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1. Identifika ční údaje  

 

Název stavby: Litovel – napojení místních částí Rozvadovice, Unčovice, 

Březové, Víska (kanalizace) 

 

Místo stavby:   Litovel, Rozvadovice, Unčovice, Březové, Víska 

 

Katastrální území: Chořelice – 652784; Nasobůrky – 637173; Rozvadovice – 

774332; Unčovice – 774341; Víska u Litovle - 637190 

 

Kraj:    Olomoucký 

 

Okres:    Olomouc 

 

Charakter stavby: Nová  stavba - napojení místních částí na kanalizaci 

 

Investor:                  Město Litovel 

nám. Přemysla Otakara 778 

784 01 Litovel 

  

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

 

Zpracovatel dokumentace: VIS-Vodohospodářsko – inženýrské služby 

    spol. s r.o. Hradec Králové 

    Na Střezině 1079, Hradec Králové 500 03 

 

Dodavatel stavby Dle výběrového řízení 

 

Povolující orgán: Stavební úřad Litovel 
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2. Dosavadní využití území a majetkové vztahy  

 

Rozvadovice 

Sídlo Rozvadovice se nachází jihovýchodně od města Litovel ve vzdálenosti cca 3 km. Jižním 

okrajem sídla prochází silnice II/449 Olomouc – Litovel.  Recipientem je meliorační příkop ústící do 

potoka Cholinka.  Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 228,00 – 231,00 m n.m.  

V Rozvadovicích žije cca 197 obyvatel. 

 

V sídle Rozvadovice je vybudovaná dešťová kanalizace (nyní provozována jako jednotná), 

kanalizace je v majetku města Litovel. Byla vybudována v roce 1931 a dále pak v roce 1985 a je 

vyústěna do melioračního příkopu ústícího do potoka Kobylník. 

Kanalizace je dle PRVKOK z betonových trub DN 300-600, je mělce uložena a má 

minimální spády – potrubí je zaneseno. Vpusti nahrazují funkci šachet. Je vhodná k odvádění 

pouze dešťových vod.  

Odpadní vody jsou po individuálním předčištění odváděny touto kanalizací do recipientu, 

část zástavby má jímky na vyvážení.  

 

 

Unčovice 

Unčovice se nachází jihovýchodně od města Litovel ve vzdálenosti cca 5 km. Rozkládají se 

severně od rychlostní komunikace R35 Olomouc – Mohelnice a st. silnice II/449 prochází jižním 

okrajem sídla. Recipientem je meliorační příkop ústící do potoka Cholinka. Stávající zástavba se 

rozkládá v nadmořských výškách 228-235 m n.m.  V Unčovicích žije cca 429 obyvatel. 

 

V Unčovicích je dle PRVKOK vybudovaná dešťová kanalizace nyní provozována jako 

jednotná, která je v majetku města Litovel. Byla budována v 30. letech, dále v letech 1958-60 a 

v roce 1975. Převážná část vyúsťuje jednou výustí do melioračního příkopu, který je napojen na 

potok Kobylník.  

Kanalizace je z betonových trub DN 300-600, je mělce uložena a má minimální spády – potrubí 

je zaneseno. Funkci šachet plní převážně uliční vpusti. Bez rekonstrukce je vhodná k odvádění 

pouze dešťových vod.  

Odpadní vody jsou po individuálním předčištění odváděny touto kanalizací do recipientu, část 

zástavby má jímky na vyvážení.  
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Březové 

Sídlo Březové se nachází jihovýchodně od města Litovel ve vzdálenosti cca 4 km. 

Rozkládá se mimo hlavní silniční a železniční trasy. Severní částí zástavby protéká Malá voda 

(Mlýnský potok). Stávající zástavba tvoří samostatný celek. Zástavba se rozkládá v nadmořské 

výšce 227,00 m n.m. V sídle trvale žije cca 162 obyvatel.  

 

V sídle Březové je dle PRVKOK vybudovaná dešťová kanalizace (nyní provozována jako 

jednotná), která je v majetku města Litovel. Byla budována postupně v letech 1928-30 a v r. 1984. 

Severovýchodní část je odkanalizována do Mlýnského potoka (jeden výustní objekt), jihozápadní 

část sídla je odkanalizována do melioračního příkopu ústícího do potoka Kobylník (tři výustní 

objekty). 

Kanalizace je z betonových trub DN 300 -1 000,  je mělce uložena, má malé spády.  

Odpadní vody jsou po individuálním předčištění odváděny touto kanalizací do recipientu, 

část zástavby má jímky na vyvážení. 

 

 

Víska 

Místní část Víska ( 232 – 234 m n.m.  ) leží  západně od Litovle ve vzdálenosti cca 1 km na 

pravém břehu řeky Malá voda (Mlýnský potok), který protéká severním okrajem zástavby,. Žije zde  

cca 95 obyvatel. Lokalita leží mimo hlavní silniční a železniční tahy. 

 

V sídle Víska je vybudovaná dešťová kanalizace (v současné době provozována jako 

jednotná), která je v majetku města Litovel. Byla budována od r. 1920 a je  vyústěna jednou výustí 

do melioračního příkopu, který je zaústěn do Mlýnského potoka.  

 

3. Základní údaje o navrhované stavb ě 

Vzhledem k místním podmínkám, kdy se zájmová území nacházejí v údolní nivě řeky 

Moravy, pro kterou jsou charakteristické minimální spády, je pro odvedení odpadních vod navržen 

systémem tlakové kanalizace. Systém bude napojen na kanalizaci Litovel. Likvidace odpadních 

vod bude zajištěna na stávající ČOV Litovel s dostatečnou kapacitou (40 000 EO po připravované 

intenzifikaci).  

Navržený systém tlakové kanalizace je v lokalitách Březové, Rozvadovice, Unčovice a 

Víska dle PRVK uveden jako alternativní řešení návrhu oddílné splaškové kanalizace. 

Tato nová tlaková kanalizace je koncepčně řešena jako dva samostatné celky. Jeden tvoří 

napojení lokality Víska na kanalizaci Litovel v Nasobůrkách. Druhý celek je společný pro místní 

části Unčovice, Rozvadovice, Březové a bude napojen na kanalizaci Litovel – Chořelice, u níž byla 

provedena realizace v rámci OPŽP – 3.výzva v letech 2010 – 2011. Kanalizace Chořelice je 
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rovněž zakončena na stávající ČOV Litovel, jejíž II. etapa intenzifikace taktéž proběhla v letech 

2010 – 2011 v rámci OPŽP – 3.výzva. 

Řady tlakové kanalizace budou provedeny z potrubí PE100, SDR11/PN16 s ochranným 

pláštěm z modifikovaného polypropylénu (PP).  

 Umístění tlakových stok v intravilánu zástavby je koncepčně řešeno vzhledem k 

prostorovému uspořádání stávajících sítí do místních komunikací, komunikací III.třídy a do 

přilehlých zpevněných a nezpevněných ploch či chodníků. 

Tlaková kanalizace je v extravilánu mezi jednotlivými místními částmi vedena převážně 

v souběhu se stávajícími komunikacemi ve správě SÚS Olomouckého Kraje. V případě propojení 

Rozvadovice – Litovel(Chořelice) je trasa vedena v zeleném pásu podél komunikace II/449. Mezi 

lokalitami Březové a Unčovice je umístění do pole podél komunikace III/03546 v souběhu se 

stávajícím plynovodem. 

Mezi lokalitami Unčovice – Rozvadovice je trasa navržena do pozemků na nichž 

je plánována výstavba cyklostezky v rámci akce  “Cyklistická stezka Rozvadovice – Unčovice“ 

03/2010, zpracovatel PD -  Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy. Návrh trasy tlakové 

kanalizace byl s touto stavbou koordinován. 

Odpadní vody z jednotlivých objektů budou do tlakové kanalizace napojeny přes domovní 

čerpací jímky odpadních vod (DČS), jejichž umístění bylo provedeno přednostně na veřejných 

pozemcích.  Jedna čerpací jímka bude sloužit pro 1 nemovitost (dle místních podmínek max. pro 2 

nemovitosti). Z čerpacích jímek budou odpadní vody dopraveny propojovacími řady z PE100 PN16 

do navrhovaných tlakových řadů. Propojovací řady společně s domovními čerpacími stanicemi 

(DČS) tvoří tzv. “Tlakové napojovací body“.  Nátok do jednotlivých DČS bude proveden za pomocí 

domovních gravitačních přípojek, jejichž návrh je proveden v rámci samostatné projektové 

dokumentace – “LITOVEL - NAPOJENÍ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ ROZVADOVICE, UNČOVICE , 

BŘEZOVÉ , VÍSKA – KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY“ zpracovatel VIS spol. s r.o., Hradec Králové. 

Jednotlivé čerpací jímky budou napojeny na zdroj el. energie veřejnými přípojkami NN, 

které budou pokládány do souběhu s potrubím navrhovaných hlavních a vedlejších řadů. Čerpací 

jímky a přípojky NN budou součástí celého kanalizačního systému. 

Součástí návrhu tlakové kanalizace je křížení místních vodotečí ve správě ZVHS či Povodí 

Moravy s.p. a křížení komunikací II. a III. třídy ve správě SÚS. V těchto místech jsou pro křížení 

navrženy řízené podvrty s uložením potrubí do chráničky. 

V lokalitě Víska je také řešeno křížení s tratí ČD č. 274  Litovel – Mladeč v žkm cca 1,438  

podzemním protlakem s uložením potrubí do chráničky. 

Tlakové napojovací body vedené od protilehlé stany komunikace ve správě SÚS než je 

umístěn řad, budou provedeny taktéž protlaky či podvrty. 

 

Stávající gravitační kanalizace v jednotlivých zájmových lokalitách bude ponechána ve 

funkci jako dešťová. 
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4. Provedené pr ůzkumy, napojení na dopravní a technickou infrastruk turu  

 

V místě stavby byla provedena pochůzka a upřesněna trasa stok a umístění jednotlivých 

objektů. Byl proveden zákres stávajících inženýrských sítí dle vyjádření jejich správců. Vyjádření 

jsou uvedena v příloze „D - Doklady“. 

Přístupy na staveniště budou z místních komunikací a z komunikací ve správě SÚS. 

S napojením na inženýrské sítě je uvažováno přechodně po dobu výstavby, kdy bude nutné 

zajištění dodávky el. energie a vody pro stavbu. Napojení bude možné po domluvě s příslušným 

správcem inženýrské sítě, popřípadě z jiných zdrojů jako jsou cisterny na vodu, či mobilní agregáty 

na výrobu el. energie. 

Napojení trvalé bude nutné pro zajištění el. energie pro navržené domovní čerpací stanice 

(DČS). 

 

 

5. Přehled výchozích podklad ů 

 - základní mapy 1: 10 000 

 - mapy evidence nemovitostí KN 

 - zemkové mapy PK 

- digitální a rastrové podklady s orientačním zákresem podzemních vedení dle   

  vyjádření jednotlivých správců 

- předchozí stupeň projektové dokumentace – DÚR + dokladová část 

- projektové podklady poskytnuté investorem  

 - upřesnění trasy pochůzkou  

 - polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území 

 

 

6. Informace o spln ěných požadavcích dot čených orgán ů 

 

V projektové dokumentaci jsou zapracovány požadavky jednotlivých dotčených orgánů a 

účastníků řízení, jenž jsou stanoveny jako podmínky pro umístění stavby ve vydaném územním 

rozhodnutí. 
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7. Obecné požadavky na výstavbu  

 

Návrh stavby dodržuje požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj o obecných 

technických požadavcích na výstavbu.  

Vyhláškou se stanovuje: 

- územně technické požadavky na stavby a na jejich umísťování 

- obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb 

- požadavky na stavební konstrukce a technická zařízení staveb 

- zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb 

8. Předpokládaná lh ůta výstavby  

Zahájení stavby:  dle finanční připravenosti investora  

Předpokládaná doba trvání: cca 25 měsíců 

 

9. Postup výstavby  

Výstavba navrhované tlakové kanalizace bude provedena postupným uložením potrubí 

hlavních tlakových řadů (ve Vísce řad “V““, Rozvadovice, Unčovice, Březové řad “T“) s napojením 

do stávající gravitační kanalizace v Nasobůrkach (pro Vísku) a do gravitační kanalizace 

v Chořelicích (pro Rozvadovice, Unčovice, Březové). 

Poté budou v jednotlivých lokalitách provedeny vedlejší tlakové řady a nakonec jednotlivé 

domovní čerpací stanice s propojovacími potrubími a s gravitačními přípojkami z jednotlivých 

nemovitostí. 

Uložení jednotlivých trubních řadů bude provedeno buď v otevřených rýhách, nebo 

bezvýkopovou technologií za pomoci řízených podvrtů. 

Řazení jednotlivých činností bude vedeno tak, aby došlo k dokončení a uvedení 

jednotlivých úseku stok společně s jednotlivými tlakovými napojovacími body a kanalizačními 

přípojkami.  

 


