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(členění v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.)
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby
Kanalizace Olbramice – ulice Kolonie
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)
Obec Olbramice, katastrální území Olbramice.
Dotčené pozemky:
p.č.

druh pozemku

vlastník

1306
1308
1313
1384

ostatní plocha
orná půda
ostatní plocha
orná půda

Obec Olbramice, Prostorná 132, 742 83 Klimkovice
Obec Olbramice, Prostorná 132, 742 83 Klimkovice
Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 00 Ostrava
Obec Olbramice, Prostorná 132, 742 83 Klimkovice

právo hospodaření

1410

vodní plocha

Česká republika

1439
1757

ostatní plocha
ostatní plocha

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 00 Ostrava
Obec Olbramice, Prostorná 132, 742 83 Klimkovice

Správa silnic MSK, Úprkova 1, 702 00 Ostrava
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 702
00 Ostrava
Správa silnic MSK, Úprkova 1, 702 00 Ostrava

c) předmět projektové dokumentace
Dokumentace obsahuje návrh rekonstrukce části stávající kanalizace v ulici Kolonie, její
prodloužení a zaústění do bezejmenného vodního toku.
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)
Neobsazeno.
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba
podnikající)
Neobsazeno.
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)
Obec Olbramice
Prostorná 132
742 83 Klimkovice
IČ: 60798416
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická
osoba)
Mgr. Václav Jaroš, Ve Dvoře 14, 742 85 Vřesina, IČ: 88507424
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo českou komorou autorizovaných
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inženýrů a techniků ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho
autorizace.
Ing. Martin Jaroš, ČKAIT: 1100203
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace, včetně čísla, pod
kterým je zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo
českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, s vyznačeným oborem,
popřípadě specializací jeho autorizace.
Neobsazeno.
A.2 Seznam vstupních podkladů







Výškopisné a polohopisné zaměření zájmového území, provedené firmou KH GEO, s.r.o.,
Ostrava (10-11/2014)
Mapové podklady
Katastrální mapa
Vyjádření správců inženýrských sítí
Údaje ČHMÚ
Územní rozhodnutí ze dne 13.7.2015 (MěÚ Bílovec)

A.3 Údaje o území
a) rozsah řešeného území
Zájmová plocha pro navrženou rekonstrukci a prodloužení kanalizace se nachází mimo zástavbu.
Navržená trasa k rekonstrukci je vedena z místní komunikace přes nezastavěný, zatravněný
pozemek investora a dále navazuje prodloužení, které kříží komunikaci Olbramice – Bravantice a
pokračuje přes zemědělský pozemek investora ke stávajícímu korytu vodoteče, do které je
zaústěna kanalizace prostřednictvím vyústního objektu.
V místě napojení na stávající kanalizaci bude vybudována nová spadištní šachta pro výhledové
napojení dosud nezastavěné části ulice Kolonie.
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna,
zvláště chráněné území, záplavové území apod.)
Zájmové území není chráněno dle zvláštních předpisů. Záplavové území bezejmenné vodoteče
není stanoveno.
c) údaje o odtokových poměrech
Zájmové území je přirozeně vyspárováno od stávající zástavby ke korytu místní bezejmenné
vodoteče. Bezejmenný vodní tok má ID (dle DIBAVOD): 201140005600, (dle CEVT): 10217608,
má délku 2,439 m a ústí jako LB přítok do VT Sezina v km cca 3,50.
Oba toky náleží do povodí ČHP 2-01-01-1200-0-00.
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo
územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas.
Navržené zaústění kanalizace do VT není v rozporu s platnou ÚPD. Výhledově je v této lokalitě
plánována obecní ČOV – kanalizace je svedena do prostoru budoucí ČOV.
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí
nahrazující anebo územním souhlase, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém
nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání
stavby údaje o jejich souladu s územně plánovací dokumentací.
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Návrh kanalizace je vypracován v souladu s vydaným územním rozhodnutím ze dne 13.7.2015,
vydaným odborem výstavby Městského úřadu v Bílovci, zn.: MBC/19024/15/V/boc 1982/2015.
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území.
Obecné požadavky na využití území, formulované ve vyhl. č. 501/2006 Sb. jsou respektovány
(zejména část třetí, hlava I a II,). Konkrétní paragrafy, týkající se umístění kanalizace jsou: §§ 10,
13, 20 (odst. 1, 2 a 4), 23, 24e, 25. Obecné požadavky, uvedené v těchto paragrafech byly
splněny.
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů.
Požadavky dotčených orgánů, formulovaných ve vydaných stanoviscích, byly splněny.
h) seznam výjimek a úlevových řešení.
Nejsou žádné.
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic.
Nesou známy.
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).
Pozemky v k.ú. Olbramice, dotčené realizací stavby.
p.č.

druh pozemku

vlastník

1306
1308
1313
1384

ostatní plocha
orná půda
ostatní plocha
orná půda

Obec Olbramice, Prostorná 132, 742 83 Klimkovice
Obec Olbramice, Prostorná 132, 742 83 Klimkovice
Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 00 Ostrava
Obec Olbramice, Prostorná 132, 742 83 Klimkovice

právo hospodaření

1410

vodní plocha

Česká republika

1439
1757

ostatní plocha
ostatní plocha

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 00 Ostrava
Obec Olbramice, Prostorná 132, 742 83 Klimkovice

Správa silnic MSK, Úprkova 1, 702 00 Ostrava
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 702
00 Ostrava
Správa silnic MSK, Úprkova 1, 702 00 Ostrava

Dotčenou stavbou je komunikace Olbramice – Bravantice (na p.č. 1439) a to realizací navrženého
protlaku.
A.4 Údaje o stavbě
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se částečně o změnu stavby (rekonstrukce části kanalizace) a dále o novou stavbu
(prodloužení kanalizace), navazující a rozšiřující stavbu stávající.
b) účel užívání stavby
Odvádění odpadních vod dešťových a předčištěných splaškových.
c) trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o trvalou stavbu.
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)
Stavba nepodléhá ochraně dle jiných právních předpisů. Ke stavbě je vymezeno ochranné pásmo
zákonem č. 274/2001 Sb. a vyhl. č. 428/2001 Sb.
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Netýká se stavby.
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků, vyplývajících z jiných právních
předpisů.
Nebyly vzneseny.
g) seznam výjimek a úlevových řešení.
Pro zaústění nově vybudované jednotné kanalizace bude posouzeno vodoprávním úřadem, zda
bude udělena výjimka pro zaústění do koryta VT do doby vybudování ČOV.
h) návrhové kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.)
Rekonstrukce části, podchycení a prodloužení stávající kanalizace v ulici Kolonie bude provedeno
potrubím PVC DN 300, délky 222 m, na které bude zřízeno celkem 5 ks typových revizních šachtic
a 1 ks vyústního objektu v korytě VT.
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s děšťovou vodou,
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov
apod.)
Stavba nevyžaduje dodávku energií, ani neprodukuje žádné odpady. Prostřednictvím stavby jsou
dešťové a předčištěné odpadní vody splaškové převáděny do vodoteče.
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)
Realizace stavby se odhaduje na 2 měsíce. Realizace se doporučuje v zimním období, mimo
agrotechnické lhůty pro obhospodařování zemědělských pozemků.
k) orientační náklady stavby
Náklady na realizaci byly určeny dle ukazatele průměrné orientační ceny pro vedení trubní oboru
827, plastová DN 300 (RUSO 2014, ÚRS Praha):
222 m x 11.930,- = 2.648.460,- Kč (bez DPH)
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Stavbu není nutno členit na dílčí stavební objekty.
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