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              A - PRŮVODNÍ   Z P R Á V A 
 
A.1 Identifika ční údaje: 
A.1.1 Údaje o stavbě 

a/Název stavby: BOLERADICE - Pod Kostelem, vodovod 
                            
b/Místo stavby: k.ú. Boleradice, obec Boleradice 
 
c/Předmět projektové dokumentace: rozšíření vodovodní sítě v lokalitě ulice Pod Kostelem 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Obec Boleradice, Boleradice 401,691 12 Boleradice 
                            
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Projektant stavby: Projekce inženýrských sítí s.r.o.,  Za Bankou 3473/4, 690 02 Břeclav 
Vypracoval: Jiří Třináctý, DiS. - obor autorizace: Stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství,  specializace stavby zdravotnětechnické. Číslo v seznamu autorizovaných 
osob:1004184 
 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
- údaje z katastru nemovitostí 
- údaje poskytnuté správci dopravní a technické infrastruktury 
- polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území 
- územní rozhodnutí č.j.3215/2016 ze dne 21.12.2016, vydané MěÚ Klobouky u Brna, 
stavebním úřadem 
 

A.3 Údaje o území 
a/ Zájmové území se nachází v severozápadní části obce Boleradice. Je mírně sklonité 
s běžnou hustotou dosavadních inženýrských sítí. Výstavba navrhovaného zařízení bude 
probíhat na pozemcích, které jsou pro předpokládanou výstavbu připraveny.  
V zájmovém území se nachází následující cizí vedení a zařízení: 
- vodovod 
- dešťová kanalizace 
- plynovod STL 
- elektrické vedení NN - vzdušné vedení 
- elektrické vedení NN - zemní kabely 
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- elektrické vedení NN - zemní kabel, přípojky RS plynu 
- sdělovací kabely - vzdušné vedení 
- místní komunikace 
b/ Zájmové území není chráněno ve zvláštním režimu. Staveniště neleží v záplavovém území. 
c/ Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území. 
d/ Stavba je v souladu s ÚPD. Jedná se o prodloužení vodovodu za účelem dobudování této 
části infrastruktury v souladu s platným územním plánem obce. 
e/ Stavba je navržena v souladu s vydaným územním rozhodnutím o umístění stavby 
č.j.3215/2016 ze dne 21.12.2016. 
f/  Stavba je navržena v souladu s vyhl. č.501/2006 Sb., po novele č.269/2009 Sb..   
g/ Požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající z územního rozhodnutí byly v PD 
zohledněny. 
h/ Vyjímky nebyly uděleny. 
i/ Podmiňující investice nejsou. 
j/  Pozemky dotčené stavbou: katastrální území Boleradice: 
p.č. 4046/2 - Městys Boleradice, č. p. 401, 691 12 Boleradice 
                    - ostatní plocha, ostatní komunikace                           
p.č. 4000     - Městys Boleradice, č. p. 401, 691 12 Boleradice 
                    - ostatní plocha, ostatní komunikace                           

 
A.4 Údaje o stavbě 
a/ Jedná se o novou stavbu. 
b/ Realizací stavby bude rozšířena vodovodní síť pro rozvojovou plochu v souladu se     
záměrem územního plánu obce. 
c/ Jedná se o trvalou stavbu. 
d/ Stavba není chráněna ve zvláštním režimu.  
e/ Návrh stavby respektuje platné právní předpisy a ČSN. Zvláště zákon o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu č.274/2001 Sb., vyhlášku MZ č.428/2001 Sb., kterou se 
provádí zákon č.274/2001 Sb., zákon č.350/2012 Sb., kterým se mění zákon č.183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu, včetně jeho prováděcích předpisů (zejména 
vyhl.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění vhl.269/2009 Sb.), 
ČSN 75 5401- Navrhování vodovodních potrubí, ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení, ČSN 73 3050 – Zemní práce a další. 
Dále jsou respektovány předpisy z oblasti bezpečnosti práce. Jedná se zvláště o zákon 
262/2006Sb.-Zákoník práce, dále zákon 309/2006 Sb.-Zákon o zajištění dalších podmínek 
BOZP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
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pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.  Dále je nutno dodržovat prováděcí 
předpisy, kterými jsou zejména nařízení vlády NV č.591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, NV č.495/2001Sb. 
osobní ochranné pracovní prostředky, NV č.362/2005Sb., NV č.361/2006Sb., NV 
č.378/2001Sb., NV č.101/2005 Sb., NV č.494/2001Sb. a další.  
f/ Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:  
Podmínky pro výstavbu navrhovaného zařízení stanovené dotčenými orgány a organizacemi 
byly v navrženém řešení zohledněny. 
g/ Seznam výjimek a úlevových řešení – v rámci tohoto projektu se nevyskytují. 
h/ Kapacity:  

Potřeba vody 
Výpočet potřeby vody byl proveden v souladu s vyhl. č. 120/2011Sb. 
Bytové jednotky: 

Počet navrhovaných rodinných domů…………….……….3 
Předpokládaný počet obyvatel na jednotku………..3 . 4 =  12 osob 

Průměrná roční potřeba vody……………………………….36m3/os 

Celková průměrná roční potřeba vody…...12os . 36m3/os = 432m3/rok= 0,014 l/s=Qp 

Průměrná denní potřeba vody:        Qp= 0,014 l/s 
Maximální denní potřeba vody:      Qm = Qp . kd; kd = 1,8   
             Qm = 0,014 . 1,8  = 0,025 l/s 
Maximální hodinová potřeba vody:Qh = Qm . kh; kh = 2,1 
             Qh = 0,025 . 2,1  = 0,053 l/s 
i/ Základní bilance stavby – není  řešena 
j/ Základní předpoklady výstavby – stavbu nepodmiňují žádné vyvolané investice. 
k/ Orientační náklady stavby:   0,25 mil.   Kč 
 

A.5 Členění stavby na objekty 
Stavba není členěna na stavební objekty. 
 
Poznámka: Obsah projektové dokumentace je upraven v souladu s vyhl. 499/2006Sb. ve 
znění změny, vyhl. č.62/2013 Sb. a je přizpůsoben druhu a významu stavby. 
 
Břeclav, leden 2017                                                               Vypracoval: Jiří Třináctý, DiS. 


