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B1. Popis území stavby
Území obce je tvo eno širokým údolím, ve kterém protéká Kalenský potok, který protéká obcí
východním sm rem. Hlavní dopravní systém tvo í v území silnice I/16. Na tuto silnici navazují
obecní komunikace, áste n asfaltové, které zajiš ují p íjezdy k jednotlivým objekt m
bydlení a rekreace.
Území obce je tvo eno zpravidla travnatými plochami oplocenými lehkým oplocením, nebo
živými ploty. Parcely slouží pro trvalé bydlení v rodinných domcích na nich stojících, nebo
rekrea ními objekty. Parcely ve spodní ásti údolí jsou zcela rovinné, po obvodu obce jsou
v tšinou mírn svažité, se stromy v zahradách. V tší ásti obce podél potoka a pod silnicí tvo í
louky. Trasy hlavních vodovodních rozvod ( ad ) jsou zpravidla umíst ny do obecních
komunikací, respektive do jejich okraj . Vodovodní p ípojky jsou umíst ny v tšinou do
nezpevn ných (travnatých) soukromých parcel a ukon eny na pat objekt bydlení.
Stávající ochranná pásma
vliv na okolní stavby
vliv na odtokové pom ry
zábory p dy
kácení d evin

- ochranné pásmo má vedení n. n. a CETIN
- není
- není
- zábor pro vodojem 150m3 (parcela bude vy ata ze ZPF a obcí
Horní Olešnice odkoupena)
- není
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Nové ochranné pásmo

- bude 1,5 m od vn jšího líce potrubí na ob strany, nedotýká se
dalších parcel. Platí pouze pro vodovodní ady.
I v úzkých cestách bude ochranné pásmo uvnit dot ených parcel, viz kóty v situacích.
Stavba se nachází i v silnici I/16. Z tohoto d vodu je ešeno zvláštní užívání této komunikace.
Území je málo zastav né, zástavba je zna n rozvoln ná, stavba nemá žádný vliv na odtokové
pom ry v území. Geologický, ani hydrogeologický pr zkum nebyl proveden, pom ry jsou
dob e známy z níže ležící stavby již provedené kanalizace v Dolní Olešnici.
B2 Celkový popis stavby vodovodu
B.2.1 Základní charakteristika stavby vodovodu a jejího užívání
B.2.1.1 Stávající zdroj a stávající vodovod
Obec Horní Olešnice v sou asné dob provozuje obecní vodovod velmi malého rozsahu, který
zásobuje pouze samotný st ed obce. Rozhodující ást objekt v obci není na vodovod v bec
napojena. Zdrojem vody pro tento vodovod v obci je kopaná studna U Hasi árny o vydatnosti
0,5 l/s. V hydrologických podkladech se tato studna ozna uje jako zdroj S-4. Voda je
hygienicky zabezpe ována dávkováním chlornanu sodného p ímo do studny. Ze studny vede
sací potrubí do AT-stanice v hasi ské zbrojnici. Z erpací stanice je pitná voda vedena potrubím
DN1“do vodovodních rozvod a ke spot ebitel m. Umíst ní zdroje je však z hlediska možného
zne išt ní a jeho ochrany krajn nevhodné - zdroj je p ímo pod svahem silnice I/16, je ohrožen
provozem silnice, jeho údržbou (solením) i možnou havárií vozidel. Samotná erpací stanice je
umíst na v podzemní objektu z „benešových“ rám , tvo í ji velká tlaková nádoba s v trníkem
a erpadlem. Celé za ízení je velmi staré, p i výpadku elektrické energie se dodávka vody
p erušuje, nebo poklesne tlak a voda se do spot ebišt nedostane.
Tento zdroj bude po realizaci nového vodovodu odstaven. Starý vodovodní ad zásobující . p.
46 a 48 bude na obecní cest propojen s adem A4 a oba objekty zásobeny sm rem z adu A4.
Zbylá ást trvale i p echodn bydlícího obyvatelstva je zásobena pitnou vodou ze soukromých
studní. Dle informace starosty obce je vydatnost studní nedostate ná. Informace o kvalit vody
ve studních nejsou k dispozici.
B.2.1.2 Navržený zdroj a navržený vodovod
Pro projektovaný vodovod bude využit dosud nepoužívaný vrt HHo1, odvrtaný a vyzkoušený
v roce 2018. Vrt je umíst n vedle obecního ú adu na parcele 863/3 v k. Horní Olešnice.
Vydatnost vrtu HHo1 byla stanovena na základ provedené erpací zkoušky na 1,3 l/s.
Maximální odhadovaná vydatnost objektu ur ená na základ výpo t je cca 4,0 l/s. Na základ
laboratorních analýz provedených na vzorcích podzemní vody z vrtu HHo1nebyly detekovány
žádné ukazatele p ekra ující limitní hodnoty dle vyhlášky 252/2004 Sb. Z fyzikálních
vlastností vody jsou uspokojivé všechny ukazatele. Z mikrobiologického hlediska nejsou žádné
nadlimitní žádné ukazatele. Objemová aktivita radonu 222Rn a celková objemová aktivita alfa
i beta je pod limitem p ílohy . 27 vyhlášky 422/2016 Sb.
Z hlediska kapacity byl pr zkumný vrt HHo1 doporu en jako zdroj vody pro ú ely hromadného
zásobování pitnou vodou. Jedinou úpravou na zdroji bude vybudování podzemního skružového
zhlaví pr m ru cca 1m s ocelovým poklopem a elektrop ípojkou vedenou od budovy OÚ.
Ve smyslu §30 zákona . 254/2001 Sb. (vodní zákon) a §3 vyhlášky . 137/1999 Sb bude
pot eba stanovit okolo nov využívaného vrtu HHo1 ochranné pásmo I. stupn . Toto pásmo
stanoví vodoprávní ú ad v rámci dalšího stupn PD. Doporu ená plocha pro ochranné pásmo
je min. 10 × 10 m, její vymezení “tvrdým“ oplocením vzhledem k umíst ní ve st edu obce vedle
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obecního ú adu a na obecním pozemku však není nezbytné. Po dohod s vodoprávním ú adem
by m lo posta it vymezení tohoto pásma nap . živým plotem, dopln ným výstražnými
tabulkami s nápisem „Ochranné pásmo I. Stupn vodního zdroje – nepovolaným vstup
zakázán“.
Navržené vodovodní trasy budou navazovat na tento zdroj vody, na který bude v dalším stupni
vydáno povolení pro odb r vod podzemních.
Trasy jsou ešeny od zdroje k novému vodojemu a od vodojemu do obce prakticky v celém
rozsahu stávající zástavby. Stavba je liniová, provoz bude automatický v závislosti na stavu
hladiny v novém vodojemu. Tlakové pom ry ve spot ebišti jsou dány rozdílem geodetických
výšek a budou po dokon ení vodovodního systému stabilizovány. Tlak v obci se bude
pohybovat v rozsahu normy od 0,49MPa v nejnižším míst do 0,25 MPa v míst nejvyšším.
B.2.1.3 Navržený vodojem
Bude umíst n v souladu z d íve zpracovanou studií na jižním okraji obce v nadmo ské výšce
cca 400 m n.m. Pozemek p. . 339/2 je nyní v soukromém vlastnictví ing. Bareše, který
podepsal souhlas s jeho umíst ním. Z této parcely bude ást o rozm rech cca 18 x 25m
geometricky odd lena, vy ata ze ZPF, odkoupena obcí a využita pro výstavbu vodojemu a
p ístupu k n mu. P ístup k vodojemu je možný po stávající cest v obecním vlastnictví - jedná
se o pozemkovou parcelu 490, která navazuje p ímo na hlavní silnici I/16. Na cest byly
v dubnu 2020 provedeny udržovací práce. Cesta bude využita a nadále provozována ve stejném
stavu jako doposud. Voda do vodojemu bude dopravována erpáním ze stávajícího vrtu u
obecného ú adu
Vodojem je navržen jako sestava t í železobetonových podzemních nádrží typu VN a VA a
jednoho prefa nadzemního objektu VD. Podzemní nádrže budou k sob pevn sva eny
nerezovými desti kami.
Podzemní nádrže budou osazeny do výkopu na zhutn né lože v tl. 150 mm ze št rkodrt , frakce
8/16 mm, hutn ní 250 kN/m2, Edef = min. 25 až 35 MPa.
Krajní nádrže slouží jako vodárenské komory. Mají vnit ní výšku 2,90 m, tl. železobetonových
st n 0,15 m, tl. dna 0,20 m. Zakrytí komor vodojemu je provedeno železobetonovou deskou se
vstupními prostupy do nádrže. Deska je propojena s t lesem nádrže, spára je zat sn na proti
pr niku tlakové vody. Vnit ní st ny vodárenských komor jsou v provedení pro styk s pitnou
vodou (doloženo atestem Státního zdravotního ústavu), není nutné aplikovat st rku, nebo
nát ry.
St ední objekt slouží jako armaturní komora pro technologii. Má vnit ní výšku 3,20 m, tl.
železobetonových st n 0,15 m a s tl. dna 0,20 m. Je zakryta rovn ž zákrytovou,
železobetonovou deskou, která je propojena s t lesem nádrže, a spára je zat sn na proti pr niku
tlakové vody. V desce je proveden vstupní otvor, zakrytý pororoštem.
Nad vodárenskými nádržemi a armaturní komorou bude osazen vstupní nadzemní objekt. Vstup
do objektu je umožn n zateplenými plastovými dve mi, plnými, s bezpe nostním kováním,
klikou/ koulí, a ve standardním rozm ru 900/2000 mm, v odstínu bílém. Objekt je s kontaktním
zateplovacím systémem dle ETICS. Je použita tepelná izolace EPS s tl. 60 mm a vn jší
vodoodpudivá akrylátová strukturovaná omítka v odstínu dle výb ru investora. Fasáda je
provedena se soklem výšky 400 mm, v odstínu odlišným od zbytku fasády. Vnit ní st ny
objektu jsou s vnit ním omyvatelným nát rem v odstínu sv. žlutém. Na podlaze objektu je
bezprašný nát r v odstínu šedém. V podlaze objektu jsou osazeny vstupní pochozí poklopy do
akumula ních komor, v rozm ru 600/600 mm, plast/kompozit, se zvýšeným límcem 100 mm.
St echa bude sedlová, standardn s velkoformátovou st ešní plechovou krytinou s profilem vlny
a v odstínech RAL Bude zateplena vrstvou minerální vaty v tl. 100 mm, položenou na

4

železobetonovou st ešní desku. Viditelné d ev né prvky budou opat eny lazurovacím nát rem
v odstínu o ech. Okapy a deš ové svody budou ukon ené kolenem s volným výtokem na terén.
Terén okolo vodojemu bude vysvahován tak, aby nedocházelo k promrzání nádrží. P edpokládá
se sklon max. 1:1. Svahování je z ejmé z p ílohy D3, je znázorn no i na situaci C3.
Ochranné pásmo se vodojemu nestanovuje, nebo nádrže jsou podzemní a nebezpe í
kontaminace akumulované vody nehrozí. Objekt vodojemu je nep ístupny, vstup bude
uzam en, v p ípad pokusu o násilné vniknutí do objektu vodojemu bude vyslána SMS zpráva
obsluze. Oplocení se proto u vodojemu nep edpokládá.
B.2.2 Bezpe nost p i užívání stavby vodovodu
Vodovod je stavba podzemní, zdroj i vodojem jsou uzam eny a nep ístupné. Bezpe nost
systému není t eba v tomto stupni ešit. Vodovodní ady mají ze zákona ochranné pásmo 1,5m
od okraje potrubí na každou stranu. Toto pásmo je vyzna eno v situa ních výkresech. (Z
d vodu p ehlednosti ochranná pásma podzemních stávajících sítí vyzna ena nejsou).
B.2.3 Základní charakteristika vodovodních objekt
Vodovodní ady (vše materiál PE100RC SDR11)
Vodovodní ady - budou navrženy z materiálu polyetylen HDPE100, DN 80 a 100 (vn jší
profil 90 a 110mm) SDR 11. P ehledné délky ad jsou v tabulce v této zpráv . Ve ejné ásti
domovních p ípojek profilu 1“ (DN32) ve zpevn ných ve ejných komunikacích budou
dotaženy z vodovodního adu sm rem k hranici parcely (mimo zpevn né povrchy), na hlavním
adu bude umíst n navrtávací pas, zemní souprava a poklop. Pod komunikací I/16 budou
vodovodní ady provedeny pomocí ocelových protlak DN200. Do nich budou potrubí ad
protažena. Na vodovodní síti budou umíst ny ve vhodných místech uzavírací armatury (sek ní
šoupata) umož ující manipulaci na trase. Bude to p edevším na za átku tras odbo ných ad ,
což umožní jejich odstavení v p ípad nutnosti (poruchy). Dále pak budou sek ní šoupata na
adech ve vzdálenostech cca 600m, což umožní odstávku potrubí v p ípad poruchy bez
nutnosti vypoušt t celou délku adu. Sek ní šoupata budou p edsazena i p ed hydranty.
Vodovodní ady jsou zokruhovány, což umožní zvýšit zabezpe enost dodávky vody. V p ípad
poruchy bude možno sek ními uzáv ry úsek odstavit a zbylou trasu zásobit z druhé strany.
Vzhledem k tomu, že se v obci Dolní Olešnice p ipravuje vodovod, je ad A prodloužen až za
katastr obce do místa propojení s tímto systémem.
Na vodovodu budou umíst ny požární hydranty v souladu s l. 5. SN 730873. Hydranty
vytvo í vn jší odb rné místo pro p ípadný hasební zásah. Umíst ní požárních hydrant bude
takové, aby hydranty byly dob e p ístupné, nebyly ohroženy p ípadným poškozením vozidly a
technikou a vzdálenost od objekt bydlení byla do 600m, p i emž max. vzdálenost mezi nimi
byla max 1200m. Hydranty budou navrženy profilu DN80 se dv ma vývody. Celkem je na
projektovaném vodovodu navrženo 13 ks nadzemních hydrant , ozna eny jsou HN.
U podchod potok bude po ítáno s podzemními hydranty (kalníky) pro vypušt ní kalu
z nejnižších míst tras, u nejvyšších bod se vzdušníky. T chto armatur bude cca 7 ks.
Délky jednotlivých vodovodních ad jsou v následující tabulce, hydranty jsou uvedeny jako
požární nadzemní.
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B.2.4 Domovní vodovodní p ípojky - ve ejné ásti
Ve ejné ásti domovních p ípojek navazují p ímo na vodovodní ady, tyto ásti budou zahrnuty
do projektu v rámci žádosti o dotaci. Jejich sou ástí je navrtávací pas, šoup a zákopová
souprava s nezbytným vedením potrubí PE1“ až mimo zpevn né ásti komunikace. Tím
odpadne zbyte ný další zásah do již opravených povrch po provedených adech a umožní se
bezproblémové napojení soukromých ástí p ípojek.
Veškeré parcely dot ené jak ve ejnými, tak i soukromými ástmi p ípojek jsou ošet eny
souhlasy jejich majitel na situacích. Na ve ejné ásti p ípojek (navrt. pas, šoupátko, zemní
souprava) naváží ásti soukromé, které budou finan n v režii jednotlivých majitel
nemovitostí.
Poloha p ípojek je vyzna ena v situacích stavby, u p ípojek jsou kótami vyzna eny vzdálenosti
od hranic parcel, nebo pevných objekt . Hloubka p ípojek bude min. 1,3m pod stávajícím
povrchem terénu, na spádu samotné p ípojky nezáleží, nebo potrubí se vždy vlivem vysoké
rychlosti dob e propláchne. P ípojky z ve ejného vodovodu nebudou a ani nesmí být
propojovány se stávajícími zdroji vody, tedy se studnami, budou dovedeny do objektu bydlení,
opat eny vodom rnou soupravou a napojeny na domovní rozvod pitné vody. Odb r vody bude
zpoplatn n dle obecních tarif . Stávající zdroje mohou být využívány nap íklad pro zálivku,
domácí zví ectvo apod. P ípojky nemají ze zákona stanoveno ochranné pásmo, proto ani toto
není v situacích vyzna eno. Obecn však projektant v souladu se zvyklostmi doporu uje
ponechat u p ípojek pruh v ší i 3m (1,5m na každou stranu potrubí).
B4. P ipojení na technickou infrastrukturu
Napojení výtlaku V je navrženo na stávající vrt HHo1 u obecního ú adu. Výtlak vede spole n
s kabelovou p ípojkou a adem V1 a A až k navrženému vodojemu.
Kabelová p ípojka je navržena v soub hu s výtlakem. Napojení na el. energii bude provedeno
na sloupové vedení n. n. podél silnice. Dokumentace obsahuje souhlas s napojením VDJ na
vedení n.n. i se stavbou v ochranném pásmu podzemních i nadzemních vedení.
Koncový bod adu A je ukon en ve stani ení M2100 na parcele 1645 v majetku obce Dolní
Olešnice. Do budoucna lze uvažovat s propojením s dosud nerealizovaným vodovodním
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systémem obce Dolní Olešnice, který bude rovn ž ukon en na této parcele. Propojením by se
zvýšila zabezpe enost dodávky vody obyvatelstvu. Budoucí propojení tato dokumentace ne eší.
B5. Dopravní ešení
Trasy navržených sítí se nachází ve v tší ásti v okrajích obecních místních komunikací, nebo
pozemcích v soukromém vlastnictví. P i hloubení pom rn úzké stavební rýhy nedojde
k zásadnímu omezení pr jezdu po t chto komunikacích. Uzavírky pro dopravu se
nep edpokládají. Provoz dopravy na silnici první t ídy I/16 nebude nijak omezen. Navržené sít
tuto silnici k ižují pouze pomocí protlak . Protlaky pod komunikací I/16 budou provád ny ze
strany, užívání nemovitosti nijak neomezí, povrch vozovky ani krajnice nebude dot en.
Protlaky v komunikaci budou vždy provedeny s krytím minimáln 150cm nad vrcholem
ocelové chráni ky. Protlaky se nachází mezi km 152,70 až 154,45.
P ípadná omezení na místních cestách projedná v p edstihu provád cí firma s obcí a majiteli
p ilehlých objekt bydlení.
B6. ešení vegetace a terénních úprav
Stavba se vegetace nedotkne, ne eší se. Trasa je vedena tak, aby se strom vyhnula, v etn
vzrostlých strom podle silnice.
B7. Popis vliv na životní prost edí
Po dobu výstavby dojde v ešené lokalit k p echodnému zhoršení životního prost edí vlivem
nutné stavební innosti, p edevším provozem zemních stroj a automobilové techniky p i
p evozu materiál a provád ní zemních prací. Po jejím dokon ení je vliv na ŽP a kvalitu
zásobení celého území vodou jednozna n kladný. D vodem je dlouhodob klesající stav vody
v soukromých zdrojích.
Stavba se nachází v ochranném pásmu t chto lesních parcel :
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P ímo dot ena je tedy pouze parcela lesní . 119/3 - majitel Lesy R. Je však v míst trasy
nezalesn na a využívána majiteli nemovitosti . ev. 39 jako nádvo í.
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B8. Ochrana obyvatelstva
Dokumentace ne eší, není t eba.
B9. Zásady organizace výstavby
S ohledem na to, že dosud není stanoven zhotovitel stavby, konkrétní rozsah za ízení staveništ
bude následn v dalším stupni stanoveno podle pot eb zhotovitele. Do asné objekty za ízení
staveništ si zajisti zhotovitel, v etn pot ebné dokumentace s popisem staveb, vyžadujících
ohlášeni a v etn všech pot ebných povoleni. ZS o rozm rech 40x25m je navrženo v t žišti
stavby na obecní parcele 871/4, s p íjezdem p es cestu po obecní parcele 963/3. ZS bude
provizorn oploceno. Na silnici I/16 žádná omezení nebudou a tedy ani dopravní zna ení není
t eba. V dob výstavby budou majitelé p edem seznámeni s omezením ze strany dodavatele
stavby a obecního ú adu, jako investora akce.
B10. Celkové vodohospodá ské ešení
Ve studii z roku 2019 bylo provedeno celkové vyhodnocení pot eb vody, minimálního
pot ebného obsahu vodojemu i nového vrtu, jako zdroje vody. Potrubní sí byla posouzena na
maximální hodinové množství a požární odb ry. Tato dokumentace pro ÚR je v souladu
s výsledky této studie.
B11. P echody potok
P echody potoka vodovodními ady se týkají t chto pozemkových parcel v majetku a
správ PLa HK:
1069/1 v k.ú. Horní Olešnice - ad A4, dl. 7m, A4-2, dl. 7m (podchody 1, 2)
1069/7 v k.ú. Horní Olešnice - ad A, délka dot ení 2m (podchod 3)
525/18 v k.ú. Prost ední Olešnice - ad A1, délka dot ení 8m (podchod 4)
P echod potoka vodovodní p ípojkou se týká této pozemkové parcely:
118/3 v k.ú. Prost ední Olešnice - VP71, délka dot ení 3m (podchod 5)
P echody potoka vodovodními ady se týkají t chto pozemkových parcel v majetku
soukromém:
1069/6 v k.ú. Horní Olešnice - ad A, délka dot ení 14m (podchod 3) – Linková Marcela
(podchod 3)
525/19 v k.ú. Prost ední Olešnice - ad A1, délka dot ení 4m (podchod 4) – Jirout Martin,
Stedra Ján (podchod 4)
3/4 v k.ú. Prost ední Olešnice - ad A1-2, délka dot ení 5m (podchod 4) – Nedomlelová Eva
(podchod 6)
181/7 v k.ú. Horní Olešnice - ad A4-2, délka dot ení 5m (podchod 3) – obec Horní Olešnice
(podchod 7)
P echody potoka vodovodními ady se týkají t chto pozemkových parcel v majetku a
správ Les
R:
529/1 v k.ú. Prost ední Olešnice – výtlak, ad A1, kabel, délka dot ení 8m (podchod 8)
a to v místech dle p ehledné situace a situací podrobných 1:1000. Na jednotlivá k ížení
vodote e jsou vypracovány situace s ozna ením profilu potrubí
Potrubí ad je navrženo provést vždy v hloubce min.1,20m pod niveletou dna pomocí
mikrotuneláže ( ízeného protlaku) s následným zp tným zatažením vodovodního potrubí do
vyvrtaného otvoru.
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Potrubí bude z vysokohustotního polyetylenu PE100RC, s ochrannou vrstvou se zvýšenou
odolností v i bodové zát ži a pomalému ší ení trhlin. Povrch je velmi hladký s vysokou
odolností proti poškrábání a dovoluje snadn jší manipulaci zvlášt u návinu. Potrubí odpovídá
SN EN 12 201. P edpokládá se použití potrubí v návinu.
Potrubí p ípojky bude uloženo do p ekopu, do chráni ky DN80, s krytím 60cm.
U p echodu .8 (Lesy R) bude vedení vodovodu a kabelu uloženo do p ekopu v ocelové
chráni ce.
K ížení potoka bude vždy opat eno signaliza nímu ty emi. Podchody potok budou ošet eny
smluvn s Povodím Labe.
P i provád ní stavebních prací v toku (podchod 8 - Lesy R) musí být p ijata taková opat ení,
aby bylo zabrán no zm n chemismu vodního prost edí (únik ropných a stavebních látek apod.)
v potoku a negativnímu dopadu na rostliny a živo ichy vázané na toto vodní prost edí. Musí
být provád na tak, aby bylo maximáln sníženo nebezpe í oslabení ekologicko-stabiliza ní
funkce. B ehy potoka budou po skon ení prací uvedeny do ádného stavu dle vyjád ení správce
toku. Na b ehu koryta vodního toku ani v jeho ochranném pásmu nebude skladován žádný
materiál nebo výkopek, který by byl odtud splaven. Bude zde maximáln omezeno pojížd ní
vozidel a stroj , tento prostor nebude využíván k jejich parkování. Budou provedena veškerá
opat ení k zamezení kontaminace povrchových vod ropnými látkami, stavebními hmotami i
zeminou.
Vrch chráni ky bude vždy minimáln 60cm pod úrovní stávajícího dna a tedy i pod horní úrovní
nové dlažby. Po dokon ení prací bude vyzván správce toku k fyzickému p evzetí.
P i realizaci budou dodrženy podmínky, citované ve vyjád ení správce toku ze dne 10.7. 2020:
- bude dodržena SN 752130
- vedení bude zabezpe eno proti poškození t žkou technikou do vzdálenosti 6m od b eh.
hrany
- chráni ky budou min. 0.70m pod stabilizovaným dnem, místo k ížení bude opevn no
ve dn i svazích kamenem do betonu v ší i min. 2m. B ehy budou zhutn ny. K ížení
bude provedeno tak, aby netvo ilo p ekážku plynulému odtoku vody, nebude zmenšen
pr to ný profil.
- nesmí dojít k poškození koryta ani jeho zne išt ní
- vlastník bude vykonávat povinnosti dle zákona o vodách . 254/2001Sb. v platném
zn ní
- do vydání stavebního povolení bude uzav ena úplatná smlouva o smlouv budoucí o
z ízení služebnosti
B12. Podchody silnice
Navržené sít (vodovodní ady) silnici I/16 k ižují kolmo pouze pomocí protlak a tedy žádné
zavírky se nep edpokládají. Protlaky se nachází mezi km 152,70 až 154,45.
. protl.
Profil
Délka
ad
Parcela
Katastr. území
Protlak 1 DN 200 - délka 13m A4-2-1 1008
Horní Olešnice
Protlak 2 DN 200 - délka 13m A4-2
1008
Horní Olešnice
Protlak 3 DN 200 - délka 13m A4-2
1008
Horní Olešnice
Protlak 4 - 2x DN 200 - délky 17m A2, V
1008
Horní Olešnice
Protlak 5 - 2x DN 200 - délky 13m A,V
494/2
Prost . Olešnice
Protlak 6 DN 200 - délka 13m A1
494/1
Prost . Olešnice
Protlak 7 DN 200 - délka 13m A1-2
494/1
Prost . Olešnice
Pozn. : Ozna ení protlaku koresponduje ve zpráv a výkresu. Podélná uložení se nevyskytují.
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Podchody silnice budou ošet eny smluvn s SD. Do provedených chráni ek bude nasunuto
potrubí vodovodu a kanalizace na DISA objímkách a chráni ky na okrajích uzav eny
manžetami. Zásah do asfaltového krytu komunikace, ani její konstrukce nikde nebude. Termín
realizace bude s p edstihem oznámen SD HK.Po skon ení prací bude provedeno protokolární
p evzetí pozemk SD HK.
B13. Spln ní podmínek státních a krajských subjekt
S jednotlivými institucemi byla dokumentace projednána, uzav eny souhlasy, nebo smluvní
vztahy na základ p edložené projektové dokumentace. Za využití pozemk byly uhrazeny
stanovené poplatky, pop ípad byly provedeny geometrické plány, tvo ící sou ást budoucí
smlouvy o z ízení v cného b emene. U objekt pronajatých dalším subjekt m bude v dalším
stupni uzav ena dohoda o realizaci s t mito nájemci tak, aby nevznikly žádné škody.
B.14 Zásady požárn bezpe nostního ešení
Veškeré vodovodní ady jsou napojeny na navržený vodojem 100m3. Tento objem umožní
hasební zásah prakticky v kterémkoliv míst obce. Na vodovodu budou umíst ny požární
hydranty v souladu s l. 5. SN 730873. Umíst ní požárních hydrant bude takové, aby
hydranty byly dob e p ístupné, nebyly ohroženy p ípadným poškozením vozidly a technikou a
vzdálenost od objekt bydlení byla do 600m, p i emž max. vzdálenost mezi nimi byla max
1200m. Jejich umíst ní se tedy p edpokládá p edevším podél komunikace. Celkem je na
projektovaném vodovodu navrženo 11 ks nadzemních požárních hydrant , ozna eny jsou HN.
Budou navrženy profilu DN80 se dv ma vývody s p edsazeným sek ním šoup tem.
Tlak na hydrantech vzhledem k umíst nému vodojemu na kót 402/399 m n.m. spl uje
s rezervou požadovanou hodnotu statického p etlaku 0,2MPa ( l. 5.5. SN 73 0873)
Další, v dokumentaci navržené hydranty požárním ú el m neslouží, mají význam provozní
(odvzdušení a odkalení trasy, vypoušt ní,…) jsou ozna eny H. T chto hydrant je celkem 7 ks,
jejich po et se však m že m nit v závislosti na geodetickém dom ení terénu a z toho
vyplývajících provozních pot eb.
K vodojemu se nep edpokládá p íjezd požární techniky, proto stávající cesta nebude zpevn na.
V rámci provozu se po ítá pouze s p íjezdem malého osobního vozidla údržby.
Dna dokumentaci bylo vydáno souhlasné stanovisko HZS KHK.
B.15 Hygienické požadavky stavby
Stavba vodovodu nemá žádné hygienické požadavky, chlorování se eší na vodojemu.
B.16 Zásady ochrany stavby
Stavba nemá žádné požadavky na ochranu.
B.17 K ížení s plynovodem
V obci Horní Olešnice není zaveden plynovod, obcí neprochází ani VTL plynovod.

B.18 K ížení s kabelovými vedeními
V obci Horní Olešnice se vyskytují podzemní kabelová vedení spole nosti CETIN a EZ
Distribuce.
CETIN zde má sí elektronických komunikací, jejichž poloha byla vyzna ena v situacích na
základ digitáln zaslané situace. P i stavb dojde ke st etu se sítí elektronických komunikací
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(dále jen „SEK“) spole nosti CETIN a.s. Stavebník nebo jím pov ená t etí osoba je povinen
ídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou sou ástí Vyjád ení
spole nosti CETIN k této dokumentaci. Pro další stupe projektové dokumentace dojde ke
geodetickému zam ení území a zp esn ní polohy navržených vedení tak, aby došlo
k minimalizaci soub h vodovodu s „SEK“. Dokumentace bude p ed vydáním stavebního
povolení zaslána spole nosti CETIN k odsouhlasení.
Podobné principy budou použity i u kabelových vedení spole nosti EZ Distribuce. Od ní je
vydán jak souhlas s projektovou dokumentací, tak i souhlas s inností v ochranném pásmu
vedení a umíst ním stavby v ochranném pásmu vedení. Napojení vodojemu je ošet eno
smlouvou o smlouv budoucí o p ipojení el. za ízení k distribu ní soustav .
V situa ních výkresech jsou zakresleny trasy všech podzemních i nadzemních kabelových
vedení, zaslané jejich správci elektronicky. Vzhledem k m ítku zde nejsou zakreslena jejich
ochranná pásma, nebo by situace byla po jejich zákresu zcela nep ehledná.
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