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A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA
k návrhu na vydání územního rozhodnutí
Dokumentace je vypracována a členěna podle § 1 Vyhlášky Ministerstva pro
místní rozvoj číslo 62/2013 Sb. ze dne 28. února 2013, kterou se mění vyhláška číslo
499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006, která stanoví rozsah a obsah projektové
dokumentace k žádosti o územní řízení.
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1. Identifikační údaje
1.1.1 Název stavby
Letovice-rekonstrukce kanalizace v Meziříčku
1.1.2 Místo stavby
Stavba rekonstrukce kanalizace a novostavba části kanalizace se nachází v Meziříčku
u Letovic. Stavbou budou dotčeny pozemky č.parcelní 250/10, 250/13, 432/5, 432/6, 481,
713/1, 729/2 v k.ú. Meziříčko u Letovic.
1.1.3 Předmět projektové dokumentace
Předkládaná dokumentace pro územní řízení řeší rekonstrukci kanalizace a výstavbu
nových úseků kanalizace v Meziříčku u Letovic, na které budou napojeny nové uliční vpusti
viz. situace C-2.1 a C-2.2.
1.2. Stavebník
Jméno:
Město Letovice
Sídlo:
Masarykovo náměstí 210/9, 679 61 Letovice
Statutární zástupce: Vladimír Stejskal – starosta obce
IČO:
00280518
DIČ:
CZ 00280518
Telefon:
516 482 252
1.3. Zpracovatel dokumentace
Název:
Ing.Milan Cifr
Sídlo:
Pod Hůrkou 1945, Hranice 753 01
60787741
IČO:
HIP:
Ing. Milan Cifr
Zodpovědný proj.: Ing. Milan Cifr
Autorizace:
1004864
Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství
Telefon:
774 167 734
e-mail:
milancifr@centrum.cz

2. Seznam vstupních podkladů
2.1 Výchozí podklady
Základním výchozím podkladem byla objednávka od zadavatele. Dalšími výchozími
podklady byly mapy ve dvou měřítkách, jejichž seznam je uveden níže.
2.2 Projektové podklady
Zaměření trasy stávající kanalizace v pasportu, digitální podklady inženýrských sítí
nacházejících se v zájmovém území. Zaměření dotčeného území.
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2.3 Geodetické podklady
Jako geodetické podklady byly použity mapy dvou měřítek. Základní mapa ČR v
měřítku 1 : 10 000 a katastrální mapy v měřítku 1 : 2880. Níže uvádíme čísla mapových
listů použitých map.
Mapové listy základní mapy ČR 1 : 10 000 č. 24-12-24,
Odvozená mapa ČR 1 : 5 000 JEVÍČKO 8-9, 9-9
Mapové listy katastrální mapy 1 : 2880 katastrální snímky
2.3 Polohopisný a výškopisný systém
Zpracovatel dokumentace při návrhu tras převzal zaměření lokality od společnosti
GEODES v.o.s., Česká 143, Jablonné nad Orlicí 561 64, která provedla zaměření území a
pasport stávající kanalizace. Souřadný systém S-JTSK, výškový systém B.p.v.

3. Údaje o území
3.1 Rozsah řešeného území
Rozsah řešeného území je dán umístěním stávající kanalizace-jednotlivých úseků,
které budou rekonstruovány a trasou příkopy, která bude nově zatrubněna, a úsekem nové
výstavby kanalizace. Dále umístěním jednotlivých uličních a líniových vpustí, které se
budou napojovat na rekonstruovanou a nově postavenou kanalizaci, a trasou stávajících
přípojek, které budou přepojeny. Trasa kanalizace se nachází na veřejném prostranství.
3.2 Údaje o ochraně území
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající kanalizace, výstavbu nového
úseku kanalizace-zatrubnění příkopy a výstavbu nového úseku kanalizace k zachycení
dešťových vod z extravilánu. Trasa rekonstruovaného úseku stavby je umístěná v původní
trase s respektováním stávající vzrostlé zeleně nacházející se v blízkém okolí stavby-vzrostlá
zeleň nacházející se v blízkosti stavby (1,5m od osy potrubí) bude odstraněna dle platné
legislativy. Trasa nového úseku kanalizace-příkopa je umístěna v území, kde se nenachází
vzrostlá zeleň. Trasa části dalšího nového úseku kanalizace je umístěna v místní
komunikaci.
Stavba se nenachází v záplavovém území.
Stavba se nenachází v památkové zóně, zvláště chráněném území a v památkové
rezervaci.
3.3. Údaje o odtokových poměrech
Hydrotechnické výpočty k určení množství dešťové vody ze spádového území byly
provedeny, a jsou součástí této dokumentace. Pro výpočet byly použity normy ČSN EN 752
a ČSN 75 6101.
Ke stanovení hydrotechnických výpočtů byla zpracována situace C-4.1.
Výpočet množství povrchových vod
Území je pro výpočet tvořeno kanalizačními okrsky.
Ve výpočtech je počítáno s těmito symboly :
Qd - celkové množství dešťové vody ( l.s-1 )
0,70 -0,80
ϕ - odtokový součinitel - zpevněné povrchy
travnaté plochy, pole 0,05
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F - plocha povodí ( ha ) celkem
i - intenzita deště (15min) ( l.s-1 .ha-1 ) – zde 124 l.s-1
Qd = ϕ . F . i

OKRSEK
1
2
3
4
5
6
7
8

PLOCHA SOUČ.ODTOKU
5,6076
0,05
0,4528
0,7
2,7794
0,05
0,7153
0,1
0,5517
0,05
0,1175
0,7
3,179
0,05
0,2465
0,8

INTENZITA
SRÁŽEK
124
124
124
124
124
124
124
124

Qd
34,77
39,30
17,23
8,9
3,4
10,2
19,71
24,4

SOUČET
PRŮTOKŮ
34,77
39,3
56,53
91,3
3,4
13,6
124,6
149,0

NÁVRH DN
POTRUBÍ
400
400
400
500
300
500
500
500

S ohledem na výskyt přívalových dešťů, byl profil kanalizace nadimenzován na
dvojnásobný srážkový průtok.
3.4 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací
Jedná se o rekonstrukci stávajících úseků kanalizace a výstavbu 2 nových úseků
kanalizace, na které budou nově napojeny uliční a líniové vpusti. Stavba je v souladu
s územně plánovanou dokumentací. Pro stavbu budou splněný podmínky uvedené v bodě
3.5 a 4.5.
3.5 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu
vodovodu a kanalizace podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon
o vodovodech a kanalizacích). Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.501/2006 Sb. Ve
znění vyhlášky č.269/2009 Sb. O obecných požadavcích na využívání území.
3.6 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Stavba byla projednána se všemi dotčenými orgány a organizacemi státní správy a
všemi ostatními účastníky územního řízení, jimiž jsou kromě vlastníků pozemků, správci sítí
technické infrastruktury, a další. Návrh byl proveden co nejšetrněji tak, aby byly
minimalizovány střety s ochrannými pásmy jiných zařízení. Přesto vzhledem k rozsahu
stavby však dojde ke styku s několika ochrannými pásmy. Jsou to ochranná pásma
komunikace, vedení NN a VN, vodovodu, plynovodu a sdělovacího kabelu. Stavební objekt
bude prováděn v místech, kde není vyhlášeno chráněné území technické, či kulturní.
Stavbou rekonstruovaných kanalizačních řadů budou dotčeny zájmy těchto správců
zařízení a stávajících inženýrských sítí a dotčených orgánů:
-

E.ON,a.s.
VODÁRENSKÁ a.s.
Telefonica Czech Republic
JMP a.s.
Archeologický ústav
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VUSS
Povodí Moravy
KSÚS Brno
Policie ČR Boskovice
Hygiena
Město Boskovice odbor životního prostředí
Město Boskovice odbor dopravy
Město Letovice odbor technický

3.7 Seznam souvisejících a podmiňujících investic
Úseky rekonstrukce kanalizace a nové výstavby kanalizace budou po svém
dokončení i nadále součástí stávající kanalizační sítě v Meziříčku u Letovic. Výstavba
zahrnuje rekonstrukci stávajících úseků kanalizace a 2 nových úseků kanalizace, dále
výstavbu uličních a líniových vpustí včetně přípojek a přepojení stávajících přípojek, jejich
součástí bude i rekonstrukce části úseků kanalizačního potrubí vedoucího pod státní
komunikaci.
Stavba je navržena tak, že není třeba odstraňovat celé stavby, pouze jejich části
(zpevněné plochy komunikací) a stávající trasy kanalizace včetně šachet, ve které budou
umístěný nové rekonstruované úseky kanalizace. Dále bude nutno odstranit stávající úseky
betonových propustků v místě budoucí kanalizace.
Trasa kanalizačních řadů vede v zeleni a v místních a státních komunikacích.
Výkopy v zeleni budou prováděny dle platných právních předpisů (oddělit ornici od
zemního výkopku, ruční výkop v blízkosti vzrostlých dřevin-ošetření kořenového systému).
Výkopy v místních a státních komunikacích budou prováděny dle platných právních
předpisů. Stávající povrch ACO 11 bude odstraněn a zpět položen v dotčeném rozsahu.
Na úseku rekonstruované trasy dojde ke kácení vzrostlé zeleně. Kácení bude
provedeno dle platné legislativy. Dle informace projektantovi, bude tato zeleň odstraněna
v přípravném řízení-rok 2013.
Při křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi bude dodržen platný předpis určující
minimální odstupové vzdálenosti.
Převážná část zemních prací bude prováděna strojně a to mechanismy, které bude mít
dodavatel k dispozici. Ruční výkopy budou prováděny pouze v místech křížení s
podzemními inženýrskými sítěmi a to v rozsahu, požadovaném příslušnými ochrannými
pásmy, jejichž šířka je dána normou a specifikuje je správce sítě ve svém vyjádření spolu s
dalšími podmínkami. Ruční výkop bude použit i pro upravení strojně vykopaných jam a rýh.
3.8 Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby
Stavba se nachází v katastrálním území Meziříčko u Letovic. Stavbou budou dotčeny
pozemky č.parcelní 250/10, 250/13, 432/5, 432/6, 481, 713/1, 729/2 viz. seznam vlastníků.
Parc. č.

Vlastník

Výměra
v m2

Druh pozemku

250/10

MĚSTO LETOVICE, Masarykovo
náměstí 210/19, 67961 Letovice

325

ostatní plocha

Ostatní
komunikace

250/13

MĚSTO LETOVICE, Masarykovo
náměstí 210/19, 67961 Letovice

395

ostatní plocha

Jiná plocha

432/5

MĚSTO LETOVICE, Masarykovo
náměstí 210/19, 67961 Letovice

815

ostatní plocha

Ostatní
komunikace
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432/6

MĚSTO LETOVICE, Masarykovo
náměstí 210/19, 67961 Letovice

225

Orná půda

ZPF

481

MĚSTO LETOVICE, Masarykovo
náměstí 210/19, 67961 Letovice

4930

ostatní plocha

Neplodná
půda

713/1

MĚSTO LETOVICE, Masarykovo
náměstí 210/19, 67961 Letovice

14352

ostatní plocha

silnice

729/2

Jihomoravský kraj, Žerotínovo
náměstí 449/3, Veveří, 60182 Brno

15358

ostatní plocha

silnice

4. Údaje o stavbě
4.1 Novostavba nebo změna dokončené stavby
Předkládaný projekt řeší změnu dokončené stavby-rekonstrukci kanalizace a
výstavbu 2 nových úseků kanalizace, dále výstavbu kanalizačních přípojek ukončených
uličními vpustěmi. Stavba kanalizace navazuje na stávající kanalizační zařízení.
4.2 Účel užívání stavby
Stavba rekonstrukce jednotlivých úseků kanalizace a výstavba 2 nových úseků
kanalizace včetně uličních a líniových vpustí zajistí jednak ke zlepšení průtočnostizkapacitnění rekonstruovaného úseku kanalizace a také dojde k lepšímu zachycení
povrchových dešťových vod v zájmovém území. Nahrazení stávajícího potrubí novým
potrubím bude zajištěn i bezporuchový provoz kanalizační sítě.
4.3 Trvalá nebo dočasná stavba
Stavba rekonstrukce úseků kanalizace a stavba 2 nových úseku kanalizace bude
stavbou trvalou.
4.4 Údaje o ochraně stavby
Stavba kanalizace není stavbou, na kterou by se vztahovala ochrana stavby podle
jiných právních předpisů.
4.5 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných
technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby
Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu
vodovodu a kanalizace podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon
o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů. Stavba je navržena v souladu s
vyhláškou č.268/2009 Sb. O obecně technických požadavcích na výstavby a vyhláškou č.
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb (v rámci terénních úprav).
Veškeré odpady vzniklé stavbou budou zneškodňovány vytříděné podle druhů a
kategorizací odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, a pouze prostřednictvím
oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených a
technicky způsobilých dle § 10,11 a 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s
vyhláškou MŽP ČR č. 294/2005 Sb. podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu.
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Stavba bude prováděna po jednotlivých stavebních úsecích, které budou
viditelně označeny. V úsecích, které se dotýkají místních a státních komunikací, budou
respektovány podmínky dané správcem místní a státní komunikace. V úsecích, které se
dotýkají zeleně, budou respektovány podmínky dané správcem zeleně. Po skončení prací
bude staveniště upraveno a uklizeno. Budou splněny podmínky dané ve vyjádřeních správců
dotčených inženýrských sítí a vlastníků pozemků.
4.6 Seznam výjimek a úlevových řešení
Stavba kanalizace není stavbou, která by uplatňovala výjimky či úlevová řešení.
4.7 Navrhované kapacity stavby
Rozsah a prostorové uspořádání rekonstrukce kanalizace a výstavba nového úseku
kanalizace i jejich napojení na stávající systém je patrný z přehledných situací.

TRASA A
Úsek RŠ 1500-Š1
Rekonstruovaná kanalizace bude provedena bezvýkopovou technologií spočívající
vyvložkováním-zatažením tzv.inverzního rukávce (hadice ze syntetických vláken
nasycených vhodně formulovanou pryskyřicí).
Ukončení této technologie rekonstrukce kanalizace bude v nově vybudované šachtě
č.Š1. Délka úseku je 60,2m, materiál BET., profil potrubí DN 750(800). V místě propojení
na stávající bet.potrubí bude osazeno nové bet.potrubí DN800 délky 2,0m.Na trase bude
umístěna 1ks revizní kanalizační šachty DN 1200.
Úsek RŠ 1-1503
Rekonstruovaná kanalizace bude z PVC Quantum DN 500 SN12. Celková délka
kanalizačního potrubí PVC je 187,7m. V místech křížení s komunikací bude potrubí uloženo
do ocel. Chráničky DN 700.
Ve směrových a výškových lomech kanalizační stoky jsou osazeny typové betonové
prefabrikované šachty kruhového průřezu DN 1000. Na trase bude umístěno 5ks revizních
kanalizačních šachet.
Na trase budou umístěny 5ks nových uličních vpustí DN500 napojených na
kanalizační řad potrubím PVC SN8 DN 150 v délce 18,0m a PVC SN 8 DN 200 délky 1,0m.
Přechod přípojky z UV11 ve státní komunikaci bude řešen uložením potrubí do
ocel.chráničky d.273/8.
Na trase budou přepojeny 3 ks stávajících přípojek z PVC SN8 DN 150 v délce
12,0m. Z toho jedna přípojka bude uložena v komunikaci v ocel.chráničce d. 273/8 a bude
ukončena v nové revizní šachtičce PE DN 325.
Na trase bude přepojeno kanalizační potrubí DN 300 z PVC SN 12 v délce 1,0m
ukončené v šachtě č.715.
Úsek RŠ 1503-Š6
Úsek výstavby nové kanalizace bude z PVC Quantum DN 500 SN12 a PVC
Quantum DN 400 SN16.
Ing.Milan Cifr
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Celková délka kanalizačního potrubí PVC Quantum DN 500 SN12 je 12,8m.
Celková délka kanalizačního potrubí PVC Quantum DN 400 SN16 je 62,3m.
Ve směrových a výškových lomech kanalizační stoky jsou osazeny typové betonové
prefabrikované šachty kruhového průřezu DN 1000. Na trase budou umístěny 3ks revizních
kanalizačních šachet.
Na trase budou umístěny 2ks nových uličních vpustí DN500 a 2ks líniové vpusti
STORA DRAIN F300 délky 4,5m a 5,0m.
Napojení jedné ul.vpusti na kanalizační řad bude potrubím PVC SN8 DN 200 v délce
6,0m.
Napojení jedné líniové vpusti na kanalizační řad bude potrubím PVC SN8 DN 200
v délce 2,5m.
Nová líniová vpusť a přepojení 1ks uliční vpusti bude provedeno z potrubí PVC
Quantum DN 400 SN16 celkové délky 10,5m. Podchod pod komunikací bude řešen
uložením kan.potrubí do ocel.chráničky DN700.
Na trase bude přepojen 1 ks stávající přípojky z PVC SN8 DN 150 v délce 2,5m.

TRASA B
Úsek RŠ Š3-Š7
Rekonstruovaná kanalizace bude z PVC Quantum DN 400 SN12. Celková délka
kanalizačního potrubí PVC je 8,5m.
Ve směrových a výškových lomech kanalizační stoky jsou osazeny typové betonové
prefabrikované šachty kruhového průřezu DN 1000. Na trase bude umístěna 1ks revizní
kanalizační šachty.
Na trase B budou umístěny 2ks líniové vpusti STORA DRAIN F300 délky 5,0m a
5,5m. Napojení potrubí z líniových vpustí bude provedeno odbočkou z nového řadu a
navrtávkou do stávajícího potrubí BET DN400.
Nové líniové vpusti budou napojeny potrubím PVC SN8 DN 200 celkové délky
6,0m.
Úsek RŠ 744-Š8
Výstavba nového úseku kanalizace bude z PVC Quantum DN 300 SN12. Celková
délka kanalizačního potrubí PVC je 51,0m.
Na tomto úseku bude umístěn 1ks líniové vpusti STORA DRAIN F300 délky 5,0m.
Napojení líniové vpusti na kanalizační řad bude potrubím PVC SN12 DN 300
v délce 1,0m.
Zábor zemědělského a lesního půdního fondu
Při stavbě nedojde k záboru lesního a zemědělského půdního fondu. Dočasný zábor
bude potřebný v zeleni, kde se ale nejedná o zábor zemědělské půdy, a to do jednoho roku.
Před vlastním výkopem bude z manipulačního pruhu o šířce 7 m sejmuta ornice a uložena
mimo podložní vrstvy. Po skončení prací a zásypu rýhy bude znovu rozprostřena.

Ing.Milan Cifr
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Počet pracovníků
Výpočet počtu pracovních sil vychází z rozsahu stavby a potřeby obsluhy na
jednotlivé jednotky, které jsou součástí stavby.
4.8 Základní bilance stavby
Předpokládaná kapacita provozu stavby
Stavba rekonstrukce jednotlivých úseků kanalizace a výstavba nových úseků
kanalizace bude součástí kanalizační sítě určené k odvádění odpadních dešťových vod.
Kapacita jednotlivých úseků kanalizačního potrubí je dána množstvím odváděných
odpadních vod uvedených hydrotechnických výpočtech. Odvádění odpadní vody bude
probíhat v uzavřeném trubním gravitačním systému.
Potřeby materiálů, surovin
Pro budoucí činnost nebudou spotřebovávány žádné suroviny, ani žádný materiál.
Provozování jednotlivých úseků kanalizace bude zahrnuto do stávajícího provozního režimu
technické infrastruktury v Meziříčku u Letovic.
Řešení likvidace odpadů, splaškových a dešťových vod
Budoucí dílo nebude produkovat odpadní vody, slouží k jejich odvádění.
Provoz kanalizace bude dle podmínek uvedených v provozním kanalizačním řádu.
Při výstavbě vzniknou následující druhy odpadů v zatřídění dle vyhlášky
č.č381/2001:
17 01 01.O Beton
17 02 03.O Plasty
17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 05 04.O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 04 07.O Směsné kovy
V souladu s vyhláškou č.383/2001 Sb., bude tento odpad odvezen na nejbližší
ekologickou skládku, kde bude likvidován, nebo recyklován (zák. č. 185/2001 Sb. o
odpadech). Asfaltové směsi budou odvezeny samostatně k likvidaci na příslušnou skládku.
Odhad potřeby vody a energií
Pro provoz díla, které je navrhováno v této dokumentaci, nebude spotřebována voda
ani energie.
4.9 Základní předpoklady výstavby
Zahájení výstavby a vlastní časový harmonogram stavby je určen termínem vydání
stavebního povolení. Zde uvedené termíny jsou pouze orientační. Stavba nebude rozdělena
na etapy.
Vydání územního rozhodnutí na stavbu…………………..…………….05/2014
Vydání stavebního povolení na stavbu………………………………….10/2014
Výběrové řízení na dodavatele stavby…………………………………..11/2014
Zahájení stavby………………………………………………………….04/2015
Dokončení stavby………………………………………………………..05/2015
Uvedení do trvalého provozu……………………………………………07/2015
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4.10. Orientační náklady stavby
Náklady na zřízení stavby kanalizace budou uvedeny v položkovém rozpočtu, který
bude součástí projektové dokumentace.

5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Vzhledem k celkovému pojetí technického řešení je stavba rozdělena na jeden stavební
objekt:
SO 01 – Kanalizace
Hranice, srpen 2013
Sestavil : Ing. Milan Cifr
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