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D.11 Architektonicko-stavební ešení
Trubní studna bude realizována v míst pr zkumného vrtu, které bylo ur eno
telestezicky. Byl proveden zkušební vrt v pr
ru 225 mm do hloubky 96 m, byl
vystrojen do hloubky 96 m výpažnicí PVC 160 mm, která byla obsypána ka írkem
4/8mm. Prostor do hloubky 16 m je ut sn n bentonitem. Šachtice (zhlaví) studny bude
provedena z betonových skruží, které budou osazeny na betonové desce, pláš studny
bude vytažen 0,50 m nad stávající terén, skruže budou v horní ásti zakryty d leným
kruhovým studni ním poklopem. Okolo studny bude provedeno zpevn ní dlažbou
z kamene do betonového lože, ve spádu od studny.
Objekt eší zásobování pitnou i užitkovou vodou pro obec Újezd u Plánice výstavbou
nové trubní studny HV-3. erpadlo bude osazeno do hloubky cca 86 m, navrženo
s výkonem Q =0,5 l/s, Hdopr=150 m.
Vodní zdroj

……. 1ks trubní studny

……….

96 m hloubka

Vydatnost vrtu byla ov ena hydrodynamickou zkouškou, která prob hla ve dnech
3.2.-16.2.2021 a je stanovena 0,54 l/s, doporu ený odb r je max.0,32 l/s.
Návrhové množství vody
Denní pot eba vody:
Qd = 0,28 l/s
Max. hodin.množ. vody:
Qmax = 0,41 l/s
Max.m sí ní pot eba vody:
Qm s = 745 m3/m síc
Ro ní pot eba vody:
Qro = 8 760 m3/rok

D.11a Architektonické, výtvarné, materiálové ešení
Architektonické ešení u p evážn podzemní stavby není uplat ováno, nadzemní ást
trubní studny bude provedena z betonových skruží, které budou osazeny na betonové
desce, pláš studny bude p evýšen 0,50 m nad stávající terén, skruže budou v horní
ásti zakryty d leným kruhovým studni ním poklopem.

D.11b Dispozi ní a provozní ešení
Investor akce eší zásobování pitnou i užitkovou vodou vod na sou asném stavu
technického poznání, vybuduje vlastní trubní studnu HV-3 na takové úrovni, aby byly
spln ny podmínky legislativy a ochrany životního prost edí, zejména ochrany
podzemních i povrchových vod.

D.11c Bezbariérové užívání
Nejedná se o ve ejn p ístupnou stavbu, není p edm tem ešení.

D.11d Konstruk ní a stavebn technické ešení
Trubní studna bude realizována v míst pr zkumného vrtu, které bylo ur eno
telestezicky. Byl proveden zkušební vrt v pr
ru 225 mm do hloubky 96 m, byl
vystrojen do hloubky 96 m výpažnicí PVC 160 mm, která byla obsypána ka írkem
4/8mm. Prostor do hloubky 16 m je ut sn n bentonitem. Šachtice (zhlaví) studny bude
provedena z betonových skruží, které budou osazeny na betonové desce, pláš studny
bude vytažen 0,50 m nad stávající terén, skruže budou v horní ásti zakryty d leným
kruhovým studni ním poklopem. Okolo studny bude provedeno zpevn ní dlažbou
z kamene do betonového lože, ve spádu od studny.
Objekt eší zásobování pitnou i užitkovou vodou pro obec Újezd u Plánice výstavbou
nové trubní studny HV-3. erpadlo bude osazeno do hloubky cca 86 m, navrženo
s výkonem Q =0,5 l/s, Hdopr=150 m.

D.11e Tepelná technika, osv tlení, oslun ní, akustika, hluk, vibrace
Vyhovují prost edí, ve kterém je stavba realizována.

D.12 Stavebn konstruk ní ešení
Stavba eší zásobování pitnou i užitkovou vodou pro obec Újezd u Plánice.

D.12a Konstruk ní systém stavby
Konstruk ním systémem jsou betonové prefabrikované konstrukce, pro vlastní trubní
studnu potom plastová výpažnice.

D.12b Navržené materiály a hlavní konstruk ní prvky
Navržené výrobky jsou standardní výrobky dodávané s prohlášením o shod výrobku,
materiály jsou odolné v prost edí a ty, které jsou ve styku s pitnou vodou s atestem na
pitnou vodu

D.12c Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí a postup stavby
Nejsou navrhovány.

D.12d Zajišt ní výkopových prací
Objekt trubní studny bude ešen hloubkovým vrtáním, šachtice v pažené jám .

D.12e Technologické podmínky postupu prací
V míst trubní studny HV-3 byl proveden zkušební vrt pro trubní studnu, která bude
ízena se zhlavím z betonových prefabrikát , tyto se do terénu zajílují, výpažnice se
obsype ka írkem, na povrchu se provede úprava dlažbou z lomového kamene do
betonu ve spádu od studny a zbývající ást se zatravní.

D.12f Zásady bouracích a podchycovacích prací
Bourací a zpev ovací práce nebudou provád ny.

D.12g Požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provád ní stavby
Není p edm tem

D.13 Požárn bezpe nostní ešení
Z požárního hlediska se jedná o objekty a za ízení s min. požárním rizikem. K dispozici
musí být v blízkosti p nový hasící p ístroj. Vzhledem k tomu,že se jedná o objekt s
min.požárním rizikem, kdy Pv < 7,5 kg/m2, sou . odho ívání a < 1,1, je ešení PO
bezp edm tné - l.90 SN 73 0802.

D.14 Plán kontrolních prohlídek stavby
Kontrolní prohlídky stavby se navrhují v následujících fázích výstavby :
Po adí KP

Stav výstavby v dob kontroly

astníci kontroly

1

Vytý ení stavby a p edání staveništ

Stavební dozor

2

Realizace trubní studny

Stavební dozor

3

Kolaudace stavby

Stavební dozor
Vodoprávní ú ad

D.15 Seznam použitých podklad
Zákony a vyhlášky
Zákon . 254/2001 Sb., novelizace 150/2010 Sb., o vodách ve zn ní pozd jších
edpis
Zákon . 183/ 2006 o územním plánování a stavebním ádu - Stavební zákon
Na ízení vlády . 591/2006 Sb. o bezpe nosti práce a technických za ízení p i
stavebních pracech
Zákon . 17/1992 o životním prost edí ve zn ní pozd jších p edpis
Zákon . 114/1992 o ochran p írody a krajiny ve zn ní pozd jších p edpis
Zákon . 334/1992 o ochran ZPF ve zn ní pozd jších p edpis
Vyhláška MMR . 398/2009 o obecných požadavcích zabezpe ujících užívání staveb
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Zákon .22/1997 o technických požadavcích na výrobky ve zn ní pozd jších p edpis
Zákon . 185/2001 o odpadech ve zn ní pozd jších p edpis
Vyhláška MŽP . 383/01 o podrobnostech nakládání s odpady
Vyhláška MMR . 526/ 2006 kterou se provád jí n která ustanovení stavebního
zákona
Vyhláška . 501/2006 Sb., MMR o územn plánovacích podkladech a územn
plánovací dokumentaci
Vyhláška MMR . 268/2009 o obecných technických požadavcích na výstavbu
Na ízení vlády . 148/2006 o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací
Zákon .203/94Sb.o požární ochran
Zákon .274/2001 o ve ejných vodovodech a kanalizacích
Vyhláška .428/2001 MZ, kterou se provádí zákon .274/2001
Na ízení vlády . 416/2010 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty p ípustného
zne išt ní odpadních vod a náležitostech povolení k vypoušt ní odpadních
vod do vod podzemních
Zákon NR . 20/1987 Sb. o státní památkové pé i, ve zn ní zákona . 425/1990 Sb.
a ve zn ní zákona . 242/1992 Sb.
Normy
SN 01 3466
SN 73 6005
SN 64 3041
SN 72 1006
SN 72 3000
SN 75 0905
SN 73 3050
SN 73 6005
SN 75 5115

Výkresy inženýrských staveb.
Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení
Plasty. Rúry a tvarovky z PVC
Kontrola zhutn ní zemin a sypanin
Výroba a kontrola betonových stavebních dílc
Zkoušky vodot snosti nádrží
Zemní práce
Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení
Jímání podzemní vody, trubní studny

D.16 Vyty ovací prvky
Stavba bude vyty ena v terénu na základ orienta ních vyty ovacích bod
OZNA ENÍ
TS HV-3
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