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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
  
a) Identifikační údaje stavby 

  

Stavba:                                            Odvedení extravilánových vod z lokality určené pro výstavbu 

     RD Pod Bělidlem 

Obec s rozšířenou působností:      Vrbno pod Pradědem 

Katastrální území:                     Vrbno pod Pradědem 

Parcely dotčené stavbou:               viz příloha Průvodní zprávy 

Kraj:                                                Moravskoslezský 

Stupeň dokumentace:                     Dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby 

Zpracovatel dokumentace:            Lesprojekt Krnov s.r.o., Revoluční 76, 794 02 Krnov 

                                                         IČ: 47976250  

Projektant:                                      Ing. Ladislav Řehka, ČKAIT 1201206 

                                                         autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 

Dodavatel stavební části:               bude určen výběrovým řízením 

 

Identifikační údaje investora 

  

Název a sídlo investora:  Město Vrbno pod Pradědem 

     Nádražní 389 

     79326 Vrbno pod Pradědem 

     IČ: 00296457 

Podklady pro zpracování projektu:  1. Záměr investora 

                                                         2. Polohopisné a výškopisné zaměření v souřadnicovém 

    systému S-JTSK a výškovém B.p.v. 

3. Hydrotechnické výpočty 

                                                         4. Stanoviska dotčených orgánů 

                                                         5. TNV 75 2415 Suché nádrže 

                                                         6. Mapové podklady 

7. Hydrogelogický průzkum (září 2007) 

8. Monitoring kanalizace (září 2011) 
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b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích  

Jedná se o stavbu plnící funkci odvádění extravilánových vod nad plánovanou výstavbou a stávající 
zástavbou části Města Vrbno pod Pradědem, na pozemcích uvedených v příloze této průvodní zprávy. 
Řešená lokalita se nachází v jihovýchodní části Města Vrbno pod Pradědem. Staveniště se nachází 
v nadmořské výšce kolem 530 m n. m. V současnosti jsou dotčené pozemky stavbou hráze a nových 
svodných průlehů bez stavebních úprav.  

 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu,  

Při zpracování návrhu objektu vycházel zpracovatel z rekognoskace terénu, geodetického zaměření a 
z příslušných legislativních předpisů a norem. 
Navržené úpravy respektují stávající komunikační přístupnosti k nemovitostem okolních obyvatel. 
Návrh respektuje napojení jednotlivých vyústěných objektů. 
 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů,  

V návrhu jsou respektovány požadavky jednotlivých dotčených orgánů a správců sítí.  Na realizaci 
stavby nejsou kladeny od účastníků řízení žádné zvláštní požadavky. Před zahájením stavby 
zhotovitel zajistí vytýčení dotčených sítí. 
 

Koordinované stanovisko Městského úřadu Bruntál – konstatuje, že záměr lze povolit za 
předpokladu splnění níže uvedených požadavků: 
- Odpadové hospodářství – bude zajištěna řádná a průběžná likvidace odpadů, vč. doložení dokladů o 
řádné likvidaci, 
- Ochrana přírody – stavba leží na území Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, 
- Vodoprávní úřad – bude požádáno o povolení ke stavbě vodního díla dle §15 vodního zákona a 
povolení k nakládání s povrchovými vodami, 
- Ochrana zemědělského půdního fondu – bude podána žádost o odnětí půdy ze ZPF, žádost bude 
předložena prostřednictvím MěU Vrbno pod Pradědem, 
- Ochrana ovzduší – realizací návrhu nebudou dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně ovzduší, 
- Státní správa lesů – realizací návrhu nebudou dotčeny zájmy chráněné lesním zákonem, 
- Státní správa myslivosti – zájmy chráněné tímto zákonem nebudou dotčeny, 
- Silniční hospodářství – zájmy silničního správního úřadu silnic II. A III. třídy nejsou stavbou dotčeny, 
- Ochrana ovzduší – realizací návrhu nebudou dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně ovzduší, 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - dojde ke střetu se sítěmi elektronických komunikací. 
Vodovody a kanalizace Města Vrbno pod Pradědem - dojde k dotčení se stávajícím zařízením 
(vodovodní a kanalizační řad) v majetku města. 
Technické služby Vrbno s.r.o. – dojde k dotčení se stávajícím podzemním vedením veřejného 
osvětlení. 
RWE Distribuční služby, s.r.o. - dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení STL 
plynovody a přípojky. 
ČEZ Distribuce, a.s. - dojde k dotčení energetické zařízení. 
ČEZ ICT Services, a.s. Ostrava - v zájmovém území se nenachází komunikační vedení. 
České Radiokomunikace a.s. Praha - nedojde ke styku s podzemním vedením. 
Vodní díla – TBD a.s. – byl vypracován posudek kategorizace vodního díla. 
 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,  

Navrhovaná opatření jsou v souladu s vyhláškou č.367/2005 Sb., kterou se mění vyhláška 590/2002 
Sb. o technických požadavcích pro vodní díla. Projektová dokumentace je v souladu s ustanovením 
vyhlášky č.499/2006 Sb. 
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f ) Údaje o splnění podmínek  regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,  

Navržená stavba se podle platné územně plánovací dokumentace nachází v ploše území bydlení 
městského typu a v neurbanizovaném území, je v souladu s jeho hlavním využitím. 
 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území,  

Stavba nemá žádné časové vazby na související a podmiňující stavby v dotčeném území. Dojde pouze 
k částečnému omezení průjezdnosti místní silnice. Toto bude řešit zhotovitel stavby s příslušnými 
zainteresovanými orgány při projednávání časového harmonogramu prací.  
 

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby,  

Postup výstavby bude dohodnut mezi zhotovitelem a investorem před zahájením prací. Zahájení 
prací závisí na zajištění financování akce. Předpokládaná doba výstavby je r. 2013-2014. 
 

i)  statistické  údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 
životního prostředí a ostatní v  tis.  Kč, dále údaje o podlahové ploše  budovy  bytové 
či  nebytové v  m2,  a o počtu bytů v  budovách bytových a nebytových,  

Délka hráze čelní:    cca 78,5 m 
Šířka hráze v koruně:    3,5 m 
Sklon svahů náv. / vzd. opevnění:  1 : 3 / 1 : 2,5 
Převýšení nad max. hladinu:      0,60 m 
Objem celkový max.:    2 240 m3 
Plocha celková:     cca 2 000 m2 
Objem po korunu hráze:   cca 3 360 m3 
 

 

 

 

 

 

 

V Krnově, srpen 2012                Vypracoval: Pavel Němčanský 

 


