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B.1

POPIS ÚZEMÍ STAVBY

B.1a

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU

Rokytnice je obec ležící 5 km západně spádového města Přerova, na silnici III. třídy čís150.
Katastrální území obce má kompaktní charakter, území je využíváno především zemědělsky. Obec
má půdorys „ulicového“ rázu běžné hanácké obce.

V obci v současnosti trvale žije 1538 obyvatel. Obytné domy mají jedno až dvě nadzemní
podlaží. Obec leží v nadmořské výšce 203 až 255 m.n.m
Občanská vybavenost obce standartního rozsahu pro obdobně lidnatá sídla. Technická vybavenost
je na velmi dobrém stupni. Veřejnou dopravu reprezentuje doprava autobusová. Obec má
jednotnou gravitační splaškovou kanalizaci, zakončenou čerpací stanicí, která tlakově
kanalizačním výtlakem odvádí odpadní vody na ČOV Henčlov v majetku a provozování VaK
Přerov. V obci je vodovod pro veřejnou potřebu ve správě VaK Přerov a plynovodná rozvodná síť
v majetku INNOGY, provozovaná organizací GRIDSERVIS..Dále je na území obce kabelová síť
silnoproudu, hustá síť sdělovacích kabelů a kabelů veřejného osvětlení.
Území budoucí stavby infrastrukturní inženýrské vodohospodářské sítě je v současnosti zastavěno
sevřenou zástavbou vesnického typu. Úúzemí budoucí výstavby je poměrně hustě zasíťováno
stávajícími inženýrskými sítěmi a to:
 stávajícími stokami jednotné kanalizace
 stávajícími kabely podzemní sítě nízkonapěťových elektrorozvodů
 stávajícími kabely podzemní sítě vysokonapěťových elektrorozvodů
 stávajícími kabely podzemní sítě sdělovacích nízkonapěťových elektrorozvodů
 stávajícími kabely podzemní sítě optických digitalizovaných elektrorozvodů
 středotlakého plynovodu
 stávající potrubní sítí pitného vodovodu
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HYDROLOGICKÁ SITUACE

Zájmová oblast náleží do povodí Dunaje, oblasti povodí Moravy a do úmoří Černého moře. Oblast
odvodňují malé místní toky, které se vlévají do řeky Bečvy. Největší vodnatost mají tyto malé
toky v období tání a také po prudkých deštích. Celé území spadá do povodí Moravy. Nejbližším
vodním tokem, protékajícím zájmovým územím je řeka Bečva (č.h.p. 4-11-02-001).
V katastru obce se nachází bezejmenný vodní tok, ve správě Povodí Moravy s.p., IDVT vodní
línie: 10198102, ISyPo ID: 500062409. Tok protéká Horním a Návesním rybníkem a ústí do
Bečvy.

Vlivem převážně klimatických činitelů dochází v posledních letech k úbytku vody v místním
rybníce v centru obce, kdy zde hladina během letních a podzimních měsíců zaklesává až o 50 cm
ale i více.
Hlavní příčinou jsou uváděny dramaticky deficitní srážky v posledním období a vyšší teploty v
letních měsících, způsobující vyšší výpar z hladiny a evapotranspiraci v okolí Návesního rybníka.
Místní bezejmenná vodoteč v severním části katastru obce v období sucha poskytuje v posledních
letech již jen malou vodní dotaci Návesního rybníka, důsledkem je výrazný pokles hladiny.
Hydrologická situace v zájmovém území vykazuje, zejména vlivem poklesu srážkových
úhrnů – viz kap. B1n - veškeré znaky sucha.
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B.1b

ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ

V současnosti je zpracováván nový ÚPn obce Rokytnice, který bude obsahovat koncepci
vodohospodářské části dle této TES, předpokládá se tedy úplný soulad koncepce připravované
stavby infrastrukturní inženýrské vodohospodářské sítě s územně plánovací dokumentací
Území, dotčené budoucí stavbou infrastrukturní inženýrské vodohospodářské sítě bude závaznou
vodohospodářskou částí Územního plánu určeno k výstavbě této sítě a stavba kanalizace a ČOV
bude kvalifikována novým ÚPn jako veřejně prospěšná stavba VPN.
Vodohospodářská část ÚPn bude stabilizovat polohu ČOV (jako územní rezervo pro stavbu
technické infrastruktury) a polohu kanalizačních řadů v obci (jako koridory výstavby kanalizace).
B.1c

INFORMACE O VÝJIMKÁCH Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ

Vzhledem k charakteru stavby a vzhledem ke stanovené koncepci infrastrukturní inženýrské
vodohospodářské stavby se nepředpokládá, že pro realizaci stavby bude nutno stanovit výjimky
z ustanovení závazných právních předpisů (zákony, vyhlášky a nařízení) nebo z ustanovení článků
platných českých a evropských technických norem (ČSN, ON a EN). Rovněž nebude nutno
stanovit žádná úlevová opatření.
B.1d

ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Požadavky dotčených orgánů a organizací státní správy vychází ze současně platné legislativy.
Situování infrastrukturní inženýrské vodohospodářské stavby v zájmovém území je striktně
koncipováno v intencích platné legislativy, nepředpokládá se tedy žádné odchýlení od požadavků
dotčených orgánů a organizací státní správy na dotčení zájmového území.
Požadavky dotčených správců technické a dopravní infrastruktury vychází ze současně platné
legislativy a z v současnosti platného znění evropských (EN), českých (ČSN) a oborových (ON)
norem. Situování a koordinace nově navrhované infrastrukturní inženýrské vodohospodářské
stavby je striktně koncipováno v intencích platné legislativy a splňuje veškerá ustanovení platných
evropských, českých a oborových norem. Nepředpokládá se tedy žádné odchýlení od požadavků
dotčených správců technické a dopravní infrastruktury.
B.1e

VÝČET A ZÁVĚRY PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ

Podrobný HGP, STP a SHP bude předmětem přípravy dalšího stupně dokumentace.
B.1f

OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Území budoucí stavby infrastrukturní inženýrské vodohospodářské sítě nepodléhá žádným zvláště
chráněným zájmům. V území se nenachází žádná
 památková rezervace
 památková zóna
 archeologické naleziště
B.1g

POLOHA K ZÁPLAVOVÉMU NEBO PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ

Území budoucí stavby je převážně mimo dosah Q100 toku Bečva, rozliv stoleté vody zasahuje
pouze do jihozápadní části obce.
Záplavové území Bečvy stanovil Krajský úřad Olomouckého kraje dne 5.9.2011 (pod č.j.KUOK
93802/2011). Násep stávající železniční trati jihozápadně od obce v některých místech tvoří
hranici tohoto záplavového území. Po dokončení stavby „Rekonstrukce žst. Přerov, 3. stavba“
bude nový násep trati v jihozápadní části obce sloužit jako protipovodňová ochrana.
Největší historickou povodeň zaznamenalo povodí Bečvy v červenci 1997, kdy na stanici v
Dluhonicích bylo zaznamenán průtok 838 m3.s-1, a vodní stav 779 cm. Další významná povodeň
na řece Moravě a Bečvě proběhla v červnu 2010.
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Záplavové území Q100

Území budoucí stavby infrastrukturní inženýrské vodohospodářské sítě je mimo poddolovaná
území.
B.1h

VLIV NA OKOLÍ STAVBY, POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, ODTOKOVÉ POMĚRY
Vliv stavby na okolní pozemky a stavby:

Navrhovaná stavba kanalizace a ČOV nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Stavba
zasahuje na pozemky s ochranou ZPF (orná půda, trvalý travní porost), vynětí pozemků ze ZPF
bude předmětem dalšího stupně PD. Po ukončení stavby splaškové kanalizace budou v místě
stavby provedeny takové terénní úpravy, aby půda mohla plnit nadále svou dosavadní funkci.
Pozemky budou navráceny do původního stavu, v jakém se nacházely před realizací této stavby.
Budou učiněna veškerá opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek
poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.
Vliv provádění stavby na okolí:

Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid vozovek, kropení)
a snížení hladiny hluku (omezení stavební činnosti na dobu od 6 do 20 h). Při stavbě bude nutno
pečlivě zkoumat možné účinky vibrací (hutnění zásypů a zejména hutnění krytů vozovek při jejich
obnově). V případě možnosti negativního ovlivnění okolní zástavby účinky vibrací bude nutno
volit technologie s omezením vibračních vlivů (zesílení spodní stavby vozovky a válcování
nevibračními mechanismy).
Po dobu výstavby bude prováděna standardní ochrana zeleně (minimalizace rozsahu kácení
vzrostlé zeleně, výkopy mimo kořenové systémy vzrostlých stromů, krácení kořenů ve výkopu
osekáním – ne ořezáním, ochrana kmenů stromů v blízkosti stavebních prací dřevěným bedněním).
Vliv stavby na okolí po jejím dokončení:

Stavba splaškové kanalizace nebude mít po svém dokončení žádné negativní účinky na
bezprostřední okolí. Po dokončení stavby bude trasa rýhy nových úseků kanalizace mimo
zpevněné plochy ohumusována a oseta, předpokládá se i výsadba vhodného biotopu (sadové
úpravy ČOV), avšak za podmínky dodržení ochranného pásma nové kanalizace a dodržení
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doporučené vzdálenosti od kraje stromořadí (2.5 m od stěny potrubí na každou stranu) tak, aby
kořeny budoucí zeleně neohrožovaly statickou bezpečnost nových trubních tras, viz ČSN736701.
Z pohledu možných ovlivnění hydrosféry je možno stavbu kanalizace a ČOV chápat jako
ekologickou investicí se zaměřením na ochranu recipientu před kontaminací organickými a
anorganickými polutanty a ochranu režimu a kvality spodních vod a zvodnělých vrstev. Po uvedení
do provozu bude sníženo množství znečišťujících látek vypouštěných do povrchových a
podzemních vod. Stavba ČOV po dokončení nijak neovlivní odtokové poměry v území a nebude
mít žádné negativní účinky na bezprostřední okolí, vzdálenost ČOV od bytové zástavby je vyšší
než 100 m, tato vzdálenost je v souladu s požadavkem pro pásmo hygienické ochrany ČOV (PHO)
= 100 m.
Údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry v území budoucí stavby infrastrukturní inženýrské vodohospodářské sítě jsou
dány geomorfologií terénu. Vlastní stavba po dokončení nijak neovlivní odtokové poměry v území
– vedení nové splaškové kanalizace je koordinováno s vedením stávajících stok jednotné (tj. po
dokončení stavby jednotné) kanalizace, jejíž funkce nebude stavbou ovlivněna.
Srážkové vody

V zájmovém území je v současnosti funkční jednotná kanalizace, která odvádí srážkové vody
(společně se splašky) tlakově na ČOV Přerov, nadkapacitní množství dešťů jsou přepadem
odváděny do meliorační svodnice. Kapacita stávající dešťové kanalizace je zřejmě dostatečná,
v území nejsou konstatovány povodňové stavy ve smyslu odst.1, § 64 zákona 254/2001 Sb., kdy
povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně
přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území
při soustředěném odtoku srážkových vod.
Podpovrchový odtok

V celém území budoucí výstavby je v současnosti konstatován výskyt podpovrchové vody,
zavěšené v horninovém prostředí písčitých jílů. Proudění podpovrchové vody není jednoznačně
konstatováno, generální směr proudění je severojižní, je však významně ovlivňován depresními
kuželi husté sítě domovních studní.
Podzemní voda

Podle hydrogeologické rajonizace podzemních vod České republiky náleží popisované území k
hydrogeologickému rajonu 2220 s názvem "Hornomoravský úval W severní část". Geologickou
jednotkou tohoto území jsou terciérní a křídové sedimenty pánví. Posuzovaná lokalita náleží též
západní částí do svrchního hydrogeologického rajonu 1622 – Pliopleistocén Hornomoravského
úvalu – jižní část – viz následující obrázek č.14. Rajon zabírá podcelek Středomoravské nivy úvalu
v jižní části Olomouce a jižně od Olomouce.
Rajon 1622 je vymezen v nivě Hornomoravského úvalu jižně od Olomouce. Kvartérní fluviální
uloženiny údolní nivy Moravy a jejích přítoků včetně přilehlých nízkých teras představují
zvodněné písčité štěrky a písky, které jsou překryty hlínami, působícími jako stropní izolátor.
Kvartérní fluviální štěrky a písky lze považovat za průlinově propustný hydrogeologický kolektor,
obdobně jako staropleistocenní, popř. pliocenní štěrky a písky vyplňující deprese v neogenním
reliéfu (jižně od Brodku u Přerova), kde vytvářejí jednokolektorový zvodněný systém, dosahující
místy značné mocnosti. Počevní izolátory vytvářejí relativně nepropustné jíly neogénu. Koeficient
transmisivity se pohybuje v poměrně vysokých hodnotách 1,2 až 1,5.10-2 m2.s-1, vázáných na
místa depresí v neogenním reliéfu se staropleistocenními sedimenty.
Pohyb a směr proudění podzemní vody v rajonu 1622 je závislý na geomorfologii území,
hydraulických vlastnostech kolektorů a odtokových poměrech řek. V některých částech údolní
nivy je proudění významně ovlivněno existencí jezů na řece Moravě. Převažující směr proudění
je od SV k JZ a k J. Podzemní voda říčních teras, jejichž báze leží nad úrovní povrchu údolní nivy,
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je dotována převážně atmosférickými srážkami. Většinou směřuje šikmo až kolmo k povrchovému
toku. Z hydrogeologického hlediska se v rajonu 1622 nacházejí významné akumulace podzemních
vod s jejich značnými zásobami. Hydrogeologický rajon 1622 má velmi příznivé podmínky pro
existenci bohatých využitelných zásob podzemních vod.
Podle hydrogeologické rajonizace (E. Michlíček a kol., 1986) náleží posuzované území rajónu
1622 Pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu. Ten tvoří západní polovinu území obce
Rokytnice. Geologicky tvoří rajón souvrství kvartérních fluviálních sedimentů převážně
Středomoravské nivy a vyšších údolních teras. Koeficient hydraulické vodivosti sedimentů se
pohybuje v rozmezí 10-5 až 10-3 m.s-1. Rajón má značný vodohospodářský význam.
Kolektorem podzemní vody mělké zvodně jsou průlinově propustné fluviální štěrkopísčité
sedimenty 1. terasy řeky Moravy. Hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce 3,7 – 4,8 m na
úrovni cca 203 – 205 m n.m. (M. Plch – M. Suchna, 1999, 2015).
Průběh HG rajonu HGR 2220 a kvartérního rajónu HGR 1622 v zájmovém území

Směr proudění podzemních vod je v zájmovém území jihozápadní (viz příloha č. 4 –
hydrogeologická mapa zájmového území v měřítku 1: 50 000 a příloha č. 9 - hydroizohypsy v
zájmovém území).
Nadložní hlíny o mocnosti 0,2 – 1,9 m jsou zastoupené prachovitými, jílovitými a jílovitopísčitými
zeminami s nízkou až nepatrnou průlinovou propustností. Chovají se jako izolátory a způsobují
mírnou napjatost hladiny podzemní vody (M. Suchna, 2015).
Kvartérní klastické sedimenty jsou považovány za jednokolektorový zvodnělý systém s freatickou
zvodní. Počevní izolátory vytvářejí relativně nepropustné jíly neogénu, stropní izolátory jsou
náplavové hlíny.
V souladu s geomorfologií území a hydraulickými vlastnostmi kolektoru se vytváří i proudění
podzemní vody. Případný oběh hlubinné podzemní vody nebyl zjištěn. Hlavním
hydrogeologickým kolektorem zájmového území v okolí Návesního rybníku je souvislá poloha
fluviálních štěrkopísků pleistocenních teras řeky Moravy a Bečvy. Nadložní navážky a fluviální
povodňové hlíny a sprašové sedimenty lze charakterizovat jako stropní hydrogeologický
poloizolátor a podložní neogenní sedimenty převážně jako hydrogeologický počevní izolátor
V bezprostředním okolí Návesního rybníka a jeho východního a severního okolí je svrchní
zvodnělé pásmo situováno v kvartérních pleistocenních zčásti terasových (Lukovská terasa)
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sedimentech, vyskytujících se do hloubek cca 10 – 15 m pod terénem. Pod nimi se vyskytují
terciérní sedimenty převážně jílovitého charakteru, tvořící izolátor. Hloubka hladiny p.v zde leží
5 – 8 m pod terénem. Směr proudění podzemní vody je zde k jihozápadu až západu, směrem k
drenážní bázi, tvořené řekou Bečvou. Voda v Návesním rybníku je pravděpodobně v hydraulické
souvislosti se zvodněním v kvartérních sedimentech. Hladina podzemní vody se zde vyskytuje v
úrovni mezi 213 – 216 m n.m. To je o 14 – 17 m výše, než je hladina v údolní terase v jihozápadní
části obce. Zde se hladiny podzemní vody nachází pod 199 m n.m., to je v hloubce pod 6-7 m pod
terénem. Hladina v Návesním rybníce je při plném stavu na kótě 214,5 m n.m.
B.1i

POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN

V trase budoucí kanalizace nejsou žádné objekty ani stavby, které by rozhodujícím způsobem
znemožňovaly stavbu. Nejsou žádné požadavky na asanace. Speciální bourací práce se neuvažují.
Nejsou požadavky na kácení dřevin. Nutné mýcení vzrostlé zeleně provede investor (obec)
vlastním nákladem a ve vlastní režii v předstihu před stavbou, jako přípravu staveniště.
B.1j

ZÁBORY ZPF A ZÁBORY POZEMKŮ URČENÝCH K PFL (DOČASNÉ/TRVALÉ)

V rámci stavby dojde k záboru ZPV pro výstavbu nové ČOV – podmínky pro vynětí a
dokumentace vynětí bude zpracována v dalším stupni PD
B.1k

ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (NAPOJENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY)

Detailní řešení způsobu napojení na technickou infrastrukturu je součástí vlastního technického
řešení funkčního souboru. Vstup na veškeré pozemky bude před zahájením smluvně ošetřen.
Dopravní napojení

Příjezd na staveniště po stávající komunikační síti. Obsluha a údržba kanalizace po dokončení
z komunikací v obci. Objekt ČOV je dopravně napojen z místní komunikace.
Elektrická energie

Elektřina bude při výstavbě kanalizace odebírána z místní sítě, nároky na jiné energie nejsou.
Elektrické zařízení budované v rámci výstavby ČOV bude napojeno novou kabelovou přípojkou
NN, která je napojena na stávající veřejnou distribuční síť (TF) v obci.
Zásobování vodou

Pro potřebu stavby kanalizace není řešeno. Potřeba pitné vody pro provoz nové ČOV bude
vybudována nová přípojka pitné vody ze stávající vodovodní veřejné distribuční sítě v obci.
Ostatní inženýrské sítě:

Křížení existujících podzemních vedení s trasami vodovodu budou dle ČSN 73 6005 „Prostorová
úprava vedení technického vybavení“.
Před zahájením výkopových prací vytýčí správci jednotlivých podzemních inženýrských sítí
veškeré existující inženýrské sítě v budoucí trase výkopu.
Realizace stavby bude vyžadovat částečné přeložky inženýrských sítí.
B.1l

VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE

Stavba je bez podmiňujících předpokladů. Pro přípravu výstavby díla nebude nutno (jako
podmiňující investici) zajistit žádné stavby a rovněž nejsou známy žádné omezující podmínky,
které by vyžadovaly zvláštní technické podmínky přípravy.
V území bude nutno provést obvyklá technická opatření, běžná při realizaci liniových
inženýrských staveb. Bude nutno zjistit veškeré inženýrské sítě a zajistit je tak, aby nedošlo během
výstavby k jejich poškození.
Překopy stávajících komunikací budou zabezpečeny obvyklými způsoby, přístupy k domům
omezených výstavbou a omezení dopravy v areálu bude řešeno zhotovitelem po dohodě s
investorem.
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B.1m SEZNAM POZEMKŮ DLE KN, DOTČENÝCH STAVBOU NEBO JEJÍM OP

Bude doplněn v dalším stupni dokumentace.
B.1n

METEOROLOGICKÉ A KLIMATOLOGICKÉ ÚDAJE

Klimaticky patří zájmová oblast do oblasti T2, charakteristiku klimatické oblasti (Quit 1971):

Teplá oblast T2 je charakteristická dlouhým, teplým a suchým létem. Přechodné období je velmi
krátké s teplým až mírně teplým jarem i podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, suchá až velmi
suchá, s velmi krátkým trváním.
Průměrná roční teplota vzduchu je ve studované oblasti 8,4 C. Průměrné teploty letního půlroku
(IV až IX) se pohybují okolo 14,9 C, zimního půlroku (X až III) 1,9 C. Z hlediska
makroklimatických poměrů náleží zájmové území k severnímu podnebnému pásu, ve kterém
dochází ke střetu vlivů Atlantského oceánu a eurasijského kontinentu.
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Proudění vzduchu

V celém regionu převládá ve větší části roku proudění jihozápadních směrů, které přináší na území
vlhčí vzduchové hmoty. Rychlost větru v průměru za rok je okolo 8 m.s-1.
Větrná růžice pro lokalitu Přerovska:

Relativní četnosti směru větru:

Srážkové poměry

Průměrný dlouhodobý roční úhrn srážek v letech 1961 – 1990 na pozorovací stanici ČHMÚ v
Olomouci je 571,1 mm. Během vegetačního období zde spadne průměrně cca 380,9 mm srážek,
během nevegetačního období cca 190,2 mm srážek. Rozdělení srážek během roku je značně
nerovnoměrné a z hydrogeologického hlediska nepříznivé. Značná část srážek spadne průměrně v
období vysokého výparu (teplejší – vegetační půlrok) a srážky většinou nepřekrývají
evapotranspiraci. Pro dotace podzemních vod je rozhodující chladnější – nevegetační půlrok, kdy
nižší evapotranspirace dovoluje hlubší zasakování infiltrovaných atmosférických srážek do
horninového prostředí.
V tomto půlroce však spadne pouze cca třetina srážek, takže podíl srážek na infiltraci do prostoru
mělké zvodně je relativně malý. Srážkové poměry v letech 1901 – 2010 udává následující tabulka
a graf.
Srovnání průměrných srážkových úhrnů (v mm) ve stanici Přerov v období 1901-2010
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Roční chod průměrných srážkových úhrnů (v mm) pro lokalitu Přerov v období 1901--2010

Měsíční srážkové úhrny v letech 2017 – 2018 ve srovnání s průměrnými srážkovými úhrny z
klimatické stanice Olomouc (Inset, s.r.o., 2018)

Ve stoletém období 1901 – 2000 činil průměrný roční úhrn srážek v Olomouci 582,4 mm.
Absolutní roční maximum bylo zaznamenáno v r. 1910 s hodnotou 949,9 mm, absolutní roční
minimum pak v r. 1921 (354,2 mm). Z lineární spojnice trendu je patrný pozvolný pokles úhrnu
srážek od začátku sledovaného období. V poslední dekádě 20. stol. se úhrny srážek pohybovaly
pod stoletým průměrem:
Kolísání ročních úhrnů srážek (mm) v Olomouci v letech 1901 – 2000 (Tinklová 2007)
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Absolutní maximum úhrnu srážek se váže na dekádu 1911 -1920 s hodnotou 655,6 mm. Naopak
absolutní minimum se váže na dekádu 1991 – 2000, kdy dosáhl srážkový úhrn hodnoty 516,7 mm.
Průměrné úhrny srážek se pohybovaly hluboko pod stoletým průměrem (582,4 mm) zejména v
posledních třech dekádách 20. století (viz obr.č.6, Tinklová in Suchna,2015.
Kolísání ročních úhrnů srážek (mm) v Olomouci v v dekádách za období 1901 – 2000 (Tinklová 2007)

Srážkové úhrny v roce 2017 odpovídají normálu. V tomto roce byly měsíce květen a srpen
hodnoceny jako velmi suché. Naopak v září spadlo nadprůměrné množství srážek, což činilo
258,5% dlouhodobého normálu pro tento měsíc.
Pro měření srážkových úhrnů pro rok 2018 patrné, že se jedná o velmi suchý rok s úrovní ročního
úhrnu srážek na 68,8 % dlouhodobého normálu. Září je opět, stejně jako v r. 2017, hodnoceno jako
mimořádně vlhký měsíc. Naopak měsíce květen, červenec, srpen a listopad 2018 jsou hodnoceny
jako velmi suché měsíce. Vzhledem k tomu, že byla většina měsíců tohoto roku hodnocena jako
suché nebo velmi suché, roční hodnota srážek pro rok 2018 byla jen na úrovni 393,3 mm, což
značí jen 68,8 % dlouhodobého ročního normálu, a tedy velmi suchý rok 2018.
Z měření srážkových úhrnů pro rok 2019 je opět patrné, že se jedná o velmi suchý rok.
Červnové srážky ve stanici Přerov byly na úrovni 52,1 mm, což značí 66,7 % normálu srážek pro
červen, a tedy suché období.
Červencové srážky 2019 ve stanici Přerov byly na úrovni 35,1 mm, což značí 45,9 % normálu
srážek pro červenec, a tedy velmi suché období.
Srpnové srážky 2019 ve stanici Přerov byly na úrovni 35,1 mm, což značí 50,8 % normálu srážek
pro srpen, a tedy suché období.
Srážky v měsících červen až srpen 2019 jsou na úrovní 45,9- 66,7 % normálu srážek pro tyto měsíce, což
značí suché až velmi suché období:
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B.2

CELKOVÝ POPIS STAVBY

V současnosti je v obci Rokytnice provozována jednotná kanalizační soustava, která odvádí
splaškové odpadní vody a dešťové odpadní vody společně do čerpací stanice odpadních vod (dále
jen ČSOV). Z objektu ČSOV jsou odpadní vody čerpány dvojicí čerpadel výtlakem do ČOV
Henčlov, provozované společností VaK Přerov.
Registrovaná délka stávající jednotné kanalizace v Rokytnici je 11131,81m gravitační kanalizace
a 2524,55m tlakové kanalizace. Na celém kanalizačním systému je celkem evidováno 369
kanalizačních šachet různého typu a funkce, 5 vyústních objektů, a 5 vtokových objektů. Dále jsou
na stávající kanalizační síti 4 odlehčovací komory, odvádějící nadkapacitní průtoky do
melioračních svodnic v extravilánu.
Stavební stav stok jednotné kanalizace byl osvědčen samostatným pasportem. Celá kanalizační síť
je vybudována z betonového a plastového potrubí DN200, DN250, DN300, DN400, DN500,
DN600, DN800 a DN1000, za použití typových i atypických šachet či objektů. Stavební stav stok
jednotné kanalizace je úměrný jejich stáří, cca 60 % stok je nyní s překonanou životností (tedy
starší 50-ti let) se staticky narušeným pláštěm potrubí. Konstatují se i úseky s místní destrukcí
potrubní trasy (propad nivelety a protispád) a úseky kanalizace s vrůsty kořenů. Stoky jednotné
kanalizace vykazují nízkou vodotěsnost trubních tras, kdy skutečný únik odpadních vod
kontaminovaných organickými a anorganickými polutanty z potrubí, výrazně překračuje limit
technické vodonepropustnosti (5 l za 30 min z každých 10 m2 vnitřní plochy potrubí), stanoveným
normativně pro kanalizační sítě (viz ČSN 756101). Průsaky z potrubí ovlivňují kvalitu
podzemních vod a horizont zvodnělých vrstev v zájmovém území. Krytí stávajících stok dešťové
kanalizace v uličních profilech je nižší než normové.
Část zástavby obce je situována v terénních depresích a odkanalizování těchto lokalit je
v současnosti tlakově. Na síti je proti rozmístěno sedm ČSOV a návazných výtlaků.
Stávající stav kanalizační soustavy vyhovuje současné legislativě, avšak z hlediska ochrany
životního prostředí a hydrosféry vykazuje stávající jednotná kanalizační soustava následující
nedostatky:
 výusti odlehčovacích komor jsou vedeny do melioračních svodnic s velmi malým a v období
such žádným průtokem. Odlehčovaná množství odpadních vod jsou tedy vedena převážně do
vsaku
 stávající stavební stav jednotné kanalizační soustavy nezabezpečuje vodotěsnost stok v plném
rozsahu
Z vyhodnocení stavu stávající kanalizační soustavy je zřejmé, že je nutno v krátkém čase
k rekonstrukci kanalizační soustavy, která odstraní nevyhovující a místy i havarijní stav
kanalizačních stok a objektů na kanalizační síti. Návrh koncepce rekonstrukce, modernizace a
intenzifikace kanalizační soustavy musí splnit následující základní požadavky:
 provést nutné stavební úpravy na kanalizační síti, a to jak novostavby, tak i rekonstrukce tak,
aby parametry nové kanalizace, byly v souladu s platnou legislativou a platnými technickými
předpisy (EN a ČSN), zejména tedy s ustanoveními norem pro parametry vodonepropustnosti
kanalizační sítě.
 odstranit nutnost vyústění kontaminovaných odpadních vod do bezvodých vodotečí a vsaku
Návrh koncepce rekonstrukce, modernizace a intenzifikace kanalizační soustavy musí splnit
zároveň další požadavky, plynoucí z aktuálního stavu aglomerace, životní prostředí a stavu
hydrosféry v zájmovém území a rovněž požadavky, plynoucí z možností proveditelnosti stavby,
s přihlédnutím k ekonomickým možnostem obce, a to požadavky na:
 možnost doplnění deficitu dotace vodních ploch a zvodní v zájmovém území
 minimalizaci rozsahu dotčení území budoucího staveniště kanalizace vzhledem k hustému
zasíťování území inženýrskými technické infrastruktury
 minimalizaci investičních a provozních nákladů stavby
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Popis budoucí stavby ve vztahu k definovaným základním požadavkům na koncepci budoucího
stavu kanalizace v obci:
Požadavek: Provést nutné stavební úpravy na kanalizační síti, vedoucí k souladu
parametrů nové kanalizace, s platnou legislativou a s platnými technickými předpisy
(EN a ČSN), zajištění vodonepropustnosti kanalizační sítě.

Využití stávajících stok jednotné kanalizace pro odvádění splašků bez jejich rekonstrukce není pro
cílový stav zájmového území vhodným řešením. Podmínku zajištění vodonepropustnosti
kanalizace lze však zajistit vložkováním stávajících stok. Vzhledem k stavebnímu stavu sítě však
bude použití vložkování nutno doplnit výkopovou rekonstrukcí destruovaných úseků. Vzhledem
k tomu, že převážně jsou na kanalizační síti použity úseky DN 500 a 600 mm a budou náklady na
vložkování 11 km kanalizace a 370 šachet cca 100 mil. Kč bez DPH.
Orientační výše nákladů na vložkování stávající kanalizace pro zajištění její vodonepropustnosti
je uvedena na následující straně.
Rekonstrukce stávající kanalizační soustavy vložkováním však nemůže vyhovět dalším
stanoveným požadavkům na rekonstruovanou a modernizovanou kanalizační síť a to:
 vložkovanou stávající jednotnou kanalizací nelze odstranit
kontaminovaných odpadních vod do bezvodých vodotečí a vsaku

existující

vyústění

 vložkovaná stávající jednotná kanalizace nezabezpečí doplnění deficitu dotace vodních ploch a
zvodní v zájmovém území
Vzhledem na předpokládanou výši investičních nákladů a s ohledem na další koncepční
požadavky nebude dále alternativa úpravy jednotné kanalizace sledována.
Tento požadavek bude tedy splněn modifikací stávající jednotné kanalizační sítě na kanalizační
síť oddílnou, tj. výstavbou nové splaškové kanalizační sítě při ponechání stávající sítě pro odvod
dešťových vod (rekolaudace stávající jednotné kanalizace na oddílnou kanalizační soustavu)
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Požadavek: Odstranit nutnost vyústění kontaminovaných odpadních vod do bezvodých
vodotečí a vsaku.

Podmínku odvedení veškeré produkce odpadních vod do čistícího zařízení lze bezvýhradně splnit
pouze modifikací stávající jednotné kanalizace na kanalizaci oddílnou. Oddělení splaškových a
dešťových vod přímo v místě vzniku, tj. v jednotlivých objektech zástavby zaručí možnost
odvedení splašků do čistírny odpadních vod a nekontaminovaných dešťových vod do vsaku.
Zřízení oddílné kanalizace zároveň bezezbytku odstraní nutnost vypouštět ředěné odpadní vody
(obsahující kromě běžného organického a anorganického znečištění vody rovněž patogeny,
xenofarmaka a koncentrace mikroplastů) do přírodních útvarů a rovněž zajistí splnění podmínky
souladu parametrů kanalizační soustavy s platnou legislativou a platnými technickými předpisy.
Vzhledem k tomu, že oba vytčené základní požadavky na koncepci nové v obci budou výstavbou
oddílné kanalizace splněny, bude alternativa výstavby oddílné kanalizace dále rozpracována, a to
ve dvou variantách řešení:
 Varianta A – Tlaková splašková kanalizace
 Varianta B – Gravitační splašková kanalizace
Popis budoucí stavby ve vztahu k definovaným dalším požadavkům na koncepci budoucího stavu
kanalizace v obci:
Požadavek: Možnost doplnění deficitu dotace vodních ploch a zvodní v zájmovém
území

Realizací oddílné kanalizace bude možno splnit základní podmínky, plynoucí ze současné
legislativy, a to urbanizované území řešit oddílnou kanalizační soustavou se zaústěním
splaškových vod do dostatečně kapacitní čistírny odpadních vod a s odvedením dešťových vod do
vodotečí s retardací odtokové vlny v akumulačním objemu DZ s maximální podporou vsakovaní.
Odpadní vody, které budou odváděny do splaškových kanalizačních sběračů veřejné kanalizace,
budou splňovat limity kanalizačního řádu veřejné kanalizace, odpadní vody odváděné do vodoteče
či vsaku budou splňovat limity nař.vlády č.61/2003 Sb. ve znění NV č.229/2007, NV č.23/2011
Sb. a limity NV č. 419/2010 Sb.
Požadavek: Minimalizace rozsahu dotčení území budoucího staveniště kanalizace
vzhledem k hustému zasíťování území inženýrskými technické infrastruktury a
minimalizace investičních a provozních nákladů nové kanalizace

Míra možnosti splnění obou těchto požadavků bude nadále zkoumána ve dvou základních
variantách řešení:
 Varianta A – Tlaková splašková kanalizace
 Varianta B – Gravitační splašková kanalizace
B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO VYUŽÍVÁNÍ

Výstavba řadů splaškové kanalizace a novostavba ČOV vodním dílem a dále infrastrukturní,
inženýrskou liniovou a ekologickou stavbou.
B.2.1a NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY

Výstavba řadů splaškové kanalizace a novostavba ČOV bude v celém koncepcí stanoveném
rozsahu novostavbou.
B.2.1b ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY

Účelem užívání řadů splaškové kanalizace a novostavby ČOV je zajištění odvádění a čištění
splašků z celého území obce, a to v množství a kvalitě, odpovídající stávajícímu i návrhovému
stavu zájmového území. Účelem je rovněž podpora vsaku nekontaminovaných dešťových vod.
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B.2.1c TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA

Výstavba infrastrukturní inženýrské vodohospodářské sítě je koncipována jako stavba trvalá,
pevně stabilizovaná v zájmovém území.
B.2.1d ÚDAJE O VÝJIMKÁCH Z TP NA STAVBY A Z TP BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ

Nejsou žádné výjimky z technických požadavků na stavby. Vzhledem k charakteru stavby se
možnost bezbariérového užívání stavby nepředpokládá.
B.2.1e ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Viz B1d
B.2.1f OCHRANA STAVBY PODLE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ochrana stavby infrastrukturní inženýrské vodohospodářské sítě je zejména dána ustanoveními
zákona č. 274/2001 Sb. – Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a dále
ustanoveními vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí Zákon o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu. Ochranná pásma kanalizačních řadů budou určena dle § 23
odst.3 (neurčí-li vodohospodářský orgán jinak), a to v šířce 1500 mm od okrajů půdorysných
rozměrů potrubí a souvisících objektů. V ochranném pásmu bude možno provádět jakoukoliv
stavební činnost pouze se souhlasem provozovatele inženýrské vodohospodářské sítě.
B.2.1g NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY

Splašková tlaková kanalizace –

lPE DN 80 až 200 mm – 9144 m,
500 DTSOV – 0,7 l*s-1, 0,8 MPa, 1,1kW
ČOV 1600 EO
Splašková gravitační kanalizace – GRP DN 250 mm – 8208 m,
8 ČSOV - 6,5 -až 8 l*s-1, 0,2 MPa, 1,5 až 5,9 kW
ČOV 1600 EO
B.2.1h ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY

FS 01.1 – Splašková kanalizace – kapacita pro napojení 1538 EO.
FS 01.2 – ČOV – kapacita 1600 EO (rezerva kapacity 62 EO – 10 %)
Veškeré bilance stavby, kvantifikující potřeby médií, hmot a energií, produkci odpadů a emisí a
energetickou náročnost jsou stanoveny v následujících kapitolách této souhrnné technické zprávy.
B.2.1i ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY – ČASOVÉ ÚDAJE A ETAPIZACE
ČASOVÉ ÚDAJE
1.

Dokumentace pro společné územní a stavební řízení

12 / /2020

2.

Vydání stavebního povolení

03 / /2021

3.

Dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele

10 / /2021

4.

Tendr na výběr zhotovitele stavby

12 / /2021

5.

Zahájení stavby

03 / /2022

6.

Ukončení stavby – uvedení do provozu

01 / 2024

ETAPIZACE

Stavba kanalizace i ČOV může být rozdělena do několika realizačních etap, a to zejména
v závislosti na možnostech financování.
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B.2.1j ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY

Koncepce budoucí kanalizační soustavy v obci byla stanovena na základě v kapitole B.2
uvedených základních a dalších požadavků na parametry soustavy. Rozborem těchto parametrů
bylo zjištěno, že alternativa zachování jednotné kanalizační soustavy nevyhovuje jak z hlediska
požadavků na ochranu hydrosféry a životního prostředí, tak i z hlediska požadavků na výši
investičních nákladů stavby.
Dalším, dříve nezmíněným argumentem pro vyloučení koncepce jednotné kanalizace je fakt, že
výstavby kanalizační soustav jednotné kanalizace nejsou podporovány žádným v současnosti
vypisovaným dotačním programem, a to jak z národních, tak i z evropských zdrojů.
Stanovení investičních nákladů, a tedy stanovení vhodnější koncepce odkanalizování dle
požadavku na minimalizaci a investičních a provozních nákladů je nutno provést srovnáním
propočtů stavebních nákladů obou variant řešení oddílné kanalizace a to:
Varianta A - Tlaková splašková kanalizace
Varianta B. - Gravitační splašková kanalizace
Před zpracováním propočtů obou variant stavby splaškové kanalizace byl proveden technický
návrh, koncipovaný z hlediska proveditelnosti a z hlediska dodržení parametrů v úvahu
připadajících dotačních titulů a rovněž z hlediska životnosti navržených konstrukcí. Doba
životnosti se stanovuje v souladu se zásadami dokumentu: Udržitelnost VH projektů v období OPŽP
2014 - 2020 Uživatelská příručka_v1.2 13:
Každé jednotlivě vyplněné položce VH infrastruktury je přiřazena životnost VH infrastruktury, která je
v rámci OPŽP 2014-2020 stanovena následovně:
Odpadní voda
Stavební část - odpadní potrubí 60 let
Stavební část – jiné 40 let
Zařízení 15 let

Rozsah a způsob řešení splaškové kanalizace v obou variantách je znázorněn na následujících
stranách:
Na stanovení výše investičních nákladů navazuje v této kapitole stanovení výše provozních
nákladů pro obě výše uvedené varianty řešení splaškové kanalizace.
Ekonomická výhodnost variant je v závěru této kapitoly posouzena metodou LCC (Life Cycle
Cost) – tedy vyčíslením celkových nákladů pro zřízení a provozování stavby po celou stanovenou
dobu životnosti.
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Varianta A – Tlaková splašková kanalizace – Schéma sítě:

Strana

22
(celkem 137)

Zakázkové číslo:
Datum:

0 3 8

-

V 0 0 5 9

03 / 2020

Varianta A – Tlaková splašková kanalizace – Podélné profily část 1:
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Varianta A – Tlaková splašková kanalizace – Podélné profily část 2:
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Varianta A – Tlaková splašková kanalizace – Podélné profily část 3:
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Varianta B – Gravitační splašková kanalizace – Schéma sítě:
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Varianta B – Gravitační splašková kanalizace – Podélné profily část 1:
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Varianta B – Gravitační splašková kanalizace – Podélné profily část 2:
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Varianta B – Gravitační splašková kanalizace – Podélné profily část 3:
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INVESTIČNÍ NÁKLADY

Materiálová úroveň obou variant byla stanovena pro účely srovnání IN variant s důrazem na
vysokou kvalitu použitých materiálů, a tedy na nízkou míru nutných rekonstrukcí a oprav po dobu
provozování, a to po celou dobu požadované životnosti.
Cena potrubí pro variantu A je kalkulována jako cena obvyklá pro potrubí lPE100RC SDR11, toto
potrubí má vysokou odolnost vůči dynamickému namáhání, má vysokou abrazivzdornost a vyhoví
tedy podmínkám zadané životnosti. Pevnostní charakteristiky potrubí mají dlouhodobou stabilitu
– koroze a degradace potrubí se projevuje v dlouhodobém horizontu pouze v jednotkách procent.
Cena potrubí pro variantu B je kalkulována jako cena obvyklá pro potrubí GRP DN 250 mm, toto
potrubí má vysokou odolnost vůči dynamickému namáhání, má vysokou abrazivzdornost a
odolnost vůči tlakovému čištění a vyhoví tedy podmínkám zadané životnosti. Pevnostní
charakteristiky potrubí mají dlouhodobou stabilitu – koroze a degradace potrubí se projevuje
v dlouhodobém horizontu pouze v jednotkách procent.
Náklady na realizaci splaškové kanalizace v obci jsou kalkulovány dle THÚ na dalších stranách.
Podklady pro THÚ obou variant stavby splaškové oddílné kanalizace jsou stanoveny na základě
rámcového propočtu (položkový rozpočet, obsahující integrované položky).
Oba rámcová propočty jsou doloženy jako příloha č.2 této souhrnné technické zprávy.
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INVESTIČNÍ NÁKLADY - Varianta A – Tlaková splašková kanalizace
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INVESTIČNÍ NÁKLADY - Varianta A – Tlaková splašková kanalizace
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INVESTIČNÍ NÁKLADY - Varianta A – Tlaková splašková kanalizace
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INVESTIČNÍ NÁKLADY - Varianta A – Tlaková splašková kanalizace
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INVESTIČNÍ NÁKLADY - Varianta B – Tlaková splašková kanalizace
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INVESTIČNÍ NÁKLADY - Varianta B – Tlaková splašková kanalizace
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INVESTIČNÍ NÁKLADY - Varianta B – Tlaková splašková kanalizace
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INVESTIČNÍ NÁKLADY - Varianta B – Tlaková splašková kanalizace

Strana

38
(celkem 137)

Zakázkové číslo:
Datum:

0 3 8

-

V 0 0 5 9

03 / 2020

INVESTIČNÍ NÁKLADY - Varianty A a B – srovnání
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PROVOZNÍ NÁKLADY

Provozní náklady PN variant jsou kalkulovány dle průměrných cen energií a provozních hmot
k datu zpracování tohoto materiálu a dále dle údajů, poskytnutých certifikovanými provozovateli
obdobných kanalizačních soustav.
PN







variant tlakové kanalizace jsou kalkulovány jako součet nákladů na :
čištění řadů tlakové kanalizace (četnost stanovena s ohledem na samočistící schopnost systémů
TK
čištění jímek domovních čerpacích stanic TK
opravy a repase čerpadel domovních čerpacích stanic TK s přihlédnutím na stanovenou
životnost čerpadel 15 roků – přičemž po dobu životnosti kanalizace 60 roků jsou kalkulovány
2 repase a 2 kompletní výměny čerpacího agregátu.
Náklady na spotřebu elektrické energie pro čerpání odpadních vod domovními čerpacími
stanicemi
Náklady na provoz ČOV

PN

variant gravitační kanalizace jsou kalkulovány jako součet nákladů na :
Opravy a výměny poklopů kanalizačních šachet
čištění stok kanalizace (četnost stanovena dle PŘ)
čištění jímek čerpacích stanic a čištění a vývoz česlicových košů
opravy a repase čerpadel čerpacích stanic s přihlédnutím na stanovenou životnost čerpadel 15
roků.
 Náklady na spotřebu elektrické energie pro čerpání odpadních vod
 Náklady na provoz ČOV s přihlédnutím k nezanedbatelnému nátoku balastních vod
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STOČNÉ

Z výše provozní nákladů obou variant je kalkulována výše stočného, přičemž výši stočného
ovlivňují zejména odpisy infrastrukturního majetku. Proto je uvedeno stočné ve dvou výších a to
se započítáním odpisové míry (1,6 % z IN) a bez započtu odpisové míry.
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FINANCOVÁNÍ STAVBY

Z výše investičních a provozní nákladů obou variant je odvozen možný model financování akce,
přičemž se předpokládá pro financování akce se získáním dotačních prostředků ze SFŽP a dále
dofinancování části ceny stavby komerčním úvěrem za v době zpracování tohoto materiálu
standartních podmínek. Splátka úvěru bude potom součástí stočného.
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ZÁVĚR
Z analýzy investičních a provozních nákladů obou srovnávaných variant řešení budoucí splaškové
kanalizace v obci plyne, že
Finanční náročnost stavby tlakové varianty budoucí splaškové kanalizace v obci je o 57,6 mil. Kč
nižší, finanční náročnost stavby gravitační varianty splaškové kanalizace.
Provozní náklady jsou u varianty gravitační kanalizace přibližně o 150000 Kč za rok nižší, což
přepočteno na točné znamená, že ekonomické stočné je u varianty gravitační stanice cca o 3 Kč
na m3 produkované odpadní vody nižší než u varianty splaškové kanalizace tlakové.
Avšak při započtení opisové míry, kdy je výše stočného kalkulována včetně odpisů, je vlivem
vyšších investičních nákladů stavby gravitační kanalizace výše stočného pro variantu gravitační
splaškové kanalizace o 8 Kč za m3 produkované odpadní vody vyšší oproti návrhu tlakové
splaškové kanalizace. Tvorba finanční rezervy pro sanaci stavby kanalizace a ČOV po skončení
její životnosti formou odpisů majetku je základním nástrojem pro možnost trvalého udržení
vodohospodářské funkce stavby.
Obdobně je výše stočného při návrhu gravitační kanalizační soustavy nepříznivě ovlivněna
podílem splátky úvěru, kdy opět vlivem vyšších investičních nákladů stavby gravitační splaškové
kanalizační sítě, je výše stočného pro variantu gravitační splaškové kanalizace dokonce o 20 Kč
za m3 produkované odpadní vody vyšší oproti návrhu tlakové splaškové kanalizace.
Model financování budoucí stavby je ekonomicky příznivější pro variantu návrhu tlakové varianty
budoucí splaškové kanalizace, a to jak z pohledu vlastních nákladů obce pro dofinancování dotace
nákladů, tak i z možnosti získání (bodový systém, zohledňující měrné náklady stavby kanalizace)
tak i z pohledu sociálních dopadů na zatížení obyvatelstva (stočné se započtením splátky úvěru).
Zpracovatel této studie tedy doporučuje v obci realizovat stavbu oddílné kanalizační
soustavy při zachování stávajících stok v obci pro odvádění dešťových vod a s vybudováním
novostavby tlakové splaškové kanalizace pro odvedení splaškových vod do ČOV.
ODŮVODNĚNÍ:
Pro stanovení celkové ekonomické výhodnosti bylo provedeno metodou LCC (Life cycle cost)
srovnání ekonomických parametrů obou variant, a to pro celou dobu, legislativou vyžadované
životnosti. Z tohoto srovnání vyplývá jednoznačná ekonomická výhodnost realizace stavby dle
varianty A. – Splašková tlaková kanalizace.
Graf LCC metody je uveden na následující straně.
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Realizací stavby dle varianty A. – Splašková tlaková kanalizace bude navíc, oproti koncepci
gravitační kanalizace, dosaženo dalších příznivých efektů pro vlastní aglomeraci obce, okolní
ekosystémy a ochranu zvodnělých vrstev a to:
 možnost doplňování deficitu dotace povrchových stojatých vod (Horní a Zámecký rybník)
 zvýšení čistícího efektu ČOV, neboť přiváděné vody budou nulově zatíženy balastní vodou*
Vzhledem k závěrům analytické části TES, uvedeným v této kapitole, nebude nadále
koncepce gravitační splaškové či jednotné kanalizace sledována a následující kapitoly
souhrnné technické zprávy budou specifikovat podmínky pro provedení a provozování
tlakové splaškové kanalizační soustavy.
* - Při použití oddílné gravitační kanalizace se prakticky nikdy nepodaří oddělit nátok dešťových
vod z nemovitostí. Je realitou, že nátok na ČOV při dešti stoupá od o 30 až 100 %. Při použití
gravitačního způsobu odkanalizování nejsou majitelé nemovitostí nuceni a prakticky ani
schopni důsledně oddělovat dešťový nátok do vnitřní kanalizace budov. Při použití tlakové
kanalizace by přečerpávání dešťového nátoku bylo pro majitele nemovitosti ekonomicky
značně nevýhodné, a navíc z bilance elektrické spotřeby snadno zjistitelné. Všechny domovní
čerpací stanice jsou vybaveny podružnými elektroměry a spotřeba elektrické energie bude
provozovatelem kanalizace občanům proplácena. Čerpadlo v domovní jímce má instalovaný
příkon Pi 1,1 KW a výkon 0,7 l*s-1 – při produkci splašků 3členné domácnosti 3 * 35 = 105 m3
za rok bude čerpadlo čerpat cca 42 h za rok a spotřeba elektřiny bude cca 46 kWh za rok – tj. i
při vysoké sazbě ČEZ 4,50 Kč za KWh bude cena za spotřebu elektřiny v domovní čerpací
stanici za rok cca 200 Kč (to je částka obvyklá a obec ji občanům proplácí). Odchylky od této
obvyklé spotřeby elektřiny budou vždy předmětem šetření za účelem odstranění závadového
stavu.
Dalším zdrojem nátoku balastních vod do gravitační kanalizační soustavy jsou nátoky
podzemních vod. Je potřeba konstatovat, že vodonepropustnost beztlakých kanalizačních
soustav je definována jako „technická vodonepropustnost“ - limit technické
vodonepropustnosti je 5 l za 30 min z každých 10 m2 vnitřní plochy potrubí, stanoveným
normativně pro kanalizační sítě, - viz ČSN 756101. Jelikož štěrkopískový podsyp a obsyp
gravitační kanalizace vytváří v území hluboký drenážní koridor, do nějž se vždy stahuje
podpovrchová voda z širšího regionu. Pokud se ve štěrkopískovém podsypu a obsypu gravitační
kanalizace vytvoří migrační koridory podpovrchových vod, může být ovlivnění kvality
splaškového odtoku významné.
Pokud bude gravitační splašková soustava bezvadně provedena (tedy veškerá těsnění budou
správně nasazena – vadně nasazené hrdlo nelze při délce 8,2 km kanalizace úplně vyloučit),
potom nornou povolený nátok podpovrchové a podzemní vody do kanalizace při délce stok
8,208 km a DN 300 mm a délce přípojek 4,515 km a DN 200 mm bude normou povolený nátok
balastní vody 0,25 l*s-1, tady cca 20 m3 balastních vod za den
Při počtu obyvatel napojených na kanalizaci 1538 (100% napojení), bude průměrný nátok
splašků na ČOV 1538 * 95,89 l*den-1 = 147,5 m3/den a denní nátok 20 m3 balastních vod by
znamenal cca 14-ti % ředění. Takto významné ředění balastní vodou zvyšuje objemy ČOV i
energetickou spotřebu ČOV a výrazně snižuje čistící efekt. Vlivem chemizace domácností jsou
totiž už odpadní vody dost zatíženy chemikáliemi, které pak zabíjí bakterie v ČOV a pokud na
ČOV přitékají zředěné vody (tj. s malým obsahem živin), je nutno ČOV intenzifikovat
(bionosiče apod.). Proto je nejlevnější variantou (investičně i provozně) mít dobře oddělené
dešťové a splaškové vody.
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B.2.2 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Obsluha objektů kanalizace se bude řídit provozním řádem, zohledňujícím veškeré platné
bezpečnostní normy a předpisy. Kromě těchto základních bezpečnostních a hygienických
ustanovení musí pracovníci kanalizace znát a dodržovat:
 Směrnice pro BOZ při práci ve vodohospodářských provozech "Společné směrnice"
 Směrnice pro BOZ při práci ve vodohospodářských provozech "Kanalizace a vodovod"
Náležitosti vyplývající z vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích
Provoz na komunikaci bude zajištěn dopravním značením a bezpečnostním zařízením. Při provozu
na komunikaci jsou všichni účastníci povinni dodržovat veškeré předpisy vztahující se na silniční
provoz a provoz pěších.
Za bezpečnost a dodržování podmínek bezpečné a zdravotně nezávadné práce v objektu ČOV je
zodpovědný investor – provozovatel ČOV. Dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, hygienických a požárních předpisů patří mezi základní povinnosti všech osob,
které se zdržují s vědomím provozovatele v objektu ČOV. Znalost těchto předpisů je nedílnou a
trvalou součástí kvalifikačních předpokladů pro obsluhu ČOV. Při některých činnostech mohou
pracovníci ČOV přijít do styku se škodlivými chemickými a biologickými látkami. Při dodržování
zásad osobní hygieny a bezpečnostních předpisů, pro něž jsou projektem vytvořeny předpoklady,
nedojde za běžných provozních stavů k ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků. Při manipulaci
s chemikáliemi a odpadními látkami je nutné používání předepsaných ochranných prostředků a u
chemikálií dodržování technických podmínek daných výrobcem.
Uzavřené prostory musí být větrány přirozeně nebo nuceně dle druhu a potřeby. Hlučnost zařízení
nebude přesahovat přípustné hodnoty. Navržená technologická zařízení odpovídají svým
provedením bezpečnostním přepisům. Provoz těchto zařízení se musí řídit provozními pokyny.
Všechny nebezpečné části strojů musí být zakryty. Zvýšené opatrnosti je nutno dbát při manipulaci
s materiálem, provozu dopravních a zdvihacích zařízení. Provedení el. zařízení bude v souladu s
příslušnými předpisy a normami. Provoz technologie ČOV bude prováděn a zajišťován podle
schváleného provozního řádu zpracovaného dle vyhlášky MZe ČR č. 216/2011 Sb., o náležitostech
manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, v platném znění, včetně související platné
legislativy, předpisů a norem. Stroje a technická zařízení mohou být uvedeny do provozu, jen
odpovídají-li příslušným předpisům a po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí. Stroje
a technická zařízení musí být po dobu svého provozu podrobována pravidelným předepsaným
kontrolám, zkouškám, revizím, údržbám a opravám. Pracoviště, stroje a technická zařízení s
nebezpečím ohrožení osob musí být opatřeny bezpečnostním označením (barvy, značky, tabulky,
světelné a akustické signály).
Předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (pozn. rozumí se v platném znění):
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany při práci, ve znění
pozdějších předpisů
 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP,
mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
 Vyhláška č. 48/1982 Sb., vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
 Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (část týkající se osob
seznámených)
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
+ příloha
 ČSN 33 1310 ed. 2, bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené
k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace
 ČSN EN 50110-1 ed. 2, obsluha a práce na elektrických zařízeních
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Předpisy týkající se požární ochrany (pozn. rozumí se v platném znění):

 Zákon č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 Vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 ČSN 73 0802, požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty
 ČSN 33 2000-3, el. zařízení stanovení základních charakteristik
 ČSN 33 1500, revize el. zařízení

Předpisy týkající se hygieny práce (pozn. rozumí se v platném znění)

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty
ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění
biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění
pozdějších předpisů
B.2.3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ
Výstavba infrastrukturní inženýrské vodohospodářské sítě bude členěna do dvou funkčních souborů.

FS 01.1 Splašková kanalizace – staveniště situováno v intravilánu a extravilánu obce a
FS 01.2 ČOV – staveniště situováno v území nad obcí v prostoru u Horního rybníka.
Stavba je vodohospodářským dílem.
B.2.4 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Objektová soustava bude členěna do jednoho funkčního celku a dvou podcelků
odpadní vodu.
FS 01 – Kanalizace pro veřejnou potřebu
FS 01.1 – Splašková tlaková kanalizace
Liniová stavba tlakové kanalizace. Stavba bude prováděna výkopovou a
bezvýkopovou metodou.
FS 01.2 – ČOV
Výstavba ČOV bude spočívat ve výstavbě nové mechanicko-biologického čištění
odpadních vod s celkovou kapacitou 1600 EO (dvoulinka 2 x 800 EO).
FS 01.1 – Splašková tlaková kanalizace
Nové tlakové kanalizační řady budou vedeny budoucími uličními prostory převážně
v chodníku v komunikaci, v souběhu s budoucími trasami inž. sítí, tj. s kanalizací
dešťovou, pitným vodovodem a plynovodem. K jednotlivým stavebním parcelám jsou
vedeny z řadů kanalizační přípojky. Tlaková kanalizace bude odvádět odpadní vody z
území celé obce. Kanalizační tlakové řady jsou navrženy v profilech DN 40 až 100
mm.
Tlakové kanalizační stoky budou provedeny z materiálu: PE100 Aqualine RC2
SDR17 v profilu DN 40 až DN100. Tlakové kanalizační přípojky budou provedeny
z PE100 Aqualine RC2 SDR11 v profilu D40*3,7 mm.
Potrubí hlavních řadů splaškové tlakové kanalizace bude pokládáno do země ve
značné míře bezvýkopově, část tras potom výkopovou metodou v souladu s
příslušnými ČSN EN v souladu s provozním předpisem dodavatele potrubí.
V místech napojení řadů (v uzlových bodech) a u některých řadů i na trase (podle délky
potrubí a počtu připojených čerpacích jednotek) budou osazena šoupátka se zemní
teleskopickou zákopovou soupravou krytou šoupátkovým poklopem.
Pro proplach potrubí budou na trase rozmístěny proplachovací soupravy. Tyto
armatury budou osazeny na koncích řadů.
Veškeré armatury osazené na tlakové kanalizace musí být dodány z výrobního
programu pro odpadní vodu.
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FS 01.2 - ČOV

Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod ČOV bude mít kapacitu 1600 EO a je
navržena ve dvoulinkovém uspořádání biologického reaktoru (SAF bioreaktor)
s integrovanou dosazovací částí a kalovým zásobníkem. Technologie čištění není
vybavena zařízením pro chemické srážení fosforu a kalovou koncovku – pro tato
zařízení je však ve strojovně ČOV ponechána přiměřená prostorová rezerva tak, aby
tato zařízení mohla být doplněna, pokud si to příslušná legislativa či
technickoekonomické ukazatele vyžádají.
V 1. NP jsou umístěné nádrže čerpacích stanic (vstupní a procesní), strojovna hrubého
a jemného předčištění a místnost pro dmýchadla. V 2. NP, která je řešena jako
kompaktní montovaná stavba, jsou místnosti rozvodny, velínu a sociálního zázemí
obsluhy a skladů náhradních dílů.
Technologický popis čistírny odpadních vod
Navržená technologie ČOV splňuje nároky norem na technické řešení a podmínky
provozu.
Odpadní voda ze systému oddílné kanalizace bude gravitačně přiváděna na zařízení
strojních česlí s průlinami 6 mm, na kterých budou z odpadních vod separovány hrubé
splaveniny a plaveniny. Shrabky z česlí budou automaticky pytlována do PE pytlů a
odváženy na skládku.
Za česlemi bude odpadní voda gravitačně odpadat do vstupní čerpací stanice
odpadních vod, odkud bude odpadní voda čerpána ponorným odstředivým čerpadlem
o výkonu 5 l*s-1 na stírané bubnové síto. Stírané bubnové síto s průlinami 3 mm zajistí
separaci jemných splavenin a plavenin. Mechanicky předčištěná voda bude za sítem
gravitačně odpadat do procesní čerpací stanice odpadních vod, vystrojené dvojicí
čerpacích agregátů, každý o výkonu 1,78 l*s-1. Z procesní čerpací stanice bude
mechanicky předčištěná odpadní voda dopravována do biologické části ČOV. Pro
vyrovnání nerovnoměrnosti přítoku bude v čerpacích jímkách vyrovnávací objem 30
m3 a rezervní objem 50 m3. Posouzení akumulačního objemu ČOV je uveden na
následující straně.
Do biologické části bude odpadní voda bude tlakově dopravena stabilním průtokem
1,78 l*s-1do usazovací nádrže, v níž bude přitékající kal přirozeně sedimentovat. V
usazovací nádrži dojde k přirozené sedimentaci přitékajícího primárního kalu. Kal
bude přečerpán mamutkami do kalového zásobníku. Z nádrže bude odtékat odpadní
voda gravitačně, popřípadě nuceně za pomocí mamutky, do nádrže biologického
čištění (SAF bioreaktor) s integrovanou dosazovací částí. Sediment bude postupně
přečerpáván do kalového zásobníku.
Bioreaktor je kaskádovitě protékaný s biomasou přisedlou na plastových nosičích, s
nuceným průtokem přes všechny komory. Za bioreaktorem směs vody a aktivovaného
kalu s vločkami natéká do dosazovací části nádrže, kde dochází k jejich přirozené
sedimentaci a odkud budou tyto sedimenty (vratný kal) odváděny do kalového
zásobníku k uskladnění.
Biologická část bude ve dvoulinkovém uspořádání, každá linka s kapacitou 800 EO.
Předčištění a akumulace, tj. vyrovnávací objem v čerpacích jímkách bude vybudován
na celou kapacitu 1600 připojených EO, biologická část bude vybudována ve dvou
samostatných etapách, v souvislosti s postupným budováním kanalizace, vždy pro
možnost připojení min. 400 EO – max 850 EO.
Kalový zásobník slouží k uskladnění primárního/surového i vratného kalu. Kalová
voda se odsadí a gravituje zpět do usazovací nádrže. Přebytečný kal bude likvidován
odvozem feka vozem na velkokapacitní čistírnu odpadních vod.
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Posouzení navržených akumulačních objemů ČOV
čas

l * h-1

procento spotřeby

l

l

l

0-1

0,05

0,00050

76,71

6392,69

-6315,98

-6315,98

1-2

0,05

0,00050

76,71

6392,69

-6315,98

-12631,96

2-3

0,40

0,00400

613,70

6392,69

-5779,00

-18410,96

3-4

1,00

0,01000

1534,25

6392,69

-4858,45

-23269,41

4-5

2,00

0,02000

3068,49

6392,69

-3324,20

-26593,61

5-6

2,00

0,02000

3068,49

6392,69

-3324,20

-29917,81

6-7

5,00

0,05000

7671,23

6392,69

1278,54

-28639,27

7-8

10,00

0,10000

15342,47

6392,69

8949,77

-19689,50

8-9

5,00

0,05000

7671,23

6392,69

1278,54

-18410,96

9 - 10

2,00

0,02000

3068,49

6392,69

-3324,20

-21735,16

10 - 11

2,00

0,02000

3068,49

6392,69

-3324,20

-25059,36

11 - 12

3,00

0,03000

4602,74

6392,69

-1789,95

-26849,32

12 - 13

3,00

0,03000

4602,74

6392,69

-1789,95

-28639,27

13 - 14

7,00

0,07000

10739,73

6392,69

4347,03

-24292,24

14 - 15

10,00

0,10000

15342,47

6392,69

8949,77

-15342,47

15 - 16

3,00

0,03000

4602,74

6392,69

-1789,95

-17132,42

16 - 17

5,00

0,05000

7671,23

6392,69

1278,54

-15853,88

17 - 18

8,00

0,08000

12273,97

6392,69

5881,28

-9972,60

18 - 19

7,00

0,07000

10739,73

6392,69

4347,03

-5625,57

19 - 20

6,00

0,06000

9205,48

6392,69

2812,79

-2812,79

20 - 21

6,00

0,06000

9205,48

6392,69

2812,79

0,00

21 - 22

10,00

0,10000

15342,47

6392,69

8949,77

8949,77

22 - 23

2,00

0,02000

3068,49

6392,69

-3324,20

5625,57

23 - 24

0,50

0,00500

767,12

6392,69

-5625,57

0,00

součet

100,00

1,00000

153424,66

153424,66

147799,09

-29917,8082

Objem
akumulace
ČOV

OK

OK

vyrovnávací

m3

29,918



30,000

OK

rezervní

m3

50,272



51,000

OK

celkový

m3

80,190



81,000

OK
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Kritéria přítoku:
Značka

Rozměr

Hodnota

m3*rok-1*EO-1

35

l*den-1*EO-1

95,89

Počet trvale žijících obyvatel napojených na ČOV

EO

1538

Počet trvale žijících obyvatel napojených na ČOV - výhled

EO

62

Počet trvale žijících obyvatel nenapojených na ČOV - svoz

EO

0

Sezónní zatížení (koupaliště, restaurace, vybavenost)

EO

0

Celkem

EO

1600

Qo

Produkce odpadních vod - na obyvatele

Součinitel denní nerovnoměrnosti

kd

-

1,4

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti

kh

-

2,1

Průměrný bezdeštný denní přítok odpadních vod

Q24,m

m3*den-1

153,4

Podíl balastních vod*

Q24,m

%

0

m3*den-1

153,4

m3*h-1

6,39

l*s-1

1,78

m3*den-1

214,8

m3*h-1

8,95

l*s-1

2,49

m3*h-1

18,79

l*s-1

5,22

Q24

Průměrný bezdeštný denní přítok

Qd

Maximální bezdeštný denní přítok

Qh

Maximální bezdeštný hodinový přítok
Objem akumulace v ČOV

Včov

m3

80

Akumulace v ČOV při Q24

Ta

hod

12,5

Vstupní látkové znečištění
UKAZATEL

Kvalita bezdeštného přítoku (obyvatelstvo, zaměstnanci, ostatní, biologicky odbouratelné
odpadní vody)
kg*d-1*EO-1

EO

kg * den-1

t * rok-1

mg * l-1

Q

95,8904

153425

56000

CHSK

0,1200

192,000

70,080

1251,43

NL

0,0430

68,800

25,112

448,43

BSK5

0,0600

96,000

35,040

625,71

N-NH4

0,0084

13,440

4,906

87,60

N-NO3

0,0034

5,440

1,986

35,46

N-NO2

0,0002

0,320

0,117

2,09

P

0,0025

4,000

1,460

26,07

1600
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Vyčištěná odpadní voda bude odtékat z dosazovací části biologické části přes měrnou
indukční armaturu do akumulační nádrže vyčištěné vody o objemu 0,5 m3, vybavené
armaturou pro odběr vzorku. Zdržení vyčištěné vody v AN bude cca 5 min.
Před vstupem do akumulace vyčištěné vody bude do potrubí injektován chlordioxid.
Volba desinfekce chlordioxidem je volena ze dvou zásadních důvodů:
 vysoká účinnost - cca 98 až 99 % – killing capacity (dle počtu usmrcených KTJ)
 zamezení tvorby trihalomethanů, které jsou prokázanými karcinogeny
Podrobně je desinfekce OV popsána v technické zprávě – viz část D
Vyčištěná voda z akumulace vyčištěné vody (bude v budoucnu využívána jako
oplachová vody pro kalolis) bude přepadat odtokovým nerezovým nadzemním
potrubím do odtokového potrubí z objektu ČOV do venkovní odpadní stoky s měrným
objektem vybaveným Parshallovým žlabem. Za měrným objektem bude vyčištěná
vody odtékat do recipientu.
Vyčištěná voda z ČOV bude odtékat se zbytkovým znečištěním splňujícím parametry
nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních
vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
Kategorie ČOV < 2000 EO
Emisní standard dle NV
Ukazatel

BAT“ dle NV

p

m

p

m

Odtok z ČOV

BSK5

mg/l

30

60

22

30

20

30

CHSKCr

mg/l

125

180

75

140

70

140

NL

mg/l

40

70

25

30

25

30

N-NH4+

mg/l

20

40

12

30

12

30

„p“ - přípustná hodnota koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod přípustná
koncentrace „p“ není aritmetickým průměrem za kalendářní rok a může být překročena v povolené
míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k citovanému nařízení
„m“ - maximální hodnota koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod
Typ vzorku A – tj. dvouhodinové směsné vzorky odebírané na odtoku z ČOV získané sléváním osmi
dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15 minut.
Dle citovaného NV je minimální četnost odběrů vzorků vypouštěných městských odpadních vod dle
přílohy č. 4 k citovanému nařízení vlády pro danou velikost ČOV stanovena 4x ročně v ukazatelích
BSK5, CHSKCr a NL.
Odběr vzorků (dvouhodinový směsný) bude prováděn ve strojovně – místo pro odběr vzorků
v akumulační nádrži vyčištěné vody.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do vod povrchových, recipientem
vyčištěných vod z ČOV bude bezejmenná vodoteč, protékající Horním a Zámeckým
rybníkem – údaje o recipientu jsou v příloze č.3 této Souhrnné technické zprávy.
Vyčištěná voda z ČOV bude odtékat se zbytkovým znečištěním splňujícím parametry
BAT dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném
znění, s dostatečnou rezervou.
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Při koncipování technologických limitů ČOV se bude brát v úvahu použití vyčištěné
vody dle „NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o minimálních
požadavcích na opětovné využívání vody“ vyplývá, že členské země se po uvedení
tohoto nařízení v platnost budou mít povinnost individuálně posuzovat možnosti
opětovného využití vody s cílem prodloužit cyklus vody v regionu a zejména účinným
způsobem podporovat udržení vody v krajině včetně intenzivního doplňování deficitu
dotace vodních reliéfů, tekoucích vod a ostatních vodních ploch (jezer, rybníků, nádrží
a ostatních stojatých vod).
Pro zabezpečení těchto požadavků vydala Evropská komise v roce 2017 doporučení
pro kvalitativní požadavky recyklované vody pod názvem:
Minimální požadavky na kvalitu znovupoužité vody pro zemědělské závlahy a
doplňování zvodní – celé znění je uvedeno v příloze č. 1 této souhrnné technické
zprávy.

Dle tohoto materiálu bude tedy minimální požadavek na kvalitu vyčištěné vody
pro doplňování zvodní v souladu s výše uvedenými limity BAT
Technologický výpočet ČOV:
Bude doložen v dalším stupni PD
Automatizace provozu řízení ČOV
ČOV bude řízena programovatelným řídícím automatem, software stažen do řídícího
počítače, umístěného ve velínu v 1. NP. Rozpuštěný kyslík bude snímán pro možnost
optimalizace provozu aktivace. Sonda pH zajistí informaci o nežádoucích látkách v
nátoku na ČOV, které by mohly negativně ovlivnit biologický proces. Obě sondy měří
také teplotu vody.
Řídící automat bude obsahovat univerzální datalogger, telemetrickou stanici se
zabudovaným GSM modulem, systém k měření průtoku ve spojení s ultrazvukovým
snímačem hladiny a řízení průtoků čerpadel ve vstupní a procesní čerpací stanici.
Telemetrická stanice umožní zasílání informací o stavech a poruchách strojů, vyvolání
uložených dat a dálkový přístup k datům pomocí internetu.
Stavební část ČOV
Objekt bude navržen je monolitický železobetonový o vnitřních rozměrech 6,0 * 13,6
m. Vnější rozměry 6,7 * 14,2 m. Světlá výška činí 3,6 m. Objekt je z jedné strany
obsypán zeminou. Objekt je uložen na základových pasech. Vzhledem k možným
objemovým změnám jsou prefabrikované nádrže odděleny od vlastní konstrukce
objektu. Venkovní technologické nádrže jsou osazeny na oddilatovaných základových
ŽB deskách.
Horní stavba - kontejner
Jedná se o kompletní dodávku dvou kontejnerů. Kontejner jako celek je vybaven
vytápěním, osvětlením, ZTI. Prostup pro elektro a ZTI lze i vrtat.
Na stropní desku nad strojovnou bude osazena horní stavba ČOV. Horní stavba ČOV
je navržena jako jednoduchá dřevostavba, alternativně jako jednoduchá montovaná
ocelová konstrukce o vnějších rozměrech 11,0 x 2,4 m, výšky 3 m s plochou střechou.
Ukotvení stavby k podkladní základové desce bude kotevním systémem s ocelovými
kotvami. Objekt horní stavby bude členěn na:
 obslužnou část, tj. velín a šatnu se sociálním zařízením (WC, sprcha, umývadlo a
šatní tyč s ramínky pro uložení pracovního oděvu), místnosti přístupné přes zádveří.
 doprovodnou technologickou část – sklad náhradních dílů a materiálů a provozních
hmot a rozvodnu, obě místnosti přímo přístupné z venkovního prostředí
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Energetická náročnost:
Pi [kW]
Instalovaný příkon

Technologie

30,5

Stavební elektro, temperování

10,50

Rezerva II. etapa

9

Celkem

50

Pp[kW]
Výpočtový výkon , ß = 0,7

35

Přípojka NN pro ČOV

Místem napojení pro elektroměrový rozváděč RE1, je nová pojistková skříň u nové
TF. (Elektroměr bude proveden dle připojovacích podmínek distributora)
Napojení z pojistkové skříně bude kabelem CYKY 4x16mm2 v zemi. Umístění
elektroměrového rozváděče bude společně s nově zřízenou pojistkovou skříní SS100.
Z elektroměrového rozváděče bude opět kabelem CYKY 4x16mm2 napojen
technologický rozváděč pro ČOV (Rozváděč je součástí PD elektroinstalace objektu
ČOV).
Zpevněná plocha
Stavební objekt řeší zpevněnou plochu 7,2/27,5m pro dopravní obsluhu objektu ČOV.
Tato zpevněná plocha je napojena na nový příjezd k ČOV, napojený na silnici III/4284
(řeší SO 05 Komunikace a zpevněné plochy v areálu). Zpevněná plocha je navržena
s asfaltovým povrchem a s novou konstrukcí tl. 480mm. Lemování zpevněné plochy
je navrženo pomocí betonového obrubníku bez převýšení s opěrkou.
Konečné terénní úpravy budou zahrnovat úpravy za obrubníky cca. 1,5m a to
humusováním v tl. 150mm a osetím travou 30g/m2. Trávníky budou zakládány po
ukončení veškerých stavebních prací.
Způsob omezení rizikových vlivů
Při provádění vodního díla bude nutno snášet běžná rizika, plynoucí ze stavební
činnosti, zvláštní pozornost bude nutno věnovat možným povodňovým stavům
(zaplavení stavební jámy a škody na staveništi) při extremních srážkách.
Rizika a nejistoty při provozu
Při najíždění a provozu nové ČOV je nutno počítat s nejistotou množství nátoku
odpadních vod. Podmínkou uvedení stavby do provozu je provedení zkoušek
vodotěsnosti nádrží dle ČSN 750905.
Péče o životní prostředí
Čistírna odpadních vod je stavbou zajišťující čištění splaškových odpadních vod za
účelem ochrany vodních toků a podzemních vod a podílí se tedy na ochraně životního
prostředí v oblasti čistoty vod.
Způsob zneškodnění, zužitkování a odstranění odpadů.
Během výstavby vodního díla budou vznikat běžné stavební odpady.
Přebytečná zemina z výkopových prací není odpadem a bude použita pro násypy a
zásypy v rámci obvodu staveniště.
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Veškeré výše uvedené vzniklé odpady budou uloženy na místní skládce. Podmínky a
cena skládkovného budou na úrovni zpracování projektu s provozovatelem skládky
dohodnuty. Provozem vodního díla budou vznikat následující odpady:
 sediment z čerpací jímky (písek, štěrk, jemné splaveniny)
 shrabky z česlicového koše
 přebytečný kal
Odpad a případné další druhy odpadů např. z oprav budou provozovatelem z místa
odvezeny a odborně zlikvidovány.
Řešení ochrany proti hluku a prašnosti, ochrana zeleně
Při realizaci a provozu vodního díla SO 07 Splašková kanalizace a ČOV není nutno
přijmout žádná speciální opatření pro odstranění prašnosti, snížení hladiny hluku nebo
vibrací, či k ochraně zeleně. Instalovaná zařízení nebudou zdrojem nadměrného hluku
či vibrací (max. úroveň hladiny hluku 1 m od soustrojí je 40 dB). Hladina hluku vně
stavebního objektu nebude překračovat platné hygienické normy.
B.2.5 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

FS 01 – Výstavba kanalizace:
Vzhledem k charakteru stavby se nestanovují žádné zásady PBŘ.
FS 02 – Výstavba ČOV
Zařízení ČOV je vyrobeno z materiálů požární odolnosti C3 a nerez oceli. V nádržích a
vanách se nachází nehořlavá směs odpadní vody a biologického kalu. K požáru může
dojít pouze na elektrickém zařízení (zkrat) nebo při opravách (např. sváření) apod.
Protipožární prevence i způsob likvidace případného požáru bude řešena požárními
předpisy. Požárně – bezpečnostní řešení stavby bude doloženo v dalším stupni PD a bude
obsahovat:
 Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků
 Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti
 Zhodnocení navržených konstrukcí a výrobků vč. požadavků na zvýšení požární
odolnosti
 Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest
 Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru
 Zajištění požární vody či hasiva a rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst
 Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové
cesty
 Z hlediska umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany v případě vzniku
požáru v blízkosti stavby bude provádění stavby a umístění zařízení staveniště
respektovat průjezdnou trasu sanitních a požárních vozů.
 Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvody,
vzduchotechnika)
 Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními
 Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek
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B.2.6 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBU (VIBRACE, HLUK, PRAŠNOST apod.)
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobení vodou, odpady)

FS 01 – Výstavba kanalizace:
S ohledem na charakter stavby nejsou žádné speciální požadavky na větrání, vytápění,
osvětlení, zásobení vodou. Před uvedením do provozu vypracuje provozovatel provozní
řád ve smyslu TNV 756911.
FS 02 – Dostavby ČOV:
Hygienické podmínky provozu ČOV, ochrana zdraví, prevence úniku zápachů, zplodin
a hluku je dána primárně technickým řešením provozních souborů, které jsou navrženy
dle platných norem a předpisů, případně předpisů dodavatelů strojů a zařízení, které mají
atesty pro splnění příslušných norem a předpisů.
Větrání:
Prostory větratelné přirozeně budou větrány okny nebo stěnovými mřížemi. Místnosti
s možností občasného vývinu zapáchajících plynů budou větrány nuceně s odtahem
znehodnoceného vzduchu do venkovního prostředí a přívodem vzduchu z okolních
prostor infiltrací. Přívod vzduchu do veškerých prostor bude infiltrací z okolního
prostředí nebo mřížkami.
Přívod vzduchu do dmýchárny bude přes stěnový otvor s PD žaluzií s ochranným sítem
a tlumičem hluku na fasádě. Vzduch bude sloužit pro provoz technologie. Při provozu
dmychadla dochází k vývinu tepla, a proto bude v místnosti instalován odtahový
ventilátor se zpětnou klapkou. Ventilátor bude s odpovídajícím elektrickým krytím a bude
ovládán na termostat se spínáním dle nastavené teploty. Odvod znehodnoceného vzduchu
bude do prostoru aktivace odkud bude odváděn v letních měsících do venkovního
prostředí. V zimních měsících bude vzdušnina použita pro temperování objektu.
Výpočtové hodnoty - zima te = -15°C, léto te = 30°C, i = 57 kJ/kg, vnitřní-zima ti = 10 20°C, léto ti = N/A rh. < 60 - 70% (kalové hospodářství), rh < 60 - 70% - ostatní provozní
prostory, r.h.< 50% (pobytové prostory)
Vytápění:
Vytápění (resp. temperování) na +5°C bude prostorovou vzduchotechnikou viz. Odstavec
„Větrání“. Vytápění velínu a soc. zařízení elektricky přímotopy.
Osvětlení:
Přirozené osvětlení je navrženo okny. Umělé osvětlení je navržené dle ČSN EN 124641, Světlo a osvětlení – osvětlení pracovních prostorů, část 1 – vnitřní pracovní prostory.
Zásobení vodou:
Pitná voda – objekt ČOV je napojen na pitnou vodu (přípojka na veřejnou vodovodní síť).
Voda bude vzhledem k malému odběru výhradně použita ke splachování WC a mytí
rukou. Pro pití zaměstnanců bude používána balená voda. Předpokládaný odběr vody ze
studny je cca 10 m3*rok-1.
Užitková voda pro technologii rovněž z kapacity vodovodní přípojky – využití pro ostřik
technologie a technologickou potřebu.
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Odpady:
Při provozu ČOV budou vznikat odpady. Zatřídění dle zákona o odpadech č. 185/2001
Sb., v platném znění a vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, v platném znění:
Kód
odpadu:

Název odpadu:

Kategorie
odpadu:

M.J.

Množství
odpadu*:

19 08 01

Shrabky z česlí

O

kg*rok-1

800

19 08 02

Odpady z lapáku písku

O

m3*rok-1

0,10

19 08 05

Kaly z čištění komunálních vod / odvodněný

O

m3*rok-1

28

* vztaženo k projektovanému látkovému zatížení
Vzniklé odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.
Odpadní vody z technologie – bez produkce odpadních vod.
Odpadní vody ze sociálního zařízení budou likvidovány v ČOV.
Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost)

FS 01 – Výstavba kanalizace:
Stavba splaškové kanalizace nebude mít negativní vliv na životní prostředí. S ohledem na
umístění a charakter stavby nebude mít stavba negativní vliv na krajinný ráz lokality a
nijak nenaruší zvláště chráněné části přírody.
Vliv na hydrosféru:
Z pohledu možných ovlivnění hydrosféry je možno stavbu kanalizace chápat jako
ekologickou investicí se zaměřením na ochranu recipientu před kontaminací organickými
a anorganickými polutanty a ochranu režimu a kvality spodních vod a zvodnělých vrstev.
Hluk:
Provozem řadů kanalizace nebude žádný objektivně měřitelný hluk vznikat.
Technologické vybavení čerpací stanice (ponorná kanalizační čerpadla) je umístěno
v podzemní jímce v hloubce min 2500 mm pod úrovní terénu, přičemž točivá část
čerpadla je vždy 300 až 800 mm pod hladinou vody (kromě oprav a čištění stanice).
Nařízeni vlády č.146/2006 Sb. stanovuje hygienicky limit v ekvivalentní hladině
akustického tlaku z provozu zdrojů hluku v provozovnách pro venkovní prostor a
chráněný prostor ostatních venkovních staveb na:
 LAeg, 8hod = 50 dB v denní době od 6.00 do 22.00 hodin
 LAeg, 1hod = 40 dB v noční době od 22.00 do 6.00 hodin
Ekvivalentní hladina akustického tlaku se stanovuje pro 8 souvislých a na sebe
navazujících nejhlučnějších hodin denní a 1 nejhlučnější hodinu noční doby. Za
standardních provozních podmínek bude hladina akustického tlaku na úrovni terénu, tedy
na plášti čerpací stanice (poklopu) pod hygienickým předpisem stanovenou úrovní hluku
v době nočního klidu (LAeg < 40 dB) a ve vzdálenosti 5 m od objektu ČS nepřesáhne
hodnotu 30 dB.
Vzhledem k projektovanému výkonu čerpadel a projektovanému uložení čerpadel na
patkovém koleni není žádný přenos vibrací ze soustrojí do okolních konstrukcí a okolního
prostoru.
Řešení ochrany ovzduší
Zdržení odpadních vod v čerpacích stanicích na stokové síti je voleno tak, aby
nedocházelo k zahnívání odpadních vod a tak k vývinu emisí zapáchajících plynů. Při
správním provozování kanalizace (pravidelné čištění v intervalech stanovených
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provozním a manipulačním řádem) nebude okolí obtěžováno plyny či aerosoly
z kanalizace a čerpací stanice.
FS 02 – Výstavba ČOV:
Funkční soubor nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. S ohledem na
umístění a charakter stavby v areálu stávající ČOV nebude mít stavba negativní vliv na
krajinný ráz lokality a nijak nenaruší zvláště chráněné části přírody
Hluk:
Dmychadlo pro provoz čistírny je jediným zdrojem hluku 80 dB(A). Navržená zvuková
izolace zajistí zvukový útlum 57 dB(A), který je z hlediska platných předpisů dostatečný.
Objekt čistírny nebude zdrojem hluku s intenzitou větší ne 40 dB(A) a je navržen
v prostoru, který je značně vzdálen od obytné zástavby. Před vydáním kolaudačního
souhlasu bude provedeno měření hluku na hranici ochranného pásma čistírny
s požadavkem splnění ustanovení Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Elektrické stroje technologie ČOV, které jsou zdrojem hluku jsou z převážné části
umístěné pod hladinou čištěných odpadních vod (kalová čerpadla, míchadla) a hluk je
sloupcem vody u těchto strojů eliminován na minimum.
Místnost dmýchárny je umístěna ve zděné budově v areálu ČOV s vnějšími prostupy pro
sání vzduchu v obvodové zdi budovy je situována směrem mimo obytnou zástavbu.
Dmychadlové agregáty včetně sacího prostupu budou opatřeny tlumícími kryty.
Řešení ochrany ovzduší
Veškeré nádrže, obsahující odpadní vody a kal v čistícím procesu (technologii) ČOV
budou zakryté a intenzivně provzdušňované, možnost vývinu hnilobných plynů při
správném (tj. v souladu s provozním řádem) provozování ČOV se nepředpokládá. Pro
ČOV se stanovuje v souladu s čl. 5.1.3.3. písm.b) odst.b) TNV 756011 pásmo ochrany
prostředí mezi ČOV a zástavbou ve vzdálenosti 100 m.
Odčerpaný přebytečný kal z procesu čištění bude biologicky aerobně stabilizovaný, dobře
manipulovatelný, dále se nerozkládá a nezpůsobuje senzorické závady.
B.2.7 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ
Protipovodňová opatření

Stavba bude realizována mimo záplavové území. Nové soubory dostavby ČOV (+/- 0,000) budou
osazeny na úrovni +0,7 m nad úrovní Q100 toku Dubčanky. V projektu není potřeba řešit žádná
protipovodňová opatření.
Ostatní účinky

Ochranu před ostatními negativními účinky vnějšího prostředí jako:
 ochranu před pronikáním radonu z podloží
 ochranu před bludnými proudy
 ochranu před technickou seizmicitou
 ochranu před hlukem
 ochranu před vlivy poddolování a výskytem metanu apod.
není nutno v PD řešit.
B.3

PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Viz B1k
B.4

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Viz B1k
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B.5

ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

FS 01 – Výstavba kanalizace
Bez nároků na řešení
FS 02 – Výstavba ČOV
Součástí areálu novostavby ČOV budou sadové úpravy s důrazem na zasazení objektu do
okolní krajiny při zachování stávajícího krajinného rázu.
B.6

POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA

FS 01 – Výstavba kanalizace:
Provádění stavby

Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti (úklid vozovek,
kropení). Ve fázi provádění stavby bude v zájmovém území zvýšena úroveň hladiny
hluku a to zejména v důsledku hluku, způsobovaném dopravními prostředky a stavebními
stroji při zemních a montážních pracích a dále v důsledku hluku vlastních stavebních
prací. Při hodnocení vlivu hluku ze stavební činnosti při výstavbě je nutno postupovat
v souladu s ustanovením §30 a §34 zákona č. 258/2000 Sb. a §11 odst. 7 nařízení vlády
č. 148/2006 Sb., kdy hygienické limity hluku ze stavební činnosti se stanovují dle odst. 4
nařízení vlády č. 148/2006 Sb., kdy se k základní ekvivalentní hladině akustického tlaku
připočte korekce přihlížející k posuzované době dle přílohy č. 3 tohoto nařízení. Intenzita
hluku bude závislá zejména na stavu a úrovni techniky, na způsobu a rozsahu
prováděných prací. Při realizaci stavby bude postupováno dle NV 148/2006 Sb. o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Realizace stavby bude probíhat pouze
mezi 7. a 21. hodinou. Realizace stavby nebude probíhat v hodinách a dnech pracovního
klidu. Hygienicky limit v ekvivalentni hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze
stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte
způsobem upraveným v příloze č. 3 NV 148/2006 Sb. dle vzorce LAeq,s = LAeq,T + 10
. lg [(429 + t1)/t1]. Tento limit pro danou dobu produkce hluku nesmí být překročen.
Negativní vliv hluku bude tedy pouze krátkodobý a z dlouhodobého hlediska
zanedbatelný. Při stavbě bude nutno pečlivě zkoumat možné účinky vibrací (hutnění
zásypů a zejména hutnění krytů vozovek při jejich obnově). V případě možnosti
negativního ovlivnění okolní zástavby účinky vibrací bude nutno volit technologie
s omezením vibračních vlivů (zesílení spodní stavby vozovky a válcování nevibračními
mechanismy).
Během stavby budou uplatněny obecné zásady ochrany vod – látky škodící vodám
nebudou vypouštěny do stávající kanalizace ani vodotečí. Stavba učiní účinná opatření
k zabránění potencionálních úniků těchto látek do hydrosféry.
Charakter stavby nevyžaduje řešení speciální ochrany půdního prostředí.
Provoz stavby

Zcela bez negativního vlivu na všechny složky životního prostředí
Výstavba ČOV:
Provádění stavby

Při realizaci díla je nutno přijmout obvyklá opatření pro snížení prašnosti. Ve fázi
provádění stavby bude v zájmovém území zvýšena úroveň hladiny hluku a to zejména v
důsledku hluku, způsobovaném dopravními prostředky a stavebními stroji při zemních a
montážních pracích a dále v důsledku hluku vlastních stavebních prací.
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Při hodnocení vlivu hluku ze stavební činnosti při výstavbě je nutno postupovat v souladu
s ustanovením §30 a §34 zákona č. 258/2000 Sb. a §11 odst. 7 nařízení vlády č. 148/2006
Sb., kdy hygienické limity hluku ze stavební činnosti se stanovují dle odst. 4 nařízení
vlády č. 148/2006 Sb., kdy se k základní ekvivalentní hladině akustického tlaku připočte
korekce přihlížející k posuzované době dle přílohy č. 3 tohoto nařízení. Intenzita hluku
bude závislá zejména na stavu a úrovni techniky, na způsobu a rozsahu prováděných
prací. Při realizaci stavby bude postupováno dle NV 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Realizace stavby bude probíhat pouze mezi 7. a 21.
hodinou. Realizace stavby nebude probíhat v hodinách a dnech pracovního klidu.
Hygienicky limit v ekvivalentni hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze
stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte
způsobem upraveným v příloze č. 3 NV 148/2006 Sb. dle vzorce LAeq,s = LAeq,T + 10
. lg [(429 + t1)/t1]. Tento limit pro danou dobu produkce hluku nesmí být překročen.
Negativní vliv hluku bude tedy pouze krátkodobý a z dlouhodobého hlediska
zanedbatelný.Při stavbě bude nutno pečlivě zkoumat možné účinky vibrací (hutnění
zásypů a zejména hutnění krytů vozovek při jejich obnově). V případě možnosti
negativního ovlivnění okolní zástavby účinky vibrací bude nutno volit technologie
s omezením vibračních vlivů (zesílení spodní stavby vozovky a válcování nevibračními
mechanismy).
Během stavby budou uplatněny obecné zásady ochrany vod – látky škodící vodám
nebudou vypouštěny do stávající kanalizace ani vodotečí. Stavba učiní účinná opatření
k zabránění potencionálních úniků těchto látek do hydrosféry.
Během stavby budou uplatněny obecné zásady ochrany půdy před kontaminací jedy a
závadnými látkami. Stavba učiní účinná opatření k zabránění možným kontaminacím,
zejména při demontáži a bouracích pracích stávajícího objektu ČOV.
Provoz stavby

Čistírna odpadních vod je stavbou zajišťující čištění splaškových odpadních vod za
účelem ochrany vodních toků a podzemních vod a podílí se tedy na ochraně životního
prostředí v oblasti čistoty vod. V ČOV dojde k vysokému stupni odbourání všech složek
přiváděného biologického znečištění v odpadních vodách, a vypouštěním vyčištěných
vod dojde ke snížení koncentrací uhlíkatého, dusíkatého znečištění a fosforu v
povrchových vodách, ke zlepšení kyslíkové bilance toků, ke snížení rizika eutrofizace a
dalších negativních jevů, včetně estetických a hygienických. Navržená technologie
vykazuje velmi spolehlivý výkon s vysokou účinností při odbourání všech forem
sledovaného znečištění a splňuje legislativní požadavky pro nejlepší dostupné
technologie v oblasti zneškodňování městských odpadních vod dané nařízením vlády č.
401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a
odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění. Provoz stavby tedy významnou
měrou přispěje k ochraně hydrosféry před kontaminujícími látkami
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VLIV STAVBY NA PŘÍRODU A KRAJINU (OCHRANA DŘEVIN, PAMÁTNÝCH STROMŮ,
ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ), ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ

Po dobu výstavby bude prováděna standardní ochrana zeleně (minimalizace rozsahu kácení
vzrostlé zeleně, výkopy mimo kořenové systémy vzrostlých stromů, krácení kořenů ve výkopu
osekáním – ne ořezáním, ochrana kmenů stromů v blízkosti stavebních prací dřevěným bedněním).
Po dokončení stavby bude trasa rýhy nových úseků kanalizace mimo zpevněné plochy
ohumusována a oseta travním semenem (travnaté pozemky). Požadavky na kácení porostů v rámci navrhované stavby nejsou požadavky na kácení dřevin. Nutné mýcení vzrostlé zeleně
provede investor (obec) vlastním nákladem a ve vlastní režii v předstihu před stavbou, jako
přípravu staveniště.
ČOV je účelovou zdravotně-inženýrskou stavbou. Jejich funkce je technická a účelem je ochrana
čistoty vod a tím sama stavba je součástí ochrany ekologických funkcí přírody a krajiny.
VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000

Žádný vliv
ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO STANOVISKA EIA

ČOV s kapacitou 400 EO nespadá do kategorie podléhající požadavku na zjišťovací řízení dle
předmětného zákona.
NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH
PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

OMEZENÍ

A

Mezi areálem ČOV a souvislou bytovou zástavbou bude dodrženo pásmo hygienické ochrany
(PHO) – 100 m.
Ochrana stavby infrastrukturní inženýrské vodohospodářské sítě je zejména dána ustanoveními
zákona č. 274/2001 Sb. – Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a dále
ustanoveními vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí Zákon o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu. Ochranná pásma kanalizačních stok budou určena dle § 23
odst.3 (neurčí-li v odůvodněných případech vodoprávní úřad jinak), a to v šířce 1500 mm od
vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. V ochranném pásmu bude možno provádět
jakoukoliv stavební činnost pouze se souhlasem provozovatele infrastrukturní inženýrské
vodohospodářské sítě.
B.7

OCHRANA OBYVATELSTVA

Vzhledem k charakteru stavby se nedokládá. Vstup do areálu ČOV je veřejnosti zakázán. Areál
bude opatřen s uzamykatelnou branou.
B.8

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Dokument „Zásady organizace výstavby“ pro technologickou část i stavební část obou funkčních
souborů, bude zpracován v dalším stupni PD, včetně informací dle zákona č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a souvisejících
předpisů.
Dodávka technologie ČOV bude realizována jako celek. Lhůty výstavby, termíny zahájení
a dokončení, připravenosti pro montáže apod. budou dány smlouvou o dílo mezi investorem a
zhotovitelem stavby, a eventuálně jeho subdodavateli.
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B.9

CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Stavba je vodním dílem ve smyslu příslušných ustanovení zákona o vodách a celkové
vodohospodářské řešení vyplývá z celkové koncepce stavby, která je popsána v předchozích
kapitolách průvodní a souhrnné technické zprávy a zejména podrobně v části D této dokumentace.
V současnosti platí obec Rokytnice za transport odpadních vod od 1538 napojených obyvatel ve
výši 12 * 90000 = 1,1 mil Kč ročně, k tomu náklady na elektřinu a opravy existujících čerpacích
stanic. Odhad cca 1,3 mil Kč ročně. Stočné při odvedení 53830 m3 za rok je tedy, jako ekonomické
stočné, cca 24,15 Kč/m3 , přitom se dá velmi pravděpodobně předpokládat, že náklady za odvádění
na ČOV Přerov se budou v budoucnu zvyšovat, což obec neovlivní.
Náklady na provoz tlakové kanalizační soustavy i gravitační kanalizační soustavy (jak vidět z výše
uvedeného) nebudou tak rozdílné, rozhodující budou náklady na provoz ČOV a ty budou pro
variantu tlakové kanalizace určitě nižší. Zatím nám u obdobných ČOV vychází ekonomické stočné
cca 26 Kč na m3. Rozhodnutí o výši stočného však bude mít v případě vlastní ČOV obec plně pod
kontrolou.
Ale hlavně, aby se obec mohla odpojit od Přerova, tak potřebujete postavit v Rokytnici ČOV, a to
ČOV s velmi hospodárným provozem. A proto potřebujeme dosáhnout co nejmenšího nátoku
balastních vod do ČOV, a to podle našich dlouholetých zkušeností (a nejen našich) lze dosáhnou
jen tlakovou kanalizací.
Z návrhu „NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o minimálních
požadavcích na opětovné využívání vody“ vyplývá, že členské země se po uvedení tohoto
nařízení v platnost budou mít povinnost individuálně posuzovat možnosti opětovného využití vody
s cílem prodloužit cyklus vody v regionu a zejména účinným způsobem podporovat udržení vody
v krajině včetně intenzivního doplňování deficitu dotace vodních reliéfů, tekoucích vod a ostatních
vodních ploch (jezer, rybníků, nádrží a ostatních stojatých vod).
V kontextu s návrhem nařízení Rady Evropy je tedy v zájmovém území potřeba učinit některá
opatření pro zamezení vlivu sucha na ekosystémy a životní prostředí.
Znění návrhu nařízení EP a RE je uvedeno na následujících stranách jako příloha č.1 této souhrnné
technické zprávy.
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