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B 1 .  P O P I S  Ú Z E M Í  S T A V B Y   

    

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, soulad navrhované 
stavby s charakterem území a zastavěnost území 
 stavební pozemek (soustava stavebních pozemků) zaujímající plochu cca 4,6134 ha 
je nezastavěný s výjimkou realizací dvou RD na pozemcích (872/10 RD a 872/8) a 
(868/15RD a 868/12).  Tyto domky jsou dopravně napojeny v tuto chvíli provizorní 
komunikací vedoucí ve stopě navrhované Větve "A" (MO 1 - 10,5/4,5/30) stavebního objektu 
SO 822 - komunikace.  
 Zbývající část stavebního pozemku je územím po proběhlé technické a biologické 
rekultivaci skládky Dalovice realizované na základě pravomocných stavebních povolení. 
Jednalo se o asanaci prostoru bývalého hliníku cihelny formou ukládání po vrstvách o 
mocnosti 25 cm hutněných zásypů z inertních materiálů dle projektových dokumentací ing. 
Cyrila Mikyšky, AŽP, listopad 1998, hutnění na projekty požadovanou hodnotu 92% 
maximální objemové hmotnosti dle Ps . 
 Řešené území je velmi mírně svažité cca 1,8% od jihu k severu od nadmořské výšky 
269,90 po 264,60 m Balt po vyrovnání. 

Jižně od řešeného území je prostor, který je stále využíván pro zařízení přípravy 
stavebních hmot ze stavební suti. Jedná se dle klasifikace územního plánu o rozvojovou 
plochu RP 6a, která se po své asanaci stane součástí obytné zástavby rodinnými domy 
(předpokládaná 2.etapa výstavby RD v lokalitě Dalovice). 

 
b)  údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní slouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 

stavba Dopravní a technická infrastruktura 1.etapy výstavby RD v lokalitě Dalovice 
je v plném souladu s Rozhodnutím – územní rozhodnutí vydané Magistrátem města Mladá 
Boleslav, odborem stavební a rozvoj města, oddělením stavebního úřadu, Komenského 
náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav, spis.zn.: OStRM/60539/2017/EvSch, Č.J. 
12410/2018/SÚ/EvSch, vyřizuje Evžen Schreider, 326715612, dne 5.3.2018. 
 

 
c)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 
změnu užívání stavby, 

  stavba Dopravní a technická infrastruktura 1.etapy výstavby RD v lokalitě Dalovice 
je v plném souladu s územním plánem Dalovice, zpracovatel KA*KA, ing. František Kačírek, 
r. 2011. 
 
d)  informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 

nebylo žádáno o vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území pro stavbu Dopravní a technická infrastruktura 1.etapy výstavby RD 
v lokalitě Dalovice 
 
e)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 

v současné době probíhá projednávání této dokumentace s příslušnými dotčenými 
orgány a organizacemi, případné náměty a připomínky budou zapracovány do čistopisu PD. 
 
f)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů, informace o tom, zda a v jakých částech 
dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 
, 
f1- hydrogeologický posudek pro zasakování srážkových vod do půdních vrstev  
vypracovaný firmou ECO-GEO RNDr. Miroslav Pivrnec, Rohliny 48, Mírová pod Kozákovem,  
červenec 2016 : 
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- v posuzovaném prostoru byl kvartérní pokryv tvořen v minulosti relativně mocnými polohami 
fluviálních písčitých štěrků pleistocénních vysokých teras Jizery, které se nacházely pod 
svrchní vrstvou sprašových hlín. Tyto sedimenty však byly v minulosti z velké části odtěženy 
a nahryzeny navážkami. Svrchní část tvoří slínovce teplického souvrství. 
- severně od posuzovaného prostoru štěrkopískové terasy již chybí a kvartérní pokryv tvoří 
pouze sprašové hlíny a deluviální jílovité sedimenty. Svrchní část podloží opět tvoří slínovce 
teplického souvrství. 
- vsakování doporučuji provést v severní části prostoru v navážkách charakteru hlinitého 
štěrku, které byly zastiženy do hloubky cca 5m. 
- na vzorcích zeminy této vrstvy ze sondy JD-1 byl zjištěn koeficient vsaku 5,2 x 10-6ms-1 a 
8,9 x 10-6ms-1. Vzhledem k možné variabilitě složení navážky doporučuji na stranu 
bezpečnosti použít pro výpočet hodnotu koeficientu vsaku 5 x 10-6ms-1. 
- vzhledem ke zjištěním podmínkám lze, při dodržení podmínek uvedených v odstavci 7, str. 
8,9, a 10 uvedeného hydrogeologického posudku ( posudek je součástí předkládané 
dokumentace), likvidovat srážkové vody z plánované stavby místních komunikací a přilehlých 
ploch zasakováním do půdních vrstev.  

 
f2- hodnocení podloží pro realizaci SO - 822 dle Geotechnického průzkumu podloží 
komunikací, vyhotoveného společností RADON EXPRES s.r.o., Příbram, ičo:25062824, 
18.11.2016, řešitelé Martin Jech, ing. Petr Kareš (gsm 602 366662) : 
 
- v úrovni aktivní zóny v celé ploše řešeného území se nacházejí horizontálně i vertikálně 
nesourodé hlinito - písčité až hlinito- štěrkovité navážky, které lze dle kritérií ČSN 73 6133 
hodnotit jako podmínečně vhodné pro aktivní zónu komunikací. Primární nevhodnost 
nesourodých navážek pro aktivní zónu komunikací je kompenzována jejich vesměs 
štěrkovitým charakterem a relativně vysokým stupněm konsolidace. 
- prostředí navážek, které jsou v prostoru navržených komunikací deponované, považujeme 
za konsolidované. Vzhledem k deseliletému časovému úseku mezi uložením zemin a 
plánovanou stavbou, nepředpokládáme žádné další výrazné sedání a konsolidaci zemin. 
- pokud se v úrovni aktivní zóny budou vyskytovat materiály zcela nevhodné (organické 
materiály, vysoce plastické jíly, atd.) bude nutné je odstranit a nahradit zeminami vhodnými. 
Povrch pláně musí být dohutněn na svoji maximální objemovou hmotnost. Obdobně bude 
třeba postupovat v případě použití vytěžených zemin pro zpětné zásypy, případně násypy. 
- kvalita hutnění musí být průběžně ověřována zatěžovacími zkouškami dle kritérií ČSN 72 
1006 "Kontrola zhutnění zemin a sypanin". 
- veškeré výkopové práce doporučujeme provádět v klimaticky příhodném období s minimem 
srážek, tím se minimalizují možné přítoky infiltrujících srážkových vod do výkopů. 
Upozorňujeme, že klimatické podmínky v době provádění zemních prací budou mít zásadní 
vliv na geotechnické vlastnosti aktivní zóny a použitelnost vytěžených zemin pro zpětné 
zásypy a násypy. 
- při provádění zemních prací a úpravě aktivní zóny doporučujeme stálý geotechnický dozor, 
který při výskytu nevhodných zemin operativně navrhne způsob sanace.  

Upozornění : pro jednotlivé RD musí jejich stavebník pořídit průzkum radonového 
rizika a jeho projektant na základě vyhodnocení průzkumu navrhnout případná protiradonová 
opatření. 

Přehled výsledků IGP u jednotlivých sond : 
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g) ochrana území podle jiných právních předpisů, 

 
území (pozemky) určené pro stavbu není chráněno dle jiných právních předpisů  
 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod., 
 

poloha stavby leží mimo záplavová území. Na základě studia archivních podkladů a 
zpráv v archivu Geofondu Praha, můžeme konstatovat, že se v daném území nenachází 
žádné poddolované území. V daném území a v jeho blízkosti není evidováno žádné sesuvné, 
nebo potenciálně sesuvné území.  

V zájmovém prostoru se podle registru Geofondu Praha nenachází žádné ložisko 
nerostných surovin. 

 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
 

provádění stavby může, vlivem zvýšené prašnosti a hlučnosti, představovat dočasné 
narušení pohody prostředí, odstupové vzdálenosti od stávající obytné zástavby jsou 
dostatečně velké. Zvýšená prašnost a hlučnost se dají eliminovat vhodnými technologickými 
postupy a dobrou organizací práce, která bude probíhat pouze v denních hodinách.     
 Veškerý odpad ze stavební činnosti bude likvidován řádným způsoben odvozem na 
řízené skládky. V případě znečištění navazujících veřejných komunikací v přilehlé části obce 
Dalovice při staveništní dopravě bude zajištěno jejich průběžné čištění. Nehrozí nebezpečí 
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významného zhoršení nebo ohrožení jakosti podzemní vody na lokalitě a jejím blízkém okolí.  
Po dobu realizace stavby bude nutné dočasně při realizaci napojovacích míst pro SO 827.1 - 
vodovod a 827.3 - splašková kanalizace částečně omezit převážně osobní automobilovou 
dopravu na místní obslužné komunikaci na pozemku par.č.80 a parc.č.133 k.ú. Dalovice 
(dočasné zábory). Rozsah omezení bude zkonzultován s  PČR v rámci POV a DIR, který 
bude zpracován v dalším stupni projektu. Veškerý použitý stavební materiál bude zdravotně 
nezávadný. Při provozu nové soustavy stavebních objektů (staveb ) dopravní a technické 
infrastruktury nebudou vznikat žádné škodlivé látky, splaškové vody budou odkanalizovány 
do veřejných stok a jimi na příslušnou ČOV. Dešťové vody budou zasakovány ve 
vsakovacích objektech v místě dané lokality. Vliv stavby na odtokové poměry v území tedy 
nebude negativní.                                                                                                 

Nárůst dopravních intenzit na přístupových trasách místních obslužných komunikací 
bude ve srovnání se současným stavem malý, v budoucnu se v souladu s územním plánem 
uvažuje napojení na přeložku - obchvat silnice II/259, což povede ke snížení dopravní zátěže 
komunikací v obci.  
 . 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
 

požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin dle vyhl.č.189/2013 Sb. nejsou. 
    

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa, 
 

požadavky na zábory ZPF trvalé celkem jsou 7379,6 m2, tyto požadavky stavebník 
vypořádal na základě Rozhodnutí – územní rozhodnutí, vydaného Magistrátem města Mladá 
Boleslav, odborem stavebním a rozvoje města, oddělením stavebního úřadu, Komenského 
náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav, spis.zn.: OStRM/60539/2017/EvSch, Č.J. 
12410/2018/SÚ/EvSch, vyřizuje Evžen Schreider, 326715612, dne 5.3.2018. 

 
požadavky na zábory pozemků určených k plnění funkce lesa nejsou. 

 
l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

 
napojení soustavy staveb (stavebních objektů) dopravní a technické infrastruktury 1. 

etapy výstavby RD rodinný dům je dopravně na stávající místní obslužnou dvoupruhovou 
komunikaci na pozemku parc.č. 80, vlastníkem této komunikace je obec Dalovice.  

Napojení na technickou infrastrukturu – veřejnou splaškovou kanalizaci, veřejný 
vodovod,  je řešeno stavebními objekty SO 827.1 a SO 827.3, napojovací body jsou na 
pozemku parc.č.138/1 a parc.č.80 v k.ú. Dalovice , napojení na distribuční síť ČEZ je řešeno 
stavebním objektem SO 828.1 v místě za tím účelem posilované sloupové trafostanice na 
pozemku parc.č.139. Připojení je provedeno z rozvaděče na sekundární straně 
transformátoru po výměně stávajícího transformátoru 22/0,4kV-250kVA za nový o výkonu 
630 kVA. Veřejné osvětlení SO 828.2 bude mít spínací bod ve společném pilíři s pojistkovou 
rozpojovací skříní u pozemku parc.č.868/22. Kabelové vedení pro VO bude uloženo společně 
s vedením NN 0,4kV ve vzdálenosti 0,6 m od nových hranic pozemků pro výstavbu RD. 

Napojení optické sítě v rámci SO 828.3 – vedení slaboproudé je navrženo bezdrátově 
ze stožáru pro příjem signálu bezdrátové sítě u vjezdu na pozemek parc.č.872/12 
v k.ú.Dalovice. V pilíři, kde je umístěna pojistková skříň a elektroměrový rozvaděč bude 
instalován také rozvaděč pro optickou síť s ozn. R-SLP.  

Druhý způsob připojení je řešen ze stávajícího optického rozvodu datové sítě CETIN. 
Bod napojení je navržen u napojení komunikace obytné lokality na veřejnou komunikaci obce 
Dalovice. Vlastní způsob napojení a rozvod optických vláken bude řešen dodavatelem sítě 
CETIN.  

Pro uložení optických vláken budou použity zafukovací multitrubičky, které budou 
vedeny z rozvaděče optické sítě až do jednotlivých objektů RD. D 
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Návrh stavby je uzpůsoben pro její budoucí užívání osobami se sníženou schopností 
pohybu a orientace. Budou vytvořeny umělé vodící linie – sadová obruba přečnívající úroveň 
komunikace pro pěší o 6 cm. Materiál použitý pro hmatové úpravy nesmí být na 
komunikacích použitý k jiným účelům. Hmatové prvky musí být vždy hmatově a vizuálně 
kontrastní vůči svému okolí. Zde bude užito červené reliéfní dlažby s výstupky, jež bude 
dostatečně kontrastní.  

Návrh respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Materiály užívané při stavební úpravách pro nevidomé a slabozraké musí odpovídat nařízení 
vlády 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a z 
něj vyplývající Technické návody TZÚS pro materiály a zařízení užívané k realizaci 
bezbariérových úprav (TN TZÚS 12.03.04.-.06)  

Navržena jsou 3 kolmá parkovací pro imobilní občany. 
 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

stavba nevyvolává podmiňující, vyvolané a související investice.  
 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 
 
             parc.č.  80,139, 868/14, 868/17, 862/2, 868/52, 868/54, 868/36, 868/3, 868/35, 871/10, 871/8,  
872/13, 868/13, 868/11, 138/1, 138/5,  
863, 868/16,  868/53, 862/1, 864/1  v k.ú. Dalovice u Mladé Boleslavi. 
 
 INFORMATIVNĚ pozemky pro výstavbu RD : 
 
001 – pozemek se stávajícím RD dle KN par.č.872/10 + 872/8 
002 -     872/7 
003 -    872/12 + 871/9 
004 -    868/47 
005 -    868/46 
006 -    868/30 + 868/45 
007 – pozemek se stávajícím RD 868/15 + 868/12 
008 -    868/19 
009 -    868/20 
010 -    868/21 
011 -    868/5 
012 -    868/31 + 868/44 
013 -    868/49 
014 -    868/48 
015 -    868/51 
016 -    868/42 
017 -    868/41 + 868/32 
018 -    868/33 
019 -    868/24 + 862/6 
020 -    868/23 + 862/7 
021 -    868/22 + 862/8 
023 -    862/4 
024 -    862/5 + 868/28 
025 -    868/25 
026 -    868/34 + 868/40 
027 -    868/43 
028 -    868/50 
029 -    868/39 
030 -    868/38 + 868/27 
031 -    868/26 
032 -    864/4 + 868/29 
033 -    864/3 
034 -    864/2       
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o) seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
, 

provizorní napojení dvou pilotních RD na parc.č. 868/15 a 872/10, ochranné pásmo 
1,0 m od vnější stěny krajního vodiče na obě strany vedení, bude po realizaci SO 828.1 
odpojeno od distribuční soustavy ČEZ, po dobu realizace stavby je nutné vedení vytyčit a 
postupovat s patřičnou opatrností, 

trubní vedení vodovodu LT 70 vybudované pro zásobování pitnou vodou dvou 
pilotních RD na parc.č. 868/15 a 872/10 , ochranné pásmo 1,5 m od stěny trubního vedení na 
obě strany vedení, 

splašková kanalizace DN 250 vybudovaná pro odkanalizování dvou pilotních RD na 
parc.č. 868/15 a 872/10, ochranné pásmo 1,5 m od vnější stěny trouby na obě strany vedení 

Tyto sítě a jejich ochranná pásma budou dotčena výstavbou - stanou se součástí 
technické infrastruktury. 

Seznam pozemků, na kterých vzniknou výše uvedená ochranná pásma inženýrských 
sítí a vedení dle KN : 

80, 138/1, 138/5, 139, 862/2, 868/3, 868/4, 868/11, 868/14, 868/17, 868/35, 868/36, 
868/52, 868/54. 

 
V prostoru jihovýchodně a severovýchodně od řešeného území je ochranné pásmo 

vzdušného vedení 22 kV, 7,0 m od krajního vodiče na obě strany vedení, do řešeného území 
toto ochranného pásmo nezasahuje. 
 Řešené území je v dotyku s ochranným pásmem stávající sloupové trafostanice 250 
kVA na pozemku parc.č.139, k.ú. Dalovice. 
 Napojení na stávající inženýrské sítě s ochrannými pásmy : 

Před započetím zemních prací bude provedeno vytyčeních všech stávajících 
podzemních inženýrských sítí a vedení a postupováno bude dle stanovisek a vyjádření jejich 
správců. Budou provedeny úpravy na těchto sítích dle požadavků jejich správců. 
 
 Jiná a další ochranná pásma nejsou ve chvíli zpracování této dokumentace známa. 
 

 
 

B 2 .  C E L K O V Ý  P O P I S  S T A V B Y  

 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 

 stavba jako soubor stavebních objektů bude zajišťovat funkci dopravního napojení na 
veřejnou komunikační síť a napojení na veřejnou technickou infrastrukturu pro výstavbu 
1.etapy se 34 RD v lokalitě Dalovice. 
 
SO 822 - dopravní infrastruktura (komunikace) : 
 

tento stavební objekt (stavba) zajišťuje dopravní obsluhu a dopravní napojení lokality 
1.etapy výstavby RD na veřejnou komunikační síť stávajících místních komunikací obce 
Dalovice v souladu s územním plánem, v budoucnu s možností napojení na výhledovou 
přeložku (obchvat) silnice II/259. Nový systém komunikací napojující lokalitu 1.etapy výstavby 
je navržen v souladu s vydaným ROZHODNUTÍM  ( územní rozhodnutí, vydané Magistrátem 
města Mladá Boleslav, odborem stavebním a rozvoje města, oddělením stavebního úřadu, 
Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav, spis.zn.: OStRM/60539/2017/EvSch, Č.J. 
12410/2018/SÚ/EvSch, vyřizuje Evžen Schreider, 326715612, dne 5.3.2018 ) .  

Dále stavební objekt „SO.822 – Komunikace“ zahrnuje návrh výstavby komunikací pro 
pěší i automobilovou dopravu, parkovacích stání, vjezdů, ploch pro vegetaci v nové lokalitě 
určené pro výstavbu rodinných domů (staveb pro individuální bydlení). Komunikace 
v zájmovém prostoru jsou rozděleny na 4 větve s označením A-D o celkové délce 851,96m. 
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Uliční prostor na větvi B v km 0,000 – 0,065 je řešen jako místní dvoupruhová 
obousměrná komunikace s jednostranně přiléhající komunikací pro pěší. Ostatní větve jsou 
navrženy jako obytná zóna. Dále je  v lokalitě navrženo 12 kolmých a 17 podélných 
parkovacích stání. 3 kolmá parkovací stání jsou navržena pro vozidla osob se sníženou 
schopností pohybu. 

Plochy komunikací pro automobilovou dopravu funkční skupiny C jsou navrženy 
s krytem z asfaltového betonu. Plochy, komunikací v obytné zóně, komunikací pro pěší, 
parkovací stání a vjezdy s krytem ze zámkové dlažby. Podélná parkovací stání mají šíři 2,0m 
a délku 5,75m. Výhybny v místech vjezdů a umožňují vyhnutí osobního vozidla  a nákladního 
vozidla. Obratiště na konci navržených komunikací jsou navržena pro vozidlo pro svoz 
komunálního odpadu o dl. 9,8m. 

Komunikace pro automobilovou dopravu je navržena s příčným sklonem 2,5%. U 
ploch komunikací pro pěší a komunikací v obytné zóně bude jednostranný příčný sklon 2,0%. 
Okraje pojížděných ploch budou vymezeny silničními obrubami 15x25cm osazenými do lože 
a boční opěry z prostého betonu C 20/25 n XF3. 

Okraje komunikace pro pěší budou od prostoru zeleně odděleny betonovou zahradní 
obrubou 5x25cm osazenými do lože a boční opěry z prostého betonu C 20/25 n XF3. 
Zahradní obruba přečnívá úroveň komunikace pro pěší o 6 cm a vytváří tak vodící linii pro 
nevidomé a slabozraké. 
   
Větev B km 0,000 - 0,065 
Funkční skupina                     :           C 
Třída komunikace                  :           III - místní obslužná 
Návrhová kategorie                :           MO2 9,7/7,0/50 
Charakter komunikace           :           dvoupruhová 
Jiné charakteristiky                 :           intravilán 
Délka                                      :           0,065 km 
Dopravní napojení                  :           úrovňové, stykové, neřízené, dopravně rozlišené 
křižovatky           
  
Ostatní větve: 
Funkční skupina                     :           D1 
Třída komunikace                  :           IV – obytná zóna 
Charakter komunikace           :           jednopruhová 
Jiné charakteristiky                :           intravilán 
Délka                                      :           0,787 km 
Dopravní napojení                  :           úrovňové, stykové, neřízené, dopravně rozlišené 
křižovatky           
                                                            

Povrchové odvodnění je zajištěno svedením do uličních vpustí a následně do nově 
navržené dešťové kanalizace. 
  

Podpovrchové odvodnění je zajištěno příčným sklonem zemní pláně. Vzhledem 
k nevhodnosti podloží jsou navrhovány drenáže zaústěné do uličních vpustí. 
  
 
SO 827.1 - vodovod (technická infrastruktura , trubní vedení) 
 
 Nový systém vodovodních řadů řeší zásobování pitnou vodou navrženou zástavbu 
v Dalovicích u Mladé Boleslavi.  

Na vodovodní řady budou napojeny jednotlivé vodovodní přípojky na jednotlivé 
stavební parcely (není součástí této PD, povoleno v rámci ÚR).  

Jedná se o vodovodní řady, které budou sloužit pro zásobování domů pitnou vodou. 
Nejedná se o požární vodovod. Požární voda bude řešena v rámci projektů rodinných domů. 
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řad "A"  potrubí TLT DN80 C100  celková délka řadu  235,3 m, 
 
řad "B" potrubí TLT DN80 C100  celková délka řadu  240,90 m 
 
řad "C" potrubí TLT DN80 C100  celková délka řadu  74,7 m 
 
řad "D" potrubí TLT DN80 C100  celková délka řadu  93,40 m 
 
Řad "A"  je napojen na stávající veřejný vodovod v obci Dalovice na par.č.80 osazením T-
kusu se šoupětem Š80 na novém potrubí, řad "D" je napojen na stávající veřejný vodovod 
vybudovaný v předstihu pro RD na pozemcích s parc.č.872/10 a 868/15. Napojení je na 
par.č. 868/13. 
 
průměrná denní potřeba vody Qp = 12,29 m3/den =512,10l/hod = 0,142 l/s   
maximální denní potřeba vody je QD =Qp x 1,5 = 18,43 m3/den =768 l/hod =0,2131 l/s 
maximální hodinová potřeba vody je Qmax =QD x 1,8 = 33,17 m3/den = 1382 l/hod = 0,384 l/s 
 
 SO 827.3 - splašková kanalizace 
  
 tento stavební objekt řeší odvedení odpadních splaškových vod z navržené 1.etapy 
výstavby RD Dalovice jako gravitační systém jednotlivých stok oddílné splaškové kanalizace 
s napojením na stávající veřejnou kanalizaci v obci Dalovice. Na splaškovou kanalizaci 
budou napojeny jednotlivé kanalizační přípojky z parcel (nejsou součástí PD, povoleny 
v rámci ÚR) 

Stoka „SA“  je napojena na stávající kanalizační síť KT 250 na pozemku 
parc.č.868/11 do stávající revizní šachty Š7434 jádrovým vrtáním do šachtového dna. 
 Stoka „SB“ je napojena na stoku „SA“ do revizní šachty SŠ 2. 

Stoka „SC“  je napojena na stávající kanalizační síť KT 250 na pozemku 
parc.č.868/11 do stávající revizní šachty Š7436 jádrovým vrtáním do šachtového dna. 
 
stoka "SA" potrubí KT DN 250  celková délka stoky  337,2 m 
 
stoka "SB" potrubí KT DN 250  celková délka stoky  154,9 m 
 
stoka "SC" potrubí KT DN250  celková délka stoky  96,0 m 
 
 
 SO 827.4 - dešťová kanalizace a vsaky 
 
 tento stavební objekt řeší odvodnění stavby (stavebního objektu) SO 822 - 
komunikací. (Odvodnění jednotlivých stavebních parcel musí řešit jednotlivý stavebníci v 
souladu s §21 odst(2) vyhl.č.501/2006 Sb.) a v souladu s hydrologickým posudkem pro 
jednotlivé parcely ( v současné době je k dispozici pouze hydrologický posudek pro 
odvodnění stavby SO 822).  
 Likvidace dešťových vod je řešena jako systém vsakovacích zařízení ( dvě 
zasakovací galerie ) a dešťové gravitační kanalizace rozdělené do tří stok. 
 
stoka "DA" potrubí PVC QUANTUM SN12 DN250 celková délka stoky 220,80 m 
stoka „DA“ je napojena do vsakovací galerie č.1. 
 
stoka "DB" potrubí PVC QUANTUM SN12 DN250 celková délka stoky 234,60 m 
stoka „DB“ je napojena na stoku „DA“. 
 
stoka "DC" potrubí PVC QUANTUM SN12 DN250 celková délka stoky 187,20 m, 
stoka „DC“ je napojena do vsakovací galerie č.2. 
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vsakovací galerie č.1                                     plocha vsaku 155,23 m2, objem vsaku 98,40 m3 

stavební rozměr 19,26* 8,06* 0,66m 
vsakovací galerie č.2     plocha vsaku 64,0 m2, objem vsaku 40,00 m3 
stavební rozměr 20,06* 3,26* 0,66m 
 
 SO 828.1 - vedení kabelové silnoproudé NN 
 
 tento stavební objekt řeší napojení 1.etapy výstavby RD na stávající distribuční síť 
el.energie. Připojení lokality bude provedeno z rozvaděče na sekundární straně 
transformátoru po výměně stávajícího transformátoru 22/0,4kV-250kVA za nový o výkonu 
630 kVA na pozemku p.č. 139 ve vlastnictví obce. 
 Vedení bude provedeno podzemními kabely NN 0,4kV AYKY 3x240 +120.  
Na kabelové trase bude osazeno několik pojistkových rozpojovacích skříní RIS, které umožní 
rozložení zátěže.  
 Na hranicích pozemků jednotlivých RD budou vybudovány pilíře s přípojkovou a 
elektroměrovou skříní (rozvaděči), převážně jsou navrženy sdružené pilíře pro dva sousední 
RD.  V lokalitě je dle podkladů předaných stavebníkem uvažováno se dvěma RD s hlavním 
jističem před elektroměrem o jmenovité hodnotě 32A - charakteristika B, pro 25 RD je 
uvažováno s hlavním jističem před elektroměrem o jmenovité hodnotě 40A - charakteristika 
B, pro 7 RD je uvažováno s hlavním jističem před elektroměrem o jmenovité hodnotě 50A - 
charakteristika B. 
 
 SO 828.2        Veřejné osvětlení 
 
 tento stavební objekt řeší vybudování nové osvětlovací soustavy pro objekt CO 822 - 
komunikace. Spínací bod pro novou osvětlovací soustavu bude ve společném pilíři s 
pojistkovou rozpojovací skříní u pozemku č.021. Kabelové napájecí  podzemní vedení pro 
veřejné osvětlení bude položeno převážně souběžně s kabely NN 0,4kV.  
Osvětlovací soustava bude mít 45  čtyřmetrových stožárů s LED světlomety. Spínání nového 
veřejného osvětlení bude provedeno ve spínacím bodě čidlem intenzity osvětlení. 
 
 SO 828.3 Vedení slaboproudé - optické kabely 
 
 tento stavební objekt řeší připojení 1.etapy výstavby RD v lokalitě Dalovice 
bezdrátovým vedením k přijímači na stožáru umístěném vedle vjezdu na pozemek č.003. V 
pilíři, kde je umístěna pojistková skříň a elektroměrový rozvaděč bude instalován také 
rozvaděč pro optickou síť s označením R-SLP. Optická síť bude vedena zafukovacími 
multitrubičkami v zemi v hloubce cca 1,0 m k jednotlivým RD odbočkami multitube. 
 
 SO 823 Vegetace a sadové úpravy  2123,54 m2 , 37 stromů. 
  

B.2.3. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
urbanistické řešení - jedná se o vybudování základní komunikační sítě umožňující 

napojení 1.etapy výstavby RD na veřejnou komunikační síť, tím pádem i umožňující dopravní 
obsluhu. Zásady vedení a koncepce skeletu komunikační sítě jsou plně v souladu s územním 
plánem obce. Charakter plošné stavby nemá kompoziční prostorové nároky. 

 
b)  architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení, 

 hmotové a architektonické řešení souboru stavebních objektů (staveb) dopravní a 
technické infrastruktury je podřízeno ryze svému plně funkčnímu využití a stavební objekty 
(stavby) nemají a nemohou vytvářet kompozice tvarů. Dopravní infrastruktura je ryze plošnou 
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stavbou ve svém konečném působení, technická infrastruktura je převážně podzemní 
stavbou.  
 Materiálové řešení komunikací je podřízeno hierarchii zatřídění komunikací - 
komunikace funkční skupiny C - místní obslužné jsou navrženy s krytem asfaltobetonovým, 
komunikace funkční skupiny D jsou navrženy jako obytná zóna  s krytem v zámkové dlažbě. 
Taktéž komunikace pro pěší ( chodníky) přidružené k místní obslužné komunikaci jsou s 
povrchem ze zámkové dlažby.  
 Barevnost zámkové dlažby je navržena s ohledem na vyhl.č.398/2009 Sb. a nařízení 
vlády 163/2002 Sb., kdy jsou barevně a svým povrchem zvýrazněny vodící linie, varovné a 
signální pásy (navržena je barva cihlově červená) a barevně je vyjádřena i odlišná funkce 
komunikací. Pojížděné komunikace v obytné zóně mají navrženou barvu okrovou v kameni 
"H" , vjezdy a výhybny mají navrženou barvu červenou v kameni "H", komunikace pro pěší 
mají navrženou barvu pískově žlutou nebo okrovou v kameni Klasik ( formát obdélníku 10/20 
cm), parkoviště a parkovací stání mají barvu šedou v kameni "H".  
 

 
B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 

 Návrh stavby - stavebního objektu SO 822 je uzpůsoben budoucímu užívání osobami 
se sníženou schopností pohybu a orientace dle vyhl.č.398/2009 O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
 Navrženy jsou vedle přirozených vodících linií /stěny oplocení stěny budov...) umělé 
vodící linie - sadová obruba přečnívající úroveň komunikace pro pěší o min 6 cm. V místech 
přerušení přirozené vodicí linie v délce větší jak 6,00 m, jsou navrženy umělé vodící linie. 
Materiál použitý pro hmatové úpravy nesmí být v komunikacích použitý k jiným účelům. 
Hmatové prvky musí být vždy hmatově povrchem a vizuálně barevností kontrastní vůči 
okolním povrchům. Zde je uvažováno s použitím dlažby s výstupky v červené barvě v 
souladu s nařízením vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky a z něj vyplývající Technické návody TZÚS pro materiály a 
zařízení užívané k realizaci bezbariérových úprav (TN TZÚS 12.03.04.-06). 
 Na vodící linie navazují tzv. signální pásy, které upozorňují na změny směru, signální 
pásy mají min. šířku 80 cm, délku min 1,5 m a stejně jako umělé vodící linie jsou z dlažby s 
výstupky a v barevném kontrastu dle vhl.č.163/2002 Sb. 
 Nebezpečné nebo nepřístupné prostory (styk chodníku a jízdního pásu s obrubníkem 
nižším než 8 cm v místech přechodů, v místech pro přecházení, výjezdy vedené přes 
chodník jsou označeny varovným pásem v šířce min 40 cm v úpravě vodící linie dle 
vyhl.č.163/2002 Sb. 
 Komunikace v obytné zóně a komunikace pro pěší jsou navrženy s max.příčným 
sklonem do 2%, podélný sklon nepřekračuje rovněž 2%. 
 V navržených parkovacích stáních jsou 3 kolmá parkovací stání pro vozidla osob se 
sníženou schopností pohybu. 

 
B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba bude provedena a provozována tak, aby splňovala ustanovení §26 odstavce 1 
vyhl. 137/1998 Sb. a podmínky kolaudačního rozhodnutí. 

Veškerá zařízení, která budou instalována v rámci nově navrhovaných objektů, budou 
opatřena všemi patřičnými vývěskami, které budou uživatele informovat o nutných opatřeních 
v případě jejich použití k zabránění nebezpečí úrazu.  
 Hluk spojený s provozem objektů -vlastní nově navrhované stavební a inženýrské 
objekty nejsou zdrojem hluku, který by nepříznivě ovlivňoval okolí. Zdrojem hluku je však 
provoz osobní automobilové dopravy, který se ovšem bude projevovat pouze nárazově v 
ranních hodinách a odpoledních časech s nástupem obyvatel na jejich pracoviště a bude 
regulován povolenou rychlostí v obytné zóně na max 20 km/hod. 



Dopravní a technická infrastruktura 1.etapy výstavby RD v lokalitě Dalovice 
dokumentace pro vydání stavebního povolení dle přílohy č.12 vyhl.č.405/2017 Sb.                      -  B. Souhrnná technická zpráva                                           
strana 15 (celkem 38) 

 

 Stavba bude užívána na základě kolaudačního souhlasu dle §122 SZ v platném 
znění, stavebník bude bezpečnost užívání stavby zajišťovat pravidelnými revizemi 
oprávněnými institucemi, které se budou týkat především elektrotechniky veřejného osvětlení 
a dalších dle zvláštních právních předpisů –viz §119 SZ č.183/2006 Sb. ve znění novely 
č.350/2011 Sb.Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat 
příslušným závazným ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a 
bezpečnostní atesty. Dodavatel stavby doloží tyto materiály při kolaudaci. Materiály a výrobky 
pro stavbu musí vyhovovat ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. 
 

 B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB 

 
SO 822 - komunikace (dopravní infrastruktura ) 
 tento stavební objekt ( stavba) zajišťuje dopravní obsluhu a dopravní napojení lokality 
1.etapy výstavby RD na veřejnou komunikační síť - síť stávajících místních komunikací obce 
Dalovice v souladu s územním plánem, v budoucnu s možností napojení na výhledovou 
přeložku (obchvat) silnice II/259.  
 Nový systém komunikací napojující lokalitu 1.etapy výstavby je navržen ve dvou 
funkčních skupinách : 
funkční skupina C : 
- dvoupruhová obousměrná komunikace s jednostranně přiléhajícím chodníkem tř.III - místní 
obslužná (v dalších částech dokumentace je popisována jako větev "B" systému komunikací) 
 délka 65 m návrhové kategorie MO2 9,7/7,0/50 
 plocha 928,5 m2, s povrchem z asfaltového betonu, 
s přidruženým chodníkem v zámkové dlažbě, od jízdních pruhů je chodník oddělen pásem 
zeleně o šířce 1,5 m. 
 
funkční skupina D1 : 
- jednopruhové komunikace s výhybnami v obytné zóně tř.IV (v dalších částech dokumentace 
jsou popisovány jako větve "A", "C" a "D" systému komunikací) 
 délka 787 m 
 plocha 4133 m2, s povrchem v zámkové dlažbě 
 s integrovanými podélnými stáními o ploše 226 m2 v zámkové dlažbě 
  
Komunikace pro automobilovou dopravu jsou navrženy s příčným sklonem 2,5%, 
komunikace pro pěší s příčným sklonem max 2,0%. V obytné zóně jsou navrženy výhybny 
umožňující vyhnutí osobního vozidla a nákladního vozidla skupiny N2, na koncích 
navržených komunikací jsou navržena obratiště pro otáčení vozidla pro svoz odpadu o dl.9,8 
m. 
Doprava v klidu : 
 dle §20 odst.5 a) vyhl.č.501/2006 Sb. jsou stavební pozemky vymezeny tak, aby na 
každém z nich bylo možné vyřešit umístění odstavného a parkovacího stání v rozsahu 
požadavku příslušné technické normy - ČSN 73 6110, při předpokládané celkové ploše RD 
nad 100 m2  (a s ohledem na splnění požadavku dle §21 odst.3 vyhl.č.501/2006 Sb.) se 
jedná o 2 stání / 1 domek. 
 Kromě toho jsou v území navržena další parkovací stání kolmá v počtu 12, z toho 3 
jsou určena občanům s pohybovým handicapem. Tato parkovací stání jsou v docházkové 
vzdálenosti do 300 m (dle §21 odst.1 vyhl.č.501/2006 Sb.) od vjezdů rodinných domků. Ve 
vnitřní části obytné zóny je pak navrženo 17 podélných parkovacích stání. Celkem je k 
dispozici 29 parkovacích míst na veřejných prostranstvích. 
  
 
SO 827.1 - vodovod (technická infrastruktura , trubní vedení) 
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 tento stavební objekt jako systém nových vodovodních řadů řeší zásobování 
navržené 1.etapy výstavby RD Dalovice pitnou vodou. Na veřejný vodovod se napojuje na 
vodovod vedený v komunikaci na pozemku parc.č.80 k.ú. Dalovice. Nejedná se o požární 
vodovod. 
 Napojení na stávající vodovod LT 80  bude Řad A  v bodě V1. V tomto místě bude 
proveden výřez, osazen T-kus se šoupětem Š80 na novém potrubí a odtud bude pokládáno 
nové vodovodní potrubí LT 80 do koncového bodu V5, kde bude osazen H80, který bude 
sloužit jako kalník. V bodě V4 bude osazen hydrant H80, který bude sloužit jako vzdušník.  
 Bude použito vodovodní potrubí a tvarovky z tvárné litiny DN 80 v souladu 
s technickými podmínkami Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 
Spojovací materiál – nerezová ocel, šrouby (max. dva závity nad matku, šrouby nerez A2, 
matice nerez A4), dvojitá izolační bandáž přírubových a závitových spojů na vodovodu a 
přípojkách. 
 Přírubové spoje v zemi budou provedeny pomocí nerezového spojovacího materiálu a 
spoje budou dvojnásobně obaleny IZOPLASTEM. 
 V místech lomů, popř. dalších hrdlových spojů budou ještě před tlakovou zkouškou 
vybudovány opěrné betonové bloky. Potrubí bude v místě kontaktu s opěrným blokem 
opatřeno ochrannou vrstvou z geotextílie. 
 V trase jsou navrženy lomy osy. Směrové lomy budou u úhlů do 5 stupňů provedeny 
vychýlením v hrdle trubky, větší úhly budou vyskládány z oblouků různých úhlů. U oblouků 
bude vždy vybetonován opěrný blok. Mezi tělesem bloku a vlastním tvarovkou potrubí bude 
vložena geotextílie.  
 Potrubí vodovodu LT 80 bude uloženo na urovnané lože o tl. 150mm. Potrubí bude 
ukládáno tak, aby celou svou spodní niveletou bylo uloženo na připraveném loži. Po 
směrovém a výškovém urovnání potrubí bude proveden obsyp tloušťky 300 mm nad vrchol 
potrubí. Na obsyp a lože bude použit tříděný štěrkopísek frakce max. 8 mm. Poté bude 
proveden zásyp rýhy se současným hutněním do pláně komunikace. Povrch pláně bude 
zhutněn dle požadavků projektu komunikace.  

Před zasypáním potrubí bude provedena tlaková zkouška, proplach a dezinfekce za 
účasti budoucího provozovatele. Dále bude potrubí před zásypem geodeticky zaměřeno dle 
metodiky provozovatele. Před uvedením potrubí do provozu bude odebrán vzorek vody a ten 
podroben zkrácenému laboratornímu rozboru. Teprve po jeho kladném vyhodnocení vůči 
požadavkům na pitnou vodu může být potrubí uvedeno do provozu.  
 
SO 827.3 - splašková kanalizace (technická infrastruktura , trubní vedení) 
 Nový systém splaškové kanalizace řeší odvedení odpadních splaškových vod 
z navržené  1.etapy výstavby RD v Dalovicích u Mladé Boleslavi. Jedná se oddílnou 
splaškovou kanalizaci. Dešťové vody z rodinných domů budou likvidovány v rámci 
jednotlivých parcel. 
 Na splaškovou kanalizaci budou napojeny jednotlivé kanalizační přípojky z parcel (viz. 
SO 827.2) 
 Celý systém je řešen jako gravitační.  
 Napojení na veřejnou kanalizační stoku KT250 bude na p.č. 868/11 do stávající 
revizní šachty STŠ1. Napojení bude provedeno jádrovým vrtáním do této šachty. Mezikruží 
bude vyplněno vysocerozpínavou maltou odolnou vůči agresivnímu prostředí (zušlechťující 
přísady, zrnitost menší než 3,5mm, zvětšení objemu více než 0,1%, odolná vůči prostředí pH 
5-10, vodotěsná podle DIN 1045, mrazu a solivzdorná, pevnost po 28 dnech cca 50 N/mm 2) 
a vně bude prostup po celém svém obvodu obetonován betonem tř. C12/15 pro prostředí X0. 
Od napojení bude pokládáno nové kanalizační potrubí KT DN 250 do koncové šachty SŠ9.  
Celková délka stoky je 337,2 m. 
 Stoka SB bude napojena na stoku SA do revizní šachty SŠ2. Od napojení bude 
pokládáno nové kanalizační potrubí KT DN 250 do koncové šachty SŠ12. Celková délka 
stoky je 162,6 m. 
 Stoka SC bude napojena na stávající kanalizační stoku KT 250 na p.č. 868/11 do 
stávající revizní šachty STŠ2. Napojení bude provedeno jádrovým vrtáním do této šachty. 
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Mezikruží bude vyplněno vysocerozpínavou maltou odolnou vůči agresivnímu prostředí 
(zušlechťující přísady, zrnitost menší než 3,5mm, zvětšení objemu více než 0,1%, odolná 
vůči prostředí pH 5-10, vodotěsná podle DIN 1045, mrazu a solivzdorná, pevnost po 28 
dnech cca 50 N/mm 2) a vně bude prostup po celém svém obvodu obetonován betonem tř. 
C12/15 pro prostředí X0. 
 Od napojení bude pokládáno nové kanalizační potrubí KT DN 250 do koncové šachty 
SŠ15. Celková délka stoky je 106,8 m. 
 Nové kanalizační šachty budou dodávány prefabrikované vnitřní průměr 1000mm, tl. 
stěny 120mm, prefabrikované dno PERFECT.  
 Vstupní šachty musí splňovat požadavky ČSN  EN 1917. Vstupní šachty jsou 
betonové prefabrikované,  skladebně navrženy z prvků: vyrovnávací prstenec, přechodová 
skruž nebo zákrytová deska, šachtová skruž, šachtové dno. Vstupní šachty DN 1000 mm o 
síle stěny základních prvků šachty (šachtová a přechodová skruž) min. 120 mm. Síla stěny 
šachtového dna je závislá na DN výtoku potrubí. Spoje šachet musí být navrženy jako 
vodotěsné. Spoj musí být tvořen elastomerovým těsněním dle ČSN EN 681-1. Jiný spoj se 
nedoporučuje ( viz. Národní dodatek ČSN EN 1917). Pevnost betonu, uváděná výrobcem 
nesmí být nižší než 40 MPa (N/mm2). Na šachtové skruže bude nasazena přechodová skruž 
s kapsovým stupadlem (zachování bezpečné průlezné šířky 600 mm) a poklop pro uzavření 
vstupní šachty.  V případech, kdy to hloubka šachty neumožňuje může být výjimečně místo 
přechodové skruže navržena zákrytová deska s kapsovým stupadlem. 
 Šachtové dno musí být navrženo jako kompaktní jednolitý prvek (monolit) v celé své 
struktuře,  a to jak korpus dna tak i kyneta. Šachtové dno bude vyrobeno z jedné betonové 
směsi jednotných parametrů a receptury. Sklon a úhlování žlabů v kynetě musí být plynulé po 
celé své délce. Do spádu potrubí 2% vč. se připouští svislé trubní přípojky (pevná součást 
šachtového dna) upravené dle požadovaného typu materiálu potrubí. U spádu potrubí nad 2 
% musí mít šachtové dno trubní přípojky automaticky nakloněno dle spádu kanalizačního 
potrubí. Sklon dna kynety bude odpovídat sklonu potrubí na přítoku a odtoku (případně 
průměrné hodnotě těchto sklonů).   
 Dílce, osazené na základech, musí být provedeny tak, aby jejich svislé zatížení bylo 
přenášeno přímo silou stěny dílce. Profily spojů mezi prefabrikovaným dílcem a plochou, na 
níž dosedá, musejí být schopné odolávat tlakům touto plochou vyvolaných. Dílce, zakončené 
hrdly, mají být použity pouze pro případy, kdy je líc desky zahlouben tak, aby je mohl 
pojmout. 
 Šachtové a přechodové skruže, zákrytové desky - veškeré výrobky musí splňovat 
požadavky ČSN EN 1917. Síla stěny šachtového a přechodového dílce min. 120 mm. 
Použitá betonová směs v pevnostní třídě C30/37 s vysokou odolností proti obrusu a 
agresivitě chemického prostředí dle stupně vlivu XF4 podle ČSN EN 206-1. Součástí výrobků  
je  pryžový těsnící  profil   odpovídající  svými  kvalitativními  vlastnostmi  ČSN EN 681-1 a 
stupadla. Přechodová skruž a zákrytová deska je zredukována na výstup DN625 zakončený 
polodrážkou pro vyrovnávací prstence. Zámek šachtové skruže je přizpůsoben šachtovému 
dnu.  
Vyrovnávací prstence  - vyrovnávací prstence rozličných stavebních výšek včetně šikmých 
vyrobených dle DIN4034. Použité prstence budou kompatibilní s použitým přechodovým 
dílcem a poklopem. Osazeny budou do maltového lože z vysokopevnostní maltové směsi o 
minimální pevnosti 35MPa  dle doporučení výrobce.   Pro vyrovnání kanalizačních poklopů 
budou použity vyrovnávací prstence do max.výšky 200 mm. 
Šachty budou kryty poklopy DN 600 mm na zatížení D 400 kN bez odvětrání 
 Materiálem kanalizační stoky jsou kameninové trouby z kanalizační kameniny 
oboustranně glazované třídy 160 spojovací systém C se spojem K DN 250 mm. Napojení 
potrubí do šachet (nátok i odtok) bude provedeno pomocí zkrácených trub dle pokynů 
výrobce (GA, GZ). 
 Potrubí bude ukládáno do otevřeného paženého výkopu do betonového sedla 120° 
tl.150 mm a po uložení a vyrovnání potrubí do předepsaného směru a spádu bude obsypáno 
štěrkopískem v tl.300 mm nad vrchol potrubí. Vlastní provedení obsypu se řídí požadavkem 
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výrobce potrubí. Poté bude proveden zásyp rýhy se současným hutněním do pláně 
komunikace. Povrch pláně bude zhutněn dle požadavků projektu komunikace.  
Před zásypem každého položeného úseku bude potrubí geodeticky zaměřeno dle metodiky 
provozovatele a ke kontrole přizván zástupce provozovatele, o kontrole a souhlasu 
provozovatele se zásypem bude proveden zápis do stavebního deníku). Všechny úseky nové 
kanalizace budou před uvedením do provozu vyčištěny tlakosacím vozem a prohlédnuty 
kamerou s měřením sklonu potrubí za účasti budoucího provozovatele.  
 
SO 827.4 - dešťová kanalizace, vsaky 
 
 Nový systém dešťové kanalizace řeší odvodnění navržených komunikací (SO 822) 
pro 1.etapu výstavby RD v Dalovicích u Mladé Boleslavi. 
 Dešťové vody budou zachyceny uličními vpustěmi a budou vedeny do dešťové 
kanalizace a následně budou vsakovány do podloží. Uliční vpusti a jejich napojení do 
dešťové kanalizace není součástí tohoto stavebního objektu. Jsou součástí stavebního 
objektu komunikace. 
 Likvidace dešťových vod je řešena jako systém vsakovacích zařízení a dešťové 
kanalizace. Celý systém je řešen jako gravitační.  
 Celý systém dešťové kanalizace je rozdělen do třech stok a dvou zasakovacích 
galerií. Stoky DA a DB budou natékat do vsakovací galerie č.1 a stoka DC do vsakovací 
galerie č.2. 
 Veškeré revizní šachty na stoce budou s kalovým prostorem 0,5 m. Nové kanalizační 
potrubí bude PVC QUANTUM SN 12 DN 250. Potrubí bude ukládáno do otevřeného 
paženého výkopu do štěrkopískového lože tl.150 mm a po uložení a vyrovnání potrubí do 
předepsaného směru a spádu bude obsypáno štěrkopískem v tl.300 mm nad vrchol potrubí. 
Vlastní provedení obsypu se řídí požadavkem výrobce potrubí. Poté bude proveden zásyp 
rýhy se současným hutněním do pláně komunikace. Povrch pláně bude zhutněn dle 
požadavků projektu komunikace.  
 Před zásypem každého položeného úseku bude potrubí geodeticky zaměřeno dle 
metodiky provozovatele a ke kontrole přizván zástupce provozovatele, o kontrole a souhlasu 
provozovatele se zásypem bude proveden zápis do stavebního deníku). Všechny úseky nové 
kanalizace budou před uvedením do provozu vyčištěny tlakosacím vozem a prohlédnuty 
kamerou s měřením sklonu potrubí za účasti budoucího provozovatele.  
 Nové kanalizační šachty budou dodávány prefabrikované vnitřní průměr 1000mm, tl. 
stěny 120mm, prefabrikované dno PERFECT. Veškeré šachty budou zhotoveny s kalovým 
prostorem 500 mm. 
 Vstupní šachty musí splňovat požadavky ČSN  EN 1917. Vstupní šachty jsou 
betonové prefabrikované,  skladebně navrženy z prvků: vyrovnávací prstenec, přechodová 
skruž nebo zákrytová deska, šachtová skruž, šachtové dno. Vstupní šachty DN 1000 mm o 
síle stěny základních prvků šachty (šachtová a přechodová skruž) min. 120 mm. Síla stěny 
šachtového dna je závislá na DN výtoku potrubí. Spoje šachet musí být navrženy jako 
vodotěsné. Spoj musí být tvořen elastomerovým těsněním dle ČSN EN 681-1. Jiný spoj se 
nedoporučuje ( viz. Národní dodatek ČSN EN 1917). Pevnost betonu, uváděná výrobcem 
nesmí být nižší než 40 MPa (N/mm2). Na šachtové skruže bude nasazena přechodová skruž 
s kapsovým stupadlem (zachování bezpečné průlezné šířky 600 mm) a poklop pro uzavření 
vstupní šachty.  V případech, kdy to hloubka šachty neumožňuje může být výjimečně místo 
přechodové skruže navržena zákrytová deska s kapsovým stupadlem. 
 Šachtové dno musí být navrženo jako kompaktní jednolitý prvek (monolit) v celé své 
struktuře,  a to jak korpus dna tak i kyneta. Šachtové dno bude vyrobeno z jedné betonové 
směsi jednotných parametrů a receptury. Sklon a úhlování žlabů v kynetě musí být plynulé po 
celé své délce. Do spádu potrubí 2% vč. se připouští svislé trubní přípojky (pevná součást 
šachtového dna) upravené dle požadovaného typu materiálu potrubí. U spádu potrubí nad 2 
% musí mít šachtové dno trubní přípojky automaticky nakloněno dle spádu kanalizačního 
potrubí. Sklon dna kynety bude odpovídat sklonu potrubí na přítoku a odtoku (případně 
průměrné hodnotě těchto sklonů).   
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Dílce, osazené na základech, musí být provedeny tak, aby jejich svislé zatížení bylo 
přenášeno přímo silou stěny dílce. Profily spojů mezi prefabrikovaným dílcem a plochou, na 
níž dosedá, musejí být schopné odolávat tlakům touto plochou vyvolaných. Dílce, zakončené 
hrdly, mají být použity pouze pro případy, kdy je líc desky zahlouben tak, aby je mohl 
pojmout. 
 Šachtové a přechodové skruže, zákrytové desky - veškeré výrobky musí splňovat 
požadavky ČSN EN 1917. Síla stěny šachtového a přechodového dílce min. 120 mm. 
Použitá betonová směs v pevnostní třídě C30/37 s vysokou odolností proti obrusu a 
agresivitě chemického prostředí dle stupně vlivu XF4 podle ČSN EN 206-1. Součástí výrobků  
je  pryžový těsnící  profil   odpovídající  svými  kvalitativními  vlastnostmi  ČSN EN 681-1 a 
stupadla. Přechodová skruž a zákrytová deska je zredukována na výstup DN625 zakončený 
polodrážkou pro vyrovnávací prstence. Zámek šachtové skruže je přizpůsoben šachtovému 
dnu.  
 Vyrovnávací prstence  - vyrovnávací prstence rozličných stavebních výšek včetně 
šikmých vyrobených dle DIN4034. Použité prstence budou kompatibilní s použitým 
přechodovým dílcem a poklopem. Osazeny budou do maltového lože z vysokopevnostní 
maltové směsi o minimální pevnosti 35MPa  dle doporučení výrobce.   Pro vyrovnání 
kanalizačních poklopů budou použity vyrovnávací prstence do max.výšky 200 mm. 
Šachty budou kryty poklopy DN 600 mm na zatížení D 400 kN s odvětráním. 
 Vsakovací galerie č.1 bude zhotovena ze 198 ks vsakovacích boxů WAVIN Q-BIC. 
Vsakovací galerie bude vyskládána v šesti řadách a jedné vrstvě. Tzn. že šířka vsakovací 
galerie bude 7,2 m, délka 19,8 m a výška 0,6 m (rozměry bez obsypů).  
 Vsakovací galerie č.2 bude zhotovena ze 75 ks vsakovacích boxů WAVIN Q-BIC. 
Vsakovací galerie bude vyskládána ve třech řadách a jedné vrstvě. Tzn. že šířka vsakovací 
galerie bude 3,6 m, délka 15,0 m a výška 0,6 m (rozměry bez obsypů).  
Pro spojení galerií, napojení nátoku a odtoku a napojení revizních šachet bude použit 
veškerý potřebný materiál výrobce vsakovacích boxů. 
 Vsakovací galerie budou vyskládány ve spádu 0,5 % po směru toku. Na všech řadách 
vsakovacích boxů (směrem na konci galerie) budou osazeny revizní a odvzdušňovací šachty 
TEGRA 600. Taktéž bude osazena revizní šachta na nátoku do galerie. Revizní šachty 
budou na galerii napojeny přes šachtový adaptér 500/600. Šachty budou sloužit k revizi a 
k případnému čištění galerie tlakosacím vozem. 
 Galerie bude vyskládána na štěrkové lože frakce 16/32 tl. 300 mm. Lože bude 
urovnáno a zhutněno. Na dno bude vyskládána geotextílie a vyskládány a propojeny 
vsakovací boxy, napojeno přítokové potrubí a revizní šachty TEGRA DN 600. Poté budou 
vsakovací boxy obaleny do geotextílie (kompletně ze všech stran kromě dna). Následně 
budou zabalené boxy obsypány a zasypány štěrkem frakce 16/32 v tl. 300 mm a stěny a vrch 
toho štěrkového zásypu budou opět obaleny do geotextílie, aby nedocházelo k pronikání 
zeminy z nadloží do vsakovacího objektu. Na závěr budou vyskládány revizní šachty do 
úrovně terénu a osazeny poklopy šachet D 400 kN (s odvětráváním). 
 
SO 828.1 - vedení kabelové silnoproudé NN 
 Připojení lokality bude provedeno v místě osazení stávající dvousloupové 
trafostanice. Tato trafostanice je osazena transformátorem 22/0,4kV – 250kVA. Pro připojení 
lokality bude nutné vyměnit stávající stroj za nový o výkonu 630kVA. Připojení lokality bude 
provedeno z rozvaděče na sekundární straně transformátoru. Z rozvaděče u dvousloupové 
trafostanice na pozemku č.p.139 budou vedeny dva kabely 1-AYKY 3x240+120, propojující 
jednotlivé pojistkové rozpojovací skříně. Vedení NN 0,4kV bude uloženo 0,6m od hranic 
pozemků. Na trase bude osazeno několik pojistkových rozpojovacích skříní RIS, které 
umožní různé rozložení zátěže.  
 Na hranicích pozemků budou vybudovány pilíře s přípojkovými skříněmi a 
elektroměrovými rozvaděči. Uvažováno je se sdruženými pilíři vždy pro dva objekty. 
V některých případech je pilíř určen pouze pro napájení jednoho objektu. V místech, kde jsou 
osazeny pojistkové rozpojovací skříně RIS jsou tyto využity i jako přípojkové skříně. Přes 
jednotlivé přípojkové skříně bude vždy průběžně veden jeden kabel 1-AYKY 3x240+120. 
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Objekty budou využívat elektrickou energii pro běžnou spotřebu, vaření, vytápění a ohřev 
TUV. Pro 2 RD je uvažováno s hlavním jističem před elektroměrem o jmenovité hodnotě 32A 
– charakteristika B a jističem pro HDO – 2A – charakteristika C. Pro 25 RD je uvažováno 
s hlavním jističem před elektroměrem o jmenovité hodnotě 40A – charakteristika B a jističem 
pro HDO – 2A – charakteristika C. Pro 7 RD je uvažováno s hlavním jističem před 
elektroměrem o jmenovité hodnotě 50A – charakteristika B a jističem pro HDO – 2A – 
charakteristika C.  
 
SO 828.2 - veřejné osvětlení 
 V lokalitě bude nově vybudováno veřejné osvětlení. Spínací bod pro nové světelné 
body bude ve společném pilíři s pojistkovou rozpojovací skříní u pozemku č.021. Kabelové 
vedení pro veřejné osvětlení bude uloženo společně s vedením NN 0,4kV ve vzdálenosti 
0,6m od hranic pozemků. Osvětlovací body budou osazeny na stožárech, umístěných u 
hranic pozemků tak, aby nebyl narušen vstup a vjezd na pozemek. Spínání nového 
veřejného osvětlení bude provedeno ve spínacím bodě od čidla intenzity osvětlení. 
 
SO 828.3 - vedení slaboproudé (optická síť) 
 Připojení lokality bude provedeno bezdrátovým vedením, které v lokalitě začíná 
stožárem pro přijímač signálu bezdrátové sítě. Stožár je umístěn vedle vjezdu na pozemek 
č.003. V pilíři, kde je umístěna pojistková skříň a elektroměrový rozvaděč bude instalován 
také rozvaděč pro  optickou síť, označený R-SLP. Pro uložení optických vláken bude použito 
technologie zafukovacích multitrubiček, které budou vedeny z rozvaděče optické sítě až do 
jednotlivých objektů. Z multitrubičkového vedení budou vždy u každé dvojice objektů 
odděleny dvě trubičky pro zavedení optického vedení do objektů. Pro každý objekt bude 
provedena odbočka z multitube. Rozvody optické sítě budou vedeny v prostoru pod 
obrubníkem (pojížděná komunikace – nutno uložit do hloubky 1m).  
 
 SO 823 -  Vegetace a sadové úpravy 
 Vegetace a sadové úpravy  2123,54 m2 , 37 stromů .Sadové a čisté terénní úpravy 
jsou soustředěny kolem stavebního objektu SO 822 - komunikace. Jedná se převážně o 
zatravněné plochy formou hydroosevu. 
 Významnější roli hrají sadové úpravy a vegetace v obytné zóně, zde je v určitých 
místech navržený travnatý porost doplněn keřovým patrem a soliterními stromy nižšího 
vzrůstu. 
 
Sortiment pro soliterní stromy je předběžně navržen : 
  
- svitel latnatý Koelreuteria paniculata 12 ks,  
- štědřenec odvislý Laburnum anagyroides 9 ks,  
- katalpa trubačovitá Nana Catapla bignoides Nana 3 ks, 
- katalpa trubačovitá Catalpa bignoides 4 ks, 
- borovice černá Fastigiata Pinus nigra Fastigiata 6 ks, 
- jerlín japonský Sophora japonica 3 ks 
 
Navrženy jsou nové skupinové výsadby keřového a bylinného patra : 
 
- tavolník japonský Spiraea japonica a tavolník nízký Spiraea Bumala, 5 ks, 
- vajgélije květnatá Wiegelie florida "Purpurea, 76 ks, 
- dřišťál Thunbergův Ruby star Berberis thunbergii Ruby star, 73 ks, 
- jalovec poléhavý Juniperus horizontalis Andora compact, 55 ks, 
- mochna křovitá Potentila fruticosa Double punch tango, 80 ks, 
- zlatice prostřední Maluch Forsythia x Intermedia Maluch, 41 ks, 
- zimolez stálezelený Lonicera pileata, 72 ks 
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Trávníkové porosty v obytné zóně po ošetření půdy budou založeny výsevem  min 20g/m2  

nebo i hydroosevem na méně pohledově exponovaných plochách (1963 m2). Po výsevu 
bude plocha uválcována a následně dostatečně zavlažována.  
  
 Zakládání vegetačních prvků a následná rozvojová a udržovací péče se řídí normami  
týkající se oboru sadovnictví a krajinářství. Jedná se o následující normy:  
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou  
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba  
ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání  
ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby  
stabilizace terénu  
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče  
o vegetační prvky  
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů  
a vegetačních ploch při stavebních pracích  
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) Technické řešení, 
b) Výčet technických a technologických zařízení 
 
Technické zařízení, zásady řešení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií 
 

SO 827.1 - vodovod (technická infrastruktura , trubní vedení) 
 
 tento stavební objekt jako systém nových vodovodních řadů řeší zásobování 
navržené 1.etapy výstavby RD Dalovice pitnou vodou.  
řad "A"  potrubí LT80  celková délka řadu  235,3 m 
řad "B" potrubí LT80  celková délka řadu  240,9 m 
řad "C" potrubí LT80  celková délka řadu  74,7 m 
řad "D" potrubí LT80  celková délka řadu  93,40 m 
 
řad "A" a"D" je napojen na stávající veřejný vodovod v obci Dalovice. 
 
průměrná denní potřeba vody Qp = 12,29 m3/den =512,10 l/hod = 0,142 l/s   
maximální denní potřeba vody je QD =Qp x 1,5 = 18,43 m3/den =768 l/hod =0,2131 l/s 
maximální hodinová potřeba vody je Qmax =QD x 1,8 = 33,17 m3/den = 1382 l/hod = 0,384 l/s 
 
  
SO 827.3 - splašková kanalizace 
  
 tento stavební objekt řeší odvedení odpadních splaškových vod z navržené 1.etapy 
výstavby RD Dalovice jako gravitační systém jednotlivých stok s napojením na stávající 
veřejnou kanalizaci v obci Dalovice. 
stoka "SA" potrubí KT 250  celková délka stoky  337,2 m 
stoka "SB" potrubí KT 250  celková délka stoky  154,9 m 
stoka "SC" potrubí KT 250  celková délka stoky  96,0 m 
 
 SO 827.4 - dešťová kanalizace a vsaky 
 
 tento stavební objekt řeší odvodnění stavby (stavebního objektu) SO 822 - 
komunikací. (Odvodnění jednotlivých stavebních parcel musí řešit jednotlivý stavebníci v 
souladu s §21 odst(2) vyhl.č.501/2006 Sb.) a v souladu s hydrologickým posudkem pro 
jednotlivé parcely ( v současné době je k dispozici pouze hydrologický posudek pro 
odvodnění stavby SO 822).  
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 Likvidace dešťových vod je řešena jako systém vsakovacích zařízení a dešťové 
gravitační kanalizace rozdělené do tří stok. 
stoka "DA" potrubí PVC SN12 DN250 celková délka stoky 220,8 m 
stoka "DB" potrubí PVC SN12 DN250 celková délka stoky 234,6 m 
stoka "DC"potrubí PVC SN12 DN250 celková délka stoky 187,2m 
vsakovací galerie č.1                                     plocha vsaku 155,35 m2, objem vsaku 98,40 m3 
vsakovací galerie č.2     plocha vsaku 64,0 m2, objem vsaku 40,00 m3 
 
 SO 828.1 - vedení kabelové silnoproudé NN 
 
 tento stavební objekt řeší napojení 1.etapy výstavby RD na stávající distribuční síť 
el.energie. Připojení lokality bude provedeno z rozvaděče na sekundární straně 
transformátoru po výměně stávajícího transformátoru 22/0,4kV-250kVA za nový o výkonu 
630 kVA na pozemku p.č. 139.   
 Vedení bude provedeno podzemními kabely NN 0,4kV AYKY 3x240 +120. 
Na kabelové trase bude osazeno několik pojistkových rozpojovacích skříní RIS, které umožní 
rozložení zátěže. 
 Na hranicích pozemků jednotlivých RD budou vybudovány pilíře s přípojkovou a 
elektroměrovou skříní (rozvaděči), převážně jsou navrženy sdružené pilíře pro dva sousední 
RD.  V lokalitě je dle podkladů předaných stavebníkem uvažováno se dvěma RD s hlavním 
jističem před elektroměrem o jmenovité hodnotě 32A - charakteristika B, pro 25 RD je 
uvažováno s hlavním jističem před elektroměrem o jmenovité hodnotě 40A - charakteristika 
B, pro 7 RD je uvažováno s hlavním jističem před elektroměrem o jmenovité hodnotě 50A - 
charakteristika B. 
 
 SO 828.2        Veřejné osvětlení 
 
 tento stavební objekt řeší vybudování nové osvětlovací soustavy pro objekt CO 822 - 
komunikace. Spínací bod pro novou osvětlovací soustavu bude ve společném pilíři s 
pojistkovou rozpojovací skříní u pozemku č.021. Kabelové napájecí  podzemní vedení pro 
veřejné osvětlení bude položeno souběžně s kabely NN 0,4kV. 
 
 SO 828.3 Vedení slaboproudé - optické kabely 
 
 tento stavební objekt řeší připojení 1.etapy výstavby RD v lokalitě Dalovice 
bezdrátovým vedením k přijímači na stožáru umístěném vedle vjezdu na pozemek č.003. V 
pilíři, kde je umístěna pojistková skříň a elektroměrový rozvaděč bude instalován také 
rozvaděč pro optickou síť s označením R-SLP. Optická síť bude vedena zafukovacími 
multitrubičkami v zemi v hloubce cca 1,0 m k jednotlivým RD odbočkami multitube. 
 

 
B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 
 

 Požárně bezpečnostní řešení stavby je vypracováno a v dokumentaci doloženo 
samostatnou zprávou, v souladu se stavebním zákonem číslo 183/2006 Sb. , podle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb ve znění vyhl.č.62/2013., o dokumentaci staveb, podle vyhlášky č.268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby a podle vyhlášky MV ČR číslo 246/2001 Sb., o 
požární prevenci a podle vyhlášky č.23/2008 Sb. , technických podmínkách požární ochrany 
staveb.   
 Požárně bezpečnostní řešení je samostatnou přílohou tohoto projektu, zpracovatel je 
ing. Petr Šturma, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb a pro pozemní stavby, 
ČKAIT 0003912. 

 
 B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana 
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 Kriteria tepelně technického hodnocení. Splnění požadavků na energetickou 
náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu 
energetické náročnosti budov - vzhledem k charakteru stavby se tento bod neřeší. Použitím 
LED zdrojů do svítidel veřejného osvětlení dojde k významné úspoře elektrické energie. 
 

 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod., 
 

 Soustava stavebních objektů (staveb) je navržena tak, aby vytvářela předepsané 
předpoklady pro užívání k navrženému účelu. Jedná se o komunikace, zpevněné plochy, 
zeleň a technickou infrastrukturu. Stavba nevyžaduje zajištění speciálních podmínek a v 
rámci provozu se neuvažuje se stálou obsluhou.  
Větrání  
Vzhledem k charakteru objektů (staveb) se neřeší.  
Vytápění  
Vzhledem k charakteru objektů (staveb) se neřeší.  
Osvětlení  
Denní osvětlení se vzhledem k charakteru objektů (staveb) neřeší. Umělé osvětlení bude 
zajištěno pomocí lamp veřejného osvětlení s požadovanými intenzitami dle podkladů ČSN 
EN 13 201. 
Zásobování vodou 
 
 Péče o bezpečnost práce a technických zařízení  
V průběhu celé stavby budou ze strany všech pracovníků zhotovitele beze zbytku 
dodržovány ustanovení vyhlášky č. 324/1991 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a Nařízení vlády č. 101/2005 
o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí v platném znění. Podrobné 
znění předpisů viz příslušné správní orgány.  
 Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a ti z jeho subdodavatelů, kteří jsou najati za 
účelem plnění závazku zhotovitele na základě smlouvy, splňovali požadavky jakýchkoliv 
předpisů týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti platných v České republice, obzvláště 
těch, které se vztahují k ochraně a bezpečnosti osob, jak povolaných, tak i nepovolaných na 
staveništi. Nejpozději sedm dnů před datem zahájení poskytne zhotovitel stavby TDI 
bezpečnostní program zpracovaný ve shodě s předpisy pro zajištění ochrany zdraví a 
bezpečnosti platnými v České republice. Zhotovitel podnikne veškerá nezbytná opatření k 
tomu, aby zajistil, že jeho práce budou bezpečné a nebudou představovat žádné nebezpečí 
pro veřejnost.  
 Zhotovitel určí a oznámí TDI bezpečnostního technika staveniště, který bude působit 
v záležitostech ovlivňujících bezpečnost všech osob na staveništi a který bude zajišťovat, že 
budou dodržovány předpisy sloužící k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti platné na území 
České republiky a že budou rozvíjena opatření, která budou povzbuzovat zaměstnance k 
bezpečné práci.  
 Při bouracích, montážních a jiných pracích musí být pracovníci prokazatelně poučeni 
a vyškoleni. Jejich zdravotní způsobilost musí být ověřena ve smyslu znění Směrnice MZd 
17/1970. Pracovníkům musí být poskytnuty osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) 
podle par. 2 vyhlášky č. 279/1998 Sb. Ochranné, záchytné konstrukce a lešení musí 
odpovídat ustanovením ČSN 73 8101, 73 8106 a ČSN 73 8107.  
 Dále musí být dodržovány pokyny - pravidla pro obsluhu a údržbu vrtných souprav, 
souprav pro vrtání pilot a zápor, kotvení a pokyny pro obsluhu a údržbu vysokotlakých a 
injekčních čerpadel. Zaměstnanci musí být před zahájením prací seznámeni s 
technologickým postupem a s příslušnými bezpečnostními předpisy. Zaměstnanci musí 
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používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky dle směrnice vypracované na 
základě vyhlášky č. 279 / 1998 Sb. MPSV.  
 Před započetím prací, které by mohly přivodit havárii nebo ohrozit zdraví pracovníků, 
zajistí zhotovitel řádné proškolení těchto pracovníků v souladu s platnými bezpečnostními 
předpisy české republiky (zejména vyhl. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických 
zařízeních při stavebních pracích a zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi). 
Protokol o proškolení (BOZ) předloží v kopii dozoru investora. Všichni pracovníci zhotovitele 
pohybující se po staveništi budou používat ochranné přilby a dodržovat zásady bezpečnosti 
práce.  
 Odpovědnost za jakýkoliv úraz, či havárii, ponese plně zhotovitel.  
 Při realizaci součástí všech stavebních objektů a v průběhu zkoušek všech zařízení je 
nutno dodržet veškeré platné podmínky požární bezpečnosti české republiky. Požární 
bezpečnost pracoviště musí být zajištěna ve smyslu zákona č. 91 / 1995 Sb. o požární 
ochraně (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších předpisů a doplnění) a vyhlášky MV č. 21 / 
1996 Sb. Veškeré hrany nižší než 2100 mm nad čistou podlahou musí být opatřeny 
bezpečnostním nátěrem ve formě šikmých žlutočerných pruhů. Stejným způsobem bude 
provedeno i značení obrubníků vjezdové rampy.  
 Při realizaci a provozování stavby je nutno dodržovat platné zákony, normy a předpisy 
 

 
B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

 vzhledem k otevřenému charakteru stavby není nutné zkoumat a případně navrhovat 
opatření proti pronikání radonu z podloží. 

b) ochrana před bludnými proudy, 
ochrana není navržena, protože není předpoklad existence bludných proudů 

v lokalitě. 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
stavba není umisťována v seismicky aktivním území, při návrhu proto není uvažováno 

s žádnými specielními stavebně technickými opatřeními proti vlivu seismicity 
d) ochrana před hlukem 

 soustavu staveb dopravní a technické infrastruktury 1.etapy výstavby RD není nutné 
vzhledem k charakteru stavby chránit před hlukem. 
 Pro hluk z dopravy platí u veřejných komunikací LAeq den = 55 dB, LAeq noc = 45 
dB, u hlavních komunikací LAeq den = 60 dB, LAeq noc = 50 dB, ze stacionárních zdrojů pak 
LAeq den = 50 dB, LAeq noc = 40 dB. Splnění hluku uvnitř chráněných prostorů je 
samozřejmostí a někdy např. u hluku ze stavební činnosti lze říci, že budou splněny vnitřní 
limity i když jsou venkovní limity překročené, jen když toto bude prokázáno např. určením 
akust. vlastností dělících konstrukcí měřením nebo výpočtem.  
 Pro ekvivalentní hladiny hluku z dopravy ve venkovním prostředí jsou limitní hodnoty 
LAeq den = 60 dB, LAeq noc = 50 dB. Ve stavbách umístěných v okolí hlavních komunikací 
platí nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněných vnitřních prostorách LAeq den = 45 dB, 
LAeq noc = 35 dB (komentář: pozor tyto uvedené hodnoty platí jen pro starou zátěž), v 
ostatních případech LAeq den = 40 dB, LAeq noc = 30 dB. V prodejnách platí po dobu 
užívání limitní hodnoty LAeq = 60 dB.  
 Ve venkovním prostředí ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory platí 
pro ekvivalentní hladiny hluku z dopravy na veřejných komunikacích limitní hodnoty LAeq den 
= 55 dB, LAeq noc = 45 dB. Pro hluk z pozemní dopravy v okolí hlavních komunikací, kde je 
hluk z těchto komunikací převažující LAeq den = 60 dB, LAeq noc = 50 dB (limit pro denní 
dobu platí i pro hluk z dopravy spojené se stavební činností). V chráněných vnitřních 
prostorech staveb – obytné místnosti včetně kuchyní platí LAeq den = 40 dB, LAeq noc = 30 
dB, ve stavbách umístěných v okolí hlavních komunikací platí v případě staré zátěže nejvyšší 
přípustné hodnoty hluku v chráněných vnitřních prostorách LAeq den = 45 dB, LAeq noc = 35 
dB. V prodejnách platí po dobu užívání limitní hodnoty LAeq = 60 dB.  
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 Zhotovitel bude používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž 
hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných 
strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na 
hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, 
akustické zástěny apod.).  
 Zvýšenou hlučnost ze staveništní dopravy v obci lze omezit např.:  
používáním vozidel v dobrém technickém stavu a správně seřízených (povinnost 
provozovatele) . 
 Výrazného snížení hladiny hluku z dopravy v lokalitě s plánovanými RD je dosaženo 
návrhem se zatříděním komunikací do obytné zóny s maximální jízdní rychlostí vozidel 20 
km/hod. 

 
  e) protipovodňová opatření, 
nebezpečí povodně není evidováno. 
 f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). 
nebezpečí poddolování ani výskyt metanu není evidováno. 

 

B . 3  P Ř I P O J E N Í  N A  T E C H N I C K O U  I N F R A S T R U K T U R U  

 
Připojení na technickou infrastrukturu řeší objekty  

SO 827.1 - vodovod (technická infrastruktura , trubní vedení) 
SO 827.3 - splašková kanalizace 
SO 828.1 - vedení kabelové silnoproudé NN 
SO 828.3 - vedení slaboproudé - optické kabely SO 05.1  
 Podrobněji popisuje výše uvedené objekty kapitola B.2.7. této zprávy. 
 
      
B . 4  D O P R A V N Í  Ř E Š E N Í  

 
a) popis dopravního řešení, 
napojení řešeného území na stávající veřejné komunikace vedoucí po pozemku 

parc.č.80 k.ú.Dalovice je navrženo úrovňovými stykovými dopravně rozlišenými křižovatkami. 
Z nich je doprava vedena po obslužné komunikaci III. třídy větví "B" na systém 
jednopruhových obousměrných komunikací funkční tř.D1 obytné zóny lokality 1.etapy 
výstavby RD. 

  
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

 napojení řešeného území na stávající dopravní infrastrukturu řeší stavební objekt SO 
822 - komunikace. V souladu s územním plánem je dopravní napojení lokality 1.etapy 
výstavby RD na veřejnou komunikační síť - síť stávajících místních komunikací obce 
Dalovice na pozemku s par.č.80, v budoucnu s možností napojení na výhledovou přeložku 
(obchvat) silnice II/259.  

 
c) doprava v klidu dle ČSN 73 6110 : 

 dle §20 odst.5 a) vyhl.č.501/2006 Sb. jsou stavební pozemky vymezeny tak, aby na 
každém z nich bylo možné vyřešit umístění odstavného a parkovacího stání v rozsahu 
požadavku příslušné technické normy - ČSN 73 6110, při předpokládané celkové ploše RD 
nad 100 m2  (a s ohledem na splnění požadavku dle §21 odst.3 vyhl.č.501/2006 Sb.) se 
jedná o 2 stání / 1 domek. 
 Kromě toho jsou v území navržena další parkovací stání kolmá v počtu 12, z toho 3 
jsou určena občanům s pohybovým handicapem. Tato parkovací stání jsou v docházkové 
vzdálenosti do 300 m (dle §21 odst.1 vyhl.č.501/2006 Sb.) od vjezdů rodinných domků. Ve 
vnitřní části obytné zóny je pak navrženo 17 podélných parkovacích stání. Celkem je k 
dispozici 29 parkovacích míst. 
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 V řešeném území je dále ponechávána rezerva pro dalších 5 kolmých parkovacích 
stání. 

 
 

B . 5  Ř E Š E N Í  V E G E T A C E  A  S O U V I S E J Í C Í C H  T E R É N N Í C H  Ú P R A V  

 
 Sadové a čisté terénní úpravy jsou soustředěny kolem stavebního objektu SO 822 - 
komunikace. Jedná se převážně o zatravněné plochy formou hydroosevu. 
Významnější roli hrají sadové úpravy a vegetace v obytné zóně, zde je v jiných místech 
navržený travnatý porost doplněn keřovým patrem a soliterními stromy nižšího vzrůstu. 
Sortiment pro soliterní stromy je předběžně navržen : 
 
- svitel latnatý Koelreuteria paniculata 12 ks,  
- štědřenec odvislý Laburnum anagyroides 9 ks,  
- katalpa trubačovitá Nana Catapla bignoides Nana 3 ks, 
- katalpa trubačovitá Catalpa bignoides 4 ks, 
- borovice černá Fastigiata Pinus nigra Fastigiata 6 ks, 
- jerlín japonský Sophora japonica 3 ks 
  
 Navrženy jsou nové skupinové výsadby keřového a bylinného patra  : 
 
- tavolník japonský Spiraea japonica a tavolník nízký Spiraea Bumala, 5 ks, 
- vajgélije květnatá Wiegelie florida "Purpurea, 76 ks, 
- dřišťál Thunbergův Ruby star Berberis thunbergii Ruby star, 73 ks, 
- jalovec poléhavý Juniperus horizontalis Andora compact, 55 ks, 
- mochna křovitá Potentila fruticosa Double punch tango, 80 ks, 
- zlatice prostřední Maluch Forsythia x Intermedia Maluch, 41 ks, 
- zimolez stálezelený Lonicera pileata, 72 ks 
 
 
Trávníkové porosty v obytné zóně po ošetření půdy bude založen výsevem  min 20g/m2 nebo 
i hydroosevem na méně pohledově exponovaných plochách (1963 m2). Po výsevu bude 
plocha uválcována a následně dostatečně zavlažována.  
  
 Zakládání vegetačních prvků a následná rozvojová a udržovací péče se řídí normami  
týkající se oboru sadovnictví a krajinářství. Jedná se o následující normy:  
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou  
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba  
ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání  
ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby  
stabilizace terénu  
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče  
o vegetační prvky  
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů  
a vegetačních ploch při stavebních pracích  
 Celkový rozsah ploch 2200 m2. 
 

 
B . 6  P O P I S  V L I V Ů  S T A V B Y  N A  Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í  A  J E H O  

O C H R A N A  

 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Ovzduší 
 

Základní koncepcí v oblasti ochrany ovzduší je dokument Národní program snižování 
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emisí ČR, jehož cílem je snižovat rizika pro lidské zdraví, snížit zátěž životního prostředí 
látkami poškozujícími ekosystémy a vegetaci a vytvořit předpoklady pro regeneraci 
postižených složek životního prostředí. Dále pak zákon č.201/2012 Sb. O ochraně ovzduší a 
související předpisy, se změnami 64/2014Sb., 87/2014Sb. a nově pak nedávno schválená 
novela 134/15. 

Z hlediska ochrany ovzduší soustava stavebních objektů dopravní a technické 
infrastruktury 1.etapy výstavby RD  v Dalovicích neosahuje zdroje produkující emise a další 
látky znečišťující ovzduší. 
  V době výstavby je dodavatel povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků tak, 
aby produkce škodlivin ve výfukových plynech byla max. v množství odpovídajícím platným 
vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
 Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory bude omezováno na nejmenší 
možnou míru, budou prováděny pravidelné technické prohlídky vozidel a pravidelné 
seřizování motorů. 
 
Hluk 
 
 Při provádění stavebních prací, je nutno dodržovat nařízení vlády České republiky č. 
88/2004 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku, kde jsou stanoveny nejvyšší 
přípustné ekvivalentní hladiny hluku. 
 Chráněným venkovním prostorem se dle § 30 zákona č. 258/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu, 
léčení a výuce, s výjimkou prostorů určených pro zemědělské účely, lesů a venkovních 
pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových 
domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální 
účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Nejbližší obytná zástavba se nachází ve 
vzdálenosti cca 25 m od výstavby soustavy objektů dopravní a technické infrastruktury, jedná 
se o RD na pozemcích 121 a 143 k.ú. Dalovice. Možné negativní vlivy hluku budou ovšem 
krátkodobé, po dobu výstavby napojovacích bodů technické infrastruktury - kanalizace a 
vodovodu, stavební činnosti budou probíhat pouze v denních hodinách. Těžiště stavebních 
prací bude probíhat ve vzdálenostech značnějších - 75 a více metrů, opět pouze v denních 
hodinách. 
 V období výstavby je zhotovitel stavebních prací povinen používat především stroje a 
mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené 
v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného 
zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je 
nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny apod.).  
 Soustava stavebních objektů dopravní a technické infrastruktury  po své realizaci jako 
součást obytné zóny s výstavbou rodinných domů s maximální povolenou rychlostí 20 
km/hod neosahuje ani jeho provozem nevznikají zdroje hluku, které by zasahovaly do 
chráněných venkovních prostorů okolní zástavby. 
  
Odpady 
 
 Při stavební činnosti je nutno dodržovat příslušné právní normy na ochranu životního 
prostředí, související vyhlášky a hygienické předpisy. Jednotlivé negativní vlivy výstavby je 
nutné v maximální možné míře omezovat. Je třeba vycházet z podmínek, které pro režim 
stavby vydají orgány státní správy, zejména životního prostředí. 
 Při výstavbě je nutno zabezpečit veškerá nakládání s odpady vzniklými ze stavební 
činnosti dle příslušných legislativních opatření tj. dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., 
vyhlášek č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. Původcem odpadu je 
zhotovitel stavby, který je zodpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo 
zneškodněn - doklady budou předloženy ke kolaudaci. Odpady vznikající při stavbě budou 
zařazeny podle postupu uvedeného v §2 a §3 vyhlášky č.381/2001Sb., Katalog odpadů. 
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 Pro ochranu vod před znečištěním ropnými látkami je nutno při realizaci prací a 
provozu zařízeni staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění 
podzemních vod. Případné úkapy ropných látek ze strojů musí být ihned zlikvidovány 
sorbčními materiály (např. piliny, Fibriol, Vapex apod.) a dále pak je třeba provést likvidaci 
těchto materiálů (spálením ve spalovně nebo uložením na příslušné skládce). Před 
započetím stavebních prací vypracuje dodavatel stavby přesný plán nakládání s odpady. 
Zásada udržováni pořádku na staveništi platí po celou dobu provádění práci ve všech 
dotčených prostorách. 
 V souvislosti s ochranou životního prostředí zvláště upozorňujeme na platnost zákonů 
č. 17/92 Sb., 388/91 Sb., nařízení vlády ČR č. 171/92 Sb., zákonů č. 62/92 Sb., č.309/91 Sb., 
č. 86/92 Sb., č. 418/90 Sb.. zákona č. 125/97 Sb. a zákonů, vyhlášek a nařízení 
souvisejících. 
 Po své realizaci nebude soustava stavebních objektů dopravní a technické 
infrastruktury produkovat odpady a splaškové odpadní vody, dešťové vody budou likvidovány 
zasakováním ve vsakovacích objektech zřízených v rámci SO 827.4. 
 
Voda 
 Řešené území se nenachází v žádném vyhlášeném pásmu ochrany zdroje pitné vody.   
  Dané území neleží v ochranném pásmu léčivých lázeňských a balneologických vod.  
 Uvažovaný záměr likvidace přebytečných srážkových vod zasakováním nebude mít 
na vodní režim podzemních vod žádný negativní vliv. 
 
Půda 
 Celkově bude sejmuto na staveništi 175,3 m3 humózní zeminy, zpětně k sadovým 
úpravám bude užito celé toto množství, uložené na prozatímním zemníku. 
Přebytek humózní zeminy nebude, naopak dovézt se musí 201 m3 humózní zeminy. 
 
 b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
 v zájmovém území se nenachází žádné zvláště chráněné území ve smyslu zákona č. 
114/1992 Sb. Na pozemcích a v jejich bezprostředním okolí není registrován žádný 
významný krajinný prvek (VKP) a neroste zde ani žádný památný strom či stromořadí. 

Řešené území bude součástí silně urbanizovaného území intravilánu obce Dalovice 
bez negativních vlivů na přírodu a krajinu a ekologické funkce a vazby v krajině. 

 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
území pro umístění souboru staveb dopravní a technické infrastruktury 1.etapy 

výstavby RD nezasahuje na území chráněné soustavou Natura 2000. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

 vzhledem ke svému rozsahu a parametrům nespadá záměr umístění souboru staveb 
dopravní a technické infrastruktury 1.etapy výstavby RD do kategorie „Oznámení záměru dle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí v platném znění, v rozsahu 
přílohy č.3“. 

 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů, 
nejsou navrhována ochranná a bezpečnostní pásma ani jiná omezení dle jiných 

právních předpisů s výjimkou ochranných pásem podzemních inženýrských sítí a vedení. 
 

  
B . 7  O C H R A N A  O B Y V A T E L S T V A  

 
 Se zařízením civilní obrany se v rámci této soustavy staveb dopravní a technické 
infrastruktury neuvažuje. Z běžného provozu posuzovaného záměru, při dodržování 
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legislativních předpisů, nevyplývají pro pracovníky, obyvatele a životní prostředí v okolí 
lokality budoucí výstavby RD žádná významná rizika.  
 Riziko bezpečnosti provozu a lokální znečištění životního prostředí by tedy 
představoval pouze případ mimořádné události (v důsledku technické závady či selhání 
lidského faktoru, při nevhodné organizaci, nekázni apod.).  

 
 

B . 8  Z Á S A D Y  O R G A N I Z A C E  V Ý S T A V B Y  

 
a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
pro potřeby stavby nebo zařízeni staveniště není uvažováno žádné samostatné 

napojení na vodovodní řad. Voda pro potřeby stavby bude dodávána v samostatných 
cisternách. Množství technologické vody je závislé na povětrnostních podmínkách, ve kterých 
se stavba bude provádět. Směsi na stavbu budou dodávány v předepsaném stavu o 
předepsané vlhkosti ( např. betonové směsi v připraveném stavu autodomíchávači), takže by 
neměla nastat nutnost technologickou vodu dodávat. Pro občasnou potřebu užitkové vody při 
čištění povrchu stavby a pro potřeby nutného technologického kropení se předpokládá využití 
kropicích vozů.  

 
Zabezpečení elektrické energie potřebné pro stavbu bude probíhat prostřednictvím 

mobilních generátorů.  
 
Vybaveni zařízení staveniště, 
na samotné ploše ZS po srovnání terénu a zpevnění nejlépe silničními panely, 

případně štěrkodrtí, se osadí mobilní buňky pro vedeni stavby a buňka se sociálním 
zázemím. Nezbytné sociální a provozní zařízení staveniště bude zabezpečeno použitím 
mobilních buněk nebo maringotek umístěných v prostoru staveniště. Uvažuje se však o 
malém množství v podobě jedné max. dvou mobilních buněk. Hygienické zařízení staveniště 
bude zabezpečeno použitím mobilních chemických WC. Jednotlivá místa zařízeni staveniště 
budou zabezpečena oplocením, s minimální  výškou plotu 2,0 m, pokud to zhotovitel stavby 
uzná za vhodné. Další vybavení ZS bude doplňováno dle aktuální etapy výstavby a potřeb 
dodavatele. 
 

b)  odvodnění staveniště, 
není uvažováno. 
 
c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
hlavní příjezd na staveniště bude v současné době po místní veřejné obslužné 

komunikace obce vedoucí po pozemku parc.č.80, veřejná technická infrastruktura je 
umístěna rovněž v této komunikaci, napojení staveniště na tuto infrastrukturu - vodovod a 
kanalizace se nepředpokládá.  

 
d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
při stavební činnosti je nutno dodržovat příslušné právní normy na ochranu životního 

prostředí, související vyhlášky a hygienické předpisy. Jednotlivé negativní vlivy výstavby je 
nutné v maximální možné míře omezovat. Je třeba vycházet z podmínek, které pro režim 
stavby vydají orgány státní správy, zejména životního prostředí. 

Pokud se jedná o hluk při provádění stavebních prací, je nutno dodržovat nařízení 
vlády České republiky č. 88/2004 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku, kde 
jsou stanoveny nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku. 

Pro omezení exhalací při výstavbě vlivem provozu stavebních strojů a vozidel, je 
nutné dbát na dobrý technický stav mechanizmů (nelze připustit provoz strojů a aut, které 
produkují ve výfukových plynech nadměrné množství škodlivin). Dále je třeba provádět 
pravidelně technické prohlídky, udržovat a seřizovat stroje do optimálního chodu apod.. 
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Šíření prachu při pracovní činnosti je nutno omezit příslušnými opatřeními (zkrápěním, 
urychleným odvážením sutě a sypkých materiálů ze stavby, optimálním nakládáním vozidel a 
zabezpečením nákladu a pod.). Případná znečistění okolí stavby způsobená vlivem stavební 
činnosti je nutno ihned průběžně odstraňovat. 

Při výstavbě je nutno zabezpečit veškerá nakládání s odpady vzniklými ze stavební 
činnosti dle příslušných legislativních opatření tj. dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., 
vyhlášek č. 381/2001 Sb.  

 
e)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
ochrana okolí staveniště je požadována v rozsahu rozmístění tabulek POZOR 

STAVBA A ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENIŠTĚ. Požadavky na související asanace a kácení 
dřevin neexistují, požadavky na demolice nejsou 

 
f)  maximální zábory staveniště (dočasné/ trvalé ), 
trvalý zábor pro staveniště se kryje s hranicí řešeného území na pozemcích 

uvedených v odstavci A. 1.1 b Průvodní zprávy této projektové dokumentace. 
Dočasné zábory krátkodobé budou na pozemku parc.č.80., budou zřízeny pro 

realizaci napojení technické infrastruktury SO 827.1 v ploše 13,2 m2  a 827.3 v ploše rovněž 
13,2 m2. Dočasný zábor pro zařízení staveniště je navržen na pozemcích parc.č.862/3, 
862/4, 862/7, 862/8, 868/22, 868/23 na ploše 3308,0 m2. Další zábory mimo uvedené 
pozemky nebudou. 

 
g)  požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
 požadavky na bezbariérové obchozí trasy nejsou. 
 
h)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
dle přílohy č.1 a 2 zákona ČNR č.244/95 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

nespadá uvedená stavba do kategorie staveb, činností a technologií, které by bylo nutno 
posuzovat orgánem v působnosti Městského úřadu nebo Ministerstva životního prostředí ČR. 
Pro uvedenou stavbu obecně platí § 66 Stavebního zákona, v kterém se požaduje , aby při 
stavební činnosti byly vyloučeny nebo omezeny negativní účinky stavby  na životní prostředí. 
To znamená, že při stavební činnosti není možno zatěžovat okolí mimořádným hlukem, 
prachem a škodlivinami. Při eventuálních bouracích pracích budou použity technologie, které 
nebudou zdrojem mimořádného hluku. Prašnost bude omezena kropením a včasným 
odvozem stavebního odpadu. Na stavbě nebude spalován hořlavý stavební materiál, tento 
materiál bude ukládán na řízené skládce. Případný odpad bude likvidován v souladu 
s následujícími předpisy : 
 zákon č.185/2001 Sb., o odpadech 
 vyhláška č.381/2001 Katalog odpadů 
 vyhláška č.383/2001 o podrobnostech  nakládání s odpady 
 vyhláška č.376/2001 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
 

Vznikající odpad lze zařadit dle vyhl.č.337/1997 do následujících kategorií : 
 
170302 N – živice (asfaltová směs z ropného asfaltu) –  3 tuny budou odvezeny na speciální 
stacionární recyklační linku k dalšímu zpracování 
17010 O – zemina, kamení, hlušina – 850 tun 
170101 O – beton, betonová suť – 5 tun, bude odvezeno k recyklaci k dalšímu zpracování 
(předrcení, rozdělení na frakce k dalšímu použití v pozemním nebo dopravním stavitelství) 
170504 O – štěrk, písek – 10 tun, bude odvezen k recyklaci pro potřeby zpětných 
hutnitelných zásypů, nebo zpracován na místě 
200303 – uliční smetky – čištění vozovek 
 

Povinností vyššího dodavatele stavby je zajistit manipulaci se vzniklými odpady 
v souladu se zákonem č.185/2001 Sb, další povinností dodavatele je vést evidenci odpadů. 
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B 2. Mechanická odolnost a stabilita 
  
 Výstavba dopravní a technické infrastruktury 1.etapy výstavby RD v lokalitě Dalovice 
je plošnou stavbou. Její součástí není žádná klasická nadzemní – podzemní stavba. Skladby 
jednotlivých povrchů jsou navrženy dle předpokládaného způsobu užívání včetně 
podkladních vrstev, aby byla zabezpečena jejich dostatečná stabilita. Jako pojízdné jsou 
řešeny všechny plochy s výjimkou chodníků, zatravněných ploch. Pojízdné komunikace jsou 
navrženy tak, aby jejich minimální únosnost byla 90 kN. Příslušné skladby jsou navrženy dle 
TP 170 s ohledem na zatížení komunikací a jejich podloží. 
 

 
i)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

bilance zemních prací bude nevyrovnaná, vznikne přebytek jílovito písčitých zemin po jejich 
odtěžení z míst spodní stavby pod komunikacemi cca 3130  m3 nevhodných k dalším 
terénním úpravám v místě stavby, který bude uložen krátkodobě na dočasném zemníku na 
pozemcích určených pro výstavbu RD u stavebníka a dále bude plynule postupně odvážen 
na nejbližší otevřený legalizovaný zemník, případně bude využíván po posouzení 
geotechnikem k terénním úpravám v tzv. 2.etapě výstavby RD Dalovice v prostoru, kde v 
současnosti dobíhá využití ploch k přípravě stavebních hmot (plochy jižně od území 1.etapy 
výstavby RD Dalovice).  
 

 
j)  ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Při stavební činnosti je nutno dodržovat příslušné právní normy na ochranu životního 

prostředí, související vyhlášky a hygienické předpisy. Jednotlivé negativní vlivy výstavby je 
nutné v maximální možné míře omezovat. Je třeba vycházet z podmínek, které pro režim 
stavby vydají orgány státní správy, zejména životního prostředí. 

Pokud se jedná o hluk při provádění stavebních prací, je nutno dodržovat nařízení 
vlády České republiky č. 88/2004 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku, kde 
jsou stanoveny nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku. 

Pro omezení exhalací při výstavbě vlivem provozu stavebních strojů a vozidel, je 
nutné dbát na dobrý technický stav mechanizmů (nelze připustit provoz strojů a aut, které 
produkují ve výfukových plynech nadměrné množství škodlivin). Dále je třeba provádět 
pravidelně technické prohlídky, udržovat a seřizovat stroje do optimálního chodu apod.. 

Šíření prachu při pracovní činnosti je nutno omezit příslušnými opatřeními (zkrápěním, 
urychleným odvážením sutě a sypkých materiálů ze stavby, optimálním nakládáním vozidel a 
zabezpečením nákladu a pod.). Případná znečistění okolí stavby způsobená vlivem 
stavební činnosti je nutno ihned průběžně odstraňovat. 

Při výstavbě je nutno zabezpečit veškerá nakládání s odpady vzniklými ze stavební 
činnosti dle příslušných legislativních opatření tj. dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., 
vyhlášek č. 381/2001 Sb.  
a č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. Původcem odpadu je zhotovitel stavby, který je 
zodpovědný za nakládáni s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění. 

Pro ochranu vod před znečištěním ropnými látkami je nutno při realizaci prací a 
provozu zařízeni staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištěni 
podzemních vod. Případné úkapy ropných látek ze strojů musí být ihned zlikvidovány 
sorbčními materiály (např. piliny, Fibriol, Vapex apod.) a dále pak je třeba provést likvidaci 
těchto materiálů (spálením ve spalovně nebo uložením na příslušné skládce). Před 
započetím stavebních prací vypracuje dodavatel stavby přesný plán nakládáni s odpady. 

Pokud se týká zeleně, je nutné ji v období výstavby chránit před poškozením. 
Potřebné káceni musí proběhnout v období vegetačního klidu. 

Zásada udržováni pořádku na staveništi platí po celou dobu prováděni práci ve všech 
dotčených prostorách. 
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V souvislosti s ochranou životního prostředí zvláště upozorňujeme na platnost zákonů 
č. 17/92 Sb., 388/91 Sb., nařízení vlády ČR č. 171/92 Sb., zákonů č. 62/92 Sb., č.309/91 Sb., 
č. 86/92 Sb., č. 418/90 Sb.. zákona č. 125/97 Sb. a zákonů, vyhlášek a nařízení 
souvisejících. 
   
a. POPIS ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 

Během výstavby nesmí dojít  k porušeni platných předpisů a norem v oblasti ochrany 
životního prostředí. Doporučuji při výběru dodavatele stavby vzít v úvahu úroveň strojního 
vybaveni vybírané organizace (stáří a typy stavebních strojů, zkušenosti z praxe v této 
otázce) včetně atestů materiálů dodaných subdodavateli. 

Veškeré odpady z činnosti při výstavbě vzniklé je nutno likvidovat na k tomu určených 
místech a takovéto chováni dokladovat objednateli a dalším kompetentním orgánům, které si 
to vyžádaly či vyžádají. Před proniknutím nepovolaných osob na staveniště budou kolem 
stavby umístěny výstražné cedule dodavatelskou organizaci, upozorňující na nebezpečí 
úrazu. 

Pří provádění stavebních prací je nutno dbát na: 
a) ochranu proti hluku a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v 
dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém 
osvědčeni. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od 
okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno 
zabezpečit ochranu pasivní [ kryty, akustické zástěny apod.). 

b) ochranu proti znečišťováni komunikaci a nadměrné prašnosti 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 

znečišťování ploch a komunikací (zemina, bet. směs). V případě odvozu suti je suť při 
nakládáni na auta třeba zvlhčit kropením. Případné znečištění komunikací musí být okamžitě 
odstraňováno. 

Na staveništi u výjezdů ze staveniště bude zřízena plocha pro mechanické dočištěni 
vozidel vyjíždějících ze stavby. Při dodrženi výše uvedených požadavků by nemělo docházet 
ke znečišťováni vozovek. V případě, že k tomuto znečištěni přes všechna opatření dojde, je 
dodavatel povinen neprodleně toto znečištění odstranit dle zákona 13/1997 Sb. 

Údržba komunikací na objízdné trase bude probíhat v běžném režimu. 
c) ochranu proti znečišťováni ovzduší výfukovými plyny 

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 
výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se 
spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru. Provádět pravidelné technické 
prohlídky vozidel a pravidelné seřizováni motorů. 

d) ochranu proti znečištění podzemních vod a povrchových vod a kanalizace 
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních práci a provozu zařízeni 

staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojit ke znečištění podzemních a 
povrchových vod. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod ze stavební 
jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. 

e) ochranu stávající zeleně 
Na dotčených pozemcích pro výstavbu je nutná ochrana stávající zeleně na pozemku 

parc.č.863, k.ú. Dalovice. Zeleň bude ochráněna způsobem určeným DIN 18 920 - Ochrana 
stromů, porostů. 

 
k)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízeni, 
závazné normy apod.) v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízeni a v oblasti ochrany 
zdrávi. Bezpečnost práce veškerých prací bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 
Sb. v platném znění, se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění, zákon o zajištění dalších 
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podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s ostatními platnými právními předpisy. 
Budou se uplatňovat i zákony č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně 
veřejného zdraví a č. 251/2005 Sb. v platném znění, o inspekci práce.  

Dále je pří provádění stavebních prací nutno věnovat pozornost zejména těmto 
ustanovením příslušných vyhlášek: 

Vyhlášku 324/1990 Sb. je nutné kombinovat s některými souvisejícími předpisy a 
ČSN v příslušném rozsahu: 

Zákon č. 105/1990 Sb. o soukromém podnikání občanů 
Nařízení vlády č. 74/1994 Sb. o pracovně právních vztazích 
Nařízení vlády č. 523/2002 Sb. o podmínkách ochrany zdrávi zaměstnanci  
Zákoník práce 
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci 
obsluh stavebních strojů 
ČSN 34 3108 Bezpečnostní předpisy o zacházeni s elektrickým zařízením pracovníky 

seznámenými 
ČSN 01 8010 Bezpečnostní barva a značky 
ČSN 73 2400 Prováděni a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN 73 2310 Prováděni zděných konstrukci 
ČSN 27 0144 Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen 
ČSN 73 8101 a ČSN 73 8106 Lešení, Ochranné a záchytné konstrukce 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

  Při přepravě materiálu je nutno dodržovat vyhl. ČÚBP o bezpečnosti při práci a 
provozu silničních motorových vozidel. 

Zhotovitel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do 
práce a i po opuštění pracoviště. Je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na 
staveniště osobními ochrannými prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby z 
prováděných prací vyplývá. 

Zhotovitel stavebních prací musí v rámci zhotovitelské dokumentace vytvořit 
podmínky k zajištěni bezpečností práce. Součásti zhotovitelské dokumentace je 
technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací na stavbě k 
dispozici. Pracovníci musí být seznámeni se zhotovitelskou dokumentací v rozsahu, který se 
jich týká. 

Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, 
nebo způsobit provozní nehodu, případně i příznaky takového nebezpečí, je povinen, pokud 
nemůže nebezpečí odstranit sám přerušit práci a oznámit to odpovědnému pracovníkovi a 
podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženi. O 
přerušeni práce v daném úseku rozhodne odpovědný pracovník zhotovitele po posouzeni 
důvodů. 

Pro prováděni stavebních prací za mimořádných podmínek musí být v projektu stavby 
stanoveny zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti 
práce. Potřebná opatření urči zhotovitel stavebních práci případně ve spolupráci s 
projektantem. 

Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí. 
Jakékoliv poškozeni musí být hlášeno provozovateli sítě. V nebezpečném prostředí nesmí 
pracovník pracovat osaměle, kde není v dohledu nebo doslechu další pracovník. 

Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, 
pravidla a pokyny. Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly 
pro jejich práci určení, dodržovat bezpečnostní označeni a signály pověřených pracovníků 
dozorem na pracovišti. 

Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu, musí byt zakryty 
nebo ohrazeny. 

Před započetím zemních práci musí být zajištěn ze strany zhotovitele v prostoru 
těchto prací průzkum všech překážek a odpovědným pracovníkem jejich vyznačeni na terénu 
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zejména tras podzemních vedení inženýrských sítí, které písemně odevzdal zadavatel při 
předání staveniště. 

Výkopy musí být ohrazeny nebo zakryty. Okraje výkopů se nesmějí zatěžovat. Přes 
výkopy v zastavěném území musí být položeny lávky pro chodce šířky 1,50 m s 
oboustranným zábradlím pro každý vstup do objektu nebo max. po 50 m. Případné vjezdy do 
objektů musí být opatřeny přejezdy se zábradlím a označením dovolené únosnosti a 
rychlosti. Do výkopů musí být zajištěn bezpečný sestup po žebříku apod. 
Zavěšováni břemen na jeřáb provádí pověřený pracovník - vazač. Před vlastním zdvihem 
musí být provedena kontrola bezpečnosti nadzvednutím břemene. Pod dopravovanými 
břemeny ani v jejich blízkosti se do ustáleni břemene nesmí nikdo zdržovat. 

Do pracovního prostoru stroje a zařízení se nesmí vstupovat po dobu činnosti stroje. 
Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k 

ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob. 
Před započetím bouracích a rekonstrukčních prací musí být vymezen ohrožený 

prostor podle technologie prováděných prací a zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Musí 
být zajištěn průzkum objektu, inženýrských sítí a sousedních objektů. 

Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník. které má pro tuto činnost 
příslušnou odbornou způsobilost. Stroje a technická zařízení mohou být uvedena do provozu 
jen odpovídají-li příslušným předpisům technického stavu. 

Práce v ochranném pásmu elektrického vedeni mohou být zahájeny až po 
provedeném opatřeni k zajištěni bezpečnosti práce. (Např. dozor pracovníka energ. závodu| 
 

Elektrická vedeni musí být uložena tak, aby byla přehledná a co nejkratší. Elektrická 
zařízeni musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena. 

Pracoviště, stroje a technické zařízeni s nebezpečím ohroženi osob musí být opatřeny 
bezpečnostním označením. 

Lešení nebo jiné konstrukce pro práce ve výšce zasahující do veřejné komunikace 
musí být zřetelné označeny a za snížené viditelnosti a v noci osvětleny výstražným červeným 
světlem. 

Práce v kanalizačních šachtách je možné provádět ze přítomnosti minimálně dvou 
pracovníků - jeden na povrchu. Před vstupem do šachty provádět kontrolní měřeni 
přítomnosti kysličníku uhličitého a v místech se zvýšenou pravděpodobností jeho výronu, což 
je celá oblast se zvýšeným rizikem a její bezprostřední okolí a u revizních šachet hlubších 
než 4,0 m i v průběhu prací. 

 
l)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
 
Vzhledem k uživatelům stávajících dvou RD nejsou nutná. 

 
m)  zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
 

PODKLADY : 
 

- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů 

- Vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava řízeni provozu na pozemních komunikacích. 
- ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značeni - Část 1: Stálé dopravní značeni 
(včetně národní přílohy) 
- ČSN EN 1423 Vodorovné dopravní značeni Materiály pro dopravní značení 
Dodatečný posyp * Balotina, protismykové přísady a jejich směsi 
- ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značeni Požadavky na dopravní značeni 
- VL 6.1. - Svislé dopravní značky - Vzorové listy staveb pozemních komunikaci, část 
VL 6 Vybaveni pozemních komunikací 
- TP 65 Zásady pro dopravní značeni na pozemních komunikacích 
- TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní značeni na pozemních komunikacích 
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- TP 1CO - Zásady pro orientační dopravní značeni na pozemních komunikacích 
- TP 133 Zásady pro vodorovně dopravní značeni na pozemních komunikacích 

 
 UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK DIO : 
 

V průběhu trvání stavebních prací může dojít k částečnému omezení na komunikaci 
na pozemku parc.č.80, k.ú. Dalovice. 
 

Přístupy osob a výjezdy a vjezdy vozidel obyvatel, firem a úřadů se sídlem na dotčené 
části této komunikace, budou řešeny individuálními dohodami tak, aby nedocházelo k 
poškozování stavebního díla. 
 

Druh a doba osazení jednotlivými značkami přechodného dopravního značení je 
podstatně ovlivněna a je závislé na vybraném dodavateli stavby a na zvoleném 
postupu a harmonogramu prací dohodnutého mezi investorem a dodavatelem stavby.   
 

Přechodné dopravní značení bude zahrnovat označení celého prostoru stavby na 
příjezdových komunikacích informačními tabulemi na probíhající stavební činnost. 
 
Přechodné dopravní značeni  : 

 
Dopravními značkami bude provedeno zajištění zákazu vstupu a zákazu vjezdu na 
staveniště   mimo vozidel dodavatele stavby a vozidel dopravní obsluhy dvou 
stávajících RD. 
 
 
n)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby- provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 
 
stavba bude prováděna za provozu dvou stávajících RD a vjezdu /výjezdu na stávající 

komunikaci na pozemku parc.č.80, k.ú. Dalovice, opatření proti účinkům vnějšího prostředí 
nejsou v podstatě nejsou nutná. Je třeba ovšem respektovat přírodní podmínky, 
z inženýrských sítí co nejdříve realizovat rozvody dešťové kanalizace. Výkopy je třeba 
zhotovovat po ucelených celcích, aby nedocházelo ke zbytečnému rozmáčení podkladních 
vrstev. Další podmínky stanoví podrobný IGP. 

 
o)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, 
 
postup výstavby a rozhodující dílčí termíny budou stanoveny v harmonogramu prací, 

který zpracuje a předloží dodavatel stavby v rámci výběrového řízení. 
 

 
 
B . 9  C E L K O V É  V O D O H O S P O D Á Ř S K É  Ř E Š E N Í  

 
 

Hydrotechnické výpočty 

Množství dešťových vod 

Předpoklady výpočtu: 
- použity údaje ombrografické stanice Mšeno 
- intenzita srážek i = 193 l/s*ha 
- periodicita srážek n = 0,2 
- doba trvání návrhového deště T = 15 minut 
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- hydraulický výpočet průtoku je proveden podle White-Colebrooka 
-  koeficienty průtočných množství a rychlostí při částečném plnění kruhového potrubí 
 jsou provedeny podle Prandtla-Franke-Thormana 
- hodnoty odtokového součinitele jsou převzaty z ČSN 75 6101 
 
Stoka DA 

- plocha zámkové dl 17,01 S ha 

- koeficient odtoku 6,01    

- plocha zeleně 044,02 S ha 

- koeficient odtoku 1,02    

- plocha asfaltu 01,03 S ha 

- koeficient odtoku 8,02    

1Q  =  iSiSiS ****** 332211   = 

193*8,0*01,0193*1,0*044,0193*6,0*17,0  = 22,08 l/s 

 
Stoka DB 
- plocha zámkové dl 17,01 S ha 

- koeficient odtoku 6,01    

- plocha zeleně 043,02 S ha 

- koeficient odtoku 1,02    

- plocha asfaltu 03,03 S ha 

- koeficient odtoku 8,02    

1Q  =  iSiSiS ****** 332211   = 

193*8,0*03,0193*1,0*043,0193*6,0*17,0  = 25,15 l/s 

 
Stoka DC 

- plocha zámkové dl 143,01 S ha 

- koeficient odtoku 6,01    

- plocha zeleně 068,02 S ha 

- koeficient odtoku 1,02    

1Q  =  iSiS **** 2211   = 193*1,0*068,0193*6,0*143,0  = 17,87 l/s 

 
Výpočet vsakovacích galerií 
 
Vsakovací galerie č.1 

Odvodňované plochy 

Plocha v m2 Typ povrchu Součinitel odtoku Ψ 

400 Asfaltové a betonové plochy, dlažby se 0,8 
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zálivkou spár 

4 400 Dlažby s pískovými spárami 0,6 

880 Zatravněné plochy 0,1 

Výsledek dle ČSN 75 9010 

Redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy ∑Ared 3 048 m2 

Nejbližší srážkoměrná stanice Mšeno 

Peridocita srážek p 0,2 rok-1 

Koeficient vsaku 0,0000089 kv(m.s-1) 

Regulovaný odtok --- l.s-1 

Velikost vsakovací plochy Avsak 154 m2 

Největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení 
Vvz 

96,1 m3 

Doba prázdnění vsakovacího zařízení Tpr 39:04 hod.:min. 

Návrhový úhrn srážek hd 38,00 mm 

Doba trvání srážky tc 8:00 hod.:min. 

Vsakovací galerie č.2 

Odvodňované plochy 

Plocha v m2 Typ povrchu Součinitel odtoku Ψ 

2 000 Dlažby s pískovými spárami 0,6 

680 Zatravněné plochy 0,1 

Výsledek dle ČSN 75 9010 

Redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy ∑Ared 1 268 m2 

Nejbližší srážkoměrná stanice Mšeno 

Peridocita srážek p 0,2 rok-1 

Koeficient vsaku 0,0000089 kv(m.s-1) 

Regulovaný odtok --- l.s-1 

Velikost vsakovací plochy Avsak 64 m2 

Největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení 
Vvz 

40,0 m3 

Doba prázdnění vsakovacího zařízení Tpr 38:59 hod.:min. 
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Návrhový úhrn srážek hd 38,00 mm 

Doba trvání srážky tc 8:00 hod.:min. 

 

 


