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ZTV Velehrad - Pod Zahrádkami
stupeň: ST
č. zakázky: 527/ST

A - TEXTOVÁ ČÁST
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Údaje o stavbě
1.1.1. Název stavby
Velehrad, ZTV v ul. Pod Zahrádkami - studie
1.1.2. Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)
Zlínský kraj, k.ú. Velehrad
1.1.3. Předmět projektové dokumentace
Studie navrhuje přivedení inženýrských sítí s zajištění dopravního napojení lokality Pod Zahrádkami pro
zásobování nových rodinných domů, jejichž postupná výstavba v území již probíhá. Část parcel je již
zastavěna rodinnými domky – 9 RD. V budoucnu se předpokládá max. výstavba dalších cca 20 RD.
V rámci předložené studie je navržena výstavba komunikace, vodovodu, STL plynovodu a přeložky el.
vedení NN a VO.
Cílem PD studie je:
A.

návrh trasy vedení inženýrských sítí a komunikace, což bude podkladem pro investora
k majetkovému projednání a zahájení jednání o vypořádání s majiteli dotčených pozemků

B.

stanovení orientačních kapacit a investičních nákladů stavby.

Stupeň projekt. dokumentace: studie
Číslo zakázky: 527
Archivní číslo: 527/ST
Datum:

09/2017

Údaje o žadateli, stavebníkovi
Obec Velehrad
Hradišťská 231
687 06 Velehrad
IČO: 291536
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
1.3.1. Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající)
nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)
Ing. Martin Machulka – VH-MAC
Okružní 770, 686 05 Uh. Hradiště
IČO: 44954573
DIČ: CZ6501041712
tel:
777 96 22 00
e-mail: vh-mac@vh-mac.cz
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ZTV Velehrad - Pod Zahrádkami
stupeň: ST
č. zakázky: 527/ST

1.3.2. Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace
Ing. Martin Machulka – autorizace: vodohospodářské stavby č. 1301616.
1.3.3. Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým
jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací
jejich autorizace.
q

Ing. Martin Machulka:

autorizovaný inženýr vodohospodářské stavby č. 1301616.

q

Ing. Jaroslav Kunčík:

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby č. 1301048

q

Ing. Tomáš Margetík:

autorizovaný inženýr technologická zařízení staveb č. 1006457

q

Ing. Josef Martiška:

autorizovaný inženýr technologická zařízení staveb č. 1301440.

q

Ing. Stanislav Malý:

inženýr technologická zařízení staveb

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ
Podklady
q

Mapové podklady JDTM ZK – uživatelské informace.

q

katastrální mapa - „Mapový podklad © ÚKM ZK - Polohopis informativního charakteru odvozen
z katastrální mapy“

q

Informace od investora a správců sítí sdělené v průběhu prací na PD.

q

Podklady o průběhu inženýrských sítí od příslušných správců.

q

Obhlídky stavby a šetření stávajícího stavu.
Geodetické podklady

Mapovým podkladem pro studii byla zpracovaná účelová mapa poskytnutá JDTM-ZK a geodetické
zaměření nejnutnějšího zájmového území Geodetickou kanceláří Uherský Brod (polohopisné
a výškopisné zaměření) a katastrální mapa poskytnutá ČÚZK. Do nich byly zaneseny inženýrské sítě dle
podkladů poskytnutých jednotlivými správci.
V dalším stupni PD nechat geodeticky vytýčit přesné hranice pozemků s vyznačením ploch potřebných
pro odkup a následné uložení sítí. Uvažované hranice odkupu části privátních pozemků jsou vyznačeny
ve výkresové příloze B. – Koordinační situace.
Inženýrsko-geologický průzkum
Pro účely studie nebyl proveden inženýrsko-geologický průzkum.
3. POPIS ÚZEMÍ, STÁVAJÍCÍ STAV
Popis území
Lokalita Pod Zahrádkami se nachází v jihozápadní části obce Velehrad. Území je rovinaté. V současné
době se zde nachází místní panelová komunikace, zemědělsky obdělávaná půda a zahrady.
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ZTV Velehrad - Pod Zahrádkami
stupeň: ST
č. zakázky: 527/ST

Stávající stav
V ulici Pod Zahrádkami je v současné
době nevyhovující panelová komunikace,
kterou je nutné nahradit novou
s odpovídajícími parametry. Stávající
kanalizace zůstane zachována a bude
využita pro napojení budoucí výstavby.
Rozvody vodovodu a plynovodu v této
ulici chybí – nutno vybudovat nové.
Z hlediska
uspořádání
stávajících
inženýrských sítí je současné uspořádání
nevyhovující, protože by při jeho
zachování nebyl dostatečný prostor pro
doplnění chybějících rozvodů vodovodu a
plynovodu, proto bude nutné některé úseky stávajících vedení NN a VO přeložit. Z tohoto hlediska je
nejvíce problematický začátek ulice, kde se navíc trasa kanalizace přibližuje ke středu komunikace a tím
odklání trasy nového vodovodu a plynovodu. Stávající kabelové vedení NN je uloženo v nevyhovující
trase – v některých úsecích vedeno nad potrubím kanalizace a také z hlediska výstavby nové komunikace
je nutno toto vedení přeložit mimo těleso komunikace. Stávající vedení VO je uloženo podél stávajícího
oplocení zahrad na pravé straně komunikace. Toto vedení je nutno přeložit ve vyznačených úsecích na
druhou stranu cesty včetně 2 ks sloupů, protože se výstavbou nové komunikace dostane v některých
úsecích do její těsné blízkosti, současně by nebyla dodržena minimální požadovaná vzdálenost od nově
budovaného plynovodu.
Řešenou lokalitou prochází stávající potrubí stoky “F“ PVC DN 400-500 veřejné kanalizace napojené na
ČOV Velehrad. Potrubí této stoky bude využito pro odvádění odpadních vod z přilehlých nemovitostí,
přičemž některé z nich jsou již napojeny v současném stavu.
Zájmovým územím prochází také stávající potrubí odlehčovací stoky „OS 2F“ beton DN 500, které
křižuje nově budovanou komunikaci a další plánované inženýrské sítě v blízkosti koncového obratiště.
Vyhodnocení stávajícího stavu, vliv na návrh
Doplnění ZTV v ulici Pod Zahrádkami bude tedy zahrnovat výstavbu nové místní komunikace, doplnění
rozvodů vodovodu a plynovodu, přeložky vedení NN a VO včetně 2 ks sloupů VO. Jelikož bude plynovod
uložen pod komunikací, musí být vybudována s rozebíratelným krytem (dlažba žulovou kostkou).
Z dopravního hlediska jsou v trase komunikace navrženy dvě výhybny a koncové obratiště pro vozy
požární techniky a svozu komunálního odpadu. Přeložky vedení NN a VO jsou navrženy v zeleném pásu
podél nové komunikace, některé stávající přípojkové skříně nacházející se v tomto pásu tedy bude nutné
přeložit. V koordinační situaci je zakreslena orientační hranice pro odkup potřebné části pozemků
dotčených stavbou.
Vzhledem k omezeným prostorovým podmínkám není v některých úsecích možné dodržet podmínky
ČSN pro prostorové uspořádání inženýrských sítí, dle potřeby budou v dalších stupních PD navržena
doplňková opatření (např. uložení potrubí či vedení do chráničky atd.).
V souvislosti s připravovanou výstavbou ZTV v ulici Pod Zahrádkami je nutno počítat s případnou
úpravou výškového osazení poklopů revizních kanalizačních šachet, která bude vyjasněna v dalším
stupni PD na základě návrhu nivelety komunikace (SO 01). Při návrhu komunikace budou také upřesněny
polohy uličních dešťových vpustí odvádějících srážkové vody z komunikace, počítá se s jejich napojením
na stávající kanalizaci.
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ZTV Velehrad - Pod Zahrádkami
stupeň: ST
č. zakázky: 527/ST

4. NÁVRH ŘEŠENÍ
Pracovní návrhy byly průběžně konzultovány při jednáních s investorem (Obec Velehrad) a bylo navrženo
toto výsledné řešení.
Členění na objekty:
stavební
objekt

Název objektu Popis

SO 01

Komunikace

SO 02

Vodovod

SO 03

Plynovod

SO 04

Přeložka NN

SO 05

Přeložka VO

MJ

MJ
počet

Trasa "A" místní komunikace – dlažba žulová kostka, šířka 4 m

m

357,0

Trasa "B" místní komunikace – asfaltový beton, šířka 5 m

m

51,0

Vodovodní řad PE 100 - SDR 11 - DN 80 (panel. cesta)

m

357,0

Vodovodní řad PE 100 - SDR 11 - DN 80 (asfalt. komunikace)

m

38,0

STL plynovod PE 100 – SDR 11 – DN 50

m

385,0

Přípojky STL plynovodu PE 100 – SDR 11 – DN 50

ks

29,0

Přeložka kabelového vedení NN

m

305,0

Přeložky a doplnění přípojkových skříní

ks

13,0

Přeložka kabelového vedení VO

m

130,0

Přeložka stávajících sloupů VO

ks

2,0

SO 01 Komunikace
4.2.1. Stávající stav
V ulici Pod Zahrádkami je v současné době nevyhovující panelová komunikace, kterou je nutné nahradit
novou s odpovídajícími parametry.
4.2.2. Dispoziční a provozní řešení:
SO 01 je dispozičně navržena tak, aby umožnila dopravní napojení rodinné zástavby. SO 01 bude sloužit
jako hlavní příjezdná komunikace. Komunikace je dimenzována a navržena s ohledem na zajištění
dopravní obsluhy rodinných domů.
Navržená komunikace je v začátku úpravy napojena na stávající místní komunikaci. Na konci úpravy je
komunikace napojena na polní cestu. Komunikace je vzhledem k napojení na polní cestu slepá.
Navržená komunikace má povrch ze žulové kostky drobné, což je v obci Velehrad obvyklé. Z hlediska
barevného řešení je plocha šedá, stejně jako většina zpevněných ploch tohoto charakteru na území obce.
Chodník není navržen.
Komunikace má konstrukci dle TP 170 navrženou pro pojezd těžkými nákladními vozidly v počtu 15 až
100 vozidel za 24 hodin. Zatížení nápravy je uvažováno Qk = 100 kN. Otáčení vozidel IZS je možné
v konci úpravy na navrženém obratišti.
4.2.3. Odvodnění kanalizace:
Pro odvodnění komunikace budou v dalším stupni projektové dokumentace také upřesněny polohy
uličních dešťových vpustí odvádějících srážkové vody z komunikace, počítá se s jejich napojením na
stávající kanalizaci.
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ZTV Velehrad - Pod Zahrádkami
stupeň: ST
č. zakázky: 527/ST

4.2.4. Členění a základní údaje:
Trasa A – místní komunikace Pod Zahrádkami
Trasa B – místní komunikace příjezdná, která bude opravena po výstavbě inženýrských sítí
Trasa A:
Délka komunikace trasa A:
356,85 m
Plocha komunikace trasa A:
1676,37 m2
Šířka komunikace:
Od KM ZÚ po KÚ v KM 0,356 85 je komunikace šířky 4,00 m
Jsou navrženy dvě výhybny šířky 2,0 m
V KM 0,339 85 je navrženo úvraťové obratiště.
Trasa B:
Délka komunikace trasa B:
Plocha komunikace trasa B:
Šířka komunikace:

51,03 m
249,62 m2
je navržena na 5,20 a 5,0 m dle stávající šířky:

Rekapitulace:
Délka obou tras celkem:
Plocha obou tras celkem:

407,88 m
1925,99 m2

4.2.5. Směrové vedení komunikace:
Směrové vedení komunikace se skládá z přímých úseků a z kružnicových oblouků. Napojení na
komunikaci v ZÚ je stávající. V KÚ je navržená komunikace napojena na stávající polní cestu.
4.2.6. Výškové řešení:
Výškové řešení je dáno stávajícím vedením účelové komunikace. Niveleta bude zachována. Je nutno
počítat s případnou úpravou výškového osazení poklopů stávajících revizních kanalizačních šachet,
která bude vyjasněna v dalším stupni PD na základě návrhu nivelety komunikace.
4.2.7. Konstrukční řešení – trasa A:
Konstrukce komunikace trasa A je navržena dle TP 170 pro třídu dopravního zatížení TDZ V.
Typ podloží III – nebezpečně namrzavé.
Návrhová úroveň porušení vozovky D1.
- žulová dlažba DL
- hrubé drcené kamenivo 4-8 mm HDK
- směs stmelená cementem SC C8/10
- štěrkodrť 0-63 mm ŠDA
- celkem

tl. 100 mm
tl. 40 mm
tl. 160 mm
tl. 200 mm
tl. 500 mm

ČSN 736131
ČSN 736126 -1
ČSN 736124 - 1
ČSN 736126 -1

Žulová dlažba bude vějířovitě kladená.
4.2.8. Konstrukční řešení – trasa B:
Konstrukce komunikace trasa B je navržena dle TP 170 pro třídu dopravního zatížení TDZ IV.
Typ podloží III – nebezpečně namrzavé.
Návrhová úroveň porušení vozovky D1.
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ZTV Velehrad - Pod Zahrádkami
stupeň: ST
č. zakázky: 527/ST

- asfaltový beton ACO 11 70/100 (ABS II.)
- spojovací postřik PS
- obalované kamenivo ACP 16 (OKS II.)
- směs stmelená cementem SC C 8/10
- štěrkodrť ŠDa 0-63 mm
- celkem

tl. 50 mm
tl. 70 mm
tl. 150 mm
tl. 200 – 224 mm
tl. 470 – 494 mm

ČSN EN 13108 - 1
ČSN 736129
ČSN EN 13108 - 1
ČSN 736124 - 1
ČSN 736126 - 1

4.2.9. Sanace podloží:
V rámci návrhu je uvažováno se sanací podložní zeminy výměnou vrstvy tl. 300 mm. Skrývka ornice bude
prováděna v tl. 30 cm.
SO 02 Vodovod
4.3.1. Stávající stav
V obci Velehrad je vybudována veřejná vodovodní síť, která je zásobena z vodojemu Velehrad 400 m3.
Stávající rodinné domy v ulici Pod Zahrádkami jsou zásobovány z vlastních studní, u některých se však
vyskytly problémy s kvalitou vody, proto ze strany obyvatel sílí požadavky na vybudování nového
vodovodu v této ulici.
4.3.2. Nový stav
Nově budovaný řad DN 80 pro zásobování zájmové lokality bude napojen vedle objektu hasičské
zbrojnice v ulici Salašská na stávající potrubí řadu „B“ PE Ø90 mm. Od místa napojení prochází uličkou
v prostoru asfaltové komunikace okolo sběrného dvora a zahýbá vpravo do ulice Pod Zahrádkami.
V souběhu se stávající kanalizací je pak trasa nového vodovodu vedena pod tělesem nově budované
komunikace až na její konec, kde bude osazen podzemní požární hydrant DN 80. Druhý podzemní
hydrant je orientačně navržen v polovině trasy. Umístění podzemních hydrantů bude upřesněno v dalším
stupni PD na základě návrhu podélného profilu nového vodovodu.
Nový řad bude vybudován z potrubí PE 100 - SDR 11 - DN 80 v délce 357 m. Pro napojení nově
budovaných rodinných domů budou vodovodní přípojky budovány individuálně jednotlivými majiteli
dodatečně, až bude známa přesná poloha RD a umístění vodoměru.
Poznámka – z hlediska udržení lepší kvality vody v potrubí a provozování vodovodu (možnost využití řadu
při odstávce sousedního úseku) doporučujeme zvážit možnost prodloužení nově budovaného řadu polní
cestou až ke křižovatce ulic Salašská – Na Nivách, kde by byl napojen na stávající vodovod. Tím by došlo
k zaokruhování nově budované části vodovodní sítě zlepšení podmínek pro její provozování. Tato
varianta je však podmíněna souhlasem majitelů dotčených pozemků.
SO 03 Plynovod
4.4.1. Stávající stav
Obec Velehrad má vybudované rozvody STL plynovodu v tlaku 0,1 MPa. Stávající potrubí Ocel asfaltjuta
DN 100 mm je vedeno na východní hranici zájmové lokality, podél státní silnice III. tř. č. 4221, ulice
„Salašská“. V zájmové lokalitě rozvody plynovodu nejsou.
Zájmová lokalita představuje ulici „Pod Zahrádkami“ v délce cca 350,0 m. Po obou stranách místní
komunikace, zpevněné silničními panely, jsou parcely jednotlivé parcely v šířkách cca 10,0 m. Část parcel
je již zastavěna rodinnými domky – 9 RD. V budoucnu se předpokládá max. výstavba dalších cca 20 RD.
4.4.2. Nový stav
Předpokládaná maximální výstavba 29 RD ( 9 RD stávající a 20 RD plánovaných). Předpokládaná
potřeba zemního plynu pro vytápění, vaření a TUV 29 RD činí 29 x 2,0 m3/h = 58,0 m3/h. Roční potřeba
A – Textová část
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zemního plynu pro 29 RD bude cca 60 000 m3/rok. Na toto množství bude ve východní části lokality,
v ulici „Salašská“ ze stávajícího STL plynovodu DN 100 mm přes zemní uzávěr Š 50 vytažena odbočná
větev SDR 11 P 100 o LPE 63x5,8 mm, v celkové délce 385,0 m. Na konci trasy bude odfuk.
V úseku cca 25,0 m, v místě napojení, bude potrubí plynovodu položeno v asfaltové místní komunikaci.
Za lomem do ulice „Pod Zahrádkami“ bude pokračovat v plánované místní zrekonstruované nové
komunikace, která bude mít rozebíratelný kryt z dlažebních kostek. Podél této komunikace STL plynovod
nelze z prostorových poměrů umístit.
Z řadu budou pro jednotlivé parcely vytaženy STL plynovodní přípojky SDR 11 P 100 LPE 32x3,0 mm
v délkách cca 5,0 m. Tyto budou na hranici parcel zakončeny HUPem KK 25 mm, umístěným
v plynoměrných, uzamykatelných větratelných skříních. Ve skříních budou při budování plynoinstalací
jednotlivých RD osazeny kromě hlavních uzávěrů KK DN 25 mm, ještě regulátory tlaku plynu 100 kPa/2
kPa a membránové plynoměry G 4 ( min. 0,04 až 6,0 m3/h )..
Potrubí plynovodu, s připevněným signalizačním vodičem min. 2,5 mm2, bude uloženo do hloubky 1,0 m
na 10 cm pískové lože. 30 cm nad potrubí bude obsypáno pískem a nad potrubí bude položena žlutá
výstražná fólie.
V komunikaci bude zásyp rýhy proveden štěrkopískem nevhodným pro technologické účely, který bude
po cca 200 mm dokonale zhutněn.
Od ostatních podzemních sítí a nadzemních staveb bude potrubí min. lícem 1,0 m. V případě menších
vzdáleností, např. od kanalizačních šachet, bude potrubí uloženo do chrániček s přesahem min. 1,0 m.
Trasy přípojek plynovodu budou upřesněny v dalším stupni PD.
Po vybudování hlavních rozvodů STL plynovodu a STL plynovodních přípojek, na základě příslušných
smluv před vlastní realizací, plynárny toto plynárenské zařízení odkupují.
Přeložka NN
4.5.1. Stávající stav
Z hlediska uspořádání stávajících inženýrských sítí je současné uspořádání nevyhovující, protože by při
jeho zachování nebyl dostatečný prostor pro doplnění chybějících rozvodů vodovodu a plynovodu, proto
bude nutné některé úseky stávajících vedení NN přeložit. Z tohoto hlediska je nejvíce problematický
začátek ulice, kde se navíc trasa kanalizace přibližuje ke středu komunikace a tím odklání trasy nového
vodovodu a plynovodu. Stávající kabelové vedení NN je uloženo v nevyhovující trase – v některých
úsecích vedeno nad potrubím kanalizace a také z hlediska výstavby nové komunikace je nutno toto
vedení přeložit mimo těleso komunikace.
4.5.2. Nový stav
Nová trasa kabelového vedení NN je navržena v travnaté ploše podél levého okraje komunikace, část
úseku je v souběhu s vedením VO. Stávající distribuční kabelové vedení NAYY 4x150 a NAYY 4x95
umístěné mezi parc.č. 238/2 až parc.č. 318 bude přeloženo vč. přípojkových pilířových pojistkových skříní
SS200, rozpojovací distribuční pilířové skříně SR542 a rozvaděčů elektroměrů. Nová trasa hlavního
kabelového zemního vedení NAYY 4x95 a NAYY 4x150 bude umístěno cca 50 cm od obruby nově
budované komunikace.
Pojistkové skříně a elektroměrové rozvaděče budou přemístěny cca 90 cm od obruby budoucí
komunikace. Tyto skříně budou dále veřejně přístupné, jak vyžadují platné normy ČSN. Kabely budou
spojovány vodotěsnými šroubovými zemními spojkami s izolovaným krytem. Poloha přípojkových skříní
bude upřesněna v dalším projektovém stupni dle pokračující zástavby rodinných domů.
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Materiálový výčet:
Skříň SS200 – 7 ks
Skříň SR542 – 1 ks
Skříň ER212 – 5 ks přemístění
Kabel NAYY 4x150 – cca 200 m
Kabel NAYY 4x95 – cca 120 m
Kabel CYKY 4x10 (přípojky RD) – cca 15 m
Přeložka VO
4.6.1. Stávající stav
Z hlediska uspořádání stávajících inženýrských sítí je současné uspořádání nevyhovující, protože by při
jeho zachování nebyl dostatečný prostor pro doplnění chybějících rozvodů vodovodu a plynovodu, proto
bude nutné některé úseky stávajících vedení VO přeložit. Z tohoto hlediska je nejvíce problematický
začátek ulice, kde se navíc trasa kanalizace přibližuje ke středu komunikace a tím odklání trasy nového
vodovodu a plynovodu. Stávající vedení VO je uloženo podél stávajícího oplocení zahrad na pravé straně
komunikace. Toto vedení je nutno přeložit ve vyznačených úsecích na druhou stranu cesty včetně 2 ks
sloupů, protože se výstavbou nové komunikace dostane v některých úsecích do její těsné blízkosti,
současně by nebyla dodržena minimální požadovaná vzdálenost od nově budovaného plynovodu.
4.6.2. Nový stav
Ve vyznačeném úseku bude kabelové vedení přeloženo do travnaté plochy na levou stranu komunikace
souběžně s kabely NN. Sloupy i svítidla VO zůstanou stejné – dojde pouze k jejich přemístění na druhou
stranu komunikace.
Materiálový výčet:
CYKY 4x10 (VO) – 100 m
Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí
parc. č.
338/1
265/2
265/3
222/2
222/3
239/2
238/1
265/1
238/2
264/1
243/5
24
245
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majitel
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín
Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková
organizace, K Majáku 5001, 76001 Zlín
Obec Velehrad, Hradišťská 231, 68706 Velehrad
Obec Velehrad, Hradišťská 231, 68706 Velehrad
Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, 77900
Olomouc
ČR, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
Žižkov, 13000 Praha 3
Pískatý Slavomír Ing. a Pískatá Gabriela Mgr.,
Šermířská 2378/3b, Břevnov, 16900 Praha 6
ČR, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
Žižkov, 13000 Praha 3
Obec Velehrad, Hradišťská 231, 68706 Velehrad
Obec Velehrad, Hradišťská 231, 68706 Velehrad
Obec Velehrad, Hradišťská 231, 68706 Velehrad
Hanáček Jaromír Ing. a Hanáčková Eva, Pod
Zahrádkami 303, 68706 Velehrad
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková
organizace, Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Polášek Zdeněk, Prokopa Holého 740, 68606 Uherské
Hradiště

způsob využití/
druh pozemku
Silnice / ostatní plocha
Ostatní komunikace/ ostatní plocha
Jiná plocha/ ostatní plocha
Jiná plocha/ ostatní plocha
Ostatní komunikace/ ostatní plocha
Orná půda/ ZPF
Ostatní komunikace/ ostatní plocha
Ostatní komunikace/ ostatní plocha
Ostatní komunikace/ ostatní plocha
Ostatní komunikace/ ostatní plocha
Zahrada/ ZPF
Ostatní komunikace/ ostatní plocha
Zahrada/ ZPF
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parc. č.
246
247
248
249
250/1
251
252
254/2
st.parc. 254/2
255
256/1
st.parc. 256/1
257/4
258/2
259
260
261/1
261/2
261/3
313
318
1921/1
1921/3
1921/8
1921/9
1921/10
1921/14

majitel

způsob využití/
druh pozemku

Kegler Libor Ing. a Keglerová Jitka, Na Valech 1866,
68603 Staré Město
Kegler Libor Ing. a Keglerová Jitka, Na Valech 1866,
68603 Staré Město
Lukáš Zbyněk Bc., Lukešova 392, 41108 Štětí
Paravan Josef, Salašská 139, 68706 Velehrad
Chlachulová Petra, Pod Zahrádkami 329, 68706
Velehrad
Junášek Josef, Salašská 107, 68706 Velehrad
Junášek Josef, Salašská 107, 68706 Velehrad

Orná půda/ ZPF
Jiná plocha/ ostatní plocha

Frecer Michal, Pod Zahrádkami 336, 68706 Velehrad

zastavěná plocha a nádvoří

Valenta Petr, Salašská 27, 68706 Velehrad
Hlúšek Pavel a Hlúšková Veronika, Pod Zahrádkami
311, 68706 Velehrad
Březina Kamil, Pod Zahrádkami 322, 68706 Velehrad
Skryja Jan Mgr., Pod Zahrádkami 320, 68706 Velehrad
Skryja Jan Mgr., Pod Zahrádkami 320, 68706 Velehrad
Jurčík Erik, Salašská 66, 68706 Velehrad
Botlík Robert Ing., Ph.D., Štěpnická 1085, 68606
Uherské Hradiště
Botlíková Tereza Bc., Štěpnická 1086, 68606 Uherské
Hradiště
Kučírková Zdeňka, Salašská 68, 68706 Velehrad
Jurčík Erik, Salašská 66, 68706 Velehrad
Procházková Alena, Dělnická 1340/19, 79201 Bruntál
Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, 77900
Olomouc
ČR, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
Žižkov, 13000 Praha 3
Kořínek Josef, č. p. 36, 68706 Velehrad
Bílková Lenka, Pod Zahrádkami 321, 68706 Velehrad
Jurčík Milan, Urbanova 1371/6a, 69701 Kyjov
Botlík Robert Ing., Ph.D., Štěpnická 1085, 68606
Uherské Hradiště
Botlíková Tereza Bc., Štěpnická 1086, 68606 Uherské
Hradiště
Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, 77900
Olomouc

Orná půda/ ZPF

Zahrada/ ZPF
Zahrada/ ZPF
Zahrada/ ZPF
Zahrada/ ZPF
Orná půda/ ZPF

zastavěná plocha a nádvoří
Zahrada/ ZPF
Zahrada/ ZPF
Orná půda/ ZPF
Orná půda/ ZPF
Orná půda/ ZPF
Orná půda/ ZPF
Orná půda/ ZPF
Zahrada/ ZPF
Orná půda/ ZPF
Ostatní komunikace/ ostatní plocha
Orná půda/ ZPF
Orná půda/ ZPF
Orná půda/ ZPF
Orná půda/ ZPF
Ostatní komunikace/ ostatní plocha

Základní předpoklady a podmínky navrženého řešení
q

Umístění sítí pro zásobování budoucích rodinných domů je možné pouze na soukromých pozemcích
majitelů jednotlivých stavebních parcel. Proto je nutné majetkoprávní vypořádání pozemků – výkupy,
příp. souhlasy s umístěním - služebnosti.

q

S ohledem na plánovanou výstavbu rodinných domů, bylo navrženo umístění sítí tak, aby vedení co
nejméně zasahovaly do soukromých pozemků a zároveň byly zaručeny minimální vzdálenosti
jednotlivých vedení a jejich ochranná pásma.

q

V rámci stavby dojde k trvalému i dočasnému záboru plochy zemědělského půdního fondu.

q

V dalším stupni PD je třeba koordinovat hloubku uložení přípojek sítí k jednotlivým nemovitostem,
které nesmějí kolidovat s hloubkou uložení hlavního vedení podzemních sítí. Pro zajištění
minimálního krytí potrubí a kabelů je nutné zachování stávající úrovně terénu – zejména nesmí dojít
ke snížení krytí v místě sjezdů a vjezdů k nemovitostem.
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q

Z důvodu ochranného pásma nových inženýrských sítí bude oplocení jednotlivých nemovitostí
možno budovat až za ochranným pásmem krajní sítě. Stávající oplocení bude po provedení odkupu
potřebné části parcely zrušeno a vybudováno za novou hranicí.

q

Investor stavby ZTV pro výstavbu RD musí zajistit dodržení těchto omezujících podmínek (stanovit
podmínky majitelům nemovitostí).
Podmiňující a vyvolané investice

Původním záměrem obce bylo vybudování komunikace (SO 01), vodovodu (SO 02) a plynovodu (SO 03)
v ulici Pod Zahrádkami. Pro toto je však nezbytné provedení změny nevhodného prostorového
uspořádání stávajících sítí – přeložka NN (SO 04) a přeložka VO (SO 05) jsou tedy vyvolanou investicí.
V této fázi projektové přípravy nejsou známy žádné další vyvolané investice.
Přeložky inženýrských sítí, omezení dosavadního provozu
V této fázi projektové přípravy nejsou známy další přeložky stávajících inženýrských sítí (pouze již výše
zmiňovaná přeložka NN a VO).
Kácení vzrostlé zeleně
Navržené řešení nepředpokládá kácení významné zeleně - vzrostlých stromů, pouze s odstraněním 2 ks
keřů nacházejících se v trase nově budované komunikace.
Jiná související opatření
V této fázi projektové přípravy nejsou známa.
5. PŘEDBĚŽNÝ PROPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ
V příloze č. 8.1. jsou uvedeny předpokládané orientační náklady. Součástí uvedené ceny nejsou náklady
na případné majetkoprávní vypořádání pozemků, jiné prozatím neznámé vyvolané náklady.
Dalším z rozhodujících faktorů ovlivňující řešení budou dohody s majiteli pozemků a výkupy pozemků.
6. DOPORUČENÍ
q

q

Zahájit jednání s majiteli pozemků o výkupech pozemků, příp. souhlasu s umístěním stavby služebnosti (vč. ochranného pásma).
V dalším stupni PD nechat geodeticky vytýčit přesné hranice pozemků s vyznačením ploch
potřebných pro odkup a následné uložení sítí. Uvažované hranice odkupu části privátních pozemků
jsou vyznačeny ve výkresové příloze B. – Koordinační situace.

q

V dalším stupni PD doporučujeme také zvážit možnost vysazení kanalizačních přípojek pro
plánovanou výstavbu RD, přičemž by potrubí přípojek mělo být vyvedeno mimo těleso nově budované
komunikace, aby nedocházelo k jejímu následnému narušování budováním přípojek. Totéž platí pro
trasy přípojek plynovodu, které budou upřesněny v dalším stupni PD.

q

Doposud není známo umístění všech budoucích rodinných domů a rozdělení stavebních parcel.
Umístění a počet nových domů (max. 20 ks) bylo stanoveno pro účely projektu odhadem. V dalším
stupni projektové dokumentace bude v závislosti na aktuálním stavu přípravy výstavby rodinných
domů upraveno situování domů a z toho vyplývající umístění přípojek sítí (přípojky kanalizace,
přípojky NN, plynovodní přípojky). V případě potřeby navýšení množství umístěných domů je nutné
prověřit možnosti napojení z hlediska kapacity jednotlivých vedení (zejména plyn).
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q

Současně doporučujeme investorovi, v rámci zpracování budoucích změn územního plánu obce,
zvážit možnosti dalšího rozvoje řešené lokality souběžně s ul. Salašská s propojením komunikace
a inženýrských sítí v koncové části obce (případné řešení bude podmíněno mj. překonáním velkého
výškového rozdílu mezi polní cestou a silnicí III/4221).

q

Dalším námětem je prověření možnosti propojení – zaokruhování nově budovaných rozvodů
vodovodu a plynovodu na stávající sítě v prostoru křižovatky ul. Salašská a Na Nivách, toto bude
podmíněno zejména souhlasem majitelů pozemků v trase polní cesty vedoucí ke křižovatce.

7. STANOVENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM
Budou stanovena v souladu s příslušnými předpisy pro prostorové uspořádání inženýrských sítí - důležité
pro vyjednání souhlasu s umístěním na soukromých pozemcích.
Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle průměru potrubí od vnějšího líce
stěny potrubí:
·
·
·

do DN 500 mm - 1,5 m na obě strany
nad DN 500 mm - 2,5 m na obě strany
Pro vodovod a kanalizaci, pokud nestanoví vodohospodářský orgán jinak, musí být dle zákona o
vodovodech a kanalizacích dodrženo ochranné pásmo 1,5 m na každou stranu –

U plynovodů se ochranným pásmem rozumí prostor ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu
plynárenského zařízení, měřeno kolmo na jeho obrys.
·
·

nízkotlakých rozvodů v zastavěném území obce - 1 m
středotlakých rozvodů v zastavěném území obce - 1 m

U podzemních elektrických vedení je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou po obou stranách
krajního kabelu ve vzdálenosti:
·
·

do 110 kV - 1 m
nad 110 kV - 3 m

V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno provádět bez souhlasu zemní práce, zřizovat
stavby a umisťovat konstrukce, které by znemožňovaly přístup k vedení, vysazovat trvalé porosty
a přejíždět mechanismy nad 3 tuny.
V Uh. Hradišti: 09/2017
Vypracovali:

Ing. Kateřina Machulková, Ing. Martin Machulka (A, část SO 02)
Ing. Jaroslav Kunčík (část SO 01)
Ing. Josef Martiška, Ing. Stanislav Malý (část SO03)
Ing. Tomáš Margetík (část SO 04, SO 05)

8. PŘÍLOHY
PŘÍLOHA Č.1 – Přehled opatření a předběžný odhad investičních nákladů

A – Textová část
527-text_cast_t
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PŘEHLED OPATŘENÍ A PŘEDBĚŽNÝ PROPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ
STAVBA:
ZTV Velehrad - Pod Zahrádkami
STUPEŇ PD:
Studie
VARIANTA: 1
MJ
stavební objekt
SO 01

Název objektu
Komunikace

Popis

orientační rozpočtové náklady

MJ

Trasa "A" místní komunikace – dlažba žulová kostka, šířka 4 m

m

počet
357,0

"B" místní komunikace – asfaltový beton, šířka 5 m

m

51,0

Kč/ MJ

4 800 000 Kč

CELKEM SO 01 Komunikace
SO 02

Vodovod

4 800 000 Kč
Vodovodní řad PE 100 - SDR 11 - DN 80 (panel. cesta)

m

357,0

2 500 Kč

892 500 Kč

Vodovodní řad PE 100 - SDR 11 - DN 80 (asfalt. komunikace)

m

38,0

6 600 Kč

250 800 Kč

CELKEM SO 02 Vodovod
SO 03

Plynovod

1 143 300 Kč
STL plynovod PE 100 – SDR 11 – DN 50

m

385,0

2 000 Kč

770 000 Kč

Přípojky STL plynovodu PE 100 – SDR 11 – DN 50

ks

29,0

18 000 Kč

522 000 Kč
1 292 000 Kč

CELKEM SO 03 Plynovod
SO 04

Přeložka NN

Přeložka kabelového vedení NN

m

305,0

Přeložky a doplnění přípojkových skříní

ks

13,0

500 000 Kč

CELKEM SO 04 Přeložka NN
SO 05

Přeložka VO

celk. cena

500 000 Kč
Přeložka kabelového vedení VO

m

130,0

Přeložka stávajících sloupů VO

ks

2,0

100 000 Kč

CELKEM SO 05 Přeložky VO

100 000 Kč

CELKEM BEZ DPH

7 835 300 Kč

OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

10,0%

783 530 Kč

REZERVA

5,0%

391 765 Kč

NÁKLADY NA VÝKUPY POZEMKŮ

Nezahrnuto

CELKEM BEZ DPH
CELKEM VČETNĚ DPH

9 010 595 Kč
21,0%

10 902 820 Kč

