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1. Urbanistické, architektonické a stavebn ě technické řešení stavby  

1.1 Zhodnocení staveništ ě 

Jedná se o liniovou stavbu tlakové kanalizace a tlakových napojovacích bodů  

v místních částech města Litovel – Rozvadovice, Unčovice, Březové a Víska. 

Návrhem jsou dva samostatné tlakové systémy jeden pro místní část Víska a druhý 

společný pro ostatní místní části. 

 

Umístění jednotlivých stavebních objektů vychází z polohy stávající zástavby, 

z vlastnických poměrů a umístění stávajících inženýrských sítí.  

Stavba je rozčleněna na 13 staveních objektů SO 01 – SO 13, které se nalézají v 

katastrálních územích Chořelice, Nasobůrky, Rozvadovice, Unčovice a Víska u Litovle. 

Řešené zájmové území je převážně rovinného charakteru. Dosavadní stávající 

kanalizace v zájmovém území je dešťová v nevyhovujícím stavu pro odvod odpadních 

splaškových vod. 

Budoucím staveništěm budou komunikace ve správě SÚS Olomouckého kraje, místní 

asfaltové a nezpevněné komunikace, zelené pásy podél těchto komunikací, chodníky a 

místní zpevněné a nezpevněné plochy v intravilánu jednotlivých místní části města Litovle a 

nezpevněné pozemky v extravilánu mezi těmito jednotlivými sídli. 

Součástí návrhu tlakové kanalizace jsou 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 chrániček. 

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

1,438 a to v místě železničního přejezdu pro automobily. Křížení je navrženo podzemním 

protlakem s uložením potrubí do chráničky. 

Tlakové napojovací body vedené od protilehlé strany komunikace ve správě SÚS než 

je umístěn řad, budou provedeny taktéž protlaky či podvrty. 

 

V nezpevněných plochách bude sejmuta ornice a zpět uložena do původního tvaru. 

Následně budou provedeny biologické rekultivace. Travnaté plochy budou zpět zatravněny. 

Povrchy dotčených komunikací ve správě SÚS, dotčené místní vozovky  zpevněné 

plochy a chodníky budou obnoveny do původního stavu dle požadavků jejich správců a 

majitelů. 

Před zahájením stavby je nutno zajistit ověření výskytu stávajících podzemních 

vedení v dotčeném území, zda stav výskytu dle PD odpovídá stavu dle skutečnosti a 

následné přesné vytýčení přímo v terénu. Dále v předstihu projednat vstup na pozemky, 
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zahájení stavebních prací s majiteli pozemků, vyznačit potřebné manipulační pruhy a určit 

skládky materiálu a prostorů pro zařízení staveniště. 

 

1.2 Údaje o dot čených parcelách 

Stavbou budou dotčeny pozemky v katastrálním území Chořelice – 652784; 

Nasobůrky – 637173; Rozvadovice – 774332; Unčovice – 774341 a Víska u Litovle - 637190 

Jednotlivé dotčené pozemky viz. dokladová část a katastrální situace 1:1000 přílohy 

C.1 až C.7. 

 

1.3 Funkce stavby 

Stavba svou funkcí bude zajišťovat odvod splaškových odpadních vod z jednotlivých 

nemovitostí v předmětných zájmových lokalitách s odtokem do stávající kanalizace 

v místních částech města Litovel – Chořelice a Nasobůrky.  

Odtud budou za pomocí gravitačních stok odpadní vody dále dopraveny na městskou 

čistírnu odpadních vod - ČOV Litovel kde budou čištěny a následně vypouštěny do recipientu 

(řeka Morava). 

Za tímto účelem je navržena nová tlaková kanalizační síť, která je koncepčně řešena 

jako dva samostatné celky. Jeden tvoří napojení lokality Víska na kanalizaci Litovel 

v Nasobůrkách. Druhý celek je společný pro místní části Rozvadovice, Unčovice, Březové a 

bude napojen na kanalizaci Litovel – Chořelice, která byla realizována v rámci OPŽP – 

3.výzva v letech 2010 – 2011.  

Odpadní vody z jednotlivých objektů budou do tlakové kanalizace napojeny přes 

domovní čerpací jímky odpadních vod (DČS), jejichž umístěni je navrhováno přednostně na 

veřejných pozemcích, v případě špatných spádových poměrů na nátoku do DČS pak na 

soukromém pozemku vlastníka příslušné nemovitosti.  Jedna čerpací jímka bude sloužit pro 

jednu nemovitost, ve výjimečných případech pak max. pro 2 nemovitosti. Z čerpacích jímek 

budou odpadní vody dopraveny propojovacími řady do hlavních tlakových řadů s odtokem 

dále do kanalizačního systému města Litovel zakončeného městkou ČOV s dostatečnou 

kapacitou (40 000 EO po připravované intenzifikaci). 
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1.4 Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Navržené objekty jsou podzemní liniovou stavbou, která nemá zvláštní požadavky na 

architektonické ztvárnění.  

 

1.5 Použité podklady mapové a geodetické 

 - základní mapy 1: 10 000 

 - mapy evidence nemovitostí KN 

 - zemkové mapy PK 

- územní plán obce 

 - polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území 

 

1.6 Přehled pr ůzkumů 

- digitální a rastrové podklady s orientačním zákresem podzemních vedení dle   

  vyjádření jejich správců 

- projektové podklady poskytnuté investorem  

- projektová dokumentace předchozího stupně - DÚR 

 - upřesnění trasy pochůzkou  

 

1.7 Popis ochranných pásem 

Stavba se nachází v ochranných pásmech místních komunikací, komunikací ve 

správě SÚS Olomouckého kraje, podzemních a nadzemních vedení, v ochranném pásmu 

železnice ČD a místních vodotečí. 

Při provádění stavby dojde k souběhu a křížení s jinými podzemními a nadzemními 

vedeními. Tyto jsou v situacích 1:1000 polohově orientačně zakreslena dle vyjádření jejich 

správců. 

Podmínky pro styk navržených kanalizačních řadů s jednotlivými vedeními byly 

s jejich správci pojednány a jejich vyjádření je součástí dokladové části projektové 

dokumentace. Tyto podmínky budou ze strany zhotovitele stavby respektovány a dodrženy. 

 

Na pozemcích budoucího staveniště se dle vyjádření správců nacházejí tyto sítě: 

- optická a metalická síť - Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 

- stávající vodovodní řady – Město Litovel 

- potrubí stávající dešťové kanalizace – Město Litovel 

- podzemní a nadzemní vedení – ČEZ Distribuce, a.s. 
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 – podzemní vedení NN 

 – vrchní vedení NN 

 – vrchní vedení VN 

- nadzemní kabely veřejného osvětlení – Město Litovel 

- plynovodní vedení - RWE 

 

Stavba nebude vyžadovat bourání jiných staveb.  

 

Před zahájením výkopových prací musí být veškeré stáv ající podzemní sít ě 

v trase stavby  vytý čeny. 

 

Navrhovaná stavba se nachází na území s archeologickými nálezy. Stavebník bude 

povinen od doby přípravy oznámit záměr provádění stavební činnosti na území 

s archeologickými nálezy Archeologickému ústavu a umožnit jemu, nebo oprávněné 

organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

 

V lokalitě Víska se stavba křížením tlakového řadu “V“  dotýká ochranného pásma 

dráhy železniční tratě ČD č. 274  Litovel – Mladeč v žkm cca 1,438. Křížení je navrženo 

podzemním protlakem s uložením potrubí do chráničky bez přímého zásahu do železničního 

svršku. 

 

Ochranná pásma kanalizačních a vodovodních řadů jsou dle § 23 odst. 3 zák. č. 

428/2001 Sb. vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 

kanalizační stoky na každou stranu: 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. 

 

1.8 Příprava území 

Před zahájením stavby je nutné zajistit ověření a vytyčení veškerých podzemních 

inženýrských sítí. V zastavěné části území bude nutno zajistit omezení dopravy na 

komunikacích s potřebným dopravním značením. Budou stanoveny prostory pro deponie 

zeminy a prostor zařízení staveniště stavby a stavebního dvora. 
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1.9 Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty 

Stavba obsahuje 13 stavebních objektů a 3 provozní soubory. 

 

Stavební objekty: 

SO 01 - Hlavní tlakový řad T 

SO 02 - Tlaková kanalizace Rozvadovice 

SO 03 - Tlaková kanalizace Unčovice 

SO 04 - Tlaková kanalizace Březové 

SO 05 - Tlaková kanalizace Víska 

SO 06 - Tlakové napojovací body Rozvadovice 

SO 07 - Tlakové napojovací body Unčovice 

SO 08 - Tlakové napojovací body Březové 

SO09 - Tlakové napojovací body Víska 

SO 10 - Přípojky NN k DČS - Rozvadovice 

SO 11 - Přípojky NN k DČS - Unčovice 

SO 12 - Přípojky NN k DČS - Březové 

SO 13 - Přípojky NN k DČS - Víska 

 

Provozní soubory: 

PS 01 Domovní čerpací stanice 

PS 02 Provzdušňovací stanice  

PS 03 Dálkový přenos 

1.10 Technické řešení 

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 gravitační oddílné splaškové 

kanalizace. 

Tato nová tlaková kanalizace je celkově 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 – 
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2011. Kanalizace Chořelice je rovněž zakončena na stávající ČOV Litovel, jejíž II. etapa 

intenzifikace byla realizována 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. 

 

Stávající gravitační kanalizace v jednotlivých zájmových lokalitách bude ponechána 

ve funkci jako dešťová. 

Do navrhovaných tlakových řadů mohou být přes domovní čerpací stanice zaústěny 

pouze splaškové odpadní vody z jednotlivých napojovaných nemovitostí. Dešťové vody 

z objektů zůstanou zaústěny buď do stávajících dešťových stok, nebo s nimi bude 

individuálně nakládáno na pozemcích vlastníků jednotlivých nemovitostí. 

 



 

 - 10 -

Popis stavebních objekt ů 

 

 

SO 01 - Hlavní tlakový řad T 

 

Hlavní tlakový řad “T“ je navržen z trub z PE100 s ochranným pláštěm z 

polypropylénu, SDR11, PN16, od Ø63x5,8mm až po Ø180x16,4mm.  Navrhovaná celková 

délka  je 5853,0m. 

 

Popis trasy  

Hlavní tlakový řad T – začíná v severozápadním okraji obce Březové a je nejprve 

veden místní asfaltovou cestou západním směrem, poté se stáčí vlevo a podchází 

řízeným podvrtem rameno řeky Moravy. Poté je veden jihozápadním směrem 

převážně v kraji asfaltové komunikace ve správě SÚS 03546 až na konec obce. 

Postupně jsou v obci Březové do hlavní trasy zaústěny vedlejší řady. Před koncem 

obce bude realizován podchod vodoteče pomocí řízeného podvrtu. Za obcí nejprve 

řad pokračuje do pole po pravé straně komunikace SÚS směrem na Unčovice a 

podchází další vodoteč. Za podchodem se stáčí vlevo a přechází podvrtem 

asfaltovou komunikaci III.tř. 03546 na druhou stranu. Trasa je dále vedena polem 

podél komunikace v souběhu s plynovodem, kříží řízeným podvrtem další místní 

vodoteč a vstupuje do intravilánu obce Unčovice, na jejímž začátku trasa opět kříží 

komunikaci SÚS 03546.  

V intavilánu Unčovic trasa prochází středem obce a pokračuje k severozápadnímu 

kraji. Postupně jsou do hlavní trasy zaústěny vedlejší řady. Trasa je v těchto místech 

vedena v komunikaci SÚS a v místních zpevněných a nezpevněných  plochách a 

místních asfaltových komunikacích. 

Na okraji Unčovic trasa řadu pokračuje severozápadním směrem krajem místní 

komunikace a vstupuje do pozemků, které jsou vyčleněny pro vybudování plánované 

cyklostezky. Návrh trasy byl v těchto místech koordinován s návrhovou trasou 

cyklostezky a stávajícího plynovodního vedení. Trasa severozápadním směrem 

pokračuje až k místní části Rozvadovice. V tomto úseku dochází ke křížení místní 

vodoteče řízeným podvrtem v místě plánovaného mostku pro cyklostezku a tím 

vynucené přeložky plynovodního potrubí. 

Trasa do Rozvadovic vstupuje v jihovýchodní části, je vedena zprvu v místní 

nezpevněné cestě na jejímž konci kříží řízeným podvrtem komunikaci SÚS 03545 a 

přechází na druhou stranu. Za podvrtem se trasa stáčí vpravo a hned poté vlevo, 

trasa pak vstupuje opět do místní asfaltové komunikace, ve které pokračuje až ke 
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komunikaci II.tř. 449 ve správě SÚS. Komunikaci poté kříží řízeným podvrtem za 

nímž se trasa stáčí vpravo a pokračuje podél komunikace v zeleném pásu 

severozápadním směrem na Chořelice. Po cca 140m trasa uhýbá vpravo a opět 

podvrtem kříží komunikaci II/449. Na druhé straně trasa pokračuje v souběhu s touto 

komunikací směrem na Chořelice. Trasa je pak až do Chořelic vedena v zeleném 

pásu podél této komunikace.  

V Chořelicích bude řad “T“ zaústěn do koncové šachty stávající gravitační stoky AO-

1, provedené z potrubí PPU2 DN 300, která byla realizována v období let 2010/2011. 

Umístění šachty bude v místní asfaltové komunikaci. 

 

Vedení trasy hlavního tlakového řadu T včetně umístění jednotlivých podvrtů pod 

komunikacemi a vodními toky je patrné z katastrálních situací 1:1000 přílohy č. C.1 až C.7. 

 

Souhrnný přehled profilů a délek navrhovaného hlavního tlakového řadu: 

 

 

 

 

Provedení  

Zemní práce ve zpevněných plochách a v blízkosti vedení jiných inženýrských sítí 

budou provedeny v zapažených rýhách se zátažným pažením, ve volném terénu pak 

v zářezu se šikmými svahy se svahováním dle soudržnosti zeminy. 

Ve zvodnělých úsecích bude rýha odvodněna drenáží a voda přečerpávána. Při 

provádění zásypu rýhy bude drenáž po 30 m přerušena a ucpána jílem, aby nedocházelo 

k odvodnění. 

Potrubí talkových řadů budou provedena z výše uvedených materiálů uložením do 

nezámrzné hloubky. Tlakové zkoušky potrubí musí být provedeny v souladu s ČSN-EN 805 

a dle ČSN 75 5911. 

 

 

 

 

TLAKOVÝ ŘAD 
PE100 (s ochranným pláštěm z PP) 

DN 150 DN130 DN 115 DN 100 DN 90 DN 75 DN 60 DN 50  
OBJEKT 

(SO) 
ŘAD 

Ø180x16,4 Ø160x14,6 Ø140x12,7 Ø125x11,4 Ø110x10 Ø90x8,2 Ø75x6,8 Ø63x5,8 

CELKEM 
(m) 

Hlavní větev tlakové kanalizace - řad T 
01 

T 1823,4 1537,2 175,1 1565,4 232,1 69,4 122,7 327,7 5853 
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Podchody: 

Součástí navrženého řadu T je provedení pěti podchodů pod komunikacemi ve 

správě SÚS olomouckého kraje a pěti podchodů pod koryty vodotečí ve správě ZVHS a 

Povodí Moravy a.s.  

Podchody budou provedeny řízenými podvrty. V místech podvrtů bude potrubí 

uloženo v chráničce z PE100 s ochranným pláštěm z polypropylénu příslušného DN. 

 

Odbočky: 

Součástí hlavního tlakového řadu jsou odbočky pro možnost napojení jednotlivých 

tlakových napojovacích bodů. Odbočky se skládají z navrtávacích pasů příslušného DN 

hlavního řadu/DN napojovacího bodu, uzavíracího domovního šoupátka pro odpadní vodu 

příslušného DN se zemní soupravou a uličním poklopem. U Ø potrubí, které nedovolí použití 

navrtávacího pasu, bude použito příslušných odbočných tvarovek. 

 

Armatury na řadech: 

Ve výškových lomových bodech, v nejnižších místech po trase řadu, před a za 

křížením komunikací či vodotečí pomocí řízených podrvtů a po cca 300m úsecích budou na 

řadu osazeny proplachovací soupravy DN80(50) pro odpadní vodu. Po cca 300m budou také 

umístěny sekční uzávěry. 

Navržené umístění jednotlivých armatur je patrné z katastrálních situací - přílohy č. 

C.1 ~ C.7. 

 

Provzdušňovací stanice: 

Na hlavním řadu T budou umístěny dvě stanice tlakového vzduchu, které zajistí 

snížení doby zdržení odpadní vody v potrubí v období, kdy nebudou dosahovány návrhové 

průtoky odpadní vody a zároveň zajistí proplach potrubí.  

Jedná se o nadzemní objekt (pilířek), ve kterém bude umístěn vzduchový kompresor 

a elektro rozvaděč. Vzduchové potrubí z kompresoru bude zaústěno do potrubí hlavního 

tlakového řadu, tím bude zajištěn přívod tlakového vzduchu pro prázdnění a proplach 

kanalizačního řadu. 

Stanice budou umístěny na začátku tlakového systému tj. v místní části Březové. 

Jedna bude umístěna před obcí (o menším výkonu pro možnost proplachu menšího profilu 

potrubí) druhá s větším výkonem pak za obcí.  

Umístění stanic je patrné z katastrálních situací 1:1000 přílohy č. C.1 a C.2. Stavební 

provedení  je patrné z příloh v.č. D.1.1 - 10 a D.1.1 - 11. Podrobnosti o strojně 

technologickém a elektrotechnologickém vystrojení viz příloha D.2 – Dokumentace 

technických a technologických zařízení. 
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Napojení stanic na elektrickou energii bude pomocí elektro přípojek NN vyvedených 

z veřejné elektro-sítě – podrobnosti viz SO 12. 

 

SO 02 - Tlaková kanalizace Rozvadovice  

 

Tlakové řady jsou navrženy z trub z PE100 s ochranným pláštěm z polypropylénu, 

SDR11, PN16, od Ø63x5,8mm až po Ø110x10mm.  Navrhovaná celková délka řadů  je 

1156,0m. 

 

Popis tras jednotlivých řadů 

 

Řad T 1 – prochází celou místní částí Rozvadovice, je umístěn v kraji komunikace 

SÚS 03545 a je napojen do hlavního tlakového řadu T. Po trase jsou do něj zaústěny 

řady  T1, T2 a T3. 

 

Řad T 2 – je veden v místní komunikací k zemědělskému družstvu. Je zaústěn do 

řadu T1, po trase se do něj napojuje řad T 2.1. Před zaústěním do řadu T1 kříží 

řízeným podvrtem  komunikaci SÚS 03545.  

 

Řad T 2.1 – je umístěn v centrální části Rozvadovic v prostoru náměstí které obchází. 

Je umístěn v místních nezpevněných plochách a asfaltových komunikacích. Je 

ukončen v řadu T 2. 

 

Řad T 3 – je veden v místní asfaltové komunikaci ze severozápadního okraje 

Rozvadovic směrem do centra. Po trase jsou do něj zaústěny řady T 3.1 a T 3.2. Je 

napojen na řad T1. 

 

Řad T 3.1 – Je veden v místní nezpevněné cestě v severozápadní části obce. 

Napojuje se do řadu T3 

 

Řad T 3.2 – Je veden v místní polní cestě v severozápadní části obce. Napojuje se 

do řadu T3 

 

Řad T 4 – je veden v kraji komunikace SÚS 03545 v jihozápadní části obce. Napojen 

je do hlavního tlakového řadu T vedle objektu místní restaurace. 
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Vedení tras jednotlivých tlakových řadů včetně umístění podvrtu pod komunikací SÚS 

je patrné z katastrální situace 1:1000 příloha č. C.5. 

 

 

Souhrnný přehled profilů a délek tlakových řadů Rozvadovice: 

 

TLAKOVÉ ŘADY 
PE100 (s ochranným pláštěm z PP) 

DN 90 DN 75 DN 60 DN 50  
OBJEKT 

(SO) ŘAD 

Ø110x10 Ø90x8,2 Ø75x6,8 Ø63x5,8 

CELKEM 
(m) 

Tlaková kanalizace Rozvadovice 
T 1 147,1 244,7   164,2 556 
T 2     24,5 76,5 101 

T 2.1       188 188 
T 3     102,1 73,9 176 

T 3.1       52 52 
T 3.2     35   35 

02 

T 4       48 48 
CELKEM SO 02 147,1 244,7 161,6 602,6 1156 

 

 

Provedení  

Viz SO 01 

 

Podchody: 

Součástí navrženého řadu T 2 je provedení podchodu pod komunikací ve správě 

SÚS olomouckého kraje. Podchod bude proveden řízeným podvrtem. V místě podvrtu bude 

potrubí uloženo v chráničce z PE100 s ochranným pláštěm z polypropylénu příslušného DN. 

 

Odbočky: 

Součástí tlakových řadů jsou odbočky pro možnost napojení jednotlivých tlakových 

napojovacích bodů. Provedení viz SO 01. 

 

Armatury na řadech: 

Viz SO 01 
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SO 03 - Tlaková kanalizace Un čovice  

 

Tlakové řady jsou navrženy z trub z PE100 s ochranným pláštěm z polypropylénu, 

SDR11, PN16, od Ø63x5,8mm až po Ø90x8,2mm.  Navrhovaná celková délka řadů  je 

1833,5m. 

 

Popis tras jednotlivých řadů 

 

Řad T 5 – je veden v místní živičné komunikaci v severozápadní části Unčovic. Je 

napojen na hlavní tlakový řad T. 

 

Řad T 6 – je veden v místní komunikaci v severozápadní části obce. Je napojen na 

hlavní tlakový řad T. 

 

Řad T 7 – je veden v kraji komunikace SÚS 03546 v jihozápadní části obce. Je veden 

do centra obce, kde je napojen do hlavního tlakového řadu T v prostoru náměstí. Po 

trase jsou do něj zaústěny řady  T 7.1, T 7.2 a T 7.3. 

 

Řad T 7.1 – je umístěn v prostou náměstí, je veden k jeho západnímu okraji před 

místní zástavbou v nezpevněné ploše, přičemž po trase kříží štěrkové příjezdové 

cesty k jednotlivým objektům. Před napojením do řadu T 7 kříží řízeným podvrtem 

komunikaci SÚS 03546. 

 

Řad T 7.2 – je veden v místní nezpevněné komunikaci v západní části obce. Před 

napojením do řadu T 7 kříží řízeným podvrtem komunikaci SÚS 03546.  

 

Řad T 7.3 – je veden v místní asfaltové komunikaci v jihozápadní části obce. Je 

napojen na tlakový řad T 7. Po trase je do něj zaústěn řad  T 7.3.1. 

 

Řad T 7.3.1 – je veden v místní cestě a nezpevněném terénu  v jižní části obce. Je 

napojen na tlakový řad T 7.3. 

 

Řad T 8 - je veden místní asfaltovou komunikací z jihovýchodní části obce směrem 

do centra, kde se v prostoru náměstí napojuje do hlavního tlakového řadu T. Před 

napojením do řadu T kříží komunikaci SUS 03546 za pomoci řízeného podvrtu. Po 

trase jsou do něj zaústěny řady  T 8.1 a T 8.2. 
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Řad T 8.1 - je veden v místní asfaltové komunikaci a nezpevněných travnatých 

pozemcích v jihovýchodní části obce. Je napojen na tlakový řad T 8. Na začátku řad 

kříží řízeným podvrtem zpevněný vjezd. 

 

Řad T 8.2 – je veden v místní asfaltové komunikaci v jižní části obce. Je napojen na 

tlakový řad T 8. 

 

Řad T 9 – je veden v místní asfaltové komunikaci v západní části obce. Napojuje se 

do hlavního tlakového řadu T. Před napojením kříží komunikaci SUS 03546 za 

pomoci řízeného podvrtu. 

 

Vedení tras jednotlivých tlakových řadů včetně umístění podvrtů pod komunikací SÚS 

je patrné z katastrální situace 1:1000 příloha č. C.3. 

 

 

Souhrnný přehled profilů a délek tlakových řadů Unčovice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provedení  

Viz SO 01 

 

Podchody: 

Součástí navržených řadů T 7.1, T7.3, T 8 , T 8.1 a T9 je provedení čtyř podchodů 

pod komunikací , ve správě SÚS olomouckého kraje , a jednoho podchodu zpevněného 

TLAKOVÉ ŘADY 
PE100(s ochranným pláštěm z 

PP) 
DN 75 DN 60 DN 50  

OBJEKT 
(SO) 

ŘAD 

Ø90x8,2 Ø75x6,8 Ø63x5,8 

CELKEM 
(m) 

Tlaková kanalizace Unčovice 
T 5     48 48 
T 6     67 67 
T 7 191,9 71,1 82 345 

T 7.1     67 67 
T 7.2     57 57 
T 7.3   40,2 112,8 153 

T 7.3.1     103 103 
T 8 278,2 211,8 100 590 

T 8.1     200 200 
T 8.2     64 64 

03 

T 9     139,5 139,5 
CELKEM SO 03 470,1 323,1 1040,3 1833,5 



 

 - 17 -

vjezdu. Podchody budou provedeny řízenými podvrty. V místech podvrtů bude potrubí 

uloženo v chráničce z PE100 s ochranným pláštěm z polypropylénu příslušného DN. 

 

Odbočky: 

Součástí tlakových řadů jsou odbočky pro možnost napojení jednotlivých tlakových 

napojovacích bodů. Provedení viz SO 01. 

 

Armatury na řadech: 

Viz SO 01 

 

 

SO 04 - Tlaková kanalizace B řezové 

 

Tlakové řady jsou navrženy z trub z PE100 s ochranným pláštěm z polypropylénu, 

SDR11, PN16, od Ø50x4,6mm až po Ø75x6,8mm.  Navrhovaná celková délka řadů  je 

970,0m. 

 

Popis tras jednotlivých řadů 

 

Řad T 10 – je veden v místní asfaltové komunikaci v jihozápadní části obce. Je 

napojen na hlavní tlakový řad T.  

 

Řad T 11 – je veden v místní komunikaci v centrální části obce. Je napojen na hlavní 

tlakový řad T. Před napojením do řadu T kříží řízeným podvrtem komunikaci SÚS 

03546. 

 

Řad T 12 – je veden v místní asfaltové komunikaci v centrální části obce. Je napojen 

na hlavní tlakový řad T. 

 

Řad T 13 – je veden v místní komunikaci která z polní cesty přechází na asfaltovou 

jižně od centrální části obce. Je napojen na hlavní tlakový řad T. Před napojením do 

řadu T kříží řízeným podvrtem komunikaci SÚS 03546. 

 

Řad T 14 – je veden v místní asfaltové komunikaci v centrální části obce. Je napojen 

na hlavní tlakový řad T. 
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Řad T 15 – je umístěn v prostou centrální části obce, je veden jihozápadním směrem 

před místní zástavbou v nezpevněné ploše, přičemž po trase kříží štěrkové 

příjezdové cesty k jednotlivým objektům. Před napojením do hlavního tlakového řadu 

T kříží řízeným podvrtem komunikaci SÚS 03546. 

 

Řad T 16 – je veden v místní komunikaci v severní části obce. Je napojen na hlavní 

tlakový řad T. 

 

Vedení tras jednotlivých tlakových řadů včetně umístění podvrtů pod komunikací SÚS 

je patrné z katastrální situace 1:1000 příloha č. C.1. 

 

 

Souhrnný přehled profilů a délek tlakových řadů Březové: 

 

TLAKOVÉ ŘADY 
PE100(s ochranným pláštěm z 

PP), Ø50x4,6 - PE100 
DN 60 DN 50  DN 40 

OBJEKT 
(SO) 

ŘAD 

Ø75x6,8 Ø63x5,8 Ø50x4,6 

CELKEM 
(m) 

Tlaková kanalizace Březové 
T 10   98   98 
T 11   34   34 
T 12 120     120 
T 13 135 250   385 
T 14     15 15 
T 15 65 160   225 

04 

T 16     93 93 
CELKEM SO 04 320 542 108 970 

 

 

Provedení  

Viz SO 01 

 

 

Podchody: 

Součástí navržených řadů T 11, T 13 a T 15 je provedení tří podchodů pod 

komunikací ve správě SÚS olomouckého kraje. Podchody budou provedeny řízenými 

podvrty. V místech podvrtů bude potrubí uloženo v chráničce z PE100 s ochranným pláštěm 

z polypropylénu příslušného DN. 
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Odbočky: 

Součástí tlakových řadů jsou odbočky pro možnost napojení jednotlivých tlakových 

napojovacích bodů. Provedení viz SO 01. 

 

Armatury na řadech: 

Viz SO 01 

 

 

SO 05 - Tlaková kanalizace Víska  

 

Tlakové řady jsou navrženy z trub z PE100 s ochranným pláštěm z polypropylénu, 

SDR11, PN16, od Ø50x4,6mm až po Ø110x10mm.  Navrhovaná celková délka řadů  je 

1438,0m. 

 

Popis tras jednotlivých řadů 

 

Řad V – jedná se o hlavní řad, který začíná v severní části obce Víska u Mlýnského 

potoka, který podchází řízeným podvrtem. Dále je veden jižním směrem prochází 

celou obcí až na její konec, přičemž je veden krajem asfaltové komunikace 03543 ve 

správě SÚS. Za obcí řad tuto komunikaci kříží řízeným podvrtem a vstupuje do pole. 

Dále je veden v souběhu s komunikací SUS jižním směrem až k trati ČD č. 274  

Litovel – Mladeč. 

Trať ČD řad, v žkm cca 1,438, kříží řízeným podvrtem v prostoru přejezdu pro 

automobilovou dopravu. Za křížením s tratí ČD se řad zaúsťuje do stávající šachty 

gravitační kanalizace v Nasobůrkách. Po trase jsou do řadu V zaústěny tlakové řady 

V1, V2, V3, V4 a V5. 

 

Řad V 1 – je veden v místní asfaltové komunikaci v jižní části obce. Je napojen na 

hlavní tlakový řad V. 

 

Řad V 2 – je veden v místní asfaltové komunikaci v jižní části obce. Je napojen na 

hlavní tlakový řad V. Před napojením do řadu V kříží řízeným podvrtem komunikaci 

SÚS 03543. 

 

Řad V 3 – je veden v místní asfaltové komunikaci v centrální části obce. Je napojen 

na hlavní tlakový řad V. Před napojením do řadu V kříží řízeným podvrtem 

komunikaci SÚS 03543. 
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Řad V 4 – je veden v místní asfaltové komunikaci v severní části obce. Je napojen na 

hlavní tlakový řad V.  

 

Řad V 5 – je veden v místní asfaltové komunikaci v severní části obce. Je napojen na 

hlavní tlakový řad V. 

 

Vedení tras jednotlivých tlakových řadů včetně umístění podvrtů pod komunikací SÚS 

a trati ČD je patrné z katastrální situace 1:1000 příloha č. C.7. 

 

 

Souhrnný přehled profilů a délek tlakových řadů Víska: 

 

TLAKOVÉ ŘADY 
PE100(s ochranným pláštěm z PP), Ø50x4,6 - PE100 
DN 90 DN 75 DN 60 DN 50  DN 40 

OBJEKT 
(SO) 

ŘAD 

Ø110x10 Ø90x8,2 Ø75x6,8 Ø63x5,8 Ø50x4,6 

CELKEM 
(m) 

Tlaková kanalizace Víska 
V 690 93,5 115,2 58,5 47,8 1005 

V 1       78   78 
V 2       59   59 
V 3       71   71 
V 4       45   45 

05 

V 5       180   180 
CELKEM SO 05 690 93,5 115,2 491,5 47,8 1438 

 

 

Provedení  

Viz SO 01 

 

Podchody: 

Součástí navržených řadů V, V2 a V3 je provedení tří podchodů pod komunikací ve 

správě SÚS olomouckého kraje, jednoho podchodu pod tratí ČD č. 274  Litovel – Mladeč a 

jednoho podchodu pod vodotečí (Mlýnský potok). Podchody budou provedeny řízenými 

podvrty. V místech podvrtů bude potrubí uloženo v chráničce z PE100 s ochranným pláštěm 

z polypropylénu příslušného DN. 

 

Odbočky: 

Součástí tlakových řadů jsou odbočky pro možnost napojení jednotlivých tlakových 

napojovacích bodů. Provedení viz SO 01. 
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Armatury na řadech: 

Viz SO 01 

 

SO 06 ~ 09 – Tlakové napojovací body Rozvadovice, U nčovice, B řezové a Víska  

 

Tlakové napojovací body se skládají z jednotlivých tlakových propojovacích potrubí 

vyložených z navrhovaných řadů tlakové kanalizace k jednotlivým nemovitostem v řešených 

zájmových lokalitách. U jednotlivých nemovitostí budou tato propojovací potrubí ukončena 

v domovních čerpacích stanicích, které jsou taktéž součástí napojovacích bodů. 

 

Propojovací potrubí 

Slouží pro propojení jednotlivých domovních čerpacích stanic s příslušným tlakovým 

kanalizačním řadem. Jsou umístěny mezi jednotlivými čerpacími stanicemi a řady tlakové 

kanalizace v  celkové délce 2518,4m. Jsou navržena z potrubí PE100, PN16 Ø50x4,6mm a 

Ø40x3,7mm. 

 

V jednotlivých lokalitách jsou navržena propojovací potrubí v následujících délkách: 

 

Rozvadovice – 540,5m 

Unčovice – 1182,4 

Březové – 606,2m 

Víska – 189,3m 

 

Napojovací potrubí budou provedena uložením do nezámrzné hloubky v otevřených, 

nebo zapažených výkopech. Druh pažení bude určen dle soudržnosti zeminy. Po montáži 

potrubí bude provedena tlaková zkouška v souladu s ČSN-EN 805 a dle ČSN 75 5911. 

Propojovací potrubí průměru Ø40x3,7mm jsou navržena pro DČS s jedním 

čerpadlem Q= 0,7l/s, potrubí průměru Ø50x4,6mm jsou navržena pro DČS vybavená dvěmi 

čerpadly à 0,7l/s s možným souběhem. 

 

Domovní čerpací stanice - DČS 

Odpadní vody z jednotlivých objektů, budou do tlakové kanalizace zaústěny přes 

individuální domovní čerpací stanice odpadních vod (DČS). V každé ze zájmových lokalit je 

navrhována 1 DČS pro 1 nemovitost (dle místních podmínek pak napojení max. dvou 

nemovitostí na 1 DČS).  

V jednotlivých lokalitách jsou navrženy následující počty DČS: 
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Rozvadovice –  69ks 

Unčovice –  128ks 

Březové –  66ks 

Víska –  38ks 

Celkem je navrženo 301ks DČS 

 

Jednotlivé individuální domovní čerpací stanice jsou navrženy jako plastové jímky o 

vnitřním průměru 1,0m s minimální akumulací 0,8m3 pro objekty do 5 obyvatel a o průměru 

1,5m s  minimální akumulací 1,6m3  pro objekty do 10 obyvatel na objekt. Pro objekty 

s větším počtem obyvatel než 10 proveden individuální návrh akumulací DČS – viz příloha 

Seznam domovních čerpacích stanic. 

Jímky budou mimo akumulačního prostoru vybaveny také prostorem maximálním a 

havarijními a kompletním technologickým vystrojením včetně technologického rozvaděče 

elektro. 

Nátok do DČS bude zajištěn gravitační přípojkou z příslušné nemovitosti (součástí 

samostatné projektové dokumentace “LITOVEL - NAPOJENÍ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ 

ROZVADOVICE, UNČOVICE , BŘEZOVÉ , VÍSKA – KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY“ zpracovatel 

VIS spol. s r.o., Hradec Králové). 

 

Do jednotlivých domovních čerpacích stanic mohou být z nemovitostí zaústěny pouze 

splaškové odpadní vody (není dovoleno odvád ět deš ťové vody).  

 

Napojení DČS na elektrickou energii bude pomocí elektro přípojek NN vyvedených 

z veřejné elektro-sítě – podrobnosti viz SO 10 ~ 13. 

 

Jímky budou osazeny na podkladní betonovou desku na štěrkopískovém loži. 

V případě umístění jímky v místě výskytu vysoké hladiny spodní vody bude jímka 

obetonována do její výše.  

V případě umístění do více namáhaného pojízdného terénu, budou jímky 

obetonovány až k terénu a opatřeny betonovou zákrytovou deskou a litinovým 

uzamykatelným poklopem s rámem pro zatížení D400. V nezpevněném terénu bude jímka 

opatřena plastovým uzamykatelným poklopem s UV filtrem proti degradaci plastového 

materiálu od slunečního záření. 

Odtok z čerpacích jímek bude zajištěn objemovým čerpadlem Q=0,7l/s s řezacím 

nožem na sání čerpadla do propojovacího potrubí tlakové kanalizace a dále do řadů tlakové 

kanalizace. U větších DČS je navržena dvojice čerpadel Q= 0,7l/s s umožněným chodem 

v souběhu pro možnost odvedení větších průtoků odpadních vod v době provozních špiček. 
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Řízení čerpadla budou zajišťovat plovákové spínače od minimální, maximální a 

havarijní hladiny v čerpací jímce.  

Jednotlivé čerpací stanice budou v technologickém rozvaděči vybaveny spínacími 

hodinami pro možnost řízení jejich vyčerpávání v průběhu denního cyklu a počítadlem 

motohodin. 

Zemní práce budou prováděny v zapažené jámě se zátažným pažením, v případě 

výskytu podzemní vody bude provedeno její odčerpání do stávající dešťové kanalizace. 

 

Podrobnosti technického řešení DČS jsou patrny z výkresu č. D.1.6 - 03. 

 

Navržené umístění jednotlivých tlakových napojovacích bodů (propojovací potrubí + 

DČS) je patrné z katastrálních situací 1:1000 - přílohy č. C.1,  C.3, C.5, C.6 a C.7. 

 

Podmínkou pro napojení objekt ů do domovních čerpacích stanic je vy řazení 

stávajících septik ů a jímek z funkce a zaúst ění pouze vod odpadních (napojení 

dešťových vod je nep řípustné).  

 

 

SO 10 ~ SO 13 - Přípojky NN k D ČS – Rozvadovice, Un čovice, B řezové a Víska  

 

Jednotlivé přípojky NN budou v zájmových lokalitách vedeny od napojovacích bodů 

určených provozovatelem rozvodné sítě el. energie (ČEZ) v soub ěhu s navrženými 

tlakovými řady . Přípojky NN budou ukončeny v pilířku rozvaděče u jednotlivých objektů 

domovních čerpacích stanic. Součástí SO 12 - Přípojky NN k DČS – Březové jsou také 

přípojky NN k dvou objektům provzdušňovacích stanic. 

Podrobnosti o provedení přípojek NN viz samostatné přílohy D.1.10 ~ D.1.13. Trasy 

jednotlivých elektro přípojek jsou také patrné z jednotlivých situací - přílohy č. C.1 ~ C.27. 

 

1.11 Skládky materiálu 

Zajištění trvalých skládek pro přebytečný a nevhodný materiál, mezideponie pro 

ukládání výkopku mimo manipulační pruhy a skládky trubního a stavebního materiálu včetně 

ploch pro zařízení staveniště budou podmínkami výběrového řízení povinností zhotovitele 

stavby. 

Dle požadavku MěÚ Litovel - odbor životního prostředí bude šíře skrývaného pruhu 

7,0m a šíře manipulačního pruhu max. 10,0m 
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1.12 Likvidace odpad ů 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se 

bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními 

vyhlášek MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. 

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik je možné 

předpokládat na místě stavby a v  prostorech stavebního dvora bude v rámci stavebního 

dvora zřízen zastřešený prostor, ve kterém budou umístěny shromažďovací prostředky pro 

ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou 

označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti 

odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve 

vyhlášce č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti 

zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním. 

     V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány 

odpady skupin: 

• odpady barev a laků 
• odpady lepidel a těsnicích materiálů 
• odpady z plastů 
• odpady hydraulických olejů a brzdových kapalin 
• motorové, převodové a mazací oleje 
• odpadní rozpouštědla 
• obaly znečištěné škodlivinami 
• sorbenty, čisticí tkaniny, filtrační materiály 
• materiál s obsahem azbestu 
• odpad s obsahem rtuti 
• ostatní 

     Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a 

zneškodnění) budou zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto činnostem 

oprávněnými dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které 

budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny 

firmami provádějícími stavbu. Množství odpadů, které budou při stavbě  a při servisních 

činnostech v rámci stavebního dvora vznikat nebylo možné v době zpracování koncepce 

odpadového hospodářství přesněji specifikovat. 

Smlouvy s firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených 

druhů odpadů budou uzavřeny s firmami provádějícími stavbu.  

Odpad směsný stavební, nebo demoliční odpad vznikne v průběhu výkopových 

pracích. Tento druh odpadu bude nutno uložit na skládce příslušné skupiny, případně jej 

využít (pokud to jeho mechanické a chemické vlastnosti umožní) na zásypy nebo na jiné 

stavbě. Konkrétní skládka bude určena podle výsledků laboratorních rozborů tohoto druhu 

odpadu. 
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Spolu se vznikem odpadu stavebního je nutno předpokládat i vznik odpadu ze 

sejmutého živičného povrchu z demolic vozovek.  

     Tyto druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. 

 

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby předmětné akce bude 

vedena v souladu s ustanovením § 21 vyhl. MŽP č.383/2001 Sb. Evidence bude vedena 

v týdenních intervalech. Formuláře, na kterých bude evidence vedena, budou uloženy u 

pracovníka stavby odpovědného za nakládání s odpady. 

Hlášení o produkci a nakládání s odpady, jakož i údaje o zařízení, se předává podle 

ustanovení  § 22 odst. 1 a 3 vyhl. MŽP 383/2001 Sb. místě příslušnému obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností. 

Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky 

všech případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v 

oblasti odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům 

jako podkladový materiál. 

 

 

Odpady vznikající při provozu stavby 

     V průběhu provozu budou vznikat v omezené míře odpady z údržby kanalizace. 

Činnosti, při kterých budou odpady vznikat, lze charakterizovat takto: 

• čištění kanalizačních řadů 
• čištění objektů čerpacích stanic a kanalizačních výtlaků  
 
 
 Druhy odpadů, které budou při těchto činnostech pravděpodobně vznikat a jejich 

kategorie jsou uvedeny v následující tabulce. 

200306 Odpad z čištění kanalizace O 

     

Legenda : O - OSTATNÍ ODPAD 

N - NEBEZPEČNÝ ODPAD – (výskyt se nepředpokládá) 

Odpady uvedené v tabulce budou tříděny podle druhů a předány odpovědným 

osobám ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, tj. firmám provádějícím zneškodnění 

uvedených druhů odpadů. Služby spojené s nakládáním a zneškodněním případných 

odpadů kategorie „N“ budou zajišťovány provozovatelem kanalizace dodavatelským 

způsobem přímo oprávněnými osobami. 
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1.13 Napojení na dopravní a technickou infrastruktu ru 

Příjezdy k nově navrženým úsekům tlakových řadů k objektům domovních čerpacích 

stanic a  a ostatním objektům budou po stávajících komunikacích ve správě SÚS a po 

stávajících místních a obslužných komunikacích v obci. 

Jednotlivé objekty domovních čerpacích stanic (DČS) budou trvale napojeny na 

přívod elektrické energie pomocí přípojek elektro vyložených ze stávajícího připojovacího 

místa určeného provozovatelem distribuční elektro-sítě.  

 

1.14 Přeložky inženýrských sítí 

Součástí stavby je návrh přeložek stávajících inženýrských sítí v místech, kde návrh 

řadů tlakové kanalizační sítě neumožňuje z prostorových důvodů souběh s těmito sítěmi. 

Místa navrhovaného přeložení stávajících sítí jsou patrná ze situací. 

 

 

1.15 Vliv stavby na životní prost ředí  

Vybudováním nové kanalizační sítě s dojde k pozitivnímu dopadu na ŽP a to zejména 

z hlediska zlepšení kvality podzemí a povrchové vody.  Ty jsou za současného stavu 

zatěžovány nedostatečně čištěnými odpadními vodami ze septiků a netěsných odpadních 

jímek. 

Negativní dopad je nutno očekávat přechodně při realizaci stavby, kde stavební 

činností dojde k omezení přístupu k jednotlivým objektům, k omezení dopravy na 

komunikacích, ke zvýšení hlučnosti a prašnosti, k narušení povrchu území a případného 

odstranění zeleně. 

 

Omezení očekávaných nepříznivých vlivů 

 

Při realizaci stavby lze nepříznivé vlivy omezit následovně: 

1) ve stísněných prostorových podmínkách při provádění omezit mechanizaci 

2) šetřit v co největší míře stávající zeleň a udržovat v čistotě používané 

komunikace, v případě znečištění toto neodkladně odstranit 

3) v zastavěné části obcí provádět stavební a výkopové práce v kratších úsecích 

4) uvedení povrchu dotčeného území do původního stavu bezprostředně po 
dokončení montáže potrubí, zkoušek vodotěsnosti a zásypu výkopu 
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1.16 Řešení bezbariérového užívání 

Nejedná se o typ stavby, kterou by užívali osoby s omezenou schopností pohybu. 

 

1.17 Údaje o podkladech pro vyty čení stavby 

Jako výchozí podklad budou použity situace v měřítku 1:1000. Podrobnější podklad s 

vytyčovacími body místního polohopisného a výškového systému B.p.v. bude součástí 

dalšího stupně projektové dokumentace. 

 

1.18 Minimalizace vlivu výstavby na okolní stavby a  pozemky 

Je nutné citlivě volit časové využití stavebních strojů, aby okolní obyvatelé nebyli 

nadměrně rušeni hlukem a zatížením z dopravy na staveniště. 

Při zemních a terénních pracích v obdobích sucha musí být minimalizována prašnost 

zvlhčováním upravovaného povrchu. 

Při vyjíždění vozidel ze stavby na vozovky je nutné vozidla řádně čistit. 

 

1.19 Způsob zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů 

  Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. § 15, 

kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A veškeré další platné 

vyhlášky, bezpečnostní předpisy a příslušné normy ČSN vztahující se ke konkrétní stavebně 

montážní činnosti. 

Pracovníci musejí být řádně proškoleni v této oblasti bezpečnosti práce a musejí být 

vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami. 

Při provádění stavebních prací bude nutné respektovat stávající nadzemní a vytyčená 

podzemní vedení včetně jejich ochranných pásem. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita  

Použité materiály kanalizačních řadů, domovních čerpacích stanic, přípojek NN a 

strojního vybavení včetně způsobu uložení a provedení výstavby, jsou navrženy tak, aby 

byla zajištěna jejich maximální odolnost a životnost pro daný charakter stavby. 
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3. Požární bezpe čnost  

Stavba kanalizačních tlakových řadů a objektů domovních čerpacích stanic  je 

podzemní liniovou stavbou, která nemá nároky na požární ochranu.  

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životní prost ředí 

Stavba svým charakterem přispěje k zlepšení hygienických poměrů a bude mít 

pozitivní dopad na životní prostředí tím, že minimalizuje vliv nečištěných odpadních vod na 

kvalitu vod podzemních a povrchových.  

Při realizaci stavby budou provedena taková opatření, aby se stavební činností 

minimalizoval dopad na životní prostředí, nedošlo k ohrožení zdraví obyvatel v okolí stavby. 

Jen nutné v maximální možné míře omezit hlučnost a prašnost v místě stavby a po 

trase dopravy na staveniště. Při nasazení stavebních strojů musí být provedena taková 

technická a organizační opatření, která zabrání úniku jejich pohonných a provozních kapalin 

do životního prostředí. 

 

5. Bezpečnost p ři užívání  

Objekty kanalizace umístěné ve vozovkách musí být osazeny pojízdnými poklopy 

dostatečně odolnými na zatížení.  

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví se řídí provozními předpisy, které jsou pro 

provozovatele závazné. Tyto budou obsaženy v provozním řádu, který bude vypracován ke 

kolaudaci stavby. 

 

6. Ochrana proti hluku a ovzduší  

Řady tlakové kanalizace nevyžadují zvláštní ochranu proti hluku a ochranu ovzduší. 

Domovní čerpací stanice jsou podzemními objekty, u kterých se nepředpokládá zvýšené 

zatížení hlukem v jejich okolí nad rámec hygienických norem (40dB v nočních hodinách).  

Zdrojem hluku mohou být kompresory v navržených provzdušňovacích stanicích 1 a 

2 umístěné v lokalitě místní části Březové. Tyto stanice jsou navrženy jako nadzemní pilířky 

z cihelného zdiva na betonovém základu se zastřešením z betonových staveništních 

prefabrikátů. Pro ochranu před hlukem je jejich umístění voleno mimo soustředěnou obytnou 

zástavbu, kompresory budou v pilířcích opatřeny protihlukovými kryty, uvnitř pilířků bude 

provedena zvuková izolace stěn z polyuretanových obkladů s jehlanovitým povrchem. Dvířka 

do prostoru kompresorovny budou taktéž opatřena zvukovou izolací. Prostupy pro přívod a 

odvod vzduchu do prostoru pilířku budou opatřeny tlumiči hluku. 
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7. Úspora energie a ochrana tepla  

Stavba svým charakterem nevyžaduje opatření k ochraně tepla a úspory energie. 

 

8. Užívání stavby osobami s omezenou schopností poh ybu a orientace  

U tohoto typu stavby se neuvažuje s jejím užíváním osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

 

9. Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí 

Tlakové řady jsou navrženy z potrubí PE100 s ochranným pláštěm z polypropylénu, 

jímky DČS z plastu s obetonováním s vystrojením z odolného materiálu. 

Všechny tyto materiály jsou dostatečně odolné proti škodlivým vlivům vnějšího 

prostředí a rovněž odolné proti korozi. 

Umístění bude v prostředí, ve kterém se nepředpokládá škodlivý vliv na objekty, jako 

jsou například seismicita, poddolování, radon, agresivní spodní vody, atp. 

10. Inženýrské stavby  

10.1 Odvodn ění území, zneškodn ění odpadních vod 

Napojení na kanalizaci je hlavním účelem stavby, podzemní voda čerpaná při stavbě 

z výkopů bude svedena do stávajícího systému případně do vodotečí, nebo místních svodnic 

či příkopů. 

 

Soubor opatření k ochraně podzemní vody proti znehodnocení vlivem stavby 

splaškové kanalizace 

 

1) Strojní mechanizmy, používané při realizaci (zemní práce, pokládka trubního 

materiálu, terénní úpravy, … ) budou pravidelně kontrolovány, zda u nich 

nedochází k úniku pohonných hmot a mazadel a náplní. 

2) Stavba bude pod kontrolou kvalifikovaného dozoru, který učiní v případě 

porušení bodu 1. potřebná opatření k okamžité nápravě. 

3) Pro případ havárie, při které dojde k masivnímu úniku ropných látek za 

strojních mechanizmů, bude na stavbě k dispozici vhodný absorbent, resp. 

Fibroilové tkaniny pro první okamžitý zásah. 
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4) V případě dle bodu 3 budou neprodleně informováni hasiči (tel.č. 150). Policie 

ČR (tel.č. 158), Vodohospodářský orgán OKÚ a na stavbu bude přizván 

hydrogeolog. 

5) Kontaminovaná zemina bude odtěžena a odvezena na bezpečnou skládku 

6) Kontaminovaná voda bude odčerpána do nadzemních nádob. 

7) Pokud budou parkovány strojní mechanismy (mobilní či stabilní) v prostoru 

stavební rýhy, budou opatřeny nádobami pod místy úkapů ropných látek. 

8) Tankování pohonných hmot a doplňování mazadel či náplní pohonů bude 

prováděno mimo staveniště na místech k tomu určených. 

 

 

POŽADVKY Z HLEDISKA OCHRANY VODNÍCH ZRDOJ Ů:  

Navrhovaná stavba bude částečně zasahovat do II. ochranného pásma vodního 

zdroje pramenišť Pňovice – Březové a Litovel – Čerlinka. V rámci výstavby a budoucího 

provozu budou v dotčených lokalitách provedena následující opatření: 

 

- provedení jílového těsnění kolem tlakového kanalizačního potrubí v tl. min 

200mm (v propustném horninovém prostředí) 

- možnost provádění tlakových zkoušek na tlakové kanalizaci (rozdělení 

tlakové kanalizace na samostatně uzavíratelné a kontrolovatelné větve) 

- provádění tlakových zkoušek tlakové kanalizace s frekvencí maximálně 2 

let (bude uvedeno v provozním řádu tlakové kanalizace) 

- kanalizační potrubí bude provedeno z návinu s elektrotvarovkami 

s prováděním oblouků (bez užití tvarovek) – dle možností návrhu a 

stanovených podmínek výrobcem 

- při výstavbě bude provedeno zajištění hydrogeologa nad čerpáním a 

prováděním díla a vedením doplňujícího IHG průzkumu s předáním 

získaných informací správci a provozovateli pramenišť 

- při výstavbě bude provedeno užití ekologických náplní pro stroje a co 

nejmenší zásah do půdního souvrství vzhledem k minimalizaci znečištění 

průchodem přes půdní vrstvy 

- před zahájením stavby bude provedeno oznámení termínu započetí 

zemních prací vlastníkovi (VHS, a.s, Tovární 41, Olomouc) 

- budou splněny podmínky rozhodnutí MU Litovel – odbor životního 

prostředí č.j. LIT 16933/2009 zahrnující i stanovení podmínek pro 

dlouhodobější čerpání podzemní vody. 
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Soubor opatření pro případný pokles hladiny podzemní vody způsobený 

odčerpáváním podzemní vody ze stavební rýhy při stavbě dešťové a splaškové 

kanalizace 

 

1) Otevřené výkopy se budou provádět v maximální délce rozpětí mezi 

jednotlivými lomovými kanalizačními šachtami. 

2) Před zahájením výkopových prací bude provedeno zmonitorování stávající 

úrovně hladiny podzemní vody ve studních v okolních nemovitostech 

sousedících se stavbou kanalizace. 

3) V případě prokazatelného poklesu hladiny podzemní vody v okolních studních 

lze tento deficit odebrat z veřejné vodovodní bez dalších finančních úplat za 

prokazatelně nutný zvýšený odběr pitné vody. 

 

10.2 Zásobování vodou 

Voda pro provedení zkoušek vodotěsnosti řadů a čerpacích stanic bude při stavbě 

odebírána z místních zdrojů, nebo ze stávající vodovodní sítě po dohodě s jejich 

provozovatelem, popřípadě bude dodávána pomocí mobilních cisteren. 

S napojení předmětné stavby na vodovod není uvažováno. 

 

10.3 Zásobování energiemi 

Objekty domovních čerpacích stanic vyžadují napojení na přívod elektrické energie 

pomocí veřejných přípojek elektro. Jednotlivé objekty domovních čerpacích stanic (DČS) 

budou trvale napojeny na přívod elektrické energie pomocí přípojek elektro vyložených ze 

stávajícího připojovacího místa určeného provozovatelem distribuční elektro-sítě.  

Podrobnosti o návrhu přípojek elektro viz přílohy SO 10 až SO 13. 

10.4 Řešení dopravy 

Objekty kanalizační sítě nemají zvýšené nároky na dopravu. Pouze v případě 

dlouhodobějšího výpadku el. energie a pro potřeby údržby bude nutné zajištění odvozu 

splaškových vod a odpadů z čištění navržených čerpacích stanic a trubních řadů za pomocí 

fekálního vozu na ČOV. 
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10.5 Povrchové úpravy okolí stavby 

Zpevněné plochy vozovek místních asfaltových komunikací budou v místě 

odříznutého povrchu a po zhutněném štěrkopískovém zásypu opatřeny odpovídající 

skladbou popřípadě dle požadavku vlastníka. 

 

Zpevněné plochy vozovek místních komunikací budou v místě odříznutého povrchu a 

po zhutněném písčitém zásypu opatřeny skladbou: 

 
ABS TL. - 10 cm - šířka A (ZAŘÍZNOUT PŘED POKLÁDKOU) 
CEMENTOVÁ STABILIZACE (B 13,5) TL. 15 cm - šířka A 
DRENÁŽNÍ VRSTVA ŠTĚRKOPÍSEK TL 25 cm - šířka A 
HUTNĚNÝ ZÁSYP, HUTNIT PO 20 cm - šířka A 
(VHODNOST ZÁSYPU KONZULTOVAT S TS LITOVEL) 

 

 

Při zásahu do komunikace ve správě SÚS bude provedena oprava povrchů dle 

požadavků SÚS v následující skladbě. 

 

Silnice II. třídy 

ACO 11 - 5 cm 
ACL 16 - 10 cm 
ŠTĚRKOVÁ FRAKCE 32/63 - 25 cm - částečně vyplněná CEM. MALTOU SCM 
ŠTĚRKOPÍSEK PO 20 cm HUTNĚNÝ 

 

Obnova vrchní asfaltové vrstvy vozovky bude provedena v celé šíři dotčeného 

jízdního pruhu. Mimo prostor výkopu bude provedeno zbroušení vrchní asfaltové vrstvy 

v tloušťce 5cm a provedena zpětná obnova celé šíře jízdního pruhu z ACO 11. 

U komunikací ve správě SÚS II.tř. bude celková tloušťka živičné vrstvy v místě 

výkopu činit min. 15cm. Pracovní spára po výkopech bude proříznuta do hloubky min 25mm 

a vyplněna asfaltovou zálivkou. 

 

Silnice III. třídy 

PENETRAČNÍ MAKADAM - 5 cm 
ACL 16 - 5 cm 
ŠTĚRKOVÁ FRAKCE 32/63 - 25 cm - částečně vyplněná CEM. MALTOU SCM 
ŠTĚRKODRŤ - SD, FRAKCE 0/63 - 25 cm 
ŠTĚRKOPÍSEK PO 20 cm HUTNĚNÝ 

 
U komunikací ve správě SÚS III.tř. bude provedeno v celé šíři silnice srovnání 

nerovností (včetně oprav výtluků). Tato plocha bude opatřena dvojnásobným uzavíracím 

nátěrem (2xNU). 
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V místech uložení kanalizace do středu vozovek bude povrchová úprava provedena v 

celé šíři komunikace. 

 
Po uložení potrubí kanalizace bude v ploše vozovky na úrovni pláně zajištěno Edef,2 

min. 45MPa. Poměr druhého a prvního zatěžovacího cyklu bude menší jak 2,5. Moduly 

deformace budou provedeny statickou zatěžovací zkouškou. 

 

U příčných zásahů do komunikací ve správě SÚS je navrženo bezvýkopové křížení. 

Křížení bude provedeno řízeným podvrtem se zasunutím kanalizačního potrubí do chráničky 

bez zásahu do tělesa komunikace. 

 

Zatravněné plochy budou po zásypu a rozprostření ornice urovnány a osety travním 

semenem.  

Ostatní zpevněné a nezpevněné povrchy a chodníky budou, po provedení zemních 

prací,  uvedeny do původního stavu. 

 

Další podrobnosti viz v.č. D.1.1 - 08. 

 

10.6 Elektronické komunikace 

Součástí návrhu jsou v rámci PS 03 – Dálkový přenos  telemetrické přenosy 

z objektů provzdušňovacích stanic. Pomocí nich budou přenášeny provozní a poruchové 

stavy na dispečink provozovatele. Podrobnosti viz příloha D.2.2 – Elektročást. 

 

11. Technologie výroby  

11.1 Výrobní program 

Výrobním programem investice je výstavba dvou nových tlakových systémů 

oddílné splaškové kanalizace. Jeden pro místní části města Litovel – Rozvadovice, 

Unčovice, Březové a druhý pro místní část Víska. Součástí návrhu je i umístění tlakových 

napojovacích bodů skládajících se z jednotlivých domovních čerpacích stanic a 

propojovacích potrubí. 

Pro objekty domovních čerpacích stanic jsou navrženy veřejné přípojky elektro. 

Součástí je i návrh přeložek stávajícího inženýrských sítí a křížení komunikací ve správě 

SÚS a trati ČD za pomocí řízených podvrtů. 
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11.2 Popis kanaliza čního systému 

V místních částech města Litovel v lokalitách Rozvadovice, Unčovice, Březové, a 

Víska je navržen systém tlakové kanalizace s napojením na stávající či výhledovou 

kanalizaci s odtokem dále na čistírnu odpadních vod ČOV Litovel.  

Odpadní vody z jednotlivých objektů budou do tlakové kanalizace napojeny přes 

domovní čerpací jímky odpadních vod, jejichž umístěni je navrženo 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 napojovacími řady do 

hlavních tlakových řadů s odtokem dále do kanalizačního systému města Litovel.  

Pro jednotlivé domovní čerpací stanice bude vyžadováno napojení na zdroj elektrické 

energie pomocí nových přípojek NN. 

 

11.3 Celkový po čet pracovních sil 

U tlakových řadů bude potřebné provádět pravidelnou údržbu (pročištění, proplachy), 

tak aby se předešlo zanášení potrubí. U čerpacích stanic bude muset být zajištěna 

pravidelná údržba čerpadel, aby byl zajištěn jejich spolehlivý provoz. Při případném 

proplachu tlakových řadů bude potřeba zajistit vodu do čistícího vozu.  

Pro navrhovanou stavbu budou zapotřebí cca 2-3 pracovníci k pravidelné obsluze a 

údržbě a kontrole zařízení. 

 

11.4 Nároky na automatizaci provozu 

Automatizace provozu je navržena v rámci provozních souborů jednotlivých 

domovních čerpacích stanic. Pomocí nastavení a sledování hladin v čerpacích jímkách 

bude zajištěno spínání a vypínání chodu čerpadel, dále bude zajištěno hlášení provozních 

a poruchových stavů a režim funkce v havarijním stavu. Tyto provozní záležitosti budou 

nastavitelné a sledované v technologickém rozvaděči každá DČS. Součástí vystrojení 

technologických rozvaděčů budou spínací hodiny, které zajistí automatické řízení chodu 

čerpadel v požadovaných provozních intervalech v rámci denního cyklu a počítadla 

motohodin. 

Podrobnosti o návrhu automatizace a řízení provozu viz samostatná příloha D.2 – 

Dokumentace technických a technologických zařízení. 
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11.5 Možnost intenzifikace a rozší ření 

Návrh byl proveden tak, aby kapacitně zajistil odkanalizování stávající zástavby 

s přihlédnutím na možnost  rozšíření kanalizační sítě v důsledku dalšího plánovaného 

rozvoje v zájmové lokalitě. 


