
A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Ptýrov – odkanalizování obce

Místo stavby: Ptýrov, Ptýrovec, Braňka a Maníkovice

Okres: Mladá Boleslav

Kraj: Středočeský

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník: Obec Ptýrov

Ptýrov 19, 295 01 Mnichovo Hradiště

IČ: 00509183

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant: ing.Evžen Kozák s.r.o.

Adresa: Koryta 29

Loukov 294 11

IČ: 27865193

DIČ: CZ27865193

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

Číslo autorizace 0000253

A.2 Seznam vstupních podkladů

- Zadávací podmínky investora  
- Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového - S-JTSK a Bpv. 
- Dokumentace pro územní řízení: Ptýrov – odkanalizování obce, změna územního 

rozhodnutí ing.Evžen Kozák s.r.o., 4/2016 

- Mapové podklady 
- Zákresy sítí od jejich správců
- Místní šetření
- Soubor platných ČSN a směrnic pro projektování

A.3 Údaje o území 

1



a) rozsah řešeného území 

Stavba bude probíhat v k.ú. Ptýrov. Stavbou budou řešeny místní části obce Ptýrov. A to části 
Maníkovice, Ptýrov, Ptýrovec a Braňka. Mezi těmito částmi budou vedeny přivaděče. Ve 
vzdálené a málo obydlené části obce
Čihátka jsou splaškové odpadní vody sváděny do nepropustných jímek nebo do domovních 
ČOV. Odpadní vody z jímek budou naváženy na městskou ČOV v Mnichově Hradišti.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Výtlaky V2 a ČSOV 2, části stok A a B a stoky A1 a A1-1 se nachází v záplavovém území 
Jizery Q5, Q20 a Q100.

c) údaje o odtokových poměrech

Jedná se o stavbu oddílné splaškové kanalizace bez nároků na řešení odtoku srážkových vod.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí

nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí.

e)údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 
nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 
nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání 
stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Navržená stavba je v souladu s územním rozhodnutím.  

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Obecné požadavky na využití území byly dodrženy.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do této dokumentace.

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Výjimka – umístění kanalizačního potrubí do odstupových vzdáleností stávajících studní.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba splaškové kanalizace bude koordinována se stavbou ČSOV1 a výtlaku V1 na ČOV 
Mnichovo Hradiště, která ji investicí společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí). 

Ptýrov 736651:

číslo 
parcely

vlastník druh výměra číslo LV
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440 Česká republika,
Lesy České republiky, s.p., 
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 
50008 Hradec Králové

Lesní 
pozemek

6281 98

794/2 Česká republika,
Lesy České republiky, s.p., 
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 
50008 Hradec Králové 

Ostatní 
plocha

658 98

794/1 Obec Ptýrov, č. p. 19, 29501 Ptýrov Ostatní 
plocha

1077 10001

433/10 Tišer Jan MUDr., K Rybníku 120/31, 
Roudnička, 50002 Hradec Králové

Ostatní 
plocha

917 158

805/3 Obec Ptýrov, č. p. 19, 29501 Ptýrov Ostatní 
plocha

2486 10001

806/1 Obec Ptýrov, č. p. 19, 29501 Ptýrov Ostatní 
plocha

3677 10001

810/1 Obec Ptýrov, č. p. 19, 29501 Ptýrov Ostatní 
plocha

7592 10001

805/4 Obec Ptýrov, č. p. 19, 29501 Ptýrov Ostatní 
plocha

5564 10001

774 Středočeský kraj, 
Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5
Krajská správa a údržba silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace, 
Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

Ostatní 
plocha

19026 192

177/4 Obec Ptýrov, č. p. 19, 29501 Ptýrov Ostatní 
plocha

182 10001

177/5 Obec Ptýrov, č. p. 19, 29501 Ptýrov Ostatní 
plocha

1560 10001

166/1 Obec Ptýrov, č. p. 19, 29501 Ptýrov Ostatní 
plocha

528 10001

773/8 Obec Ptýrov, č. p. 19, 29501 Ptýrov Ostatní 
plocha

130 10001

167/5 Obec Ptýrov, č. p. 19, 29501 Ptýrov Ostatní 
plocha

253 10001

St. 165 Bůžková Pavlína Ing., č. p. 47, 29501 Ptýrov Zastavěná 
plocha a 
nádvoří

114 280

177/42 Bůžková Pavlína Ing., č. p. 47, 29501 Ptýrov Orná půda 492 280
177/40 Obec Ptýrov, č. p. 19, 29501 Ptýrov Ostatní 

plocha
322 10001

177/6 Obec Ptýrov, č. p. 19, 29501 Ptýrov Ostatní 
plocha

3185 10001

177/33 Obec Ptýrov, č. p. 19, 29501 Ptýrov Ostatní 
plocha

844 10001

858 Středočeský kraj, 
Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5
Krajská správa a údržba silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace, 
Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

Ostatní 
plocha

7078 192
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St. 5/4 Novák Milan,                                           2/16
U stadionu 811, 29301 Mladá Boleslav
Nováková Andrea,                                   1/16
Ibišková 577, 25084 Květnice
Nováková Lucie,                                      1/16
U stadionu 811, 29301 Mladá Boleslav
Rejzek Jiří,                                               4/16
Jílová 1318, 29501 Mnichovo Hradiště

Zastavěná 
plocha a 
nádvoří

208 56

767 Obec Ptýrov, č. p. 19, 29501 Ptýrov Ostatní 
plocha

1788 10001

748/1 Obec Ptýrov, č. p. 19, 29501 Ptýrov Ostatní 
plocha

3924 10001

756/1 Obec Ptýrov, č. p. 19, 29501 Ptýrov Ostatní 
plocha

2621 10001

53/1 Obec Ptýrov, č. p. 19, 29501 Ptýrov Lesní 
pozemek

1233 10001

752 Obec Ptýrov, č. p. 19, 29501 Ptýrov Ostatní 
plocha

2372 10001

847 Obec Ptýrov, č. p. 19, 29501 Ptýrov Ostatní 
plocha

1464 10001

707 Smolíková Věra, Ptýrovec 2, 29501 Ptýrov Lesní 
pozemek

784 3

846 Obec Ptýrov, č. p. 19, 29501 Ptýrov Ostatní 
plocha

694 10001

697/1 Obec Ptýrov, č. p. 19, 29501 Ptýrov Ostatní 
plocha

728 10001

843/1 Obec Ptýrov, č. p. 19, 29501 Ptýrov Ostatní 
plocha

3262 10001

851/5 Obec Ptýrov, č. p. 19, 29501 Ptýrov Ostatní 
plocha

13 10001

851/1 Obec Ptýrov, č. p. 19, 29501 Ptýrov Ostatní 
plocha

3158 10001

859 Středočeský kraj, 
Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5
Krajská správa a údržba silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace, 
Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

Ostatní 
plocha

12618 192

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novou stavbu.

b) účel užívání stavby

Stavba technické infrastruktury. Splašková kanalizace.

4



c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisům (kulturní památka apod.)

Jedná se o stavbu, kterou není třeba chránit podle jiných právních předpisů.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Jedná se o liniovou stavbu, která bude v celé délce umístěna pod úrovní terénu. Tedy není 
zapotřebí řešit bezbariérové užívání stavby.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů 

Jedná se o stavbu, na kterou dotčené orgány nemají žádné požadavky vyplývající z jiných 
právních předpisů.

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Výjimka – umístění kanalizačního potrubí do odstupových vzdáleností stávajících studní.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Výtlak V2 - PE 100 SDR 11 D 110 930,8 m
Výtlak V3 - PE 100 SDR 11 D 110 972,1 m
Výtlak V4 - PE 100 SDR 11 D 110 489,1 m
Stoka A – LT DN 200 6,3 m
Stoka A – KT DN 400 10,6 m
Stoka A – KT DN 250 329,1 m
Stoka A1 – KT DN 400 68,6 m
Stoka A1-1 – KT DN 200 14,1 m
Stoka A2 – KT DN 250 99,9 m
Stoka B – LT DN 200 10,0 m
Stoka B – KT DN 500 14,2 m
Stoka B – KT DN 400 20,3 m
Stoka B – KT DN 250 1285,4 m
Stoka B1 – KT DN 200 26,3 m
Stoka B2 – KT DN 200 80,6 m
Stoka B3 – KT DN 200 76,0 m
Stoka B4 – KT DN 250 257,4 m
Stoka B5 – KT DN 250 213,8 m
Stoka B6 – KT DN 250 70,7 m
Stoka C – KT DN 250 159,3 m
Stoka C1 – KT DN 200 46,8 m
Stoka C2 – KT DN 250 22,2 m
Revizní šachty 104 ks
ČSOV 2 ks
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i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.)

Pro výpočet byla použita směrná čísla roční potřeby vody dle přílohy č.12 k vyhlášce 
č.120/2011 Sb, ze kterých vychází potřeba vody na 1 osobu 96 l/os*den.

ČSOV3

Stávající stav
Počet domů 25 RD
Počet obyvatel 100 obyv.
Potřeba vody 96 l/os./den
Potřeba celkem 9 600 l/den
Průměrná denní potřeba vody
QP = 9,6 m3/den = 400 l/hod = 0,11 l/s
Maximální denní potřeba vody (kd = 1,5)  
QD =  QP  x 1,5 = 14,4 m3/den = 600 l/hod = 0,17 l/s
Maximální hodinová potřeba vody (kh = 1,8)
QMAX = QD x 1,8 = 25,92 m3/den = 1 080 l/hod = 0,3 l/s

Možnost rozvoje dle ÚP
Počet domů 7 RD
Počet obyvatel 28 obyv.
Potřeba vody 96 l/os./den
Potřeba celkem 2 688 l/den
Průměrná denní potřeba vody
QP = 2,69 m3/den = 112 l/hod = 0,031 l/s
Maximální denní potřeba vody (kd = 1,5)  
QD =  QP  x 1,5 = 4,03 m3/den = 168 l/hod = 0,047 l/s
Maximální hodinová potřeba vody (kh = 1,8)
QMAX = QD x 1,8 = 7,26 m3/den = 302 l/hod = 0,084 l/s

Celkem ČSOV 3 stávající stav+rozvoj dle ÚP
Počet domů 32 RD
Počet obyvatel 128 obyv.
Potřeba vody 96 l/os./den
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Potřeba celkem 12 288 l/den
Průměrná denní potřeba vody
QP = 12,29 m3/den = 512 l/hod = 0,142 l/s
Maximální denní potřeba vody (kd = 1,5)  
QD =  QP  x 1,5 = 18,43 m3/den = 768 l/hod = 0,213 l/s
Maximální hodinová potřeba vody (kh = 1,8)
QMAX = QD x 1,8 = 33,18 m3/den = 1 382 l/hod = 0,384 l/s

ČSOV 2

Maníkovice zbytek obce 
Stávající stav
Počet domů 4 RD
Počet obyvatel 16 obyv.
Potřeba vody 96 l/os./den
Potřeba celkem 1 536 l/den
Průměrná denní potřeba vody
QP = 1,54 m3/den = 64 l/hod = 0,018 l/s
Maximální denní potřeba vody (kd = 1,5)  
QD =  QP  x 1,5 = 2,31 m3/den = 96 l/hod = 0,027 l/s
Maximální hodinová potřeba vody (kh = 1,8)
QMAX = QD x 1,8 = 4,16 m3/den = 173 l/hod = 0,048 l/s

Možnost rozvoje dle ÚP
Počet domů 4 RD
Počet obyvatel 16 obyv.
Potřeba vody 96 l/os./den
Potřeba celkem 1 536 l/den
Průměrná denní potřeba vody
QP = 1,54 m3/den = 64 l/hod = 0,018 l/s
Maximální denní potřeba vody (kd = 1,5)  
QD =  QP  x 1,5 = 2,31 m3/den = 96 l/hod = 0,027 l/s
Maximální hodinová potřeba vody (kh = 1,8)
QMAX = QD x 1,8 = 4,16 m3/den = 173 l/hod = 0,048 l/s

Braňka
Stávající stav
Počet domů 38 RD
Počet bytů 4
Počet obyvatel 168 obyv.
Potřeba vody 96 l/os./den
OÚ+hospoda cca 38 m3/rok
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Potřeba celkem 16 232 l/den
Průměrná denní potřeba vody
QP = 16,2 m3/den = 676 l/hod = 0,188 l/s
Maximální denní potřeba vody (kd = 1,5)  
QD =  QP  x 1,5 = 24,4 m3/den = 1 014 l/hod = 0,282 l/s
Maximální hodinová potřeba vody (kh = 1,8)
QMAX = QD x 1,8 = 43,8 m3/den = 1 825 l/hod = 0,507 l/s

Možnost rozvoje dle ÚP+volné parcely
Počet domů 14 RD
Počet obyvatel 56 obyv.
Potřeba vody 96 l/os./den
Potřeba celkem 5 376 l/den
Průměrná denní potřeba vody
QP = 5,38 m3/den = 224 l/hod = 0,062 l/s
Maximální denní potřeba vody (kd = 1,5)  
QD =  QP  x 1,5 = 8,06 m3/den = 336 l/hod = 0,093 l/s
Maximální hodinová potřeba vody (kh = 1,8)
QMAX = QD x 1,8 = 14,52 m3/den = 604 l/hod = 0,168 l/s

Ptýrov
Stávající stav
Počet domů 24 RD
Počet bytů 4
Počet obyvatel 96 obyv.
Potřeba vody 96 l/os./den
Farma Ptýrov cca 240 m3/rok
Potřeba celkem 9 873 l/den
Průměrná denní potřeba vody
QP = 9,87 m3/den = 411 l/hod = 0,114 l/s
Maximální denní potřeba vody (kd = 1,5)  
QD =  QP  x 1,5 = 14,81 m3/den = 617 l/hod = 0,171 l/s
Maximální hodinová potřeba vody (kh = 1,8)
QMAX = QD x 1,8 = 26,66 m3/den = 1 111 l/hod = 0,309 l/s

Možnost rozvoje dle ÚP
Počet domů 4 RD
Počet obyvatel 16 obyv.
Potřeba vody 96 l/os./den
Potřeba celkem 1 536 l/den
Průměrná denní potřeba vody
QP = 1,54 m3/den = 64 l/hod = 0,018 l/s
Maximální denní potřeba vody (kd = 1,5)  
QD =  QP  x 1,5 = 2,31 m3/den = 96 l/hod = 0,027 l/s
Maximální hodinová potřeba vody (kh = 1,8)
QMAX = QD x 1,8 = 4,16 m3/den = 173 l/hod = 0,048 l/s
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ČSOV 2 celkové množství vod (Maníkovice, Braňka, Ptýrov)

Stávající stav
Počet domů 91 RD
Počet bytů 4
Počet obyvatel 380 obyv.
Potřeba vody 96 l/os./den
OÚ+hospoda+Farma Ptýrov cca 278 m3/rok
Potřeba celkem 37 241 l/den
Průměrná denní potřeba vody
QP = 37,24 m3/den = 1 552 l/hod = 0,431 l/s
Maximální denní potřeba vody (kd = 1,5)  
QD =  QP  x 1,5 = 55,86 m3/den = 2 328 l/hod = 0,647 l/s
Maximální hodinová potřeba vody (kh = 1,8)
QMAX = QD x 1,8 = 100,55 m3/den = 4 190 l/hod = 1,164 l/s

Možnost rozvoje dle ÚP
Počet domů 29 RD
Počet obyvatel 116 obyv.
Potřeba vody 96 l/os./den
Potřeba celkem 11 136 l/den
Průměrná denní potřeba vody
QP = 11,14 m3/den = 464 l/hod = 0,129 l/s
Maximální denní potřeba vody (kd = 1,5)  
QD =  QP  x 1,5 = 16,71 m3/den = 696 l/hod = 0,193 l/s
Maximální hodinová potřeba vody (kh = 1,8)
QMAX = QD x 1,8 = 30,08 m3/den =1 253 l/hod = 0,348 l/s

Celkem stávající stav+rozvoj dle ÚP
Počet domů 120 RD
Počet bytů 4
Počet obyvatel 480 obyv.
Potřeba vody 96 l/os./den
OÚ+hospoda+Farma Ptýrov cca 278 m3/rok
Potřeba celkem 46 841 l/den
Průměrná denní potřeba vody
QP = 46,84 m3/den = 1 951 l/hod = 0,54 l/s
Maximální denní potřeba vody (kd = 1,5)  
QD =  QP  x 1,5 = 70,26 m3/den = 2 927 l/hod = 0,81 l/s
Maximální hodinová potřeba vody (kh = 1,8)
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QMAX = QD x 1,8 = 126,47 m3/den = 5 269 l/hod = 1,46 l/s

ČSOV 1

Ptýrovec
Stávající stav
Počet domů 23 RD
Počet obyvatel 92 obyv.
Potřeba vody 96 l/os./den
Potřeba celkem 8 832 l/den
Průměrná denní potřeba vody
QP = 8,83 m3/den = 368 l/hod = 0,102 l/s
Maximální denní potřeba vody (kd = 1,5)  
QD =  QP  x 1,5 = 13,25 m3/den = 552 l/hod = 0,153 l/s
Maximální hodinová potřeba vody (kh = 1,8)
QMAX = QD x 1,8 = 23,84 m3/den = 994 l/hod = 0,276 l/s

Možnost rozvoje dle ÚP
Počet domů 4 RD
Počet obyvatel 16 obyv.
Potřeba vody 96 l/os./den
Potřeba celkem 1 536 l/den
Průměrná denní potřeba vody
QP = 1,54 m3/den = 64 l/hod = 0,018 l/s
Maximální denní potřeba vody (kd = 1,5)  
QD =  QP  x 1,5 = 2,31 m3/den = 96 l/hod = 0,027 l/s
Maximální hodinová potřeba vody (kh = 1,8)
QMAX = QD x 1,8 = 4,16 m3/den = 173 l/hod = 0,048 l/s

ČSOV 1 celkové množství vod (Maníkovice, Braňka, Ptýrov a Ptýrovec)

Stávající stav
Počet domů 114 RD
Počet bytů 4
Počet obyvatel 472 obyv.
Potřeba vody 96 l/os./den
OÚ+hospoda+Farma Ptýrov cca 278 m3/rok
Potřeba celkem 46 073 l/den
Průměrná denní potřeba vody
QP = 46,07 m3/den = 1 920 l/hod = 0,533 l/s
Maximální denní potřeba vody (kd = 1,5)  
QD =  QP  x 1,5 = 69,11 m3/den = 2 880 l/hod = 0,8 l/s
Maximální hodinová potřeba vody (kh = 1,8)
QMAX = QD x 1,8 = 124,39 m3/den = 5 184 l/hod = 1,44 l/s
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Možnost rozvoje dle ÚP
Počet domů 33 RD
Počet obyvatel 132 obyv.
Potřeba vody 96 l/os./den
Potřeba celkem 12 672 l/den
Průměrná denní potřeba vody
QP = 12,67 m3/den = 528 l/hod = 0,147 l/s
Maximální denní potřeba vody (kd = 1,5)  
QD =  QP  x 1,5 = 19,01 m3/den = 792 l/hod = 0,22 l/s
Maximální hodinová potřeba vody (kh = 1,8)
QMAX = QD x 1,8 = 34,21 m3/den =1 426 l/hod = 0,396 l/s

Celkem stávající stav+rozvoj dle ÚP
Počet domů 147 RD
Počet bytů 588
Počet obyvatel 96 obyv.
Potřeba vody 96 l/os./den
OÚ+hospoda+Farma Ptýrov cca 278 m3/rok
Potřeba celkem 57 209 l/den
Průměrná denní potřeba vody
QP = 57,21 m3/den = 2 383 l/hod = 0,662 l/s
Maximální denní potřeba vody (kd = 1,5)  
QD =  QP  x 1,5 = 85,82 m3/den = 3 575 l/hod = 0,993 l/s
Maximální hodinová potřeba vody (kh = 1,8)
QMAX = QD x 1,8 = 154,47 m3/den = 6 434 l/hod = 1,787 l/s

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Stavba začne v roce 2016. Stavba nebude dělena na etapy, bude vybudována současně.

k) orientační náklady stavby. 

50 mil.Kč.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na objekty.

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku
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Stavba bude probíhat v krajských asfaltových silnicích, místních asfaltových a komunikacích 
a částečně zpevněných cestách.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Byl proveden geologický průzkum ECO-GEO, RNDr. Miroslav Pivrnec, 4/2016

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

V místě stavby se nacházejí ochranná pásma silových vedení VVN, VN a NN, SEK-CETIN a 
vodovodu. 

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

Část stavby se nachází v záplavovém území Jizery Q5, Q20, Q100.

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

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby ani pozemky, odtokové poměry v území ani na 
ochranu okolí.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Bude zrušen stávající asfalt v rozsahu výkopové rýhy.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

V místě výstavby ČSOV 2 bude proveden trvalý zábor lesního pozemku.

V ostatních případech se bude jednat o zábor dočasný.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu)

Součástí dokumentace je návrh dvou přečerpávacích stanic odpadních vod. Všechny 
přečerpávací stanice budou připojeny na místní elektrickou síť NN. Přečerpávací stanice jsou 
navrženy při místních komunikacích a jsou dostupné pro provozní vozidla provozovatele 
kanalizace.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba splaškové kanalizace bude koordinována se stavbou ČSOV1 a výtlaku V1 na ČOV 
Mnichovo Hradiště, která ji investicí společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

B.2 Celkový popis stavby
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B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba technické infrastruktury. Splašková kanalizace.

Viz. A.4 i)

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Jedná se o stavbu, která bude celá umístěna pod úrovní terénu, tedy není nutné řešit 
urbanistické ani architektonické řešení stavby.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o nevýrobní stavbu.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Jedná se o liniovou stavbu, která bude v celé délce umístěna pod úrovní terénu. Tedy není 
zapotřebí řešit bezbariérové užívání stavby.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Užívání stavby se musí řídit provozním řádem společnosti Vodovody a kanalizace Mladá 
Boleslav, a.s. Při údržbě a opravách vodovodu budou dodržovány zásady BOZP 
provozovatele. 

B.2.6 Základní technický popis stavby

Nenacházejí se

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Tento projekt řeší odkanalizování místních částí Maníkovice, Braňka, Ptýrov a Ptýrovec obce 
Ptýrov. Kvůli morfologii terénu je splašková kanalizace řešená jako kombinace gravitační 
splaškové kanalizace a tlakové kanalizace. Součástí projektu jsou i dvě čerpací stanice 
odpadních vod ČSOV2 a ČSOV3. Veškeré odpadní splaškové vody budou svedeny do 
ČSOV1 a výtlakem V1 na městkou ČOV v Mnichově Hradišti. Výtlak V1 a ČSOV1 jsou 
investicí společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. a jejich výstavba bude se 
stavbou kanalizace v Ptýrově koordinována. 

Stokový systém A - Ptýrovec

Stokový systém A řeší gravitační odkanalizování místní části Ptýrovec a do stoky A1 je 
zaústěn výtlak V2, který přivádí odpadní vody ze zbývajících řešených částí obce Ptýrov. 
Tento systém je zaústěn do ČSOV1 a výtlakem V1 jsou odpadní vody vedeny na ČOV 
Mnichovo Hradiště. Požadovaná akumulace před nátokem do ČSOV1 je 1/3 denního 
množství, tj. 19,1 m³. Možná akumulace ve stokovém systému je 19,2 m³.

Stoka A
Stoka A je zaústěna do ČSOV1 a vede silnicí směr Braňka do koncové šachty Š13. Od 
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napojení do ČSOV1 po Š1 bude položeno potrubí LT DN 200 a od Š1 po Š2 KT DN 400. 
Revizní šachta Š2 bude řešena jako vnější spadiště. Materiálem zbytku stoky je KT DN 250. 
Celková délka stoky je 346,0 m.

Stoka A1
Stoka A1 je zaústěna do revizní šachty Š2 na stoce A. Stoka bude od napojení na stoku A 
pokládána v místní komunikaci do koncové šachty Š16. Do koncové šachty bude napojen 
výtlak V2 z Ptýrova.  Materiálem stoky je KT DN 400. Dimenze stoky byla zvětšena kvůli 
akumulaci. 
Celková délka stoky je 68,6 m.

Stoka A1-1
Stoka A1-1 je zaústěna do revizní šachty Š15 na stoce A1. Stoka bude od napojení na stoku 
A1 pokládána v místní komunikaci do koncové šachty Š17. Na stoku budou napojeny dvě 
kanalizační přípojky. Z tohoto důvody je materiálem stoky je KT DN 200. 
Celková délka stoky je 14,1 m.

Stoka A2
Stoka A2 je zaústěna do revizní šachty Š5 na stoce A. Stoka bude od napojení na stoku A 
pokládána v nezpevněném terénu v souběhu se stávajícím vodovodem až do koncové šachty 
Š20. Šachta Š18 bude řešena jako vnější spadiště.  Materiálem stoky je KT DN 250. 
Celková délka stoky je 99,9 m.

Stokový systém B – Ptýrov a Braňka

Stokový systém B řeší gravitační odkanalizování místních částí Ptýrov a Braňaka. Do 
koncové šachty stoky B je zaústěn výtlak V3, který přivádí odpadní vody z Maníkovic. Tento 
systém je zaústěn do ČSOV2 a výtlakem V2 jsou odpadní vody vedeny do kanalizačního 
systému A a jím na ČSOV1. Požadovaná akumulace před nátokem do ČSOV2 je 1/3 denního 
množství, tj. 15,6 m³. Kvůli morfologii terénu není možné této akumulace dosáhnout. Po 
jednání a konzultaci ze dne 26.8. 2016 s ing. Žitným (Vodovody a kanalizace Mladá 
Boleslav) byla požadovaná akumulace před ČSOV2 snížena na 10 m³. Možná akumulace ve 
stokovém systému je 10,2 m³.

Stoka B
Stoka B je zaústěna do ČSOV2 a vede místní komunikací na kraj Ptýrova, dále krajskou 
komunikací do Braňky, projde Braňkou na cestu směr Maníkovice a jí do koncové šachty 
Š67. Do koncové šachty stoky B je zaústěn výtlak V3. Od napojení do ČSOV2 po Š22 bude 
položeno potrubí LT DN 200, od Š22 po Š23 KT DN 500 a od Š23 po Š25 KT DN 400. 
Zvětšení dimenze mezi šachtami Š22 až Š25 je z důvodu akumulace před nátokem na 
ČSOV2. Revizní šachta Š25 bude řešena jako vnější spadiště. Dále bude i revizní šachta Š37 
řešena jo spadišťová na nátoku stoky B3. Materiálem zbytku stoky je KT DN 250.
Celková délka stoky je 1331,2 m.

Stoka B1
Stoka B1 je zaústěna do revizní šachty Š29A na stoce B. Stoka bude od napojení na stoku B 
pokládána v soukromé nezpevněné cestě do koncové šachty Š29B..  Materiálem stoky je KT 
DN 200. 
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Celková délka stoky je 26,3 m.

Stoka B2
Stoka B2 je zaústěna do revizní šachty Š30 na stoce B. Stoka bude od napojení na stoku B 
pokládána v nezpevněné části návsi podél kapličky a dále v souběhu s vodovodem, do 
koncové šachty Š70.  Revizní šachta Š68A bude řešena jako vnější spadiště. Materiálem 
stoky je KT DN 200. 
Celková délka stoky je 80,6 m.

Stoka B3
Stoka B3 je zaústěna do revizní šachty Š37 na stoce B. Zaústění bude provedeno do vnějšího 
spadiště. Stoka bude od napojení na stoku B pokládána v nezpevněné cestě do koncové šachty 
Š72.  Materiálem stoky je KT DN 200. 
Celková délka stoky je 76,0 m.

Stoka B4
Stoka B4 je zaústěna do revizní šachty Š56 na stoce B. Stoka bude od napojení na stoku B 
pokládána v souběhu s vodovodem v místní asfaltové komunikaci do koncové šachty Š81.  
Materiálem stoky je KT DN 250. 
Celková délka stoky je 257,4 m.

Stoka B5
Stoka B5 je zaústěna do revizní šachty Š57 na stoce B. Od napojení povede stoka B5 do 
nezpevněné části návsi, dále soukromým pozemkem do místní asfaltové komunikace a jí 
v souběhu s vodovodem do koncové revizní šachty Š87. Na soukromém pozemku bude 
rozebrána stávající zámková dlažba pod garážovým stáním a na příjezdové cestě a po 
poležení bude nově položena ve stávajícím rozsahu. Pod garážovým stáním budou výkopové 
práce prováděny ručně. Materiálem stoky je KT DN 250. 
Celková délka stoky je 213,8 m.

Stoka B6
Stoka B6 je zaústěna do revizní šachty Š59 na stoce B. Stoka B od napojení přejde na druhou 
stranu krajské silnice a při jejím kraji do koncové šachty Š90.  Materiálem stoky je KT DN 
250. 
Celková délka stoky je 70,7 m.

Stokový systém C – Maníkovice

Kvůli morfologii terénu a vysoké hladině spodní vody je je odkanalizování Maníkovic řešeno 
jako kombinace gravitačního systému stok a tlakové kanalizace.

Stokový systém C řeší gravitační odkanalizování návsi a jejího nejbližšího okolí části 
Maníkovice. Do koncové šachty stoky C2 je zaústěn výtlak V4, který je součástí tlakové 
kanalizace v západní části Maníkovic. Stokový systém je zaústěn do ČSOV3 a výtlakem V3 
jsou odpadní vody vedeny do kanalizačního systému B a dále na ČSOV1. Požadovaná 
akumulace před nátokem do ČSOV3 je 1/3 denního množství, tj. 4,1 m³. Akumulace ve 
stokové síti několikanásobně přesahuje toto množství. 

Stoka C
Stoka C je zaústěna do ČSOV3 a vede nezpevněnou částí návsi do místní asfaltové 
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komunikace a jí směrem Braňka do nejvyššího místa a zde je ukončena revizní šachtou Š98. 
Od napojení do ČSOV3 po Š91 bude položeno potrubí LT DN 200.. Revizní šachta Š91 bude 
řešena jako vnější spadiště. Materiálem zbytku stoky je KT DN 250.
Celková délka stoky je 159,3 m.

Stoka C1
Stoka C1 je zaústěna do revizní šachty Š91 na stoce C a vede nezpevněnou částí návsi do její 
spodní části a zde je ukončena revizní šachtou Š101. Materiálem stoky je KT DN 200.
Celková délka stoky je 46,8 m.

Stoka C2
Stoka C2 je zaústěna do revizní šachty Š94 na stoce C a vede místní asfaltovou komunikací 
do koncové revizní šachty Š102. Do koncové šachty stoky C je zaústěn výtlak V4. 
Materiálem stoky je KT DN 250.
Celková délka stoky je 22,2 m.

Výtlačné řady

Výtlak V2
Výtlak V2 odvádí splaškové odpadní vody z Ptýrova do Ptýrovce. Do výtlaku V2 jsou 
čerpány odpadní splaškové vody z ČSOV2, které jsou jím vedeny do stokového systému A, 
do revizní šachty Š16 stoky A1. Výtlak vede od této šachty nezpevněnou polní cestou do 
spodní části Ptýrova, do místa napojení ČSOV2.  Materiálem výtlaku V2 je PE 100 SDR 11 
d110. 
Celková délka výtlaku je 930,8 m.

Výtlak V3
Výtlak V3 odvádí splaškové odpadní vody z Maníkovic do Braňky. Do výtlaku V3 jsou 
čerpány odpadní splaškové vody z ČSOV3, které jsou jím vedeny do stokového systému B, 
do revizní šachty Š67 stoky B. Dále jsou do tohoto výtlaku napojeny 4 domovní čerpací 
stanice odpadních vod. Výtlak vede od Š67 nezpevněnou polní cestou do části Maníkovice, 
místní asfaltovou komunikací na náves a nezpevněnou části návsi v souběhu s se stokou C do 
místa napojení ČSOV3.  Materiálem výtlaku V3 je PE 100 SDR 11 d110. 
Celková délka výtlaku je 972,1 m.

Výtlak V4
Výtlak V4 odvádí splaškové odpadní ze západní části Maníkovic. Kvůli morfologii terénu je 
odkanalizování této části řešeno tlaková kanalizace. Veškeré domovní přípojky budou tlakové 
a u jednotlivých připojovaných nemovitostí budou domovní čerpací stanice odpadních vod. 
Výtlak vede od koncové šachty 102 na stoce C2 místní asfaltovou komunikací až do místa 
nepojení poslední domovní přípojky v bodě VD32.  Materiálem výtlaku V4 je PE 100 SDR 
11 d110. 
Celková délka výtlaku je 489,1 m.

Čerpací stanice odpadních vod
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Čerpací stanice odpadních vod budou umístěny ve sklolaminátových nádržích o vnitřním 
průměru 2400 mm a síle stěny 37 mm. V této šachtě bude umístěna čerpací stanice odpadních 
vod, která je plně automatická a zabezpečená pro případ zaplavení, odpovídá požadavkům 
normy DIN 1986. Sběrná nádrž, která je plynotěsná a vodotěsná, je vyrobena z litiny. Vstup 
do šachty bude poklopem 800x800 mm a ve stěně šachty bude přichycen pozinkovaný žebřík 
s pomocí nástupu. Na dně šachty bude zhotovena jímka s pomocným čerpadlem, která bude 
sloužit k odčerpání vody z nádrže při zatopení. Výtlak z tohoto čerpadla bude napojena do 
odvětrávacího potrubí provozní nádrže, jímž do ní čerpaná voda nateče a následně budě 
z ČSOV vyčerpána do výtlačného potrubí. Odvětrávací potrubí provozní nádrže a šachty bude 
vedeno do pilíře, kde bude odvětrání vyvedeno v jeho stavebně oddělené části. Z pilíře budou 
vedeny čtyři chráničky KOPOFLEX d63 (pro každé ze tří čerpadel a snímače hladin). V okolí 
ČSOV budou vysazeny keře Viburnum Lantana.

Poslední revizní šachty před nátokem do ČSOV budou s kalovým prostorem výšky 500 mm.

ČSOV2
ČSOV2 je umístěna ve spodní části Ptýrova a přečerpává odpadní vodu do Ptýrovce. ČSOV 
je umístěna mimo cesty v nezpevněném prostoru u rybníka. Vrch ČSOV je umístěn nad 
hladinou Q20, v tomto případě 216,60 m n.m. Z tohoto důvodu bude ČSOV usazena do 
náspu. Tento násep bude zasahovat i do stávajícího zpevnění na točně poblíž ČSOV. Proto 
bude po vymodelování terénních úprav povrch v rozsahu stávající točny opět zpevněn (pláň 
30 MPa, šd tl. 250 mm, PM 50 mm, N 1V; EK; 4-8).
Vlastní nádrž ČSOV bude uzavřena v zámkové dlažbě (separační geotextilie 300 g/m², 
hutněný násyp 32-63 mm 750 mm, hutněný násyp 32-63 mm 750 mm, hutněný násyp 32-63 
mm 750 mm, drcené kamenivo stabilizované cementem 4-8 mm 40 mm, zámková dlažba 60 
mm), která bude uzamčena do obruby z betonových palisád 180x120 mm výšky 600 mm. 
Tyto palisády budou usazeny do betonových základů z betonu C12/15.
Jelikož se při povodních počítá s kompletním zatopením nádrže ČSOV2 bude vyhotovena 
protivztlaková pojistka z betonu C30/37-XF3 min. hmotnosti 13 520 kg, to odpovídá 5,9 m³ 
betonu.

Posouzení vztlaku

JÍMKA ČSOV2
Poloměr vnější 1,24 m
Poloměr vnitřní 1,2 m
Hloubka (poklop-dno) 3,98 m
Celkový objem 19,2 m3
Vnitřní hloubka 3,39 m
Objem zás. prostoru 15,34 m3
Objem 3,89 m3
Obj.hmotnost 2300 kg/m3
Hmotnost jímky 8946 Kg
Hloubka zeminy nad jímkou 0 m
Objem zeminy nad jímkou 0,00 m3
Obj.hmotnost zeminy 1200 kg/m3
Přitížení zeminou 0,0 kg/m3

Hmotnost jímky+přitížení zeminou 8945,7178 kg
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Vytlačená voda
hloubka vody 4,66
Objem 22,5 m3
Obj.hmotnost vody 998 kg/m3
Hmotnost vytl. Vody 22465,2 Kg

Vyplave bez protivztl.pojistky? ANO 40%

Min.hmotnost protivztl.pojistky (kg) 13519,5
Odpovídající objem betonu (m3) 5,8780225
Hmotnost jímky s protivztl.pojistkou 22465,2

Vyplave s protivztl.pojistkou? NE 0%

ČSOV3
ČSOV3 je umístěna na návsi v Maníkovicích poblíž vodní nádrže. Kvůli poloze el. sloupu je 
ČSOV umístěna částečně do stávající cesty. Z tohoto důvodu bude provedena stranová 
přeložka cesty. Skladba cesty: pláň 30 MPa, šd tl. 250 mm, PM 50 mm, N 1V; EK; 4-8. 
Stávají terén bude vysvahován od domů k cestě. 
Vlastní nádrž ČSOV bude uzavřena v zámkové dlažbě (separační geotextilie 300 g/m², 
hutněný násyp 32-63 mm 750 mm, hutněný násyp 32-63 mm 750 mm, hutněný násyp 32-63 
mm 750 mm, drcené kamenivo stabilizované cementem 4-8 mm 40 mm, zámková dlažba 60 
mm), která bude uzamčena do obruby z betonových palisád 180x120 mm výšky 600 mm. 
Tyto palisády budou usazeny do betonových základů z betonu C12/15. V prostoru směrem 
k nádrži bude zhotoveno betonové čelo, které bude navazovat na stávající. Bude zhotoveno 
z betonu C12/15 s vloženou výztuží a pohledová strana bude obložena kamenem. Na vrch 
čela bude osazeno trubkové zábradlí výšky 1100 mm. 
Jelikož se v místě ČSOV3 počítá s vysokou hladinou spodní vody, bude vyhotovena 
protivztlaková pojistka z betonu C30/37-XF3 min. hmotnosti 8 747 kg, to odpovídá 3,8 m³ 
betonu.

Posouzení vztlaku

JÍMKA ČSOV3
Poloměr vnější 1,24 m
Poloměr vnitřní 1,2 m
Hloubka (poklop-dno) 3,98 m
Celkový objem 19,2 m3
Vnitřní hloubka 3,39 m
Objem zás. prostoru 15,34 m3
Objem 3,89 m3
Obj.hmotnost 2300 kg/m3
Hmotnost jímky 8946 Kg
Hloubka zeminy nad jímkou 0 m
Objem zeminy nad jímkou 0,00 m3
Obj.hmotnost zeminy 1200 kg/m3
Přitížení zeminou 0,0 kg/m3

Hmotnost jímky+přitížení zeminou 8945,7178 kg

18



Vytlačená voda
hloubka vody 3,67
Objem 17,7 m3
Obj.hmotnost vody 998 kg/m3
Hmotnost vytl. Vody 17692,5 Kg

Vyplave bez protivztl.pojistky? ANO 51%

Min.hmotnost protivztl.pojistky (kg) 8746,8
Odpovídající objem betonu (m3) 3,8029602
Hmotnost jímky s protivztl.pojistkou 17692,5

Vyplave s protivztl.pojistkou? NE 0%

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Jedná se o stavbu splaškové kanalizace z materiálů LT DN 200, KT DN 200, 250, 400, 500. 
Stavba bez požárního rizika. 

Stavba není rozdělena do požárních úseků. Stavební konstrukce není třeba hodnotit, jedná se 
o potrubí položené v zemi. Není třeba stanovovat odstupové ani bezpečnostní vzdálenosti a 
není třeba stanovovat požárně nebezpečný prostor. Pro stavbu není třeba zabezpečit požární 
vodu ani rozmisťovat odběrná místa ani jiné hasební prostředky. Není třeba vymezení 
zásahových cest a jejich technického vybavení apod.

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

Jsou dány provozním řádem Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Jedná se o stavbu, kterou není potřeba chránit před negativními účinky vnějšího prostředí 
(radon, protipovodňová opatření, apod.) Nové potrubí bude mít ochranné pásmo 1,5 m na 
každou stranu od líce potrubí. V tomto ochranném pásmu není povolena výstavba objektů, 
výsadba stromů, apod.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Součástí dokumentace je návrh tři přečerpávacích stanic odpadních vod. Všechny 
přečerpávací stanice budou připojeny na místní elektrickou síť NN. Přečerpávací stanice jsou 
navrženy při místních komunikacích a jsou dostupné pro provozní vozidla provozovatele 
kanalizace.

B.4 Dopravní řešení
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Stavba bude v celé délce umístěna pod povrchem, tudíž nevyžaduje dopravní řešení.

Napojení na dopravní infrastrukturu není třeba řešit. 

Při stavbě bude instalováno odpovídající dopravní značení, zábrany a osvětlení.

B.5 Řešeni vegetace a souvisejících terénních úprav

Povrchy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu.

V bezprostředním okolí ČSOV budou vysazeny keře Viburnum Lantana.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Navržená stavba slouží ke zlepšení podmínek životního prostředí.

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu či krajinu nebo vodní zdroje.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Realizace stavby neovlivní negativním způsobem danou lokalitu, ani žádný stávající objekt v 
okolí ve smyslu základních požadavků na situování a stavební řešení staveb z hlediska 
ochrany obyvatelstva.

Stavbu není možné využít k ochraně obyvatelstva pro civilní ochranu.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Výtlak V2 - PE 100 SDR 11 D 110 930,8 m
Výtlak V3 - PE 100 SDR 11 D 110 972,1 m
Výtlak V4 - PE 100 SDR 11 D 110 489,1 m
Stoka A – LT DN 200 6,3 m
Stoka A – KT DN 400 10,6 m
Stoka A – KT DN 250 329,1 m
Stoka A1 – KT DN 400 68,6 m
Stoka A1-1 – KT DN 200 14,1 m
Stoka A2 – KT DN 250 99,9 m
Stoka B – LT DN 200 10,0 m
Stoka B – KT DN 500 14,2 m
Stoka B – KT DN 400 20,3 m
Stoka B – KT DN 250 1285,4 m
Stoka B1 – KT DN 200 26,3 m
Stoka B2 – KT DN 200 80,6 m
Stoka B3 – KT DN 200 76,0 m
Stoka B4 – KT DN 250 257,4 m
Stoka B5 – KT DN 250 213,8 m
Stoka B6 – KT DN 250 70,7 m
Stoka C – KT DN 250 159,3 m
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Stoka C1 – KT DN 200 46,8 m
Stoka C2 – KT DN 250 22,2 m
Revizní šachty 104 ks
ČSOV 2 ks

b) odvodnění staveniště 

V případě výskytu spodní vody, bude čerpána do stávajíc dešťové kanalizace.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude přístupné z místních a krajských silnic v obci Ptýrov. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při provádění stavby dojde ke zvýšené míře hluku i prašnosti. Vhodnou volbou zhotovitele 
stavby lze tyto negativní vlivy minimalizovat (volba strojů, termínu provádění, kropení, atd.)

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Při provádění výkopových prací bude instalováno odpovídající dopravní značení, zábrany a 
světelná signalizace. Výkop hlubší než 1,5m bude zajištěn pažením. Trasa stavby bude 
v místě výkopů zabezpečena přenosnými zábranami, v noci osvětlením. V rozsahu výkopové 
rýhy bude zrušen povrch stávající komunikace.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Celková maximální plocha dočasného záboru bude cca 15 500 m².

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Přebytečný výkopek celkem cca 3 800 m³.

Tento výkopek bude na řízenou skládku.

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

Celkem cca  15 000 m³.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Při realizaci stavby budou dodržovány běžné podmínky ochrany životního prostředí při 
výstavbě (především opatření ke snížení prašnosti a hluku). Při nakládání s vytěženým a 
likvidovaným materiálem je nutno postupovat dle platných zákonů. Po ukončení stavby musí 
dodavatel předložit písemné doklady o způsobu likvidace a uložení veškerého odstraněného 
materiálu ze stavby. Stavba ani její provoz nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. 
Při stavbě bude použito tradičních technologií a materiálů a běžných mechanizačních 
prostředků. Případnému úniku nafty z automobilů během stavby bude zabráněno použitím 
plechových záchytných van. Všechna použitá strojní zařízení musí používat ekologická 
mazadla.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
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koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při všech pracích je nutno se řídit ustanoveními vyhlášky o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích, dále pak zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích i mimo ně, a 
ustanoveními všech předpisů souvisejících. Všichni pracovníci budou před zahájením prací 
seznámeni se zněním těchto předpisů.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Staveniště bude po celou dobu výstavby všem osobám (mimo pracovníky stavby) 
nepřístupné.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

V době stavby bude instalováno odpovídající dopravní značení, zábrany a osvětlení.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Výkop bude zajištěn pažením.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Stavba začne v roce 2017. 

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Všechna podzemní zařízení si musí zhotovitel před zahájením zemních prací nechat 
vytyčit jejich správci a v rámci realizace zhotoviteli doporučujeme ověřit jejich vedení 
pomocí ručně kopaných sond. O vytýčení jednotlivých zařízení bude proveden zápis do 
stavebního deníku, podepsaný oběma stranami (zhotovitelem i příslušným správcem). 
Za jejich případné poškození nese zhotovitel plnou zodpovědnost. Výkopové práce 
v ochranných pásmech sítí a blízkosti kořenového systému budou prováděny ručně.

Při stavbě budou dodrženy všechny podmínky stanovené ve všech vyjádřeních a 
stanoviscích k územnímu i stavebnímu řízení!

Tento projekt řeší odkanalizování místních částí Maníkovice, Braňka, Ptýrov a Ptýrovec obce 
Ptýrov. Kvůli morfologii terénu je splašková kanalizace řešená jako kombinace gravitační 
splaškové kanalizace a tlakové kanalizace. Součástí projektu jsou i dvě čerpací stanice 
odpadních vod ČSOV2 a ČSOV3. Veškeré odpadní splaškové vody budou svedeny do 
ČSOV1 a výtlakem V1 na městkou ČOV v Mnichově Hradišti. Výtlak V1 a ČSOV1 jsou 
investicí společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. a jejich výstavba bude se 
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stavbou kanalizace v Ptýrově koordinována. 

Stokový systém A - Ptýrovec

Stokový systém A řeší gravitační odkanalizování místní části Ptýrovec a do stoky A1 je 
zaústěn výtlak V2, který přivádí odpadní vody ze zbývajících řešených částí obce Ptýrov. 
Tento systém je zaústěn do ČSOV1 a výtlakem V1 jsou odpadní vody vedeny na ČOV 
Mnichovo Hradiště. Požadovaná akumulace před nátokem do ČSOV1 je 1/3 denního 
množství, tj. 19,1 m³. Možná akumulace ve stokovém systému je 19,2 m³.

Stoka A
Stoka A je zaústěna do ČSOV1 a vede silnicí směr Braňka do koncové šachty Š13. Od 
napojení do ČSOV1 po Š1 bude položeno potrubí LT DN 200 a od Š1 po Š2 KT DN 400. 
Revizní šachta Š2 bude řešena jako vnější spadiště. Materiálem zbytku stoky je KT DN 250. 
Celková délka stoky je 346,0 m.

Stoka A1
Stoka A1 je zaústěna do revizní šachty Š2 na stoce A. Stoka bude od napojení na stoku A 
pokládána v místní komunikaci do koncové šachty Š16. Do koncové šachty bude napojen 
výtlak V2 z Ptýrova.  Materiálem stoky je KT DN 400. Dimenze stoky byla zvětšena kvůli 
akumulaci. 
Celková délka stoky je 68,6 m.

Stoka A1-1
Stoka A1-1 je zaústěna do revizní šachty Š15 na stoce A1. Stoka bude od napojení na stoku 
A1 pokládána v místní komunikaci do koncové šachty Š17. Na stoku budou napojeny dvě 
kanalizační přípojky. Z tohoto důvody je materiálem stoky je KT DN 200. 
Celková délka stoky je 14,1 m.

Stoka A2
Stoka A2 je zaústěna do revizní šachty Š5 na stoce A. Stoka bude od napojení na stoku A 
pokládána v nezpevněném terénu v souběhu se stávajícím vodovodem až do koncové šachty 
Š20. Šachta Š18 bude řešena jako vnější spadiště.  Materiálem stoky je KT DN 250. 
Celková délka stoky je 99,9 m.

Stokový systém B – Ptýrov a Braňka

Stokový systém B řeší gravitační odkanalizování místních částí Ptýrov a Braňaka. Do 
koncové šachty stoky B je zaústěn výtlak V3, který přivádí odpadní vody z Maníkovic. Tento 
systém je zaústěn do ČSOV2 a výtlakem V2 jsou odpadní vody vedeny do kanalizačního 
systému A a jím na ČSOV1. Požadovaná akumulace před nátokem do ČSOV2 je 1/3 denního 
množství, tj. 15,6 m³. Kvůli morfologii terénu není možné této akumulace dosáhnout. Po 
jednání a konzultaci ze dne 26.8. 2016 s ing. Žitným z Vodovodů a kanalizací Mladá 
Boleslav byla požadovaná akumulace před ČSOV2 snížena na 10 m³. Možná akumulace ve 
stokovém systému je 10,2 m³.

Stoka B
Stoka B je zaústěna do ČSOV2 a vede místní komunikací na kraj Ptýrova, dále krajskou 
komunikací do Braňky, projde Braňkou na cestu směr Maníkovice a jí do koncové šachty 
Š67. Do koncové šachty stoky B je zaústěn výtlak V3. Od napojení do ČSOV2 po Š22 bude 
položeno potrubí LT DN 200, od Š22 po Š23 KT DN 500 a od Š23 po Š25 KT DN 400. 
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Zvětšení dimenze mezi šachtami Š22 až Š25 je z důvodu akumulace před nátokem na 
ČSOV2. Revizní šachta Š25 bude řešena jako vnější spadiště. Dále bude i revizní šachta Š37 
řešena jo spadišťová na nátoku stoky B3. Materiálem zbytku stoky je KT DN 250.
Celková délka stoky je 1331,2 m.

Stoka B1
Stoka B1 je zaústěna do revizní šachty Š29A na stoce B. Stoka bude od napojení na stoku B 
pokládána v soukromé nezpevněné cestě do koncové šachty Š29B..  Materiálem stoky je KT 
DN 200. 
Celková délka stoky je 26,3 m.

Stoka B2
Stoka B2 je zaústěna do revizní šachty Š30 na stoce B. Stoka bude od napojení na stoku B 
pokládána v nezpevněné části návsi podél kapličky a dále v souběhu s vodovodem, do 
koncové šachty Š70.  Revizní šachta Š68A bude řešena jako vnější spadiště. Materiálem 
stoky je KT DN 200. 
Celková délka stoky je 80,6 m.

Stoka B3
Stoka B3 je zaústěna do revizní šachty Š37 na stoce B. Zaústění bude provedeno do vnějšího 
spadiště. Stoka bude od napojení na stoku B pokládána v nezpevněné cestě do koncové šachty 
Š72.  Materiálem stoky je KT DN 200. 
Celková délka stoky je 76,0 m.

Stoka B4
Stoka B4 je zaústěna do revizní šachty Š56 na stoce B. Stoka bude od napojení na stoku B 
pokládána v souběhu s vodovodem v místní asfaltové komunikaci do koncové šachty Š81.  
Materiálem stoky je KT DN 250. 
Celková délka stoky je 257,4 m.

Stoka B5
Stoka B5 je zaústěna do revizní šachty Š57 na stoce B. Od napojení povede stoka B5 do 
nezpevněné části návsi, dále soukromým pozemkem do místní asfaltové komunikace a jí 
v souběhu s vodovodem do koncové revizní šachty Š87. Na soukromém pozemku bude 
rozebrána stávající zámková dlažba pod garážovým stáním a na příjezdové cestě a po 
poležení bude nově položena ve stávajícím rozsahu. Pod garážovým stáním budou výkopové 
práce prováděny ručně. Materiálem stoky je KT DN 250. 
Celková délka stoky je 213,8 m.

Stoka B6
Stoka B6 je zaústěna do revizní šachty Š59 na stoce B. Stoka B od napojení přejde na druhou 
stranu krajské silnice a při jejím kraji do koncové šachty Š90.  Materiálem stoky je KT DN 
250. 
Celková délka stoky je 70,7 m.

Stokový systém C – Maníkovice

Kvůli morfologii terénu a vysoké hladině spodní vody je je odkanalizování Maníkovic řešeno 
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jako kombinace gravitačního systému stok a tlakové kanalizace.

Stokový systém C řeší gravitační odkanalizování návsi a jejího nejbližšího okolí části 
Maníkovice. Do koncové šachty stoky C2 je zaústěn výtlak V4, který je součástí tlakové 
kanalizace v západní části Maníkovic. Stokový systém je zaústěn do ČSOV3 a výtlakem V3 
jsou odpadní vody vedeny do kanalizačního systému B a dále na ČSOV1. Požadovaná 
akumulace před nátokem do ČSOV3 je 1/3 denního množství, tj. 4,1 m³. Akumulace ve 
stokové síti několikanásobně přesahuje toto množství. 

Stoka C
Stoka C je zaústěna do ČSOV3 a vede nezpevněnou částí návsi do místní asfaltové 
komunikace a jí směrem Braňka do nejvyššího místa a zde je ukončena revizní šachtou Š98. 
Od napojení do ČSOV3 po Š91 bude položeno potrubí LT DN 200.. Revizní šachta Š91 bude 
řešena jako vnější spadiště. Materiálem zbytku stoky je KT DN 250.
Celková délka stoky je 159,3 m.

Stoka C1
Stoka C1 je zaústěna do revizní šachty Š91 na stoce C a vede nezpevněnou částí návsi do její 
spodní části a zde je ukončena revizní šachtou Š101. Materiálem stoky je KT DN 200.
Celková délka stoky je 46,8 m.

Stoka C2
Stoka C2 je zaústěna do revizní šachty Š94 na stoce C a vede místní asfaltovou komunikací 
do koncové revizní šachty Š102. Do koncové šachty stoky C je zaústěn výtlak V4. 
Materiálem stoky je KT DN 250.
Celková délka stoky je 22,2 m.

Výtlačné řady

Výtlak V2
Výtlak V2 odvádí splaškové odpadní vody z Ptýrova do Ptýrovce. Do výtlaku V2 jsou 
čerpány odpadní splaškové vody z ČSOV2, které jsou jím vedeny do stokového systému A, 
do revizní šachty Š16 stoky A1. Výtlak vede od této šachty nezpevněnou polní cestou do 
spodní části Ptýrova, do místa napojení ČSOV2.  Materiálem výtlaku V2 je PE 100 SDR 11 
d110. 
Celková délka výtlaku je 930,8 m.

Výtlak V3
Výtlak V3 odvádí splaškové odpadní vody z Maníkovic do Braňky. Do výtlaku V3 jsou 
čerpány odpadní splaškové vody z ČSOV3, které jsou jím vedeny do stokového systému B, 
do revizní šachty Š67 stoky B. Dále jsou do tohoto výtlaku napojeny 4 domovní čerpací 
stanice odpadních vod. Výtlak vede od Š67 nezpevněnou polní cestou do části Maníkovice, 
místní asfaltovou komunikací na náves a nezpevněnou části návsi v souběhu s se stokou C do 
místa napojení ČSOV3.  Materiálem výtlaku V3 je PE 100 SDR 11 d110. 
Celková délka výtlaku je 972,1 m.

Výtlak V4
Výtlak V4 odvádí splaškové odpadní ze západní části Maníkovic. Kvůli morfologii terénu je 
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odkanalizování této části řešeno tlaková kanalizace. Veškeré domovní přípojky budou tlakové 
a u jednotlivých připojovaných nemovitostí budou domovní čerpací stanice odpadních vod. 
Výtlak vede od koncové šachty 102 na stoce C2 místní asfaltovou komunikací až do místa 
nepojení poslední domovní přípojky v bodě VD32.  Materiálem výtlaku V4 je PE 100 SDR 
11 d110. 
Celková délka výtlaku je 489,1 m.

Čerpací stanice odpadních vod

Čerpací stanice odpadních vod budou umístěny ve sklolaminátových nádržích o vnitřním 
průměru 2400 mm a síle stěny 37 mm. V této šachtě bude umístěna čerpací stanice odpadních 
vod, která je plně automatická a zabezpečená pro případ zaplavení, odpovídá požadavkům 
normy DIN 1986. Sběrná nádrž, která je plynotěsná a vodotěsná, je vyrobena z litiny. Vstup 
do šachty bude poklopem 800x800 mm a ve stěně šachty bude přichycen pozinkovaný žebřík 
s pomocí nástupu. Na dně šachty bude zhotovena jímka s pomocným čerpadlem, která bude 
sloužit k odčerpání vody z nádrže při zatopení. Výtlak z tohoto čerpadla bude napojena do 
odvětrávacího potrubí provozní nádrže, jímž do ní čerpaná voda nateče a následně budě 
z ČSOV vyčerpána do výtlačného potrubí. Odvětrávací potrubí provozní nádrže a šachty bude 
vedeno do pilíře, kde bude odvětrání vyvedeno v jeho stavebně oddělené části. Z pilíře budou 
vedeny čtyři chráničky KOPOFLEX d63 (pro každé ze tří čerpadel a snímače hladin). V okolí 
ČSOV budou vysazeny keře Viburnum Lantana.

Poslední revizní šachty před nátokem do ČSOV budou s kalovým prostorem výšky 500 mm.

El. pilíř: Pilíř bude jednostranný, stavebně rozdělen na tři části. Část pro umístění 
elektroměru, část pro technologický rozvaděč a část pro vyvedení odvětrávacího potrubí 
z ČSOV.

Provozní nádrž (sběrač): Suché zařízení s plynotěsnou a vodotěsnou provozní nádrží, v 
kovovém provedení, které obsahuje uvnitř nádrže zdvojený systémem sběrače pevných látek, 
jištěným proti ucpávání. Rozměry sběrače jsou 1400x800x1000 mm a objem 430 l. Každý 
sběrač pevných látek (separátor) obsahuje dvě pryžové dělící klapky a jednu uzavírací 
kulovou klapku.

Povrchová ochrana sběrače: Šrouby z nerez oceli, povrchová ochrana uvnitř a vně provozní 
nádrže EKB (epoxidová prášková barva) tl. 250 µm (RAL 6011 – zelená). Čerpadlo 
navrstveno akrylovým lakem odolným proti odpadním vodám (RAL 6011 – zelená).

Měření stavu hladiny: Analogový senzor pro ovládání přečerpací stanice v závislosti na stavu 
hladiny. Analogový snímač tlaku 4 – 20 mA, ozsah měření 0 – 200 mbar s integrovaným 
snímačem a s jemnou ochranou přepětí.

ČSOV2
ČSOV2 je umístěna ve spodní části Ptýrova a přečerpává odpadní vodu do Ptýrovce. ČSOV 
je umístěna mimo cesty v nezpevněném prostoru u rybníka. Vrch ČSOV je umístěn nad 
hladinou Q20, v tomto případě 216,60 m n.m. Z tohoto důvodu bude ČSOV usazena do 
náspu. Tento násep bude zasahovat i do stávajícího zpevnění na točně poblíž ČSOV. Proto 
bude po vymodelování terénních úprav povrch v rozsahu stávající točny opět zpevněn (pláň 
30 MPa, šd tl. 250 mm, PM 50 mm, N 1V; EK; 4-8).
Vlastní nádrž ČSOV bude uzavřena v zámkové dlažbě (separační geotextilie 300 g/m², 
hutněný násyp 32-63 mm 750 mm, hutněný násyp 32-63 mm 750 mm, hutněný násyp 32-63 
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mm 750 mm, drcené kamenivo stabilizované cementem 4-8 mm 40 mm, zámková dlažba 60 
mm), která bude uzamčena do obruby z betonových palisád 180x120 mm výšky 600 mm. 
Tyto palisády budou usazeny do betonových základů z betonu C12/15.
Jelikož se při povodních počítá s kompletním zatopením nádrže ČSOV2 bude vyhotovena 
protivztlaková pojistka z betonu C30/37-XF3 min. hmotnosti 13 520 kg, to odpovídá 5,9 m³ 
betonu.
Čerpadla pro ČSOV2: 2 x odstředivá čerpadla s trojfázovým motorem 230/400 V – 50 Hz –
4,0 kW – 3000 ot./min. – IN (jmenovitý proud) = 8,4 A, cos fi =0,78, účinnost ETA= 88,1 %, 
IP 67 s kontrolou směru chodu a termickou ochranou: bimetaly, třída účinnosti elektromotoru 
je IE3, oběžné kolo: otevřené vícekanálové typu 3oKR. výkon čerpadla: 25,50 m³/h – 21,92 
m v.sl.

ČSOV3
ČSOV3 je umístěna na návsi v Maníkovicích poblíž vodní nádrže. Kvůli poloze el. sloupu je 
ČSOV umístěna částečně do stávající cesty. Z tohoto důvodu bude provedena stranová 
přeložka cesty. Skladba cesty: pláň 30 MPa, šd tl. 250 mm, PM 50 mm, N 1V; EK; 4-8. 
Stávají terén bude vysvahován od domů k cestě. 
Vlastní nádrž ČSOV bude uzavřena v zámkové dlažbě (separační geotextilie 300 g/m², 
hutněný násyp 32-63 mm 750 mm, hutněný násyp 32-63 mm 750 mm, hutněný násyp 32-63 
mm 750 mm, drcené kamenivo stabilizované cementem 4-8 mm 40 mm, zámková dlažba 60 
mm), která bude uzamčena do obruby z betonových palisád 180x120 mm výšky 600 mm. 
Tyto palisády budou usazeny do betonových základů z betonu C12/15. V prostoru směrem 
k nádrži bude zhotoveno betonové čelo, které bude navazovat na stávající. Bude zhotoveno 
z betonu C12/15 s vloženou výztuží a pohledová strana bude obložena kamenem. Na vrch 
čela bude osazeno trubkové zábradlí výšky 1100 mm. 
Jelikož se v místě ČSOV3 počítá s vysokou hladinou spodní vody, bude vyhotovena 
protivztlaková pojistka z betonu C30/37-XF3 min. hmotnosti 8 747 kg, to odpovídá 3,8 m³ 
betonu.
Čerpadla pro ČSOV3: 2 x odstředivá čerpadla s trojfázovým motorem 230/400 V – 50 Hz –
3,0 kW – 1500 ot./min. – IN (jmenovitý proud) = 6,2 A, cos fi =0,79, účinnost ETA= 87,7 %, 
IP 67 s kontrolou směru chodu a termickou ochranou: bimetaly, třída účinnosti elektromotoru 
je IE3, oběžné kolo: otevřené vícekanálové typu 3oKR.výkon čerpadla: 20,00 m³/h – 17,03 m 
v.sl.

Revizní šachty
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.

27



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).  Kyneta bude vyložena kameninovými žlaby příslušné 
dimenze.
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 mrazuvzdorné 
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.

Kanalizační potrubí – gravitační systém
Nová kanalizace bude vybudována v otevřeném paženém výkopu. Výkop bude proveden 
strojně dle ČSN EN 1610. V místech křížení s jinými sítěmi bude výkop proveden ručně. 
Rýha bude opatřena zátažným pažením.
Při výkopu pro potrubí kanalizace se bude postupovat proti sklonu potrubí, při výkopových 
pracích je nutno trvale zajistit osu a výškové uložení potrubí. Současně je nutno zajistit 
stabilitu stěn rýhy pažením nebo svahováním. Po hrubém výkopu je nutno odstranit všechny 
nerovnosti dna rýhy a upravit dno do předepsaného sklonu a tvaru. V případě výskytu spodní 
vody v rýze je nutné zřídit dočasné drenážní potrubí, které bude rýhu odvodňovat. Po 
ukončení stavby bude drenážní potrubí nefunkční a nesmí být napojeno do stoky ani přípojky.
Materiálem kanalizační stoky jsou kameninové trouby z kanalizační kameniny oboustranně 
glazované spojovací systém C se spojem K DN 250, 400 mm třídy 160 a KT DN 500 mm 
třídy 120. 
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 
výrobce potrubí. Poté bude proveden zásyp rýhy se současným hutněním do pláně 
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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.

Kanalizační potrubí – Tlakový systém
Pro stavbu výtlačných řadů bude použito kanalizační potrubí PE 100 SDR 11 d110.
Pro pokládku bude použita technologie řízeného horizontálního vrtání (HDD). Pro pokládku 
budou vyhloubeny v místě začátku pokládky startovací jámy o rozměrech min. 3,0 m x 1,5 m 
a hloubky dle podélného profilu.

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

⦁ prohlídka: dílčí kontroly pokládky potrubí

⦁ prohlídka: závěrečná kontrola celého staveniště včetně předání dokončené stavby 
investorovi 

29


