q24 vysta í pro cca 1,75 dne), což umožnuje dobré vykrytí doby pro pot ebné
opravy v erpací jímce. objem reservní jímky slouží i k p ípadných dalším manipulacím
na istírn s odp. vodou nebo kaly.
reservní jímka je opat ena ponorným kalovým erpadlem p08 s pr chodností 75 mm
pro od erpávání zachycené surové vody na vstup strojních eslí.
mechanické p ed išt ní–strojní esle
pro separaci shrabk ze surové vody je navrženo za ízení jemných strojních eslí.
esle jsou surovou vodou na erpávány (viz 4.1., 4.2.).
esle jsou vybaveny vynášením shrabk do sb rné nádoby (popelnice 120 l)
k akumulaci a zneškodn ní externím zneškod ovatelem. aktivní odvodn ní shrabk
není uvažováno.
konstruk
tvo í esle kompaktibilní nerezový monoblok osazený na podlaze
objektu na betonovém soklu.
chemické srážení fosforu
pe dvoupláš ový zásobník srážedla (zs) . srážedlo je nap . prefloc (síran železitý
roztok 41-43%hmotn. v 10 % kyselin sirové).
zásobník je válcová stojatá dvoupláš ová nádrž objemu 3 m3. je opat en napoušt cí
a vypoušt cí armaturou, stavoznakem, hrdly pro p ipojení dávkovacího erpadla. v
meziplášti zásobníku je sonda pro signalizaci p ípadného pr saku inidla do meziplášt
.
dávkovací erpadlo (p10) inidla je membránové chemické erpadlo. je vybaveno
pro p ípadné ízení chodu dle externího signálu. blokace p i chodu nasucho. výtlak
erpadla je pe 8 pn 10 a je veden do biologických nádrží.
zásobník i dávkovací erpadlo jsou osazeny do místnosti 1.04. podlaha místnosti
je vodot sná, opat ena chemickým nát rem odolným proti kyselinám (10% kyselina
sírová) .

biologické nádrže
denitrifika ní nádrž
biologická nádrž denitrifika ní je obdélníkového tvaru, užitná hloubka 4,7 m, užitný
objem 23,5 m3. nádrž je zakryta betonovým stropem s opera ními vstupy opat enými
vodot snými poklopy na pantech. nádrž denitrifikace je vystrojena ponorným
míchadlem (m01) se sm rovou a výškovou aretací. v denitrifikaci je osazena pomocná
jemnobublinná aerace (ae1) s p ívodem od hlavního rozvodu vzduchu. p ívod je
opat en elektroventilemev2 pro ízení aerace.
nádrž denitrifikace je propojena s nitrifika ní nádrží hladinovým p epadem š.500 mm.
epad je opat en nornou st nou.
nádrž denitrifikace je propojena interní recirkulací aktiva ní sm si s nitrifika ní
nádrže pomocí ponorného erpadla (p04). do nádrže denitrifikace je vedena kalová
voda z procesu odvodn ní p ebyte ného kalu (z kalové nádrže i z odvod ovacího
kontejneru). dále jsou sem p ivád ny z rozd lovacího lenu vratné kaly dosazováku a
rovn ž i kaly sbírané z hladiny dosazováku.
nitrifika ní nádrž
nitrifika ní nádrž je obdélníkového tvaru, užitná hloubka 4,55 m, užitný objem 42,65
m3. nádrž je zakryta betonovým stropem s opera ními vstupy opat enými vodot snými
poklopy na pantech.
nádrž nitrifikace je vystrojena jemnobublinnou aerací ae2 . na dn jsou celoplošn
osazeny jemnobublinné aera ní elementy s p ívody vzduchu s armaturou z hlavního
rozvodu vzduchu. nádrž je opat ena sondou pro m ení koncentrace rozp. kyslíku
k regulaci chodu dmychadla dm01. pro interní recirkulaci kalu do denitrifikace je
za azeno ponorné erpadlo (p04).
z nádrže nitrifikace je veden odtok dn 150 aktiva ní sm si do dosazováku.

dmychadla a rozvody tlakového vzduchu
pro zásobování technologie istírny tlakovým vzduchem jsou osazena dv dmychadla,
systém roots. každé dmychadlo je v sestav s frekven ním m ni em, filtrem sání,
výstupním tlumi em hluku, s kompensací vibrací a s protihlukovým krytem .
dmychadla jsou osazena na bet. soklu podlahy haly 1.0.1, na ocelové konstrukci nad
sebou.provoz istírny zajištuje dmychadlo dm01 , druhé dmychadlo dm02 tvo í záskok
dmychadla dm01 a rovn ž je používáno k míchání kalové nádrže. aerace nitrifikace je
ízena dmychadlem dm01 automaticky dle p ímého m ení koncentrace rozp. kyslíku
kyslíkovou sondou. aerace denitrifikace b ží bu soub žn s chodem dmychadla dm01
, nebo v menší etnosti nebo je vypnuta (elektroventil ev2). dmychadlo dm01 m že
být v provozu rovn ž v asovacím režimu. dmychadlo dm 02 provádí míchání kalové
nádrže v asovacím režimu. záskok dmychadla dm1 je ešen spušt ním dmychadla
dm02 p es ídící jednotku (mj. otev ením ev4).

výtlak z dmychadel je veden hlavním rozvodem tlak. vzduchu ppr rct dn 80
s odbo kami dn 50 k aeracím nebo dn 40k mamutkám kalu.
dosazovací nádrž, rozd lovací len
otev ená samostatná pravoúhlá vertikální dosazovací nádrž o užitné separa ní ploše
10,24 m2, a užitné hloubce 4,55 m. celkový užitný objem nádrže je 29,39 m3. nátok
do dosazovací nádrže je veden z nádrže nitrifikace potrubím dn 150 . odtok vy išt né
vody z dosazováku je ešen odtokovým hladinovým žlabem s nornými st nami a
s vestav ným pracovním trojúhelníkovým m rným p elivem a dále odtokovým
potrubím dn150 do odtoku z istírny.
vratný kal je z dosazováku recirkulován do biol. nádrží mamutkou vratného kalu
(mvk) . p ípadné kaly z hladiny jsou odtahovány mamutkou kalu z hladiny (mkh).
ebyte ný kal je z dosazováku od erpáván mamutkou mpk do kalové nádrže.
výtlaky všech mamutek jsou vedeno do rozd lovacího lenu , osazeného nad hladinou
na vnit ní st
dosazováku a odtud pak samospádem do jednotlivých nádrží (vratné
kaly + kaly z hladin -denitrifikace , p ebyte ný kal- kalová nádrž. rozd lovací len je
opat en hradítky, která umožnují p esm rování proud kalu z jednotlivých mamutek.
v rozd lovacím lenu obsluha vidí p ímo proudy (pr toky) z mamutek a pomocí
ívod vzduchu je m že dob e regulovat.
kalové rozvody
vratný kal , spole
s kaly z hladiny dosazováku , je veden z rozd lovacího lenu
samospádem potrubím (poz. 4.1.) dn 100 do nádrže denitrifikace.
ebyte ný kal je veden z rozd lovacího lenu samospádem potrubím (poz. 3.1.) dn
100 do kalové nádrže .
kalová voda z kalové nádrže je od erpávána kalovým erpadlem p06 a vedena
výtlakem (poz. 6.0.) potrubím dn50 do nádrže denitrifikace.
výtlak gravit. zahušt ného kalu z kalové jímky je veden potrubím (poz. 7.0.) dn80 do
odvod ovacího kontejneru kalu.
kalová voda z odvod ovacího kontejneru kalu odtéká kohoutem do podlahového
žlabu haly 1.04
a dále spole ným potrubím dn 100 s p íp. oplachy podlahy haly do nádrže
denitrifikace .
povod ová jímka
povod ová jímka je situována vedle dosazováku na odtoku z istírny. užitný objem
jímky je 29,2 m3, užitná hloubka 3,5 m. jedná se o nádrž, zakrytou betonovým
stropem s opera ním vstupem s ocelovým poklopem (panty). nádrží je vedeno potrubí
odtoku vy išt né vody po vnit ní ocelové obslužné plošin (op) . na odtoku z objektu
ov je odtokové potrubí opat eno elektrošoupátkem (ev5) dn 150, které uzavírá
gravita ní odtok p i povod ových situacích na recipientu. v takových p ípadech je
vy išt ná voda odvedena p epadem p ed šoupátkem ev5 do povod ové jímky. odtud je
pak od erpávána erpadlem p07 výtlakem (poz. 1.8) dn 50 do odtokové šachty š2
v pozici vyúst ní tohoto výtlaku nad povod ovou hladinou h100.

snímání hladiny v povod ové úrovni je ešeno v odtokové šacht š2 , kde je v p ísl.
výškové úrovni osazeno hladinové idlo. signál idla pak uzavírá elektrošoupátko
ev5. erpadlo p07 je umíst no na dn povod ové jímky . p ístup k erpadlu je ešen
z vnit ní plošiny op pevn kotveným žeb íkem.
kalová nádrž
kalová nádrž je objemu 21,67 m3 a užitné hloubky 4,75 m. kalová nádrž je zakryta
betonovým stropem se vstupovým ocelovým poklopem (panty). kalová nádrž slouží
k akumulaci p ebyte ného kalu z istícího procesu a k jeho zahušt ní sedimentací,
ed dalším odvodn ním. do kalové nádrže je veden odtok p ebyte ného kalu
(poz.7.0.) z rozd lovacího lenu dosazováku. odsazená kalová voda je z kalové jímky
od erpávána do nádrže denitrifikace výtlakem (poz. 6.1.) dn 50 pomocí p elivu p i
max. hladin kalové nádrže p i h=4,75 m).
z kalové nádrže je zahušt ný kal erpán erpadlem (p05) výtlakem (poz. 7.0.)
k dalšímu odvodn ní v odvod ovacím kontejneru kalu.
kalová nádrž je vybavena míchacími jemnobublinovými aerátory (aes), používanými
pro homogenizaci zahušt ného kalu p ed od erpáváním.

odvod ovací kontejner kalu, za ízení pro p ípravu flokulantu
kontejner odvodn ní kalu (ko) je tvo en jako ocelová vana v provedení kompaktibilním
s odtahovou technikou avia. v kontejneru je propustná p epážka na dn a na bocích .
tato filtra ní p epážka je provedena z vhodného filtra ního materiálu (dodavatel) a je
opakovan použitelná. . kal v kontejneru zahuš uje postupn odkapem a sou asn se
zde akumuluje k vyvážení. po provozním napln ní kontejneru odvodn ným kalem se
tento natáhne na vhodnou p epravní techniku zneškod ovatele odpadu a kumulovaný
odvodn ný kal se takto vyveze . po vyprázdn ní se kontejner vrátí zp t.
do kontejneru je od erpáván erpadlem p05 výtlakem dn80 (poz. 7.0.) gravita
zahušt ný kal z kalové nádrže, v koncentraci sušiny cca 3%. ú inné odvodn ní kalu
v kontejneru na koncentrace sušiny kolem 18% umožnuje tvorba vlo ek kalu
dávkováním roztoku organického flokulantu do výtla ného potrubí (poz.7.0.)
erpadla. významný úbytek vlhkosti ze zahušt ného kalu vytvá í odpar z povrchu
kalu p i delším skladování (ventilace místnosti).
dávkování roztoku se d je dávkovacím erpadlem p09 automaticky soub hem
s chodem erpadla p05 kalové nádrže. zásobník pro roztok flokulantu, sou asn i pro
jeho p ípravu rozpušt ním prášku inidla ve vod se d je v pp vodot sném zásobníku
objemu cca 300 litr , osazeného na podlaze haly 1.04. zásobník je opat en elektrickým
míchadlem (m02) a ochranou vanou. kalová voda z odvodn ní odtéká z kontejneru
samospádem do podlahové vpust místnosti a dále do nádrže denitrifikace .místnost
1.04 je v p dorysu pro kontejner opat ena podlahou vyspádovanou do sb rného
žlábku s odtokem potrubím dn 100 do nádrže denitrifikace (v etn oplachových
vod,..).

ení pr toku a proteklého množství istírnou
bilan ní m ení pr toku a proteklého množství odpadní vody istírnou se provádí na
stran surové vody – na spole ném výtlaku z erpací jímky do strojních eslí,
automatickým induk ním pr tokom rem. pr tokom r ve vazb na ídící jednotku
istírny m í okamžitý pr tok a pr žn vyhodnocuje proteklá množství odp. vody
v ase. výsledky jsou zpracovávány v ídící jednotce a sou asn archivovány a spolu
s ostatními technologickými daty z ov p enášeny na server uživatele.
provozní pomocná m ení pr toku istírnou (pro pot eby obsluhy) jsou provád na na
odtoku , na pracovním m rném trojúhelníkovém profilu hladinového p epadu
v odtokovém žlabu dosazováku. zde je možno sledovat okamžitý pr tok istírnou a
z ru ního m ení výšky na p elivu ur it jeho velikost.

D.2.2 OV – technologie elektro
Ochrana proti zkratu a p etížení
Je provedena pojistkami, jisti i a motorovými spoušt i dle SN 33 2000-5-52 ed. 2.
Výkony
Rozvad RM1 :
Instalovaný výkon :
Soudobost :
Výpo tové zatížení :
Výpo tový proud :

Pp
Ip

Zkratové pom ry na p ípojnicích RM1
Po áte ní rázový zkratový proud :
Špi ková hodnota nárazového zkratového proudu :

Ik“
ip

Nap ové soustavy
Silové obvody :
Ovládací obvody :
Telemetrická stanice :

Pi

=
=
=
=

30 kW
0,9
27 kW
41 A

10 kA
10 kA

3 NPE 50Hz, 230/400V/TN-S
1 50Hz, 230V
13,8V DC

Ochranné opat ení dle SN 33 2000-4-41 ed.3
Automatické odpojení od zdroje (kap. 411)
Dopl ková ochrana dle SN 33 2000-4-41 ed.3
Dopl ující ochranné pospojování ( l. 415.2) - tzn. uvedením všech neživých ástí na
stejný potenciál (nap íklad žlaby, ventily, erpadla, potrubí, zásobníky, kovové
konstrukce, apod.). Pospojování se provede bu to páskem, nebo m ným vodi em
CY (pr ez min. 6 mm2).
Ur ení vn jších vliv dle SN 33-2000-5-51ed.3

Viz. „Protokol o ur ení vn jších vliv “ vypracovaný odbornou komisí INGVAMA
inženýrská a projektová spol. s r.o.
Technický popis.
Elektrická p ípojka NN
ípojka se napojí ze stávající trafostanice z rozvad e RT, kde se pro tento ú el osadí
pojistkový vývod. Na p ípojku se použije kabel CYKY 4J 35, který se povede zemí.
Délka p ípojky je cca 27m. P ípojka se zakon í v hlavní domovní (p ípojkové) sk íni
(HDS), která bude umíst na ve spole ném pilí i s elektrom rovým rozvad em (RE).
V RE bude osazen jisti p ed elektrom rem 3x63A char.B. Z RE se povede zemí
hlavní p ívod (CYKY 4J 25) pro hlavní rozvad
OV.
Rozvad RM1
Tento rozvad se umístí v provozní ásti OV (m. .1.01). Na rozvad se použije
oceloplechová sk o rozm ru 2000x1000x400mm (v x š x h) s krytím IP55. P ívod
i vývody z RM1 budou provád ny horem. Hlavní p ívod (CYKY 4J 25) pro RM1 se
napojí v nov osazeném elektrom rovém rozvad i RE, který je umíst n mimo
budovu OV. V RE bude osazeno m ení a jisti p ed elektrom rem 3x63A char.B.
Z rozvad e RM1 se napojí veškerá stavební i technologická elektroinstalace OV.
Kabelový rozvod
Elektroinstalace bude provedena celoplastovými kabely s Cu jádry typu CYKY,
CMSM, ÖLFLEX a UTP. Navržené typy a pr ezy vodi odpovídají podmínkám
stanoveným v SN 33 2000-5-52 ed.2. Kabelová vedení jsou uložena dle SN 33
2000-5-52 ed.2 tak, aby byly dodrženy všechny podmínky pro kladení silových a
ovládacích vedení. Hlavní kabelová trasa z rozvad e RM1 bude tvo ena kabelovými
rošty s víkem a odd lovací p epážkou. Svody z hl. kabelové trasy k jednotlivým
spot ebi m se provedou v elektroinstala ních trubkách.

ení a regulace
istírna bude vybavena komplexním systémem ízení s rozvad em RM1 a s centrální
ídící telemetrickou jednotkou ( TJ). Systém bude zahrnovat automatiku ízení
základních technologických proces , v etn m ení veli in, archivací a statistiku dat,
dálkový p enos všech m ených a zaznamenaných veli in na PC uživatele, dálkový
enos hlášení poruch a stav , recipro ní možnost dálkového nastavení parametr
provozu istírny.
Veškerá za ízení bude možno provozovat v režimu automatickém nebo ru ním.
Veškerá za ízení technologie jsou ovládána z elektrorozvad e RM1. Strojní esle mají
samostatný podružný rozvad RM

Na panelu rozvad
jsou ovládací a nastavovací p epína e a vypína e, umož ující
nastavit ru ní nebo automatický provoz. Na panelu rozvad
jsou kontrolky
signalizující stav (provoz nebo porucha) za ízení. Rozvad
eslí i odvod ova e pak
umož ují vnit ní nastavení parametr proces ( asy, proplachy, ...)
Hlavní m ené veli iny:
-

kontinuální m ení pr toku a proteklého množství odp. vody istírnou na
odtoku, kompletní statistika dat v souhrnu a v ase

-

koncentrace rozp. kyslíku v nitrifikaci, kompletní statistika dat v souhrnu a
v ase

-

ení teploty v nitrifikaci, kompletní statistika dat v souhrnu a v ase

Pomocné m ené hodnoty (provozní):
-

motohodiny všech motor a elektroventil

-

doby poruchy u všech el. motor

-

binární stavy za ízení (nap . doby zap-vyp elektroventil , max. minim
hladiny..)

Sou ástí vybavení istírny budou ru ní m ící p ístroje (pH metr, p enosný teplom r,
oximetr,...).
Základní automatizované a regulované procesy:
-

provoz erpadel erpací jímky P01, P02 (st ídání, záskok erpadel, soub h
i max, p ítoku)

-

provoz strojních eslí (dle RM )

-

provoz dmychadel (provoz DM01 dle kyslíkové sondy, asový provoz,
záskok) (provoz DM02 – asový režim, záskok za DM01)

-

provzdušn ní kalové nádrže

asový režim)

-

provoz erpadla P05 kalu k odvodn ní
napln ní nádrže)

asový režim, vazby na

-

provoz erpadla P04 interní recirkulace ( asový režim)

-

provoz míchadla M01 denitrifikace

asový režim)

-

chod mamutky MKH kalu z hladiny

asový režim)

-

chod mamutky p ebyt. kalu MPK
napln ní kalové nádrže)

-

dávkování srážedla slou enin fosforu P10 (proporcionáln
pr toku
vody na odtoku z OV nebo ve vazb na jiná za ízení istírny)

-

dávkování flokulantu P09
ebyt. kalu P05)

asový

režim,

blokace

(vazba na chod

pi
odp.

erpadla

-

chod erpadla P07 povod ové jímky
(dle hladinové sondy
v šacht Š2, spínání erpadla dle hladinových sond v povod ové jímce)

-

elektrošoupátko EV5 povod ové jímky
v odtokové šacht

(dle

hladinové

sondy

Vzájemné logické vazby na provoz za ízení dle požadavk technologie
Archivace dat:
-

kompletní archivace a statistika všech sledovaných dat v TJ a na serveru
uživatele

Telemetrie:
-

enos všech dat na server uživatele sítí GSM/GPRS

-

možnost dálkového recipro ního nastavení proces

-

hlášení poruch a mezních stav
v n kolika úrovních d ležitosti

pomocí SMS na vybraná tel.

ísla

Motory erpadel, za ízení eslí, i odvod ova e mají vestav ná idla p eh átí nebo
pr saku vlhkosti do vinutí. Tyto signály budou zpracovány do sestavy ízení podle
ešení jednotlivých dodavatel této technologie.
Uvedení do provozu a provozní podmínky
edpoklady pro uvedení do provozu
- souhlasný stav s projektovou dokumentací
- výchozí revize dle SN 332000-6 ed.2, SN 331500
- místní provozní p edpisy pro obsluhu strojního za ízení
- komplexní vyzkoušení
- vyškolená obsluha s p íslušnou kvalifikací dle SN EN 50110-1 ed.2 a
vyhl. 50/1978 Sb.

D.3 Splašková kanalizace
Stavba Splašková kanalizace a OV v obci Újezd u Plánice eší výstavbu objektu
OV a splaškové kanalizace v obci, inženýrský objekt – Splašková kanalizace potom
eší výstavbu kanaliza ních ad v obci. Splašková kanalizace bude realizována na
pozemcích v k.ú. Újezd u Plánice: 451/25, 602/1, 906/21, 908/1, 908/40, 1218/1,
1227, 1221/13, 1239/1, 1247/1, 1247/3, 1256/1, 1256/3, 1264, 1266/1 a 1269

Architektonické a výtvarné ešení není u p evážn podzemní stavby uplat ováno.
Materiálov se jedná u gravita ní kanalizace o 3 vrstvé potrubí z PVC SN12, DN 250
a u tlakové kanalizace o potrubí PE 90x8,2mm, v délce celkem 2132,9 m, v pažené
rýze na podsypu z písku, nad potrubím zhutn ný obsyp z písku a zbývající ást pod
konstrukci podkladu a krytu povrchu je zhutn ný zásyp. Revizní šachty jsou navrženy
betonové prefabrikované, na nich jsou osazeny vrchní betonové prefabrikované
konstrukce šachet se zakrytím litinovými poklopy pro zatížení D400.
Stavba eší výstavbu kanaliza ních stok v obci Újezd u Plánice. Pro provoz platí
zákonné podmínky dle z. . 274/2001 o ve ejných vodovodech a kanalizacích, napojení
kanalizace bude probíhat za stálého provozu p edm tné kanaliza ní stoky.
Konstruk ní a stavebn technické ešení
Zásady návrhu technického ešení
Stoka A
Výstavba nové gravita ní kanaliza ní stoky A za íná v navržené OV a pokra uje do
prostoru komunikace, následn do zelen a zp t do komunikace, kde je i zakon ena
revizní šachtou Š 19. Na hlavní stoku A jsou p ipojeny stoky vedlejší, v šacht Š 5
stoka A-A, v šacht Š 8 stoka A-B, v šacht Š 10 stoka A-C a v šacht Š 17 stoka AD. Nová stoka A je navržena v dimenzi DN 250 z PVC SN12 v celkové délce 493,8m.
Celkem je na trase kanalizace umíst no 17 ks revizní šachty DN 1000 mm.
Stoka A-A
Výstavba nové gravita ní kanaliza ní stoky A-A za íná na stoce A v šacht Š 5 a
pokra uje v prostoru komunikace, kde je i zakon ena revizní šachtou Š 43. Nová
stoka A-A je navržena v dimenzi DN 250 z PVC SN12 v celkové délce 597,0m. Na
stoku A-A je p ipojena v šacht Š 30 stoka A-A-1. Celkem jsou na trase kanalizace
umíst ny 21 ks revizní šachty DN 1000 mm.
Stoka A-A-1
Výstavba nové gravita ní kanaliza ní stoky A-A-1 za íná na stoce A-A v šacht Š 30 a
pokra uje v prostoru komunikace, kde je i zakon ena revizní šachtou Š 48. Nová
stoka A-A-1 je navržena v dimenzi DN 250 z PVC SN12 v celkové délce 129,20m. Na
stoku A-A-1 je p ipojena v šacht Š 45 stoka A-A-1a. Celkem jsou na trase kanalizace
umíst ny 5 ks revizní šachty DN 1000 mm.

Stoka A-A-1a
Výstavba nové kanaliza ní stoky A-A-1a za íná na stoce A-A-1 v šacht Š 45 a
pokra uje v prostoru komunikace do šachty Š 51, kde se napojuje tlaková ást této
stoky, která je zakon ena proplachovací soupravou. Nová stoka A-A-1a je navržena
v celkové délce 216,60m, z toho gravita ní ást v dimenzi DN 250 z PVC SN12 v
délce 73,0m a tlaková ást z materiálu PE 90x8,2mm v délce 143,60m. Celkem jsou na

trase kanalizace umíst ny 3 ks revizní šachty DN 1000 mm a 1ks proplachovací
soupravy.
Stoka A-B
Výstavba nové gravita ní kanaliza ní stoky A-B za íná na stoce A v šacht Š 10 a
pokra uje v prostoru komunikace, kde je i zakon ena revizní šachtou Š 56. Nová
stoka A-B je navržena v dimenzi DN 250 z PVC SN12 v celkové délce 155,1m.
Celkem je na trase kanalizace umíst no 5 ks revizní šachty DN 1000 mm.
Stoka A-C
Výstavba nové gravita ní kanaliza ní stoky A-C za íná na stoce A v šacht Š 10 a
pokra uje v prostoru místní komunikace, kde je i zakon ena revizní šachtou Š 68. Na
stoku A-C je p ipojena stoka A-C-1 v šacht Š 60. Nová stoka A-C je navržena
v dimenzi DN 250 z PVC SN12 v celkové délce 361,60m. Celkem je na trase
kanalizace umíst no 12 ks revizní šachty DN 1000 mm.
Stoka A-C-1
Výstavba nové gravita ní kanaliza ní stoky A-C-1 za íná na stoce A-C v šacht Š 60 a
pokra uje v prostoru komunikace, kde je i zakon ena revizní šachtou Š 73. Nová
stoka A-C-1 je navržena v dimenzi DN 250 z PVC SN12 v celkové délce 85,90m. Na
stoku A-C-1 je p ipojena v šacht Š 69 stoka A-A-1a Celkem jsou na trase kanalizace
umíst ny 5 ks revizní šachty DN 1000 mm.
Stoka A-C-1a
Výstavba nové gravita ní kanaliza ní stoky A-C-1a za íná na stoce A-C-1 v šacht Š
69 a pokra uje v prostoru komunikace, kde je i zakon ena revizní šachtou Š 74. Nová
stoka A-C-1a je navržena v dimenzi DN 250 z PVC SN12 v celkové délce 19,7m.
Celkem je na trase kanalizace umíst na 1 ks revizní šachty DN 1000 mm.
Stoka A-D
Výstavba nové gravita ní kanaliza ní stoky A-D za íná na stoce A v šacht Š 17 a
pokra uje v prostoru komunikace, kde je i zakon ena revizní šachtou Š 76. Nová
stoka A-D je navržena v dimenzi DN 250 z PVC SN12 v celkové délce 54,3m. Celkem
jsou na trase kanalizace umíst ny 2 ks revizní šachty DN 1000 mm.

Stoka O
Výstavba nové gravita ní kanaliza ní stoky O za íná v OV a pokra uje v zeleni na
okraj eky Úslavy, kde je zakon ena v stním objektem. Nová stoka O je navržena

v dimenzi DN 250 z PVC SN12 v celkové délce 19,7m. Celkem je na trase kanalizace
umíst na 1 ks revizní šachta DN 1000 mm. Výústní objekt je betonový objekt dle
výkresu D 3.10.
Sm rové a sklonové pom ry jsou z ejmé z podélného profilu a situace, lomové body
jsou dány sou adnicemi. Potrubí je uloženo na podsypu z písku v pažené rýze, nad
potrubím zhutn ný obsyp z písku a zbývající ást pod konstrukci podkladu a krytu
povrchu je zhutn ný zásyp. V trase kanalizace nebyl proveden inženýrsko-geologický
pr zkum, p edpokládá se 50 % zásyp z p vodního materiálu po prohození, 50 %
dovoz lomových výsivek z lomu.
Nové šachty jsou ešeny prefabrikované s tl. st ny 120 mm s t sn ním dle SN EN
476. Pr
r šachty iní 1,0 m. Vstup je opat en v p echodovém dílu kapsovým
stupadlem a dále vidlicovými litinovými stupadly. Výškové vyrovnání je ešeno
prefabrikovanými prstenci. Spoje všech díl prefa šachty mimo vyrovnávací prstenec se
provádí výhradn pryžovým t snícím profilem (nikoliv p ny!!). Šachty jsou ešeny
s celolitinovými poklopy dle t ídy zatížení - pro pojížd né kat. D s odv tráním. Typ a
výrobce poklop bude p edem odsouhlasen provozovatelem. Kanaliza ní stoky jsou
navrženy dle SN 75 6101 Stokové sít a p ípojky, výstavba musí být realizována dle
SN EN 1610 pro provád ní stok a p ípojek v zapaženém výkopu. Jednotlivá k ížení
budou p i stavb p edána prokazateln správci podzemních inženýrských sítí
(protokoly o p ejímkách).
Zemní práce
Zemní práce musí pln odpovídat SN 73 3050, SN EN 1610 a geologickým
podmínkám. Míra zhutn ní iní 95% PS a dle podmínek projektu komunikací v aktivní
zon budoucích komunikací (Edef2 45MPa u nesoudržných materiál min.E = 80MPa
dle projektu stavebních úprav. V p ípad podzemní vody budou pažení t sná. Je nutno
postupovat dle l.142 SN 73 3050. Dále je nutno po ítat s erpáním a pohotovostí
erpací techniky a p evád ním vody p i stavb potrubím (p ípadn lze aplikovat vaky
s manžetami pro prostupující menší pr
ry trub). Pracovní št rkové drény budou
použity v p ípad výskytu podzemní vody, nesmí být napojeny do kanalizace bez
souhlasu provozovatele. Veškeré výkopy jsou navrženy zapažené, v míst ochranných
pásem sítí se ztíženými vykopávkami (ru ní) se zajišt ním sítí ve výkopu. Statický
návrh zapažení je sou ástí I D - kompleta ní innosti dodavatelské tzv. inženýrské
innosti dodavatele stavby. P ed stavbou je nutno vytý it veškeré inženýrské podzemní
sít . Rizikem a nejistotou investora jsou geologické podmínky v plné liniové trase a
výskyt neznámých inženýrských sítí a p esná trasa vedení sítí a hloubek stávajících
inženýrských sítí. Pro zp tné podklady a kryty je nutno dodržet skladbu stávajících
konstruk ních vrstev nalezených p i stavb . Zp tné konstruk ní vrstvy budou
prokazateln odsouhlaseny zástupcem správcem povrch p i stavb . Je nutno v novat
pozornost zásyp m rýh, pokud stávající výkopový materiál nebude vyhovovat
z hlediska zp tného použití do zásyp tak, aby bylo dosaženo požadovaných hodnot
dle projektu komunikací na zemní pláni vozovky nebo chodníku, je t eba nevhodný
materiál nahradit materiálem vhodným.

Stavebn konstruk ní ešení
Jedná se o výstavbu nových kanaliza ních stok, které jsou navržené z materiálu PVC
SN 12, v dimenzi DN 250 v délce 1989,3m a tlakovou kanalizaci, která je materiálu
PE 90x5,4mm, délky 143,6m, jednotlivé délky jsou uvedeny v tabulce.
Délky a dimenze v tabulce
Stoka

DN 250

DN 80

celkem

A

493,8

-

493,8m

A-A

597,0

-

597,0m

A-A-1

129,2

-

129,2m

A-A-1a

73,0

143,6

216,6m

A-B

155,1

-

155,1m

A-C

361,6

-

361,6m

A-C-1

85,9

-

85,9m

A-C-1a

19,7

-

19,7m

A-D

54,3

-

54,3m

O

19,7

-

19,7m

143,6

2 132,90m

celkem

1 989,3

Konstruk ním systémem jsou betonové prefabrikované konstrukce šachet se zakrytím
litinovými poklopy pro zatížení D400 a potrubí PVC SN12 je uloženo na podsypu
z písku v pažené rýze, nad potrubím zhutn ný obsyp z písku a zbývající ást pod
konstrukci podkladu a krytu povrchu je zhutn ný zásyp.
Navržené výrobky jsou standardní výrobky dodávané s prohlášením o shod výrobku,
materiály jsou odolné proti prost edí. Materiál je navržen s odolností proti odpadní
vod
Technologické podmínky postupu prací
Provede se výkop, osazení kanaliza ních šachet, podsyp, položení kanaliza ního
potrubí, obsyp potrubí, zhutn ný zásyp, dále se provedou tlakové zkoušky na potrubí.
Nad zásypem se provede konstrukce podkladních vrstev a krytu komunikace podle
vodního stavu. Práce budou provád ny proti sklonu potrubí, nové potrubí bude
uloženo na podsypu s obsypem a zhutn ným zásypem. Kanalizace je bez vlivu na
podzemní a povrchové vody. Potrubí bude podrobeno zkoušce vodot snosti dle SN
75 6909 a SN EN 1610. Šachty jsou prefabrikované dle SN EN 476. Staveništ je
nutno zabezpe it proti vstupu nepovolaných osob a postupovat dle zákona . 309/06 o
bezpe nosti práce a dle NV 591/2006. Projekt organizace výstavby a dopravn
inženýrské opat ení je sou ástí projekt . Obvod staveništ musí být p ed výstavbou
vytý en a vyzna en. P i výstavb budou používány b žné mechaniza ní prost edky.
Pro pokládku trub platí montážn technologické postupy výrobc trub. Dodavatel
stavby doloží k p ejímce doklady o všech zkouškách v .zkoušek zhutn ní a doklady o
edjímkách zejména doklady o provedených k íženích trub a doklady o likvidaci

odpad . Zhotovitel doloží prohlášení o shod a certifikát pro výrobky stanovené
zákonem . 22/1997 Sb. a shodu trub z EN 295. Jsou navrženy trouby kameninové. Po
výstavb musí být veškeré plochy uvedeny do vyprojektovaného nebo sou asného
stavu. Veškeré podstatné zm ny oproti projektu budou p edem projednány
s projektantem, investorem a dodavatelem a to písemnou formou. P i stavb musí být
zajišt na možnost p íjezdu vozidel léka ské pomoci, hasi ským sbor m a nutné
dopravní obsluze. P ípadné omezení bude pouze na nezbytn nutno dobu. P istup a
zp sob ešení pro kanalizaci je popsán v ZOV a DIO. Rozhodující díl í termíny pro
ípadný plán kontrolních prohlídek: Po p edání stavby se budou konat kontrolní
prohlídky stavby, které provádí schvalovací ú ad. Kontrolní prohlídku stavby lze
termínov spojit s pravideln konanými kontrolními dny stavby. Pro plán kontrolních
prohlídek doporu ujeme fázi etapy výstavby vždy mezi šachtami po montáži trub a
šachet p ed zásypem potrubí pro kontrolu položení trub jednotlivých úsek v souladu
se vzorovým p ným ezem a spln ní podmínek pro k ížení a soub hy a poté další fáze
kontroly p i kone ných terénních úpravách po zhutn ném zásypu trub s doložením
protokol o provedených tlakových zkouškách a optického monitoringu. Kontroly se
vždy zú astní zástupce provozovatele stok.

B.2.4. Základní popis technických a technologických za ízení
Technologická za ízení jsou popsány v provozním souboru výše

B.2.5 Zásady požárn bezpe nostního ešení
Z požárního hlediska, pro realizované objekty vodovodu a kanalizace, se jedná o
objekty a za ízení s min. požárním rizikem. Vzhledem k tomu, že se jedná o objekt s
min.požárním rizikem, kdy Pv < 7,5 kg m-2, sou . odho ívání a < 1,1, je ešení PB
stávající

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost edí
Zásady ešení parametr stavby(v trání, vytáp ní, osv tlení, zásobování vodou, odpad apod)
a dále zásady ešení vlivu stavby na okolí(vibrace, hluk, prašnost apod).

Užívání stavby bude v souladu s budoucím kolauda ním rozhodnutím, bezpe nost
stavby p i jejím užívání, bezpe nost práce a ochrana zdraví p i práci, bude v souladu
zejména s na . vlády . 591/2006 Sb.

B.2.7 Ochrana stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí

a)ochrana p ed pronikáním radonu z podloží

Není p edm tem.
b)ochrana p ed bludnými proudy

Není p edm tem.
c)ochrana p ed technickou seizmicitou

Není p edm tem.
d)ochrana p ed hlukem

Ochrana proti hluku je zabezpe ena použitím navrženého za ízení, v obytných
místnostech a venkovním prost edím bude p i provozu odvodu splaškových vod hluk
do úrovn dané hygienickými p edpisy, dmychadlo v OV bude v protihlukovém krytu
tak, aby hladina hluku na úrovni ochranného pásma OV spl ovala podmínku 40 dB.
e)protipovod ová opat ení

Jsou p edm tem OV, OV je opat ena zabezbe ením p i pr toku velkých vod opevn ním
násypu se zpevn ním dlažbou z lomového kamene do betonu, vlastní odtok z OV je potom
ešen povod ovou erpací stanicí.
f)ostatní ú inky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Není p edm tem.

B.3
P ipojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, p eložky, k ížení se
stavbami technické a dopravní infrastruktury a soub hy s nimi, v p ípad , kdy je stavba
umíst na v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury
Územn technické podmínky území jsou respektovány, napojení na zdroje bude
stávajících kapacit.
b)p ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky

Výstavba p edstavuje objekt OV s železobetonovými nádržemi v podzemí, nadzemní
ást objektu OV ve zd né budov v etn kalového hospodá ství, stoky splaškové
kanalizace jsou p evážn gravita ní z DN 250, pouze 1 úsek p edstavuje tlakovou
kanalizaci v DN 80, kapacity a délky jsou popsány v p edchozích kapitolách

B.4
Dopravní ešení
Stavba bude probíhat ve smyslu návrhu dopravn inženýrského opat ení, p íjezd po
stávajících komunikacích, p íjezd k nemovitostem bude zajišt n. Dopravní opat ení je
navrženo ve výkresu C.4 Situace organizace výstavby. Stavba bude probíhat za úplné
uzavírky místních komunikacích, p íjezd po stávajících komunikacích, p íjezd
k nemovitostem bude zajišt n. Výstavba kanalizace a OV si vyžádá dopravní omezení
na místních komunikacích, a to na dobu nezbytn nutnou. TP 66 - Zásady pro
ozna ování pracovních míst na pozemních komunikacích upravují z izování pracovních
míst na pozem.komunikacích. Jsou použita vzorová schémata pro p echodnou úpravu

na pozem.komunikacích podle ustanovení §61 odst. 4 zákona . 361/2000 Sb., o
provozu
na pozemních komunikacích a o zm nách n kterých zákon , ve zn ní pozd jších
edpis . Uvedený rozsah dopravního zna ení se p itom považuje za minimální.
Stanovení p echodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je zpraveno v §77 a
sobnost ministerstev, krajských ú ad , obecních ú ad obcí s rozší enou p sobností
a policie v §124 tohoto zákona.
Do asné dopravní zna ení užívané v rámci pracovního místa musí odpovídat vyhlášce
.30/2001 Sb., SN 01 8020 – Dopravní zna ky na pozemních komunikacích,
Zásadám pro p echodné dopravní zna ení na pozemních komunikacích TP 66 a
Zásadám pro dopravní zna ení na pozemních komunikacích TP 65 (ozna ení
dopravních zna ek a za ízení u TP 65 a TP 66 dle vyhlášky .30/2001 Sb.). Po
skon ení veškerých prací bude p echodné dopravní zna ení odstran no.
Ozna ování pracovních míst se provádí podle vzorových schémat. Tato schémata je
nutno p izp sobit konkrétní situaci. To je možné provést p i zachování funk nosti
ešení daného p íslušným schématem. Vedení provozu v oblasti pracovního místa je
pro ú astníky provozu snadno a jednozna
rozeznatelné a pochopitelné. Jsou
zavád na jen taková opat ení, která se pro ozna ení pracovních míst považují za
bezpe ná a pot ebná. Zna ky a dopravní za ízení související s pracovním místem se
umís ují až bezprost edn p ed za átkem prací s ohledem na dobu pot ebnou k jejich
instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost do asn zrušena zakrytím nebo
jiným vhodným zp sobem tak, aby zna ky, sv telné signály a dopravní za ízení nebyly
viditelné z žádného jízdního sm ru. Zna ky, které mají význam jen v asov omezené
dob (nap . jen v pracovní dob ), musí být mimo tuto dobu (nap . v mimopracovní
dob ) zrušeny škrtnutím, zakrytím nebo odstran ním. Dopravní zna ení musí být
odpovídajícím zp sobem aktualizováno v souladu s postupem prací a po jejich
ukon ení neprodlen odstran no. Pokud je to možné, provád jí se práce spojené
s ozna ováním pracovního místa v dob nízkých intenzit provozu, tj. mimo
dopravní špi ky. P i umís ování jednotlivých zna ek a dopravních za ízení se
postupuje ve sm ru pohybu dopravního proudu. P i odstra ování pracovního místa je
lze odstra ovat ve sm ru pohybu dopravního proudu, a to až poté, kdy jsou všechny
jízdní pruhy v tomto sm ru voln pr jezdné. S pracemi, pro n ž je pracovní místo
izováno, smí být zapo ato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny zna ky, sv telné
signály a dopravní za ízení. Zna ky, sv telné signály a dopravní za ízení musí být po
celou dobu prací udržovány ve funk ním stavu a v istot a správn umíst ny.
Pro ozna ení pracovních míst se užívají dle konkrétních podmínek stálé nebo p enosné
svislé zna ky a p echodné vodorovné zna ky. P i jejich umís ování se postupuje podle
TP 65. V rámci pracovního místa se smí užívat zna ek jen v takovém rozsahu a
takovým zp sobem, jak to nezbytn vyžaduje bezpe nost provozu. Dopravní zna ení
musí vystihovat skute nou situaci v oblasti pracovního místa a poskytovat jednoduché,
asné a jednozna né informace. Provádí se podle t chto zásad se z etelem na
intenzitu provozu, stavební a dopravn -technický stav pozemní komunikace. Stejné
dopravní situace je nutno vyzna ovat stejným i obdobným zp sobem. Zna ky užívané
pro ozna ení pracovního místa musí odpovídat vyhlášce .30/2001 Sb., SN EN

12899-1, TP 143, VL 6.1, VL 6.2 a t mto Zásadám. Jednotlivé zna ky a zp sob jejich
užití s ohledem na charakter pracovního místa jsou uvedeny v p íslušných schématech.
Svislé zna ky mohou být dopln ny, resp, zvýrazn ny výstražným sv tlem nebo
zvýrazn ny umíst ním na retroreflexním žlutozeleném fluorescen ním podkladu a v
od vodn ných p ípadech i osv tleny.
Technické provedení zna ek musí odpovídat p íslušným technickým p edpis m.
V rámci pracovního místa je zpravidla nezbytné stanovení nižší hranice nejvyšší
dovolené rychlosti oproti obecn platným rychlostním limit m. Snížení rychlosti je
nezbytné zpravidla z d vodu snížení po tu nebo ší ky jízdních pruh , usm rn ní
provozu do oblasti pracovního místa, navád ní provozu na objíž kovou trasu,
nedostate ných rozhledových pom
nebo nevyhovujícího povrchu vozovky v
sledku stavebních prací, z d vodu ochrany pracovník pohybujících se na pozemní
komunikaci apod. Míra omezení rychlosti, resp. stanovení hranice nejvyšší dovolené
rychlosti, musí vycházet z konkrétních podmínek pracovního místa a míry ovlivn ní
situace v provozu. Pokud je omezení rychlosti ú elné pouze pro ur itou dobu (nap .
pro dobu provád ní stavebních prací) je nutno mimo tuto dobu p íslušné zna ky
odstranit, zakrýt nebo dobu platnosti omezení vyjád it na dodatkové tabulce „Text" ( .
E 12), p ípadn v mimopracovní dob stanovit hranici nejvyšší dovolené rychlosti
vyšší.
Dopravní zna ení - P ná uzáv ra se provádí sm rovacími deskami umíst nými za
sebou a postupn usm ujících provoz do volného jízdního pruhu. Umíst ní
jednotlivých desek se volí tak, aby zm na sm ru jízdy byla co nejplynulejší. Každá
sm rovací deska je dopln na výstražným sv tlem typu 1. Pro uzav ení jízdního pruhu
se užívá p ti sm rovacích desek. Na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla se desky
umís ují za sebou na vzdálenost 50 m, na ostatních pozemních komunikacích m že být
tato vzdálenost s p ihlédnutím ke konkrétním podmínkám menší, v obci lze tuto
vzdálenost snížit výjime
až na 5 m. Pro zúžení jízdního pruhu se na dálnici nebo
silnici pro motorová vozidla užívá p ti sm rovacích desek, na ostatních pozemních
komunikacích t í sm rovacích desek. V obci na pozemní komunikaci s malým
dopravním zatížením lze náhradou za sm rovací desky provést p nou uzáv ru
zábranou dopln nou výstražnými sv tly.
Podélná uzáv ra se provádí zpravidla sm rovacími deskami umíst nými za sebou. Na
dálnici nebo silnici pro motorová vozidla sm jí být podélné odstupy jednotlivých desek
nejvýše 18 m a podle pot eby mohou být dopln ny výstražnými sv tly typu 2. Na
ostatních pozemních komunikacích se sm rovací desky umís ují v podélných
odstupech nejvýše 10m a p ípadn mohou být nahrazeny vodicími deskami.
Operativní pracovní místo na ostatních pozemních komunikacích
Práce na operativním míst se provád jí zpravidla bez pevných uzáv r a jejich
zabezpe ování se zajiš uje operativními za ízeními (dopravní kužely, pracovní vozidla,
pojízdné uzavírkové tabule typu II). Ozna ení pracovních míst na vozovce se provádí
dopravními kužely výšky min. 0,50 m. Místo t chto kužel lze užít též vodicí desky.
Pro p nou uzáv ru je zapot ebí nejmén t í dopravních kužel , které se umís ují tak,
aby jejich p né odstupy inily 0,6 - 1 m a podélné odstupy 1- 2 m. Trvá-li pracovní
místo i za snížené viditelnosti (tma, mlhy, sn žení, hustý déš ), potom musí být

dopravní kužely tvo ící p nou uzáv ru opat eny výstražnými sv tly typu 1. Pro
ozna ení pracovního místa je nutno p ednostn užívat pojízdné uzavírkové tabule typu
II nebo pracovního vozidla vybaveného odpovídajícím výstražným za ízením (sv telná
šipka, sv telná rampa). P ed nepohyblivým pracovním místem, které není ozna eno
pojízdnou uzavírkovou tabulí, musí být v odpovídající vzdálenosti umíst na dopravní
zna ka . A 15 „Práce" nebo odpovídající za ízení p edb žné výstrahy. Operativní
pracovní místo na chodníku a stezce pro chodce nebo cyklisty se ozna uje dopravními
kužely (výšky minimáln 0,50 m). P nou tvo í nejmén t i kužely v p ných
odstupech max. 0,4m a v podélných odstupech max. 2,5 m. Podélné odstupy kužel
podálné uzáv ry iní max. 25 m. Za snížené viditelnosti musí být dopln ny ervenými
výstražnými sv tly typu 3. Místo dopravních kužel lze užít též zábrany. Jsou-li na
chto místech provád ny krátkodobé výkop.práce, potom musí být takové prac.místo
vybaveno odpovídajícím ochranným za ízením (ploty apod.)
Dopravní omezení na místní komunikaci – B/15 standardní pracovní místo - uzavírka
pozemní komunikace
Uzav ení komunikace s využitím p né uzáv ry zábranou min.3 výstražná sv tla typu
1 a zna ky B1. P ed uzáv rou je umíst na zna ka IP10a – Slepá ulice. P erušení
provozu bude pouze na nezbytn nutnou dobu.
Dopravní omezení na silnici III/18710 – B/6 standardní pracovní místo. Zúžení
vozovky na jeden jízdní pruh. ízení provozu sv telnými signály
Uzav ení komunikace s využitím p né uzáv ry zábranou min.3 výstražná sv tla typu
1 a zna ky B1. P ed uzáv rou je umíst na zna ka IP10a – Slepá ulice. P erušení
provozu bude pouze na nezbytn nutnou dobu.

B.5

ešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Vegetace se ne eší, terénní úpravy budou provád ny ouze u objeku OV, po
provedení pokládky kanaliza ního potrubí se povrchy vrátí do p vodního stavu

B.6

Popis vliv stavby na životní prost edí a jeho ochrana

a)vliv na životní prost edí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p da

Stavba bude mít negativní vliv na životní prost edí, v prost edí se projeví zejména p i
zemních pracích zvýšená hlu nost a prašnost, rovn ž p i provád ní prací v blízkosti
vodního zdroje bude zvýšené nebezpe í p i úniku ropných látek p i p ípadné poruše
nebo havárii zemních stroj . Naopak po realizaci a optimálním provozování je stav
životního prost edí v souladu s legislativou R. Odpadové hospodá ství bylo nutno
ešit v souladu se zákonem o odpadech a kategorizaci odpad v oblasti likvidace, v
ípad pot eby, doporu ujeme obrátit se na odbornou firmu, zabývající se likvidací
odpad .

Množství a druhy odpad :
i výstavb - p ebytek zeminy z výkop
množství
: bude p edm tem dalšího stupn projektu
katalog. íslo : 170501
název
: výkopová zemina
kategorizace :
O
likvidace
: použita na terénní úpravy
Hospoda ení s odpady b hem výstavby a p i vlastním provozu se bude ídit
ustanovením zákona . 185/2001 Sb. ze dne 15. kv tna 2001 o odpadech a o zm
kterých zákon . vyhláškách. P vodce odpad se m že nakládat s odpadem pouze
zp sobem, který je v souladu s tímto zákonem a vyhláškou MŽP 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakládání s odpady. Doklady o zneškodn ní odpad b hem stavby
budou p edloženy p i kolaudaci stavby. Odpady budou odvezeny na ízenou skládku.
Odpady z asfaltu bez dehtu budou odvezeny na recyklaci. Ocelové a litinové sou ásti
budou odvezeny do sb ru. Odpady dle vyhl. . 381/2001 Sb. vznikající p i výstavb :
kód druhu odpadu

název druhu odpadu

17
Stavební a demoli ní odpad
17 01 01
Beton
17 01 02
Cihla
17 01 03
Tašky a keram. výrobky
17 02 01
evo
17 02 03
Plasty
17 04 02
Asfaltové sm si
17 04 05
Železo a ocel
17 04 11
Kabely neuvedené pod
.17 04 10
17 05 04
Zemina a kamení
17 09 04
Sm sné stavební a demoli ní odpady
Udaná množství jsou pouze informativní. Zp soby likvidace zajistil v dob realizace a
ed kolaudací investor.
b)vliv na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných strom , ochrana rostlin a
živo ich apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin

Výstavba se nedotýká negativn p írodních a vodních zdroj , stavba nebude
poškozovat stávající stav p írody a krajiny.
c)vliv na soustavu chrán ných území Nátura 2000
není p edm tem
d)návrh zohledn.podmínek ze záv ru zjiš ovacího ízení nebo stanoviska EIA
není p edm tem

e)navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle
jiných právních p edpis .

Ochranné pásmo pro vodovodní a kanaliza ní p ípojku není stanoveno

B.7

Ochrana obyvatelstva

Spln ní základních požadavk z hlediska pln ní úkol ochrany obyvatelstva.

ešení ochrany obyvatelstva se u této stavby neuplat uje, stavba sama obyvatelstvo
neohrožuje.

B.8

Zásady organizace výstavby

a)napojení staveništ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

íjezd na staveništ bude realizován po stávajících komunikacích
b)ochrana okolí staveništ a požadavky na související asanace, demolice, kácení d evin

Kácení d evin, bourací a zpev ovací práce nebudou provád ny.
c)maximální do asné a trvalé zábory pro staveništ
Plocha staveništ bude do asná po dobu stavby.
d)požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Bezbariérové obchozí trasy není pot eba ešit
e)bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin

Bilance zemních prací bude s p ebytkem zeminy, která bude využita k terénním
úpravám v obci, p ípadný p ebytek bude odvezen na skládku.

B.9
Celkové vodohospodá ské ešení
Vodohospodá ské ešení p edstavuje odkanalizování jednotlivých nemovitostí v obci
Újezd u Plánice splaškovou oddílnou kanalizací, stávající jednotná kanalizace z stane a
bude sloužit k odvád ní deš ových vod
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