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1. Charakteristika území stavby
1.1. Zhodnocení polohy a stavu staveništ
Projekt eší odkanalizování obce Lichnov.
Obec Lichnov nemá v sou asné dob vybudovanou jednotnou kanaliza ní sí .
Splaškové odpadní vody z jednotlivých nemovitostí
jsou zachycovány
v bezodtokových jímkách nebo septicích. N které jímky nespl ují základní požadavky
na jejich provoz. Nejsou vodot sné nebo mají vytvo ené p epady. Septiky mají
tšinou odpady zaúst né do p íkop nebo do trativod . Nachází se zde pouze
ojedin le místní stoky se zaúst ním do vodote í, p íp. trativody. Stav tohoto potrubí je
poplatný dob realizace,a to jak zp sobem provád ní, tak i použitými materiály.
Celkový stav zachycování, odvád ní i likvidace splaškových vod je nevyhovující.
Koncepce ešení vychází z PD pro územní ízení „ Odkanalizování obce Lichnov „.
Územní ízení již prob hlo a územní rozhodnutí nabylo právní moci pod
. j. : OVÚP/ 26596 – 07/ 5337 – 2007/ jstud.
Celé budsoucí staveništ se nachází
Radhošt m v Moravskoslezském kraji.

severozápadn

od

m sta

Frenštát pod

Charakteristickou zástavbou jsou zde rodinné domy se zahradami. Zástavba je
evážn staršího data, ást objekt je zrekonstruována. Novostavby se v p edm tné
lokalit vyskytují z ídka. Z hlediska podnikatelských provozoven se jedná p evážn
rovn ž o zrekonstruované stávající objekty, resp. rodinné domy.
Terén v obci Lichnov je svažitý ve smyslu údolí vodote e Lichnovský potok, který
ústí do eky Lubina. V obci Lichnov se jedná o lokalitu s len ním na více povodí.
Splaškové odpadní vody budou lokáln p erpány do výše položených míst.
Veškeré splaškové odpadní vody budou odvedeny kanaliza ním hlavníkem ( stoka
L1 ) na OV, umíst nou ha hranici intravilánu obce. Tato OV bude rovn ž likvidovat
veškeré splaškové vody z obce Bordovice.
V zájmovém území je vybudována sí Telefónica O2 Czech Republic, sí RZ - EZ –
Distribuce, RWE – Distribu ní služby. Dále se zde nachází vodovod ( SmVaK ).
Elektrické vedení je provedeno p evážn jako nadzemní.
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1.2.2. Zat íd ní zemin
Zat íd ní zemin a ur ení t ídy t žitelnosti je stanoveno zpracovaným geologickým
pr zkumem ( firma RNDr. František Med ík – posudky v inženýrské geologii ). Dle
výše uvedeného pr zkumu je stanoveno zat íd ní následovn : t ída 2 – 10 %,
ída 3 – 30 %, t ída 4 – 45 %, t ída 5 - 15 %.

1.2.3. Dot ené objekty
V rámci stavby budou dot eny státní
pastviny, vodní tok.

komunikace, místní komunikace,

pole,

1.3. Použité mapové a geologické podklady
Pro zpracování stavební situace bylo použito výškopisné a polohopisné zam ení,
digitáln zpracované v etn zakreslených povrchových znak
ásti stávajících
inženýrských sítí.
1.4. Zabezpe ení ochranných pásem a chrán ných objekt
i návrhu tras potrubí bylo po ítáno s již existujícími sít mi a s maximální snahou
bylo respektováno prostorové uspo ádání IS ( SN 73 6005 ).
ed zahájením zemních prací musí být všechny inženýrské sít rádn vytý eny jejich
správci.
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2. Stavebn technické ešení
2.1. Technické ešení stavby
Na základ výše uvedených zjišt ní, vlastní poch zkou terénem a konzultaci se
zadavatelem PD, bylo navržena oddílná gravita ní kanalizace, která významn ovlivní
kvalitu podzemní a povrchové vody v dané oblasti. Lokální nevyhovující spádové
pom ry jsou ešeny p erpáním splašk výtlaky z erpacích stanic do výše uložených
míst.
Základním požadavkem na ešení navržené stavby je vytvo ení dobrých podmínek pro
její budoucí provoz – je to p edevším vodot snost kanalizace. Materiál gravita ních
kanaliza ních ad byl zvolen z PP ULTRA - RIB 2, SN 8, DIN 16961, výtlaky
z PEHD 63, SDR 11.
2.2.1. Sm rové a výškové pom ry
Sm rové a výškové pom ry jsou patrny ze zpracovaných stavebních situací
a z podélných profil kanaliza ních ad .
Gravita ní kanalizace je umíst na do pr
rné hloubky 1,8 – 2,0 m, v ojedin lém
ípad max. 4,5 m. T nep íznivé spádové podmínky jsou lokáln ešeny uložením
potrubí do
v tších
hloubek, resp. p echodem na v tší profil potrubí
( DN 250/ DN 300 ).
2.2.2. Zemní práce
Vzhledem k navrženým podélným profil m bude probíhat hloubení rýh p evážn
v hloubce cca 1,8 – 2,0 m. Tomu budou odpovídat i pr
rné hloubky kontrolních
šachet. Zna ná ást výkop bude probíhat pod hladinou spodní vody, což bude
kompenzováno odvodn ním výkop ( erpání vody, p íp. drenáž ).
Navržená kanalizace bude provedena ve svisle pažené rýze s ší kou dna dle
vzorových výkres . Vzhledem k p edpokládaným zeminám a k výskytu spodní vody
edepisuje projekt pažení rýhy v plném rozsahu.
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2.2.3. Revizní šachty
Vnit ní pr
r revizních betonových šachet je 1000 mm, max. hloubka šachet - dle
podélných profil . Vnit ní pr
r 1000 mm je zachován až po konusový segment, na
kterém je uložena zákrytová deska, na niž bude umíst n poklop. Šachty musí být
vodot sné ( zvláštní pozornost je nutno v novat spojení šachty a kanaliza ních trub ).
V úsecích stok, kde není možné z prostorových d vod ( uložení stávajících
inženýrských sítí ) osadit výše uvedené betonové šachty, budou použity plastové
šachty
600 mm.
2.3. Dopravní ešení
íjezd na stavbu všech úsek kanalizace je možný z komunikací v obci Lichnov.

2.4. Úpravy ploch a prostranství
Na n kterých komunikacích v obci dojde k narušení povrchu ( asfalt, dlažba ). Bude
se jednat jak o podélné výkopy pro uložení kanaliza ních ad , tak i o p ekopy.
Po uložení potrubí do stavební rýhy, provedení zkoušek, zásypu a zhutn ní bude
provedena obnova povrch vozovek.
V místech v tší koncentrace inženýrských sítí musela být kanalizace navržena do
vozovky.
Protože podklady o umíst ní inženýrských sítí byly p edány vždy jako informativní, je
nutné provést p edn vytý ení inženýrských sítí p ed zahájením stavebních prací.
Stavba kanalizace neklade nároky na zábor ZPF ani LPF.

Obec Lichnov

Odkanalizování obce Lichnov – DSP
Souhrnná technická zpráva

7

2.5. Pé e o životní prost edí
hem stavby bude v areálu vlivem stavební innosti do asn zhoršené životní
prost edí s ohledem na prašnost a hlu nost p i realizaci zemních prací.
Stavební firma je povinna minimalizovat tyto negativní dopady na nejnižší možnou
míru.
Ve svém výsledku bude mít realizovaná stavba p íznivý vliv na životní prost edí
( p edevším zlepšení kvality vody v místním toku ).

2.6. Pé e o bezpe nost práce
i návrhu a následném provozování stavby musí být dodrženy bezpe nostní
edpisy. Zákony a vlastní na ízení, vyhlášky odborných orgán , ale i sektorové a
podnikové pokyny vytvá í p edpoklady bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci. Základní
ustanovení jsou zakotvena v zákoníku práce a ve zn ní zákona
. 42/ 70 Sb.,
respektive jeho novely z roku 1988.
Lze o ekávat, že související na ízení a p edpisy budou upravovány a dopl ovány. Je
tedy nutné záležitosti v novat pozornost.
Kolmé výkopy hlubší 150 cm ( v zastav ném území 130 cm ) je pot ebné vždy
odborn pažit. V zeminách málo soudržných je nutno pažit i rýhy ( kolmé ) m í, což
je i p ípad této stavby.
2.7. Nároky na vodní hospodá ství, energie
Stavba kanalizace si ne iní nároky na zásobování vodou.
2.8. Protipožární zabezpe ení stavby
Stavba kanalizace sestává z n kolika stavebních objekt . Samotný systém potrubí
s revizními šachtami je uložen v zemi a není zde žádné požární riziko. Z tohoto titulu
se koncepce požární ochrany soust
uje na zajišt ní p i vzniku požáru v souvislosti
s poruchami elektroinstalace. Vzhledem k automatickému provozu s ob asnou
kontrolou a vzhledem k její velikosti a dispozici není nutné navrhovat únikové cesty.
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2.9. Za ízení civilní obrany
Stavba bude probíhat v území obce. Vzhledem k velikosti a d ležitosti stavby
a s ohledem na charakter území není uvažováno se stavbou krytu ani žádné další
zvláštní opat ení.
2.10. Protikorozní ochrana
Materiály použité p i stavb stok a šachet jsou nekorozivní. Stupadla v revizních
šachtách na gravita ní kanalizaci jsou z litiny. Poklopy jsou navrženy litinové.
2.11. Ur ení nových ochranných pásem
Ochranné pásmo pro kanalizaci je stanoveno podle
1,5 m od osy potrubí.

zák.

. 274/ 2001 Sb.

2.12. Množství odpadních vod
Obec Lichnov :
- obyvatelstvo :
Qden = 1381 os.x130 l/os.den = 179 530 l/den
- ob anská a technická vybavenost :
Qden = 1381 os.x 30 l/os.den = 41 430 l/den
Qden celk. = 220 960 l/den
Qdmax = 220 960 l/den x 1,5 = 331 440 l/den = 3,84 l/s
- zem

lství + pr mysl :

Qden = 7 000 l/den
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Qdmax celk. = 338 440 l/den = 3,92 l/s
Qhod = 3,92 l/s x 1,8 = 7,06 l/s
Qrok = 83 205 m3/rok
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