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A2. Seznam vstupních podkladů

1. Data ÚAP
2. Náčrt předpokládaného průběhu kanalizačního řádu
3. Zaměření splaškové kanalizace a ČOV z roku 2004
4. Pasport stavby – splašková kanalizace parc.č.2079/7
5. Data získaná terénním průzkumem

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) popis území stavby
Kanalizační síť se nachází v intravilánu obce, v zástavbě převážně venkovského charakteru a objekty individuálního bydlení, 
doplněné několika bytovými domy a občanským vybavením.

b) popis stavby
Jedná se o trvalou stavbu – stávající splašková a dešťová kanalizace.

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A1. Identifikační údaje:

A1.1 Údaje o stavbě

a. název zakázky:
Pasport kanalizační sítě v Obci Třemešná

b. místo stavby:
Katastrální území Třemešná

A.1.2 Údaje o vlastníkovi

Obec Třemešná se  nachází  v  okrese Bruntál  v  Moravskoslezském kraji.  Žije  zde  900  obyvatel.  Obec Třemešná je

součástí mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska.

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

MDP GEO, s.r.o., IČO: 25588303, Masarykova 202, 763 26 Luhačovice
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c) technický popis stavby a jejího technického zařízení,

d) zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu,
Pasportizováno:

4 vpustě

66 šachet

2 výpustě

CELKEM pasportizováno 1,4 km splaškové (vše zaměřeno) a 0,3 km dešťové kanalizace (310 m zaměřeno, 4 m odhad).

Popis aktuálního stavu kanalizace:

Dešťová kanalizace odvádí dešťovou vodu do Mušlovského potoka. Je v celkem dobrém stavu, akorát mezi šachtami S11 a S3 je
mírně zanesená

Skoro celá splašková kanalizace byla vybudovaná v roce 2004 a je vedena v plastu do místní čističky odpadních vod. Akorát úsek
od S16 do S1 je vedený v kamenině, který byl budovaný v roce 1992.

Kanalizace je v dobrém stavu, jen některé šachty nejsou zprovozněné (pod zemí, zaasfaltované apod.)

Ve splaškové kanalizaci je velký průtok, který začíná už od šachty S14 a je možné, že je do splaškové kanalizace napojená
dešťová přípojka. Doporučujeme prověřit.

Zhodnocení stavu kanalizace – návrhy oprav

Podle původní dokumentace by se mezi šachtami S3 - S1 a S23 – S22; S22-S21 měli nacházet šachty, které nebyly při terénním
průzkumu nalezeny. Tyto šachty se pravděpodobně nachází pod zemí a tím pádem měly by se zprovoznit.

Stejně tak šachtu S33b, kterou někdo zalil asfaltem.

V šachtě S33 protékalo mimo kanalizační skruž velké množství vody. Je možné že je zde prasklý vodovod. Doporučujeme prověřit
a opravit.

Doporučujeme pročistit úseky mezi šachtami : S11-S3;S10-S2;

Zrekonstruovat šachtu S33

e) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,

f) ochranná a bezpečnostní pásma,
Zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů se k bezprostřední ochraně kanalizačních stok před poškozením vymezují ochranná 
pásma kanalizačních stok (dále jen "ochranná pásma"). 

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 
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a) u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

b) u kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 

c) u kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se 
vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

g) vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů.
Kanalizační síť obce Třemešné se nenachází ve zvláště chráněných územích (dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb.) ani v území 
NATURA 2000 (dle § 45a a §e zákona č. 114/1992 Sb.). 

Celá kanalizační síť se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje stupně 2b „Třemešná prameniště TR-4“, vyhlášeném Okresním 
úřadem Bruntál, rozhodnutím čj. voda 4347/95-04-Ur-101/2-ŽP ze dne 27 .7. 1995.

C ZJEDNODUŠENÝ SITUAČNÍ NÁČRT 

D ZJEDNODUŠENÁ VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 

D1. Seznam výkresů/souborů:

Kanalizace 
Třemešná.pdf

Mapa kanalizační sítě – mapové listy

Přehledka.pdf Přehledná situační mapa

Technická zpráva.pdf Technická zpráva

Tabulka kanalizace.pdf Tabulka úseků kanalizace

Zaměřené body.pdf Seznam zaměřených bodů kanalizace

FOTO Adresář s fotodokumentací

KAMERA Adresář s dokumentací z nahlížecí kamery

DATA Adresář s digitálními daty 
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Poznámky:

Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

§ 161

Vlastníci technické infrastruktury
(1) Vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést o ní evidenci, která musí obsahovat polohové umístění a
ochranu, a v odůvodněných případech, s ohledem na charakter technické infrastruktury, i výškové umístění. Na
žádost  pořizovatele  územně  analytických  podkladů,  územní  studie  nebo  územně  plánovací  dokumentace,
obecního úřadu, žadatele o vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí, stavebníka nebo osoby jím
zmocněné sdělí vlastník technické infrastruktury ve lhůtě do 30 dnů údaje o její poloze, podmínkách napojení,
ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby. Informace mohou být poskytnuty v
digitální podobě. Vlastník technické infrastruktury je oprávněn požadovat na žadateli úhradu nákladů spojených
s poskytnutím požadovaných údajů, nejvýše však do výše nákladů na pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů
na doručení.
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