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Obsah výkresové části změny  
 
C. Situace stavby         

1 Situace širších vztahů       1:5 000 
2 Katastrální situační výkres      1:1 000 
3 Koordinační situace       1:   500 
4 Situace ZOV        1:   500 
 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení        
a) Technická zpráva         
b) Výkresová část         

 
SO-01 Kanalizace 
  1 Podrobná situace       1:250 
  2 Podélné profily stok       1:1000/100 
11 Křížení stoky s drahou – podrobná situace    1:100 
12 Křížení stoky s drahou – podélný řez (kolmo k ose dráhy)  1:250 
13 Křížení stoky s drahou – řez v ose dráhy    1:100 

 

SO-02 ČOV 
01 Podrobná situace       1:200 
02 Podélné profily       1:100/100 
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B.  Souhrnná technická zpráva 

B.1  Popis území stavby 

 
       
j) Požadavky na maximální zábory ZPF a PUPFL 
 

Stavba si vyžádá trvalé vynětí části pozemku č. 326/1 (odděleno jako č. 326/3) ze ZPF; vy-
jmout bude třeba minimálně 300 m2 pozemku. Pokud bude ze ZPF vyjímán celý pozemek č. 
326/1, bude plocha vynětí 3622 m2. Stavba se nedotkne PUPFL.  

Stavba stok A, Y a též přípojky NN  se dotkne zemědělského pozemku č. 326/1 (orná, oddě-
leno jako č. 326/3), přípojka NN dále zasáhne nepatrně zemědělský pozemek č. 255 (zahra-
da). Stoka Z bude též ležet na pozemku 326/1 (orná). Stavby přípojek zasáhnou mnoho ze-
mědělských pozemků (viz následující seznam zemědělských pozemků). 

 

Seznam dotčených zemědělských pozemků: 

Ze seznamu se vyjme tento pozemek: 
325 TTP Jelínek Zbyněk Ing., JI 20 + Jelínková Eva, Diamantová 1912, 511 01 Turnov 

 

k)  Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající 
 technickou a dopravní infrastrukturu)   
 

Odpad z ČOV bude zaústěn zprava do drobného toku zvaného Mléčnice v ř.km 0,486. Tento 
drobný tok je ve správě Povodí Labe s.p. Hradec Králové, provoz Turnov. 
ČOV bude elektrický proud odebírat v souladu s podmínkami stanovenými ČEZ Distribuce 
z vrchního vedení NN, a sice z opěrného bodu na ppč. 255. Příjezd k ČOV je možný 
k viaduktu po nezpevněné komunikaci ppč. 206, na níž je prakticky nulový běžný provoz. 
Dále za viaduktem se bude k ČOV jezdit po příjezdové komunikaci na ppč. 326/3. 
 
m) Seznam dotčených pozemků (vše v k.ú. Jílové u Hodkovic nad Mohelkou): 
 
Ze seznamu se vyjmou tyto pozemky: 
324 OK ČR - SPÚ 
325 TTP Jelínek Zbyněk Ing., JI 20 + Jelínková Eva, Diamantová 1912, 511 01 Turnov 
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Seznam dotčených pozemků podle jednotlivých částí stavby: 
 
Ze seznamu se vyjmou tyto pozemky: 
 
ČOV 
325 TTP Jelínek Zbyněk Ing., JI 20 + Jelínková Eva, Diamantová 1912, 511 01 Turnov 
324 OK ČR - SPÚ 

Stoka A 
325 TTP Jelínek Zbyněk Ing., JI 20 + Jelínková Eva, Diamantová 1912, 511 01 Turnov 
324 OK ČR - SPÚ 

Stoka Y 
325 TTP Jelínek Zbyněk Ing., JI 20 + Jelínková Eva, Diamantová 1912, 511 01 Turnov 
324 OK ČR - SPÚ 

 
 

Seznam pozemků dotčených ochranným pásmem dle jednotlivých částí stavby:  

Ze seznamu se vyjmou tyto pozemky: 

Stoka A 
323 TTP Jelínek Zbyněk Ing., JI 20 + Jelínková Eva, Diamantová 1912, 511 01 Turnov 

 

B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

  

b)   Účel užívání stavby 

Stavba je určena k odvedení splaškových odpadních vod ze stávajících rodinných a rekreač-
ních domů v jejím okolí a k jejich čištění. Navrhuje se vybudování ČOV D2x100 
s kabelovou přípojkou NN dlouhou 217,2 m, nových splaškových stok z PVC DN 250 
v celkové délce 1427,7 m (stoky A – H, Y, Z) a 50 splaškových přípojek z trub PVC DN 150 
o délce 1054,1 m, z toho délka veřejných částí činí 348,2 m. Na stokách bude celkem 50 re-
vizních šachet, na přípojkách pak budou celkem 63 revizní šachty.  

Pro čištění odpadních vod z osady Jílové u Hodkovic se navrhuje biologická ČOV s kapaci-
tou 200 EO. Navrhovaná čistírna je koncipována jako dvojice SBR reaktorů s předřazenou 
nádrží pro zachycení hrubých nečistot. SBR reaktory budou pracovat v oblasti nízko zatížené 
aktivace s úplnou nitrifikací. K dočištění odpadních vod je na odtoku z ČOV navržen mikro-
sítový filtr.  

Technologický návrh respektuje požadovanou jakost vyčištěné vody a je proveden v souladu 
s ČSN 75 6402 – Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel s přihlédnutím k 
charakteru odpadních vod a předpokládanému kolísání jejich produkce. 
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g) navrhované parametry stavby 
 
čistírna odpadních vod 2xD100 
kabelová přípojka NN k ČOV CYKY-J 4x16 dl. 217,2 m 
splaškové stoky PVC DN 150 dl. celkem 1427,7 m s 50 RŠ 
splaškové přípojky PVC DN 150 50 ks dl. celkem 1054 m se 63 RŠ 
 
Seznam stok je uveden v následující tabulce: 
 
stoka PVC 250 počet RŠ 
  m ks 
A 780,0 30 
B 209,0 6 
C 42,5 1 
D 30,0 1 
E 62,5 3 
F 22,0 1 
G 78,0 2 
H 30,5 2 
Y (obtok) 10,2 0 
Z (odpad) 163,0 4 
      
celkem 1427,7 50 

 
 

B.2.6  Základní charakteristika objektů 

a)  Stavební řešení 

Stavba je určena k odvedení splaškových odpadních vod ze stávajících rodinných a rekreač-
ních domů v jejím okolí a k jejich čištění. Navrhuje se vybudování ČOV D2x100 
s kabelovou přípojkou NN dlouhou 217,2 m, nových splaškových stok z PVC  DN 250 
v celkové délce 1427,7 m (stoky A – H, Y a Z) a 50 splaškových přípojek z trub PVC DN 
150  o délce 1054,1 m, z toho délka veřejných částí činí 348,2 m. Na stokách bude celkem 50 
revizních šachet, na přípojkách pak budou celkem 63 revizní šachty. Splaškové stoky budou 
vedeny v minimálním podélném sklonu 8 ‰, největší podélný sklon bude 106 ‰. Tyto pa-
rametry jsou pro plastové potrubí DN 250 zcela vyhovující. Splaškové přípojky budou mít 
nejmenší podélný sklon 20 ‰, největší pak případně až 400 ‰, což jsou hodnoty vyhovující 
normě ČSN 756101. 

 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a)  Napojovací místa technické infrastruktury 

Odpad z ČOV bude zaústěn zprava do drobného toku zvaného Mléčnice v ř.km 0,486. Tento 
drobný tok je ve správě Povodí Labe s.p. Hradec Králové, provoz Turnov. 
ČOV bude elektrický proud odebírat v souladu s podmínkami stanovenými ČEZ Distribuce 
z vrchního vedení NN, a sice z opěrného bodu na ppč. 255. Příjezd k ČOV je možný po ne-
zpevněné komunikaci ppč. 206, na níž je prakticky nulový běžný provoz. 
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b)  Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Pro přívod elektrického proudu se vybuduje kabelová přípojka NN dlouhá 217,2 m vedená 
v souběhu se stokou A. Přípojka bude vycházet od opěrného bohu soustavy NN na ppč. 255, 
bude provedena z kabelu CYKY-J 4x16. 

Odpady z domů budou na přípojky přepojeny buďto v revizních šachtách mimo dům nebo 
přímo na potrubí na jeho výstupu z domu. 

 

B.4  Dopravní řešení 

a)   Popis dopravního řešení 

Provoz stok vyžaduje jen občasnou, spíše zřídkavou obslužnou dopravu. K revizním šachtám 
je přístup možný z veřejné komunikace; pro úseky mimo komunikace (týká se jen odpadu Z) 
musí být samozřejmě zřízeno příslušné věcné břemeno. 

Příjezd k ČOV je možný po místní komunikaci ppč. 206. Za železničním náspem bude zříze-
na na pozemku č. 326/3 nová příjezdová komunikace s odstavnou plochou. 

 

c)  Doprava v klidu 

Stání vozidel údržby je možné na zpevněné ploše v blízkosti ČOV.  

 
B.8  Zásady organizace výstavby 
 
c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba je dostatečně dostupná po stávajících místních komunikacích a po silnici III/03527. 
Pro příjezd ke staveništi ČOV se zřídí na stávající cestě a na pozemku č. 326/3 zpevněný 
povrch z drceného kameniva fr. 32 – 64 mm prohozeného lomovou výsivkou; příjezd bude 
dlouhý 190 m, široký 3 m, tloušťka krytu bude min. 0,2 m.  
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D.  Dokumentace objektů a technických a technologických  
             zařízení 

D.1.2  Stavebně konstrukční řešení 

a)  Technická zpráva 
 

Potrubí splaškových stok a revizní šachty 

Výpis revizních šachet na stokách (vč. souřadnic) (jen změněné šachty) 

  souřadnice     
dílec 

výšky        

RŠ stoka/km y x 
h 

(m) 
H 

(m) 1000 500 250 vyrovn. kon. des. pok. 
01 A/0,0235 686388,33 986793,00 0,87 1,40 0 0 0 0 1 0 D 
02 A/0,0690 686343,31 986799,59 1,40 1,40 0 0 0 0 1 0 D 
03 A/0,0800 686333,77 986794,12 2,23 2,23 0 1 1 80 1 0 D 
04 A/0,1030 686314,07 986806,00 2,62 2,62 1 0 1 0 1 0 D 

 

Výpis den revizních šachet na stokách (jen změněné šachty) 

   odtok     
přítok 

1       
přítok 

2       
přítok 

3     

 úhel DN i úhel DN i h úhel DN i h úhel DN i h 
RŠ ° mm % ° mm % mm ° mm % mm ° mm % mm 
01 0 250 1,1 196 250 1,1 6 299 250 -7,0 -35 odtokatyp       
02 0 250 1,1 142 250 4,0 20                 
03 0 250 4,0 241 250 0,8 4                 
04 0 250 0,8 134 150 30,0 200 185 250 1,7 9         

 


