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a) IDENTIFIKAČNÍ   ÚDAJE 
STAVBY 
název stavby:  Hodkovice nad Mohelkou, Jílové – kanalizace a ČOV 
místo stavby: obec Hodkovice nad Mohelkou, místní část Jílové 
předmět dokumentace: novostavba 
 
STAVEBNÍKA 
město Hodkovice nad Mohelkou, IČO 00262820, nám. T.G.Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou 
 
PROJEKTANT, stavební část: 
stavební část: Ing. Petr Franců, IČ 60260912, Vrkoslavická 29/164, 466 01 Jablonec n. N. 
 
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  
Zdeněk Hudec s.r.o., IČ 24219614, Spojovací 180, 468 02 Rychnov u Jablonce n.N. 
 

b) ÚČEL, DISPOZICE, OSAZENÍ 

   Předmětem PD je SO-02,  ČOV.  Stavba bude umístěna v soustředěné zástavbě kolem silnice 
III/03527 v Jílovém (místní část Hodkovic nad Mohelkou). Zhruba třetina délky trasy je 
v nezpevněných komunikacích, zbytek je v komunikacích zpevněných, v naprosté většině asfaltem.  
U stok vedených v silnici III/03527 je nutno počítat s tím, že konstrukce vozovky této silnice je 
mimořádně robustní; vespod je zřejmě dokonce ještě stará žulová dlažba (jde o bývalou silnici I/35). 
 

c) ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

   Stavba je podřízena zásadám územního plánování a s platným územním plánem obce je v souladu.  
Na povrchu bude viditelná pouze nadzemní část ČOV – půjde o jednoduchý objekt půdorysného 
tvaru obdélníka 2,76x8,81 m. Objekt bude zastřešen sedlovou střechou o sklonu 30° s hřebenem na 



delší stranu objektu, hřeben bude ve výši 3,630 m nad technickou nulou objektu. Počet otvorů ve 
zdivu bude minimalizován na nejmenší potřebnou plochu. 

   Střešní plášť z falcovaného plechu v barvě antracit, stejně tak klempířské prvky. Hladká bílá 
fasáda, okna a vstupní dveře z plastových profilů (barva antracit). Sokl ponechán v betonovém 
vzhledu bez dalších úprav. 

  Zatravnění ploch poškozených výstavbou, nezbytné zpevněné plochy betonovou zámkovou 
dlažbou. 
Umístění objektu podle podrobné koordinační situace, výškově podle podrobného výškopisu. 
 
PARAMETRY STAVBY 
  čistírna odpadních vod 2xD100 
  kabelová přípojka NN k ČOV CYKY-J 4x16 dl. 225 m 
  splaškové stoky PVC DN 150 dl. celkem 1448 m s 50 RŠ 
  splaškové přípojky PVC DN 150 50 ks dl. celkem 1054 m se 63 RŠ 
 počet připojených domů  60  
 počet přípojek  50  
 délka přípojek        
celkem  1054,1  
délka veřejných částí přípojek 348,2  
délka soukromých částí přípojek 705,9  
počet revizních šachet  63  

 

d) STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  
  d.1)  ZEMNÍ PRÁCE 
  Strojní odstranění ornice tl. 150-200 mm pouze v místě stavby, uvažovaných zářezů, resp. násypů a 
bezprostředního okolí staveniště, ploch pro skladování materiálu. Deponie ornice v množství 30 m3 na 
pozemku stavby. 
   Základová jáma v rozsahu desky s vysvahováním jámy v úhlu 45°.   
V případě zvodnění ZS je nutné dodatečně navrhnout oddrenážování podle směru proudění vody od ZS. 
Hladina spodní vody nezastižena. V případě zvodnění bude drenáž řešena individuálně podle stavu při 
zemních pracech. Štěrkový podsyp pod podkladní deskou fr.0/63 tl. 250mm.  
Při provádění zemních prací respektovat ochranná pásma veřejných sítí a dodržovat předpisy BOZ. 
   !!! Základovou spáru je nezbytné posoudit a převzít před betonáží od st. dozoru a provést zápis do 
SD, v případě nevhodných základových poměrů, zjištěných při výkopu, je nutné opět posoudit 
správnost návrhu základové konstrukce od statika!!! 
 
d.2)  ZÁKLADY 
   Založení objektu na  žb. desce tl. 400 mm s podkladním betonem tl. 100mm (C20/25) a na hutněném 
štěrkovém podsypu tl. 250 mm. Deska ze železobetonu v provedení tzn. bílé vany (ČBS 02). Deska vyztužená 
výztužemi podelnými i příčnými R14, nenavrhuje se dilatační dělení. Betonová směs desky (bílá vana) C30/37 
Dmax 16-22 mm XA2-XF2 S5. Pro plánované vlastnosti desky (vodotěsnost a vzduchotěsnost) je nutné 
betonovou směs dodržet a nesmí se do směsi přidávat před uložením další složky (především voda). 
 Z desky budou vytažené výztuže spon ve tvaru „U“ R8 pro napojení stěn. Napojení stěny na desku těsnit 
spárovým pásem Sika. Prostupy potrubí těsnit profilem Sika Swell. 
 
d.3) SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE 
podzemní část: Železobetonové obvodové stěny podzemní části z monolitu v provedení tzv. bílé vany. Tento 
typ konstrukce zajistí statickou i hydroizolační funkci. Tloušťka obvodové stěny 400 mm s vyztužením. Krytí 
výztuže 40 mm. Stěna kotvená do monolitické desky přes vytažené spony ve tvaru „U“ R8. Betonová směs 
desky (bílá vana) C30/37 Dmax 16-22 mm XA2-XF2 S4. Složení betonové směsi s výše uvedeným 
požadavkem je  od výrobců udávané  pod vlastním obchodním označením,  nutné dodat při zadání i seznam 
vlivů na kci. Pro plánované vlastnosti stěny (vodotěsnost a vzduchotěsnost) je nutné betonovou směs dodržet a 
nesmí se do směsi přidávat další složky před  uložením do bednění (především voda). Napojení stěny na desku 
s těsnícím profilem Sika, prostupy profilem Sika Swell. Osazení těsnících prvků a povrchové  úpravy jsou 
dané  přesným  technologickým  předpisem  výrobce. Prostupy upřesněné ve VH části. 



 
nadzemní část: Obvodová konstrukce z cihelných tvárnic HELUZ UNI 30 tl. 300 mm, vnitřní nosná zeď 
shodně. Broušené bloky s technologií vyzdívky na tenkovrstvou spáru. Zdivo ukončené žb. věncem po celém 
obvodu, ve vnějším líci věnce obezdívka z věncovek HELUZ 8 broušená, mezi věncovku a věnec vložená tep. 
izolace EPS100S. 
Založení 1.řady bloků do zakládací malty do tl. 20 mm. Spáru z obou stran vyhladit a opatřit hydroizolačním 
nátěrem do výšky oplechování (100 mm nad vrchní líc žb. stropní desky podzemní části. Ukončení 
obvodového zdiva žb. věncem šířky 180/250 mm z bet. směsi C20/25 (S4) +  4x R12 + E6 130/210 á 300 mm. 
Ve vnějším líci věnce EPS100S tl. 40 mm + obezdění z věncovek HELUZ 8.  
  Vyzdívka štítů pod podbití krovu, střední zeď pouze ukončená věncem. 
  Veškeré použité materiály musí být zpracovány podle pokynů jejich výrobců a s ohledem na navrhovanou 
skladbu nebo použití v konstrukci.  
 
d.4)  STROPNÍ KONSTRUKCE 
  Navržená žb. monolitická deska tl. 200 mm s vyztužením R12 a sítí KARI AQ70 (B500B -betonářská 
výztuž), podrobně v prováděcí dokumentaci.  Deska (C30/37 Dmax 16-22 mm XA2 - XF2,  S4) osazená na žb. 
stěny podzemní části, propojená vysazenou oc. výztuží.  Uložení desky min. 200 mm. V místě  osazených 
PZD je odsazení pro uložení PZD,  následně  bude  doplněná zálivka  této části před keramickým zdivem.   
V nadzemní části není zastropení navrhované, pouze zastřešení. 
 
d.5)  KONSTRUKCE STŘECHY 
   Souměrná sedlová střecha nad pravidelným půdorysem, sklonu 30°.  Dřevěný krov jednoduché konstrukce 
(pozednice -krokev). Pozednice 120/120 uložená na žb. věnci, podložená asf. lepenkou a kotvená do věnce  
M12 á 0,8 m. Krokve 100/120 ve vzdálenostech podle výkresů,  kleštiny   60/100 (svorník M12 na spoji 
krokev-kleština).  
      Rozmístění jednotlivých prvků viz půdorys konstrukce krovu a konstrukční řez. 
Veškeré dř. prvky je nutné řádně ošetřit proti dřevokaznému hmyzu a houbám před zabudováním, viditelné 
prvky nejprve ohoblovat. Záklop  kce  střechy  z OSB 3 4PD tl. 22 mm, na vrchní líc krokví. OSB  tvoří  
podhled střechy i  přesahu,  shodně natřeno s prvky krovu (lazura + základ).  
Řezivo krovu kvality C20, sedla na krokvích hl. 30 mm. Vzhled ukončení zhlaví dř. prvků v řezu. Realizace 
konstrukce střechy musí být staticky zajištěna v každé fázi montáže proti náhlým klimatickým jevům. 
 
d.6)  POVRCHY 
a)vnitřní: 
      podlahy: Ochranný a zároveň protiskluzný nátěr epoxy Sikafloor Garage RAL 7032 v rozsahu podlahy 
nadzemní části v objektu. Nátěr s penetrací na  soudržný, vyzrálý  a suchý podklad.  
      stropy: Žb. deska bez  dalších  povrchových vrstev. 
      stěny:  Zděné plochy s MVC omítkou (např. Weber.dur klasik JRU).  lze na povrch  doplnit  fasádní nátěr.   
 
b)vnější: 
   fasáda: Lazurovací nátěr se základem na dřevěných prvcích. Hladká fasáda nadzemní části z pastovité 
omítky na jádrové vrstvě,  lze  doplnit fasádní nátěr bílé barvy.   
   sokl: ponechaná betonová konstrukce v přírodním vzhledu.   
střecha a klemp. prvky: Krytina z falcovaného plechu, antracit nebo tmavší šedá.  Veškeré klempířské prvky 
v barvě krytiny. Navrženy žlaby a svody, žlaby pod úrovní roviny střešní krytiny z důvodu sjíždění sněhu.   
   vnější plochy:  Zpevněná plocha betonovou dlažbou ve spádu od objektu. Zbytek plochy se zatravněním. 
Plochy spádované od objektu min. 0,5%.  
 
d.7)  OTVORY 
a) vnější:  Okna (dveře) jednokřídlová,  izolační dvojskla, kmax = 1,0 Wm-2K-1  bez požadavku na hlukovou 
neprůzvučnost. Okna a dveře osazená 100 mm od vnějšího líce zdiva. Typ  okenního profilu např. REHAU 
EURO 70 Design. Parapety vnější z  komaxitovaného AL tl. 1 mm, v barvě střešní krytiny. 
Vstupní dveře s bezpečnostním kováním, plné, např.typu REHAU S799 Brillant Design. Přesné profily 
okenních profilů a vzhledové provedení budou specifikovány před objednáním ve výrobní dokumentaci. 
  Obvodová spára rámu oken/dveří s osazenou těsnící komprimační páskou na šířku rámu.  Vnitřní dveře 
ocelové (např. MONTKOV typ CDJ) s oboustranným opláštěním, ocelová zárubeň, bez prahu. Výplně otvorů 
nemají požadavek na požární odolnost. 
  Pro  řádné odvětrání jsou navržené 2 průduchy 200/200 ve štítu  s mřížkou se sítkem. 



 
d.8)  IZOLACE 
a) tepelné a parozábrany: 
podlahy, stropy, podhledy: Objekt není tepelně izolován, nevytápěný prostor.  
DHV v provedení: podkladní střešní fólie, DELTA MAX, ukončení DHV plechovou okapnicí. 
    Veškeré použité materiály musí být zpracovány podle pokynů jejich výrobců a s ohledem na navrhovanou 
skladbu nebo použití v konstrukci. 
b) hydroizolace: 
    podkladní deska: Podzemní konstrukce nevyžaduje hydroizolaci ani ochranu proti pronikání radonu, svislé 
stěny z vnějšího líce doporučuji opatřit nátěrem pro vnější ochranu žb. konstrukce jednokomponentní 
bitumenovou stěrkou Sika Igolflex.     
 
d.9)  ELEKTRO 
      1. Údaje o provozních podmínkách 

    Napěťová soustava   : 3 + PENstř., 50 Hz, 400 V/TN-C/S 
          Ochrana proti neb. dotyku : samočinným odpojením od  zdroje  

  dle ČSN 33 2000-4-4, ed. 2 
         Instalovaný příkon  : 10,7 kW 
         Soudobost   : 0,65 
         Soudobý příkon   : 7 kW 
 
     2. Popis zařízení 
Přípojka NN: 
 

     Přípojka NN bude dle vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. napojena ze stávajícího sloupu vrchního rozvodu NN. 
Na sloupu se připraví svod z vrchního vedení kabelem AYKY-J 4x 25 mm2 do pojistkové skříně umístěné ve 
výši 3 m nad terénem. Po předložení revizní zprávy provede provozovatel distribuční soustavy připojení na 
vrchní rozvod NN. V této pojistkové skříni se osadí nožové pojistky 3x 50A. Vývod z této skříně se provede 
kabelem CYKY-J 4 x16 mm2 v ochranné trubce do země a dále ve výkopu směrem k ČOV. Kabel se v celé 
své délce uloží v chráničce typu Kopoflex 75 do pískového lože a zakryje se výstražnými deskami. U ČOV se 
kabel ukončí na přívodních svorkách elektroměrového rozváděče ozn. RE, umístěného ve zdivu provozního 
objektu ČOV. Měření odebrané el. energie se provede třífázové, jednosazbové s hlavním jističem před 
elektroměrem s charakteristikou “B“ o hodnotě 3x 25 A, 10 kA. Z elektroměrového rozváděče se kabelem 
CYKY-J 4x 10 mm2 napojí hlavní rozváděč ČOV umístěný uvnitř objektu.  
V souběhu s napájecím kabelem se do vzdálenosti 25 m od napojovacího bodu a od elektroměrové rozvodnice 
RE položí do společného výkopu do zeminy pásek FeZn 30 x 4 mm určený pro přizemnění vodiče PEN. U 
ČOV se toto uzemnění propojí i na zemnící soustavu hromosvodu a hlavní ochranné pospojování. Toto bude 
řešeno v realizační dokumentaci. 
Po pokládce kabelu a uzemnění se provede geodetické zaměření trasy kabelu a vypracuje Výchozí revizní 
zpráva elektro 
 

e) TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ   
Nevytápěný objekt, tzn. neřeší se. 
 

f) ZALOŽENÍ STAVBY 
 Jednoduché založení stavby na železobetonové základové desce,  podklad desky z betonové vrstvy tl. 100 
mm. ZS musí být rovná a dostatečně zhutněné,  nezvodnělá. Zámrzná hloubka je dodržená. Pod žb. desku tl. 
400 mm a podkladním betonem tl. 100mm dosypat a zhutnit štěrk fr. 0/63 tl. 250 mm.  Štěrk dále separovat od 
podkladní desky geotextilií Netex.   
 

g) VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Stavba je určena k odvedení a čištění splaškové odpadní vody z rodinných domů do ČOV. Záporný vliv 
provozu stok na životní prostředí je prakticky nulový. Záporný vliv provozu ČOV na ŽP je zcela eliminován 
jejím umístěním za železničním náspem, který osídlení zcela odcloní od ČOV jakožto (byť i slabého) zdroje 
hluku či zápachu. Provoz ČOV a stokové sítě bude mít jednoznačně pozitivní vliv na kvalitu podzemní i 
povrchové vody v odkanalizované lokalitě. 



    S odpady, které budou v průběhu užívání ČOV vznikat, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 
223/2015 Sb., kterým se mění zák.č. 185/2001 Sb.., o odpadech v platném znění a souvisejícími právními 
předpisy. S nebezpečnými odpady, které v průběhu provozu ČOV vzniknou (např. nádoby od nátěrových 
hmot se zbytkovým obsahem škodlivin, obaly nebo tkaniny a jiné materiály znečištěné nebezpečnými látkami, 
baterie apod.), nesmí být ukládány do komunálního odpadu, ale musí být předány oprávněné osobě (např. 
sběrný dvůr). 

Kód druhu 
odpadu Název druhu odpadu likvidace 

20 03 04 Kal ze septiků a žump A 
 

h) RADONOVÁ OPATŘENÍ 
   Pro tento druh objektu se neřeší.    
 

i) OTP NA VÝSTAVBU, POUŽITÉ ČSN 
  Na plánovanou stavbu nejsou zvýšené omezující požadavky orgánů státní správy.  
Návrh respektuje platný ÚP obce a jeho regulativy a požadavky investora, splňuje předpisy a požadavky: 
Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonů 
vyhl.č.268/2009Sb. o TP na výstavbu a vyhl. č. 62/2013, kterou se mění vyhl.č.499/2006 Sb. dokumentace 
staveb  
vyhl. č. 63/2013, kterou se mění vyhl.č.503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 
smlouvy a územního opatření a prováděcí vyhlášku stavebního zákona a současně ruší vyhlášku 526/2006 Sb. 
ČSN 73 0035 Zatížení na konstrukce 
ČSN P ENV 1991-2-3 zásady navrhování a zatížení konstrukcí, část 2-3 zatížení sněhem 
ČSN 73 3050 (73 3050) Zemní práce. Všeobecné ustanovení 
ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1995-1-1 - Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí  
ČSN 73 1901 (73 1901) Navrhování střech - Základní ustanovení 
ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov 
Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky  
vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízeních, jejich zařazení do tříd 
a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, vyhrazeným technickým zařízením 
ustanovení § 55 odst. 2 vyhlášky o technických požadavcích na stavby 
skladby konstrukcí: 
 
obvodová stěna  nástavby: 
- weber.pas  silikát 1 mm,  lze ještě  fasádní nátěr shodné báze 
- penetrace weber.pas podklad UNI 
- jádrová omítka  tl. 10 - 20 mm  (např. Weber.dur klasik JRU) 
- zdivo HELUZ 30 broušená 
- jádrová omítka  tl. 10 - 20 mm  (např. Weber.dur klasik JRU) 
   omítku lze  zpracovat i do finální  úpravy 
 
střešní plášť: 
- falcovaný plech PREFA 
- podkladní  dif.fólie 
- bednění z prken tl. 24 mm, prkna bez  agresivních impregnací  
- laťování kontra  60/40 -  větrací mezera tl.40 mm  
- doplňková hydroizolační vrstva Delta MAXX  
- záklop z OSB 3 4 P+D tl. 22 mm 
- krokev 100/120, hoblovaná s ochranným nátěrem 
 


