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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Investor:

Město Rosice, 

Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

email: posta@mesto.rosice.cz, tel: 546 492 111

generální projektant:

Ing. arch. Kristýna  Shromáždilová, IČ: 72503017

se sídlem: Na rychtě 3d, 644 00 Brno

e-mail: kristyna.shr@gmail.com tel.: +420 728 749 853

zpracovatel dokumentace stavebního objektu:

Ing. Michal Patočka IČ: 74350323

se sídlem: Boženy Němcové 2192/36, 612 00 Brno

e-mail: michal@patocka.net tel.: 777 311 819 IDDS: 4kcskaf

Označení stavby:

Koupaliště „Zátoka“ v Rosicích
část PD : D.15 NAPOJENÍ NA SPLAŠKOVOU KANALIZACI A AREÁLOVÁ KANALIZACE

stav. objekt : SO 15.2 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRO AREÁL - SPODNÍ ČÁST

Místo stavby:

Místo : Rosice

kat. území : Rosice u Brna (okres Brno-venkov);741221

p.č.: : 680/8, 1003/23

Kraj : Jihomoravský

JTSK : X = -613901.2024  Y = -1159920.3816

01. POPIS STAVEBNÍHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

1.1. Popis území, dosavadní využií:

Pozemek pro areál přírodního koupaliště je v severní čási města v místě stávajícího koupaliště,
které  již  není  v provozu.  Pozemek  je  rovinný,  nachází  se  v zastavěném  území.  Řešeným  územím
probíhá potok, který byl přeložený z důvodu stavby původního bazénu a fotbalového hřiště. Potok
speciikuje okolní zeleň, která má charakter říční nivy. Přeložení potoka, stavba původního koupaliště,
potok a  s ním související  vysoká hladina podzemní  vody,  probíhající  kanalizační  stoka,.  Nadzemní
vedení VN zásadně ovlivňují možnosi pozemku.

napojovaná infrastruktura:

Stávající betonová stoka E3 DN1000 na ulici Tyršova ve správě SVaK Ivančice.

stávající infrastruktura - dotčená ochranná pásma:

Trasa přípojky je navržena v souladu s ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání síí technického
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vybavení.

Stavba se dotýká ochranného pásma:

• Říčanského potoka ve správě Povodí Moravy s.p.

• vodovodu ve správě SVaK

• jednotné kanalizace ve správě SVaK

• plynovod ve správě GasNet

• komunikační vedení CETIN

• nadzemní a podzemní vedení el. en. NN a VN ve správě E.ON, a.s.

Sítě nacházející se v blízkosi záměru bez dotčení ochranného pásma:

• komunikační vedení ITSelf

1.2. Předmět dokumentace:

Projekt řeší návrh nové kanalizační přípojky pro část areálu nového koupaliště.

1.3. Popis objektu:

a) Přípojka splaškové kanalizace  

Na odkanalizování  čási areálu nového koupaliště  u  potoka je navržena přípojka splaškové
kanalizace SKAN-3P.

Přípojka splaškové kanalizace bude napojena na veřejný jednotný kanalizační řad - kanalizační
přivaděč E DN1000 beton. Na kanalizaci bude přípojka napojena jádrovým vývrtem do horní čási
stoky. 

Přípojka kanalizace je navržena z trub PVC DN150. Na přípojce je osazena  revizní plastová
šachta DN400.

návrhové parametry

druh označení speciikace rozměr

potrubí přípojka - veřejná část PVC DN150 2,8 m

šachta SŠ3 plastová DN400 1 ks

02. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ

V lokalitě byl v r. 2018 proveden inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum.

• základové poměry - složité

• HPV 

naražená hladina v hloubce 3,0 – 3,2 m

ustálená hladina v hloubce 0,8 – 1,66 m

• Třída těžitelnosi byla určena proměnlivá II.-IV.

• slabě agresivní chemické prostředí vůči betonu, které je hodnoceno stupněm XA1

03. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ

Příprava území

> vytýčení a označení stávajících podzemních zařízení jednotlivými správce 
autorizovaným geodetem
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> vytýčení navržených síí

> vytýčení staveniště

> provedení přechodného dopravního značení

Při provádění zemních prací v blízkosi podzemních zařízení je třeba dbát nejvyšší opatrnosi, v
ochranných  pásmech  nepoužívat  žádných  mechanizačních  prostředků  (hloubících  strojů,  sbíječek
apod.),  odkrytá  zařízení  řádně  zajisit  proi poškození  (podložením,  vyvěšením).  Před  zakryím
podzemních vedení je třeba vyzvat příslušnou organizaci k provedení kontroly, zda není vedení i přes
předchozí  opatření  viditelně  poškozeno.  Je  nutné  respektovat  veškeré  podmínky,  které  stanoví
jednotliví správci těchto zařízení.

Přebytečná zemina bude odvezena na skládku k likvidaci. Poplatky za uložení přebytečných
materiálů sjedná zhotovitel s provozovatelem skládky. Dodavatel stavby je povinen řídit se pokyny
výrobců trub při dopravě, skladování, pokládání a uložení potrubí. 

Potrubí PVC SN8: 

Potrubí je navrženo pevnostní třídy SN8 neby vyšší. Potrubí bude uloženo na pískový podsyp tl.
10 cm a do výšky 30 cm nad potrubí bude proveden obsyp z písku. Zásyp bude proveden vytěženou
zeminou, vhodnost tohoto materiálu pro zásypy bude konzultována s odpovědným geologem stavby,
popř. štěrkem.

Přebytečný materiál bude odvezen na skládky.

Rýha  pro  potrubí  ve  zpevněných  plochách  bude  zasypána  štěrkem,  či  jiným  hutnitelným
materiálem, který bude hutněn po vrstvách 15 cm v hodnotách 100% PS. Podloží pod konstrukční
vrstvy komunikace musí být zhutněno dle technických podmínek TP 146 – povolování a provádění
výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. 

Poznámka: Uložení  potrubí,  jeho  obsyp musí  být  provedeny  dle  montážních  pokynů jejich
výrobce, pokud budou tyto pokyny odlišné od pokynů popsaných v této zprávě.

→ Výstavba  bude  probíhat  v  souladu  s  podrobným  popisem  technologie  provádění,  daným
výrobcem a projektovou dokumentací.

→ V případě použií trub pružných je nutné použít trub s navrženou tuhosí. Pružné potrubí se
pod tlakem zeminy nadloží  a přeížení z povrchu terénu či  vozovky deformují,  nepřenášejí
proto zcela zaížení zeminou a přeížením terénu do konstrukce trouby. Je nezbytné docílit
zhutnění  lože  a  bočního  obsypu  v  souladu  s  hodnotami  dokumentovaném  výrobcem  či
uvedeným v projektové dokumentaci. Musí být prováděno hutnění lože, bočního a krycího
obsypu po vrstvách (max. 15 cm při proilu menším či rovno DN 600, max. 25 cm při proilu
větším než DN 600) .

→ V případě použií trub pružných musí zhotovitel provádět kontrolní zkoušky dle ČSN 72 1006
Kontrola hutnění zemin a sypanin a předložit kladné výsledky těchto zkoušek VAS před jeho
souhlasem s provedením zásypu potrubí.

→ V případě použií pružných trub musí být stanovena maximální hodnota deformace proilu
potrubí, a to max. ovalita 3,3 % při předání díla a 5% po 4 letech provozu před uplynuím
záruční  lhůty.  Pokud  by  naměřené  hodnoty  byly  vyšší  než  tento  limit,  musí  investor
reklamovat u zhotovitele stavebních prací překročení této povolené hodnoty. Tato podmínka
musí být sjednána ve smlouvě o dílo. 

→ V případě použií pružných trub nesmí být záruční lhůta na jakost provedených prací kratší
než 5 let.
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Spojování trub

Způsob spojování  trub  je  ve  většině  případů předepsán příslušným výrobcem.  Napojování
potrubí je hrdlové. V případě navrtávek je nutné osazení příslušné vodotěsné spojky/sedla.

Tlaková zkouška kanalizačního potrubí:

• Tlaková zkouška bude prováděna podle ČSN 75 5911, ČSN 75 5011 = ČSN EN 805). 

• Zkouška vodotěsnosi stok bude prováděna podle ČSN 75 6909. 

• Doklad o úspěšně provedené zkoušce bude zhotovitelem stavby předán objednateli. 

• Před provedením bočního obsypu může být provedena počáteční (předběžná) zkouška. 

• Volba zkoušky vzduchem nebo vodou může být určena objednatelem. 

Všeobecné podmínky pro provádění zemních prací v blízkosi podzemních síí

→ Před zahájením zemních  prací  je  nutné  požádat  jednotlivé  správce  o  vytýčení  a  viditelné
označení podzemních síí v terénu

→ Dodržovat ochranná pásma jednotlivých vedení a upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v
těchto  místech  nejvyšší  opatrnosi,  nepoužívali  zde  žádných mechanizačních  prostředků a
zemní práce prováděli výhradně ručním výkopem.

→ Odkryté podzemní vedení řádně zabezpečit proi poškození (vyvěšením, podložením)

→ Před  zásypem  vedení  pozvat  zástupce  správců  síí ke  kontrole  křižovatek  a  souběhů.  O
kontrole je nutno vyhotovit zápis.

→ Každé poškození síí neprodleně hlásit příslušným správcům.

04. POŽADAVKY NA VYBAVENÍ

Všeobecně plaí: 

• výrobky musí být vyráběny podle platných evropských, případně českých norem 

• výrobky musí být ceriikovány pro Českou republiku 

• kontrola kvality je požadována podle druhů výrobků, přičemž výroba musí být řízena dle ISO
9002. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány nezávislou zkušebnou 

Požadavky na trubní materiály 

• Staická únosnost stok a jejich lexibilita vůči podloží  

• Chemická odolnost proi vlivu protékající látky 

• Chemická odolnost proi okolnímu prostředí 

• Odolnost proi obrusu 

• Těsnost spojů 

• Vysoká životnost 

• Hydraulická hladkost vnitřního povrchu trub 

• Vyhovující soriment tvarovek 

• Jednoduchost  provádění  (minimalizace  rizika  ohrožení  kvality  díla  během  provádění
stavebních prací) 

• Nízká invesiční náročnost – ekonomická vhodnost 

Plastové kanalizační šachty:

Jsou navrženy neprůlezné PP kanalizační šachty o průměru roury 400 mm. 

Odtok v plastovým dně - přítok možný jak ve dně tak zhotovením dodatečného napojení nad
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šachtovým dnem pomocí spojky in-situ. Boční přítoky do dna jsou pod úhlem 45°.

Dodávka  plastových  rour  kdy  inální  regulace  výšky  kanalizačních  šachet  bude  provedena
řezáním korugované roury nebo teleskopickým zhlavím.

Těsnost spojení komponentů kanalizační šachty min. 0,5 baru. Poklopy liinové - třída zaížení
poklopů dle ČSN EN 124 (A15 – D400).

05. PROVEDENÉ VÝPOČTY

5.1. Množství splaškových vod

PRODUKCE ODP. VOD - SKAN-2P

qspec
[l/os.den]

počet EO
qspec

[l/eo.d]
kd kh kmin

zaměstnanci 60 3 150

návštěvníci 30 175 5250

CELKEM 178 5400 1,35 2,00 0,60

Speciická produkce znečištění

Organické znečištění BSK5 60g/den.obyv

CHSKMn 120g/den.obyv

Nerozpuštěné látky NL 55g/den.obyv

Produkce znečištění od napojených EO

Označení kg/d t/rok mg/l

BSK5 2,7 0,99 147,54

CHSKMn 5,4 1,97 295,08

NL 2,48 0,9 135,25

Produkce splaškových vod od napojených EO:

Qp 5,4m3 / den …průměrné denní množství OV

Qd 7,29m3 / den …max. denní množství OV

Qh
0,61m3 / h

…max. hodinové množství OV
0,17l/s

Qmin 0,18m3 / h …min. hodinové množství OV

Qrp 1971m3 / rok …průměrná roční produkce OV

06. DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE

Životní prostředí

Vzhledem k obsahu  a  charakteru  vodního  díla,  nebude mít  jeho realizace  škodlivý  vliv  na
životního prostředí v sídle i okolí zvláště na jakost a kvalitu podzemních i povrchových vod.  Provoz
nevytváří žádné škodliviny dostávající se do ovzduší.
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Při provádění stavby bude brán maximální ohled na ochranu životního prostředí (půdy, vody a
vzduchu)  a  předcházet  jeho  znečišťování  nebo poškozování.  V případě  vzniku  ekologické  újmy  je
povinnosí viníka obnovit přirozenou funkci narušeného ekosystému nebo jeho čási. 

V rámci provádění záměru ani  při  provozu nebudou využívány žádné zdroje radioakivního,
neionizujícího nebo elektromagneického záření.  Výjimkou mohou být přístroje pro měření,  které
jsou kalibrované a bez dopadu na okolí. 

Stavba  kanalizace  při  svém  provozu  neprodukuje  žádné  emise  do  ovzduší,  není  zdrojem
znečišťování ovzduší. Pouze období výstavby a rekonstrukce představuje dočasnou zátěž pro lokalitu,
která bude zrovna ve výstavbě. Zde se předpokládá zdroj emisí z provozu stavebních mechanismů a
nákladní  dopravy,  především  prašnost  (tuhé  znečišťující  látky)  a  emise  ze  spalování   (spalovací
motory), tj. oxidy dusíku, oxidy uhlíku a organické látky (uhlovodíky).

Toto zaížení bude vždy krátkodobé, s minimálním dopadem na celkovou imisní situaci, celkově
je možno říci, že vliv záměru na ovzduší je zanedbatelný.

Odpady vznikající během výstavby:

Původce odpadů je povinen vést evidenci odpadů a podávat pravidelně každoročně hlášení o
produkci a nakládání s odpady. 

Veškeré druhy odpadů, kategorie ostatní (včetně přebytečné výkopové zeminy), nebezpečný
je povinnost odděleně podle druhů a kategorie předávat do vlastnictví oprávněné osobě podle § 12
odst.3 zákona č.185/2001 Sb.,  plnit povinnosi § 12 a 16 zákona č.185/2001 Sb., zákona o odpadech,
ve znění pozd. předpisů. Každý je povinen zjisit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzeí
podle  §  12  odst.3  zákona  č.185/2001  Sb.,  o  odpadech,  ve  znění  pozd.  předpisů,   oprávněna.  V
případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

Informace o schválených zařízeních („seznam oprávněných osob") k nakládání s odpady lze
zjisit na internetových portálech krajských úřadů.

Jednotlivé druhy odpadů musí být tříděny již v místě jejich vzniku a roztříděné ukládány na
odpovídající místa dle charakteru odpadu. Shromažďovací místa a prostředky musejí být označeny v
souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. Pro shromažďování uvedených druhů odpadů je nutno
zajisit  dostatečný  počet  shromažďovacích  nádob  tak,  aby  bylo  zajištěno  jejich  vyhovující
shromažďování a zároveň zajištěno i třídění jednotlivých druhů odpadů. Podrobná speciikace druhů
a množství vznikajících odpadů bude možná během vlastního provozu.

Původce odpadů je povinen především:

- odpady zařazovat podle druhů a kategorií,

- zajisit přednostní využií odpadů,

- odpady,  které  sám  nemůže  využít  nebo  odstranit,  převést  do  vlastnictví  pouze  osobě
oprávněné k jejich převzeí, a to buď přímo nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické
osoby,

- ověřovat nebezpečné vlastnosi odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastnosí,

- shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,

- zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,

- vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat
příslušnému správnímu úřadu další údaje, tuto evidenci archivovat po dobu 5 let,

- umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání  předložit
dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady,

- vykonávat  kontrolu  vlivů nakládání  s  odpady na zdraví  lidí  a  životní  prostředí  v  souladu s
právními předpisy
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- plait poplatky za ukládání odpadů na skládky.

Bezpečnost práce

Bezpečnost  a  ochrana  zdraví  při  práci  ukládá  vedoucím  pracovníkům  věnovat  trvalou
pozornost dodržování podmínek bezpečné práce, organizování pravidelných školení BOZ, ověřování
znalosí předpisů BOZ a kontrolu jejich plnění.  Pracovník ČS1 se musí  prokazatelně seznamovat s
předpisy BOZ, provozního řádu a provozními předpisy. 

K zajištění BOZP je nutno kromě jmenovaných školení a instruktáží provádět opatření přímo
na pracoviši, která vytvoří žádané podmínky. 

V provozu musí být trvale k dispozici podrobný návod obsluhy a pracovní údržby, provozní
řád,  služební  řád,  poplachové směrnice a  požární  řád,  předpisy pro zacházení  s  elektrozařízením,
pokyny pro poskytnuí první pomoci při úrazech a pod. 

Pracoviště  musí  být  řádně  osvětleno,  aby  provádění  pracovních  úkonů  bylo  bezpečné.
Všechna místa,  kde to předepisuje  TNV 75 0747,  jsou vybavena ochranným zábradlím. Žebříky a
stupadla vyhovují TNV 75 0748. Zábradlí a žebříky se musí udržovat v bezpečném stavu. 

Manipulace s elektrozařízením se musí řídit ustanovením ČSN EN 50110-1 ed. 2 (343100)
„Obsluha a práce na elektrických zařízeních“, která je základní ČSN v oboru BOZ na el. zařízeních.
Veškeré elektrozařízení  musí  být podrobeno revizi  dle ČSN 33 1500, ČSN 33 1600 ed. 2 (331600)
„Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání“. Veškeré závady na zařízení  musí být
neprodleně opraveny.

Z  hlediska  bezpečnosi práce  mohou  na  stavbě  pracovat  jen  pracovníci  vyučení  nebo
alespoň zaučení v daném oboru. Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni v rámci bezpečnosi
práce a pravidelně doškolováni.

Dodavatel musí vybavit své zaměstnance potřebnými ochrannými prostředky a pomůckami.
Výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských síí, které jsou v provozu, musí být prováděny
ručně.  Před  zahájením  výkopových  prací  musí  dodavatel  zajisit  vytýčení  stávajících  podzemních
vedení a v průběhu stavebních prací tyto chránit.

Hranice staveniště budou označeny tabulkami vymezujícími prostor staveniště.

Při  přejímce  staveniště  upřesní  bezpečnostní  technik  dodavatele  podmínky  zabezpečení
pracovníků před úrazem v souladu s platnými předpisy.

Při provádění stavby je nutno dodržovat všechny příslušné vyhlášky a předpisy platné v době
realizace.

Pracovníci musí být předem poučeni o bezpečnosi práce na přiděleném pracoviši a musí
mít potřebné znalosi bezpečnostních předpisů.

Práce v ochranných pásmech

Veškeré stavební a montážní práce prováděné v blízkosi stávajících podzemních vedení lze
provádět jen se souhlasem jejich provozovatele. Stanovené podmínky provádění musí být ze strany
dodavatele stavby dodrženy, především způsob výkopu rýhy (strojní - ruční) a zabezpečení vedení v
průběhu stavby proi poškození.

Při  práci  v  blízkosi vrchních  elektrických  vedení  musí  být  postupováno  v  souladu  s
následujícími zásadami :

→ práce  s  mechanizačními  prostředky  pod  el.  vedením  předem  projednat  s  příslušným
energeickým podnikem. V největší  možné míře provádět  práce při  vypnutém elektrickém
vedení. Pokud není vypnuí možné, musí být práce prováděny pod dozorem "osoby znalé s
vyšší kvaliikací",

→ pracovníci provádějící pracovní úkony v blízkosi elektrického venkovního vedení pod napěím
se  nesmějí  dotýkat  montážního  jeřábu  a  bez  použií izolačních  pomůcek  ani  zavěšených
břemen,
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→ před  zahájením  práce  v  místě  křížení  a  v  ochranném  pásmu  musí  být  všichni  pracovníci
náležitě poučeni  o ustanoveních ČSN 34 3108, s  ohledem na možnosi ohrožení při  všech
druzích pracovních operací,

→ zdvihací zařízení, která budou pracovat v ochranném pásmu a v místě křížení, pokud vedení
není zajištěno a řádně zabezpečeno ve smyslu ČSN 34 3100, musí mít indikátory přiblížení.

Při  stavbě vzniknou odpady ve formě, přebytečné zeminy a odpady související  se stavební
činnosí. Dodavatel bude se vzniklými odpady nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech v
platném znění a předpisů s ním souvisejícími.

Odpady vzniklé výrobní činnosí zhotovitele stavby nelze odhadnout, jedná se např. o prořez
materiálu, obaly apod. Takto vzniklé odpady je zhotovitel stavby (původce odpadů) povinen zařazovat
podle druhů a kategorií, shromažďovat je utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, kontrolovat
jejich nebezpečné vlastnosi, vést jejich evidenci,  zabezpečit  je před nežádoucím znehodnocením,
odcizením nebo únikem, ohrožujícím životní prostředí a pokud je nemůže sám využít, musí zajisit
jejich zneškodnění oprávněnou osobou. Od třídění a odděleného shromažďování odpadů lze upusit
pouze se souhlasem příslušného krajského úřadu. Zhotovitel stavby jako původce odpadů je povinen
umožnit  kontrolním  orgánům  přístup  do  objektů,  prostorů  a  zařízení  a  na  vyžádání  předložit
dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. Původce je
rovněž  odpovědný  za  nakládání  s  odpady  do  doby  jejich  využií nebo  zneškodnění,  pokud  toto
zajišťuje  sám  jako  oprávněná  osoba,  nebo  do  doby  jejich  předání  k  využií nebo  zneškodnění
oprávněné osobě.

07. SEZNAM VYBRANÝCH NOREM

Při návrhu byly použity a při provádění budou dodrženy vybrané normy.:

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání síí technického vybavení

ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technických vybavení

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

ČSN 73 3050 Zemní práce

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosi stok a kanalizačních přípojek

ČSN 72 1006 Kontrola hutnění zemin a sypanin

ČSN 26 9030 Skladování. Zásady bezpečné manipulace

ČSN 27 0143 Zdvihací zařízení. Provoz, údržba, opravy

ČSN 27 0144 Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení

Vypracoval: Ing. Patočka Michal      Brno  07/2018
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