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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení  
 

a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 

konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 

rezervaci nebo je v památkové zóně, 

Stavba se nachází v k.ú. Vrbno pod Pradědem na pozemcích investora, t.j. Města Vrbno pod 
Pradědem a na pozemcích Pozemkového fondu České republiky (parc. č. 1464/1 a č.1465/1 v k.ú. 
Vrbno pod Pradědem).   
Stavební záměr nezasahuje do žádné evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a neovlivní tyto 
oblasti ani dálkově. Stavba má charakter přírodní nádrže bez architektonických a urbanistických 
požadavků. 
 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících, 

Stavba má charakter výstavby přírodní nádrže a svodných průlehů bez architektonických a 

urbanistických požadavků. 

 

c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch, 

Cílem předloženého projektu stavby hráze s retenční nádrží a svodných průlehů je zachycení a 
neškodné odvedení přitékajících povrchových a všech dešťových vod z dílčího povodí zájmového 
území do stávající odtokové sítě Města Vrbno pod Pradědem. 
 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

Navržené úpravy respektují stávající komunikační přístupnosti k nemovitostem místních obyvatel. V 
průběhu provádění bude zhotovitel dbát na to, aby neúměrně neznečišťoval veřejné komunikace a 
přilehlé plochy. 
 

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek 

stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území, 

Netýká se této stavby. 

 

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 

Stavba nemá vliv na znečištění ovzduší ani není zdrojem zvýšené hladiny hluku. Úpravy jsou navržené 
tak, aby jejich dopad na stávající režim vod byl co nejmenší, při respektování a dodržení příslušných 
ustanovení zák. č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a zák. 17/1992 Sb. o životním prostředí ve 
znění platných předpisů. Projekt respektuje platné ekologické postupy, zásah bude mít pozitivní vliv. 

 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací, 

Netýká se této stavby. 
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h)     průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace, 

Před zpracováním návrhu technického řešení byl proveden hydrogeologický posudek firmou UNIGEO 
a.s., Divize geologie a životního prostředí pracoviště Zlaté Hory v září 2007 a červenci 2012, který byl 
jedním z podkladů, pro zpracování této projektové dokumentace. 
 
i)    údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém, 

Geodetickým podkladem v k.ú. Vrbno pod Pradědem bylo polohopisné a výškopisné zaměření 
v souřadnicovém systému JTSK ve 3. třídě přesnosti, výškový systém Balt po vyrovnání - zpracovaný 
firmou Lesprojekt Krnov s.r.o. 
 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory, 

Stavba je členěna na 3 stavební objekty: 
SO1 – Hráz s retenční nádrží 
SO2 – Svodné průlehy SP1-SP4 a vsakovací příkop VP1 
SO3 – Rekonstrukce kanalizace DN300 
  

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 

provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace, 

Stavba bude prováděna převážně na pozemcích parc.č. č. 1464/1 a č.1465/1 v k.ú. Vrbno pod 
Pradědem v místě budoucí retenční nádrže, hráze, svodných průlehů a v nejbližším okolí – viz příloha 
průvodní technické zprávy - parcely dotčené stavbou.  
Při provádění stavebních prací budou dodržovány příslušné hygienické předpisy o ochraně zdraví a 
životního prostředí. Stavba po dokončení nebude příčinou negativních vlivů na okolní pozemky a 
stavby, naopak se předpokládá zlepšení současného stavu vlivem zachycení přitékajících povrchových 
vod. 
  

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F. 

Uvedeno v části F. 

 

2) Mechanická odolnost a stabilita  
 

Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu 

výstavby a užívání nemělo za následek 

a) zřícení stavby nebo její části, 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

Charakter stavby nevyžaduje statické výpočty.  

 

3) Požární bezpečnost  
 

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 

b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 

c) omezení šíření požáru na sousední stavbu, 
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d) umožnění evakuace osob a zvířat, 

e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 

Netýká se této stavby. 

 

4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí  

Netýká se této stavby. Vliv na ŽP – viz bod B. 1) f) 

 

5) Bezpečnost při užívání  

Netýká se této stavby. 

 

6) Ochrana proti hluku 

Netýká se této stavby. 

 

7) Úspora energie a ochrana tepla  
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle 

jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov, 

b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby. 

Netýká se této stavby. 

 

8) Řešení přístupu a užívání stavby osobami s  omezenou schopností pohybu a 
orientace  
údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby. 

Netýká se této stavby. 

 
9) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  
radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. 

Netýká se této stavby. 

 

10) Ochrana obyvatelstva  
splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 

obyvatelstva. 

Provedením navrženého opatření bude zajištěn bezpečný odtok extravilánových vod z výše 
položených oblastí do stávající kanalizační sítě Města Vrbno pod Pradědem a tím ochrana plánované 
výstavby rodinných domů.  
V rámci projektu byla dále zpracována kategorizace vodního díla TBD a stanovení základní úrovně 
technickobezpečnostního dohledu – viz D. Dokladová část. 
 

11) Inženýrské stavby (objekty)  
 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 

b) zásobování vodou, 

c) zásobování energiemi, 

d) řešení dopravy, 
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e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 

f) elektronické komunikace. 

Netýká se této stavby. 

 

12) Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují)  
 

a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení, 

b) popis technologie výroby, 

c) údaje o počtu pracovníků, 

d) údaje o spotřebě energií, 

e) bilance surovin, materiálů a odpadů, 

f) vodní hospodářství, 

g) řešení technologické dopravy, 

h) ochrana životního a pracovního prostředí. 

Netýká se této stavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Krnově, srpen 2012                Vypracoval: Pavel Němčanský 

 

 


