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1. Identifikační údaje
Název projektu:
Objednatel:
Katastrální území:
Stavební úřad:
Vodoprávní úřad:
Stupeň dokumentace:
Zpracovatel:

Kanalizace a vodovod v ulici Revoluční a v sídle Údolí u Lokte
Město Loket, T. G. Masaryka 1/69, 357 33 Loket
Loket, Údolí
Stavební úřad města Loket
OŽPZ MÚ Sokolov
Studie
Projekční kancelář VP Projekting, s.r.o. Závodní 55 Karlovy
Vary

2. ÚVODNÍ ÚDAJE
2.1 Předmět studie
Předmětem studie je návrh odvedení splaškových vod z ulice Revoluční v Lokti a zároveň odvedení
splaškových vod z části Lokte – Sídla Údolí.
Studie porovnává odkanalizování splaškovou gravitační kanalizací a splaškovou tlakovou kanalizací.
Součástí návrhu je oprava vodovodu v ulici Revoluční v Lokti a příprava pro pokračování do sídla
Údolí, které navazuje na ulici Revoluční v Lokti. Obě části Lokte spojuje komunikace II/209,která
prochází údolím potoka Stoka a tvoří páteř osídlení.
Dle platné legislativy je nutno se stavbou systémového vodovodu zajistit systémovou kanalizaci: Toto
vychází ze směrnic evropské unie i z § 38 a dalších Zákonů 254/2001 Sb. o vodách.

2.2 Územní plán Lokte a sídla Údolí
Město Loket projednává nový územní plán:
Pořizovatel: Městský úřad Loket
Odbor výstavby
T.G.Masaryka 1/69, 357 33 Loket
Objednatel: Město Loket
T.G.Masaryka 1/69, 357 33 Loket
Určený zastupitel: Ing. Mgr. Petr Adamec
Zpracovatel: Ing. arch. Ivan Kaplan – AGORA STUDIO
Vinohradská 156, Praha 3, 130 00, IČO 13125834
Autorský tým:
Urbanistická část: Ing. arch. Ivan Kaplan
Ing. arch. Klára Váchalová
Ing. Kateřina Jelínková
ÚSES, ochrana přírody: Ing. Jan Šteflíček, Atelier Zahrada
Návrh Územního plánu v kapitole 4.2.1. Zásobování vodou navrhuje nový vodovodní řád v Údolí
v délce 2,5 km o DN 100 mm.
Tento záměr je ve Studii dále dopracován. Současně s vodovodem je třeba, dle platné legislativy,
navrhnout a realizovat i systémovou kanalizaci.
Do kapitoly 4.2.2. Odvodnění – kanalizace, je třeba doplnit odkanalizování části Lokte – sídlo Údolí.

2.3 Plán rozvoje vodovodu a kanalizací na území kraje (PRVKÚK)
PRVKÚK spravuje odbor životního prostředí Krajského úseku Karlovarského kraje. Změny jsou
prováděny z podmětu města nebo obce.
PRVKÚK je základním dokumentem v oboru vodovodů a kanalizací a jeho tvorba, spravování a
změny se provádí v návaznosti na § 8 Zákona 274/2001 o vodovodech a kanalizacích.
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Město Loket má dokument PRVKÚK pro samostatné město Loket i dokument pro sídlo Údolí. K sídlu
Údolí jsou v PRVKÚK, na kartě obce odpovídající informace:
a) Vodovod výchozí stav - domy mají studny s infiltrací vody z potoka Stoka (nevyhovující
kvalita)
rozvoj – navrhuje se výstavba nového vodovodu o délce cca 2,5 Km v návaznosti na výměnu
řadu v ulici Revoluční
b) Kanalizace – výchozí stav: V sídle Údolí není kanalizace pro veřejnou potřebu
rozvoj: předpokládá se stavba nové kanalizace pro odvádění splaškových vod
na ČOV Loket ve vazbě na realizaci nové splaškové kanalizaci v ulici
Revoluční v Lokti.
c) V sídle Údolí se předpokládá 130 obyvatel, výpočet potřeby vody je pro 150 obyvatel
Město Loket je napojeno na přívodní vodovodní řad I SVH, který přivádí pitnou vodu z úpravy vody,
která se nachází u vodního díla Horka. Pro část Lokte ulice Revoluční slouží k zásobení vodou
vodojem ČSA 451,00/447,70 m. n. m. Provozovatelem vodohospodářského systému je vodárenská
společnost Sokolov.

2.4 Základní technické parametry
Délka ulice Revoluční (od křižovatky „ T “ k mostku přes potok Stoka) cca 505 m
Délka sídla Údolí
cca 2940 m
Počet zásobených domů:
Revoluční: 24
Údolí: 64
Zdroj vody: Vodojem ČSA 451,00/447,70 m. n. m.
Likvidace splaškových vod ČOV Loket, levý břeh Ohře, pro napojení splaškových vod z ulice
Revoluční a sídla Údolí má dostatečnou kapacitu.

2.5. Rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory
2.5.1. Splašková, gravitační kanalizace
SO 01 Gravitační kanalizace ulice Revoluční
SO 02 Přípojky veřejná část ul. Revoluční
SO 03 Gravitační kanalizace Údolí
SO 04 Přípojky veřejná část Údolí
PS 01 Čerpací stanice ul. Revoluční (3 ks)

2.5.2. Splašková, tlaková kanalizace PS 03 čerpací stanice vody Údolí
SO 01 Tlaková kanalizace ul. Revoluční
SO 02 Tlakové kanalizační přípojky ul. Revoluční – veřejná část
SO 03 Tlaková kanalizace Údolí
SO 04 Tlakové kanalizační přípojky Údolí – přípojky, veřejná část

2.5.3. Vodovod
SO 05 Rekonstrukce vodovodu ul. Revoluční
SO 06 Vodovod Údolí
SO 07 Vodovod Údolí, veřejné části domovních přípojek
SO 08 Čerpací stanice vodovodu Údolí (čerpací stanice k zvýšení tlaku v sídle Údolí)

2.6. Podklady
1. Územní plán města Loket původní i návrh změny
2. Plán rozvoje vodovodu a kanalizací pro město Loket a sídlo Údolí
3. Informace z internetu
4. Údolí u Lokte, Studie vodovodu, 07/2016 Ing. Neubauerová
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5. Kopie katastrální mapy
6. Prohlídka ulice Revoluční a osídlení obce Údolí
7. Rekonstrukce ul. Rooseveltova, ul. Tovární, ul. Revoluční k.ú. Loket Pragoprojekt, dokumentace
pro územní rozhodnutí 04/2010, vypracoval Pragoprojekt, a.s.

3.ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY
3.1. Gravitační kanalizace a vodovod Revoluční
Stavba představuje rekonstrukci a nový vodovod v ul. Revoluční o celkové délce cca 790 m
Gravitační kanalizace
555 m gravitační kanalizace
3 Čerpací stanice odpadních vod (ČSOV)
930 m výtlaku

3.2. Vodovod a gravitační kanalizace Údolí
Vodovod řady o celkové délce 3 255 m
PS SO 08 zrychlovací čerpací stanice vodovodu

3.3. Gravitační splašková, oddílná kanalizace sídla Údolí 3 490 m včetně 2x
křížení potoka Stoka, DN 250 mm
3.4. Tlaková kanalizace ulice Revoluční
Představuje hlavní řad, který je veden od konce ul. Revoluční ke křižovatce „T“ a dále místní
komunikací ke korytu Ohři, křížení protlaku koryta Ohře a bude v ulici Zahradní zaústěna do stávající
kanalizace. Tam bude dovedena do ČSOV v ul. Zahradní a vyčerpána do přítoku ČOV Loket.
Počet napojených domů 24

3.5. Tlaková kanalizace Údolí
Tlaková kanalizace sídla Údolí vede souběžně s trasou vodovodu. Celková délka 3 255m.
Celkem 3 490 m kanalizace
Počet napojených objektů: cca 64

4. POPIS STAVBY
4.1. Základní údaje
Stavba je rozdělena na část v ulici Revoluční a na část, která řeší vodovod a kanalizaci v sídle Údolí.
Ulice Revoluční
Délka vodovodu: 790 m
Délka gravitace: 555 m
Délka výtlaků: 930 m
Počet čerpacích stanic odpadních vod (ČSOV): 3
Údolí
Délka vodovodu:
3 255 m
Délka gravitační kanalizace: 3 490 m
Je předpokládáno, že součást stavby budou i veřejné části domovních přípojek. Důvodem bude
požadavek správce komunikace na celkové provedení opravy povrchu komunikace a následný zákaz
dalších zásahů do komunikace.
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4.2. Popis gravitační kanalizace ulice Revoluční
Rozsah stavby gravitační kanalizace vychází z projektu Pragoprojektu, a.s. Rozsah je doplněn o
odkanalizování i tří rodinných domů na pravém břehu potoka Stoka (gravitace, ČSOV, výtlak)
Gravitační kanalizace je vedena v ulici Revoluční, od mostku přes potok Stoka do čerpací stanice
splaškových vod 3 (ČSOV), která se nachází v blízkosti řeky Ohře. Do této ČSOV je vyveden výtlak
z činžovního domu, který leží u břehu Ohře. (ČSOV)
Výtlak z ČSOV 2, vedený po pravém břehu Stoky je zaústěn přímo do výtlaku od ČSOV 3. Výtlak
z ČSOV 3 je veden ke korytu potoka Stoka a dále podél břehu řeky Ohře k mostu, přes řeku Ohři. Ta
bude křížit po samostatné konstrukci a bude ukončena v nátokové šachtě ČOV Loket na levém břehu
Ohře.

4.3. Popis tlakové kanalizace Revoluční
Představuje hlavní řad, který je veden od konce ul. Revoluční v komunikaci II/209 ke křižovatce „T“
a dále místní komunikací ke korytu Ohři, křížení protlaku koryta Ohře a bude v ulici Zahradní
zaústěna do stávající kanalizace. Tam bude dovedena do ČSOV v ul. Zahradní a vyčerpána do přítoku
ČOV Loket.
Počet napojených domů 24
Tlaková kanalizace pro ulici Revoluční je navržena tak, aby bylo možné provedení domovní přípojky
pro každý objekt. Hlavní řad, který bude napojen na stávající kanalizaci v ulici Zahradní.
Pro propočet nákladů bude počítáno s tím, že jeho stavba bude prováděna v hloubkách do 1,5 m a
nebude dotčeno skalní podloží.

4.4. Popis vodovodu Revoluční
Vodovod v ulici Revoluční je navržen tak, aby bylo možné provedení domovní přípojky pro každý
objekt. Hlavní řad, který bude napojen na vodovodní přívod, který je veden v komunikaci od Starého
Sedla a který bude dále veden k sídlu Údolí, bude navržen do komunikace SÚS II/2019 v dimenzi DN
100 mm. Ostatní větve k Ohři a na pravý břeh potoka Stoka bude v DN 80 mm.
Pro propočet nákladů bude počítáno s tím, že jeho stavba bude prováděna v hloubkách do 1,5 m a
nebude dotčeno skalní podloží.

4.5. Gravitační oddílná, splašková kanalizace Údolí
Gravitační kanalizace Údolí se napojuje na gravitační kanalizaci na levém břehu potoka Stoka u
provozního areálu města Loket.
Po křížení vodoteče je kanalizace vedena komunikací II/209. Uložení kanalizace DN 250 mm bude
provedeno s krytím 1,5 ÷ 2,5 m. Páteřní stoka má délku 2 940 m. Na ní budou napojeny stoky bočních
ulic D, E, F, G, H, I, J o celkové délce 550 m, celkem 3 490 m.
Pro jednotlivé domy, které se nacházejí za korytem potoka Stoka, musí mít individuální řešení,
v krajním případě bude přípojka řešena tlakově. Při stavbě je nutno počítat s komplikovaným
geologickým podložím a skalními výchozy nebo bludnými kameny. Skalní podloží je tvořeno žulou.

4.6. Tlaková kanalizace Údolí
Tlaková kanalizace je rovněž vedena v komunikaci II/209, které tvoří páteř sídla Údolí. Délka
kanalizace 2 940 m a stoky bočních ulic D, E, F, G, H, I, J o celkové délce 550 m.
Jednotlivé domy – objekty budou připojeny přes tlakové přípojky.
Řešení odvedení splaškových vod je navrženo takto: Výstup z domu je standartní, gravitační
kanalizací. Ta je ukončena v jímce. Jímka je kruhová, má většinou průměr 1,0 m a hloubku cca 2,5 m
tak, aby akumulační objem činil cca 0,6 m3. Tím je zajištěna akumulace pro dobu, kdy by byla
přerušena dodávka elektrické energie.
Následně jsou vřetenovým čerpadlem vytlačeny splaškové vody do hlavního řadu.
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Předpoklad realizace a provozování
Součástí stavby, tlakové kanalizace bude hlavní řad a dále odbočka v takové délce, aby potrubí mohlo
být ukončeno mimo asfaltobetonovou část vozovky. Odbočka bude zaslepena a řad vyčištěn a
provedena tlaková zkouška a zkouška vodotěsnosti.
Na takto vyvedenou přípojku bude napojena tlaková část domovní přípojky k domu nebo
odkanalizovanému objektu. Každý dům nebo objekt má 1 kanalizační přípojku. Tlaková část bude
ukončena v čerpací jímce o průměru 1,0 m a využitelném objemu 0,6 m3.
Takto popsanou stavební část hradí majitel napojovaného domu. Technologii a napojení domovní
přípojky na čerpadlo zajistí provozovatel kanalizačního systému.
Napojení čerpadla na elektrický proud a přivedení kanalizace domu – objektu do jímky k čerpadlu
zajišťuje majitel objektu.
Jde o splaškovou kanalizace a do jímky není možné vpouštět dešťové vody.

4.7. Vodovod Údolí
Vodovod je veden v komunikaci II/209, které tvoří páteř sídla Údolí. Délka vodovodu činí 3 255 m
včetně vodovodů bočních ulic D, E, F, G, H, I, J.
Jednotlivé domy – objekty budou připojeny přes vodovodní přípojky.
Výpočet potřeby vody pro sídlo Údolí
Výhledový stav obyvatel: 150
Denní potřeba: 150 obyvatel x 120 l/osobu/den = 18m3/den = 1,5 m3/hod
Denní nerovnoměrnost: kd = 1,5
Qd = kd . Q24 = 1,5 . 1,5 = 2,25 m3/hod
Hodinové maximum: kh = 5,2
Qh = kh . Qd = 2,25 . 5,2 = 11,7 m3/hod = 3,25 ls-1
Vypočtené maximální množství vody 3,25 ls-1 převede potrubí DN 80 s rezervou i pro případnou
dodávku požární vody. DN 100 mm, která bude položena i v ulici Revoluční má dostatečnou kapacitu
i pro zásobování sídla Údolí.

4.7. Dešťová kanalizace
Studie neřeší dešťovou kanalizaci
Loket, ulice Revoluční, dešťová kanalizace (pouze pro informaci)Citujeme z dokumentace
Pragoprojektu, a.s. k územnímu řízení.Dešťová kanalizace bude uložena do otevřeného příkopu pod
chodník. Předpokládá se, že bude mít dvě větve. Horní, od p.p.č. 638/12 k p.p.č. 624/4, kde bude
sveden do koryta stoky. Délka cca 370 m. Dolní bude vedena od č.p. 358 (p.p.č. 593) ke křižovatce
„T“ a dále propustkem pod místní komunikací do koryta potoka Stoka. Délka 215 m. Důvodem
rozdělení je zmenšení odvodňovací plochy a tím i menší průměr potrubí. Součástí tohoto objektu jsou i
dva propustky pod komunikací v křižovatce 209 a pod místní komunikací p.p.č. 1028 a následně
dovedení vody otevřeným příkopem do koryta potoka Stoka (p.p.č. 582/1) v délce cca 70 m.
V ulici Revoluční jsou k odvedení dešťových vod využívány příkopy podél komunikace II/209, může
být využíváno i koryto potoka Stoka.
U nakládání s dešťovými vodami je nutno vzít v úvahu, že dle novely Vodního zákona 254/2001 sb.
k 1.1.2019. Citujeme novelu Vodního zákona, § 38:
Odpadní vody
(1) Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických
a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost
(složení nebo teplotu) a jejich směsi se srážkovými vodami, jakož i jiné vody z těchto staveb, zařízení
nebo dopravních prostředků odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních
vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody vznikající při provozování skládek a odkališť nebo během
následné péče o ně z odkališť, s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány pro vlastní potřebu
organizace, a vod, které odtékají do vod důlních.
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(2) Odpadní vody zneškodňované na komunální čistírně odpadních vod, kterou se rozumí
zařízení pro čištění městských odpadních vod vybavené technologií pro likvidaci splašků, musí svým
složením odpovídat platnému kanalizačnímu řádu.
(3) Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně jednotnou kanalizací10a), stává se
srážková voda vtokem do této kanalizace vodou odpadní.
(4) Vody z drenážních systémů odvodňovaných zemědělských pozemků, chladící vody užité na
plavidlech a pro vodní turbíny, u nichž došlo pouze ke zvýšení teploty, a nepoužité minerální vody z
přírodního léčivého zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody nejsou odpadními vodami podle
tohoto zákona. Odpadními vodami nejsou ani srážkové vody z pozemních komunikací, pokud je
znečištění těchto vod závadnými látkami řešeno technickými opatřeními podle vyhlášky, kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích21a).
(5) Zneškodňováním odpadních vod se pro účely tohoto zákona rozumí jejich vypouštění do
vod povrchových nebo podzemních nebo akumulace s jejich následným odvozem na čistírnu odpadních
vod podle odstavce 8. Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen
zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění.
Při stanovování těchto podmínek je vodoprávní úřad povinen přihlížet k nejlepším dostupným
technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod, kterými se rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší
stupeň vývoje použité technologie zneškodňování nebo čištění odpadních vod, vyvinuté v měřítku
umožňujícím její zavedení za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek a zároveň nejúčinnější
pro ochranu vod. Kdo vypouští důlní vody do vod povrchových nebo podzemních podle zákona o
ochraně a využití nerostného bohatství1a), může tak činit pouze způsobem a za podmínek, které stanoví
vodoprávní úřad.
(6) Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen v souladu s
rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění a výsledky
těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, příslušnému správci povodí a
pověřenému odbornému subjektu. Vodoprávní úřad tímto rozhodnutím stanoví místo a způsob měření
objemu a znečištění vypouštěných odpadních vod a četnost předkládání výsledků těchto měření.
Odběry a rozbory ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen
odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání (dále jen „oprávněná laboratoř“). Odborná
způsobilost pro rozbory odpadních vod a provádění odběrů vzorků se prokazuje osvědčením o
akreditaci vydaným podle zákona o technických požadavcích na výrobky 57), osvědčením o správné
činnosti laboratoře nebo autorizací k výkonu úředního měření podle zákona o metrologii58),
vztahující se na analytické stanovení relevantních ukazatelů a na odběr požadovaného typu vzorků
odpadních vod.
(7) Na toho, kdo zneškodňuje odpadní vody prostřednictvím vodního díla určeného pro čištění
odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel ohlášeného podle § 15a, jehož podstatnou
součástí je výrobek označovaný CE, se nevztahuje povinnost podle odstavce 6. Výčet a klasifikaci
výrobků označovaných CE včetně minimální účinnosti čištění pro kategorie výrobků označovaných CE
v procentech stanoví vláda nařízením.
(8) Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich
zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České
inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou
kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba
oprávněná podle živnostenského zákona23). Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje
odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje
odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum
odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou
odpadní vody zneškodněny.
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(9) Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod je zakázáno. Vypouštění odpadních
vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky (§ 39 odst. 3) z
jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení50), staveb pro rodinnou rekreaci51) nebo z
jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby52), vznikajících převážně jako produkt lidského
metabolismu a činností v domácnostech přes půdní vrstvy do vod podzemních, lze povolit jen
výjimečně na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí8) k jejich vlivu na jakost podzemních
vod, pokud není technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné jinými právními předpisy možné jejich
vypouštění do vod povrchových nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu. Maximální povolené
množství odpadních vod vypouštěné z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení
nesmí celkově přesáhnout 15 m3/den.
(10) Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních stanoví
vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty množství a koncentrace vypouštěného znečištění (emisní
limity) a objemu vypouštěných vod. Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových je
vázán ukazateli vyjadřujícími stav vody ve vodním toku, normami environmentální kvality, ukazateli a
hodnotami přípustného znečištění povrchových vod, ukazateli a nejvýše přípustnými hodnotami
ukazatelů znečištění odpadních vod (emisní standardy) stanovenými nařízením vlády a náležitostmi a
podmínkami povolení k vypouštění odpadních vod, včetně specifikací nejlepších dostupných
technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod a podmínek jejich použití, které stanoví vláda
nařízením a nejlepšími dostupnými technikami59) v oblasti zneškodňování odpadních vod. Při
povolování vypouštění odpadních vod do vod podzemních je vázán ukazateli vyjadřujícími stav
podzemní vody v příslušném útvaru podzemní vody, ukazateli a hodnotami přípustného znečištění
podzemních vod, ukazateli a přípustnými hodnotami znečištění odpadních vod a náležitostmi a
podmínkami povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, které stanoví vláda nařízením.
(11) Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
vodoprávní úřad
a) přihlíží k potřebě dosažení nebo zachování dobrého stavu povrchových nebo podzemních vod a na
vodu vázaných ekosystémů a
b) posuzuje možnosti omezování znečištění u jeho zdroje i omezování emisí do životního prostředí jako
celku a možnosti opětovného využívání odpadních vod.
(12) Vyžadují-li to cíle stanovené v příslušném plánu povodí nebo cíle ochrany vod či normy
environmentální kvality stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie, stanoví vodoprávní
úřad v povolení přísnější emisní limity, než jsou emisní limity stanovené podle odstavce 10, popřípadě
může stanovit další ukazatele a jejich emisní limity. Vodoprávním úřadem stanovené emisní limity
nesmí být přísnější než hodnoty dosažitelné při použití nejlepších dostupných technik v oblasti
zneškodňování odpadních vod59). Uvedený postup platí obdobně pro případy stanovení ukazatelů
znečištění a emisních standardů stanovených nařízením vlády podle § 31, 34 a 35.
(13) Vodoprávní úřad může při povolování vypouštění odpadních vod z průmyslových staveb a
zařízení uložit zneškodňování odpadních vod z jednotlivých dílčích výrob nebo chladících vod
odděleně od ostatních odpadních vod.
(14) Vodoprávní úřad může na základě žádosti znečišťovatele povolit ve výjimečných
případech na nezbytně nutnou dobu, zejména při uvádění čistírny odpadních vod do provozu, při
zkušebním provozu, nezbytných opravách či změnách zařízení ke zneškodňování odpadních vod a při
haváriích těchto zařízení a v případech, kdy odpadní vody budou do povrchových vod vypouštěny
řízeným způsobem, při současném stanovení dalších podmínek, které omezí možnost zhoršení jakosti
povrchových vod, vypouštění odpadních vod s přípustnými hodnotami ukazatelů znečištění odpadních
vod vyššími než hodnoty stanovené vládou nařízením podle odstavce 10 nebo podle § 31.
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(15) V pochybnostech o tom, zda se jedná o odpadní vody, rozhoduje vodoprávní úřad.
V sídle Údolí jsou dešťové vody svedeny do koryta potoka Stoka, který spolu se silnicí II/209 tvoří
podélnou osu sídlem.

5. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PŘÍPRAVU STAVBY
Stavba rekonstrukce vodovodu a jeho rozšíření v ulici revoluční a příprava systémového vodovodu
v sídle Údolí je nutno řešit v souladu s daným platným Návodním plánem povodí Labe a Plánem
dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (ustanovení § 24 a § 26 Vodního zákona).
Je třeba postupovat v duchu a cílů opatření OHL 207008 „Zásady čištění odpadních vod a
odkanalizování komunálních zdrojů“.
Potok Stoka a jeho povodí patří dle ID útvaru povrchových vod k OHL_0330 od pramene po ústí do
řeky Ohře, dílčí povodí Ohře, dolní Labe, typ vodního útvaru (VÚ) 1 – 3 – 1 – 2
Při návrhu likvidace odpadních vod je nutno postupovat podle listu opatření OHL207008 (bodové a
difúzní zdroje znečištění)
Přijaté řešení dle této „Studie“ bude sloužit i jako podklad pro případný návrh změny Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací na území Lokte (Revoluční, Údolí)

6. ZÁKLADNÍ ÚDAJE PROVOZOVÁNÍ
6.1. Gravitační kanalizace
Gravitační kanalizace v ulici Revoluční sestává z potrubí gravitace, revizními šachtami, třemi
čerpacími stanicemi odpadních vod (ČSOV) a třemi výtlaky. Provoz bude zajišťován podle
Provozního a Kanalizačního řádu. Kanalizace gravitační a výtlaku budou 1x za 5 let pročištěna včetně
šachet, čerpací stanice vyžadují pravidelnou týdenní kontrolu správné funkce.

6.2. Tlaková kanalizace
Tlaková kanalizace je pravidelně čištěna. K tomu účelu je vybavena čistícími vstupy, které jsou
osazeny v šachtách na konci jednotlivých úseků.
U tlakové kanalizace nutno podotknout správnou funkci domácích čerpacích stanic. Majitele
nemovitostí budou po instalaci čerpadla s měřením a regulací poučeni o správné funkci čerpací stanice
a budou povinni dodržovat. Obdrží telefonní číslo na provozovatele pro případ poruchy nebo
nefunkčnosti.

7. NÁKLADY STAVBY
Propočet nákladů je uveden v jednotlivých tabulkách. Je proveden zvlášť pro ulici Revoluční a zvlášť
pro sídlo Údolí.
Vodovod ulice Revoluční je ukončen na prvním břehu potoka Stoka u výrobních objektů. Propočet
nákladů je součtem ceny za potrubí (s výkopem a inženýrské činnosti) a z ceny povrchové úpravy dle
navržené šířky. Vodovod obsahuje 50 % opravy komunikace a kanalizace rovněž 50 %. U místní
komunikace se předpokládá oprava v celkové šíři 2,0 m u komunikace II/209 o celkové šíři 3,0 m, což
je předpokládaná polovina celkové šířky vozovky.
Propočet nákladů je uspořádán do tabulek takto:
Tabulka 1 Gravitační kanalizace Loket, Revoluční ulice
Tabulka 2 Vodovod Loket, Revoluční ulice (740 m rekonstrukce) + 50 m nový
Tabulka 3 Tlaková kanalizace Loket, ulice Revoluční
-Výtlak do kanalizace v ul. Zahradní
Tabulka 4 Gravitační kanalizace sídlo Údolí
Tabulka 5 Vodovod Údolí, otevřený výkop
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Tabulka 6 Tlaková kanalizace Údolí, otevřený výkop
Tabulka 7 Tlaková kanalizace a vodovod Revoluční ulice, vývrty
Tabulka 8 Tlaková kanalizace a vodovod sídlo Údolí, vývrty
Propočet nákladů provedení tlakové kanalizace a vodovodu protlaky (vývrty) v komunikaci SÚS.
Vychází z předpokladu provedení startovacích jam po cca 70 – 80 m o půdorysu 2 x 5 m a dále
z kompletní ceny za protlak (vývrt) a vtažení potrubí na částku 4 000,- Kč/m.
Tabulky 1-6 jsou v příloze dokumentace
Tabulka 7
Ulice Revoluční
565 m, 5 startovací jámy m2 ā 5 000,- Kč/ m2 =
740 m vývrt + vtažení potrubí vodovodu ā 4 000,- Kč/ m2 =
562 m vývrt + vtažení potrubí kanalizace ā 4 000,- Kč/ m2 =
Startovací jámy přípojek 24 ks ā 50 000,- =
Vodovod vývrty přípojek 24 ks x 5 m x 4 00,- Kč/m =
Kanalizace vývrty přípojek 24 ks x 5 m x 4 000,- Kč/m =
Celkem Revoluční

Tabulka 8
Sídlo Údolí
Vodovod, vývrty, vtažení potrubí 3 255 m ā 4 000,- Kč/ m2 =
Stavební jámy 42 ks ā 50 000,-Kč/ks
(společné i pro kanalizaci) =
Startovací jámy domovních přípojek 25 ks ā 50 000,- Kč
(společné i pro kanalizaci) =
Kanalizace, vývrt, vtažení potrubí 3 490 ā 4 000,- Kč =
5 startovacích jam ā 50 000,- =
Domovní přípojky vodovod 64 ks L = 3m x 4 000,-/m´=
Domovní přípojky kanalizace 41 ks L = 3m x 4 000,-/m´=
Zrychlovací čerpací stanice =
Celkem sídlo Údolí

250 000,- Kč
2 960 000,- Kč
2 020 000,- Kč
1 200 000,- Kč
480 000,- Kč
480 000,- Kč
7 390 000,- Kč

13 020 000,- Kč
2 100 000,- Kč
1 250 000,- Kč
13 960 000,- Kč
250 000,- Kč
768 000,- Kč
768 000,- Kč
1 000 000,- Kč
33 116 000,- Kč

Rekapitulace
I dle tabulek výpočtů investičních nákaldů, které jsou v příloze dokumentu
1. Ulice Revoluční, gravitační kanalizace
Pozn.: Vodovod je rekonstruován i na pravém břehu potoka Stoka v délce 235 m
1.1. Otevřený výkop
Vodovod:
7 443 750,- Kč
Gravitační kanalizace: 15 291 250,- Kč
Celkem:
22 735 000,- Kč
1.2. Otevřený výkop, tlaková kanalizace
Vodovod:
7 443 750,- Kč
Tlaková kanalizace:
7 966 250,- Kč
Celkem:
15 410 000,- Kč
1.3. Vodovod a kanalizace vývrty
Vývrty a protlaky celkem 7 390 000,- Kč
2. Sídlo Údolí
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2.1. Otevřený výkop gravitační kanalizace
Vodovod:
28 306 250,- Kč
Kanalizace:
34 998 750,- Kč
Celkem:
63 305 000,- Kč
2.2. Otevřený výkop tlaková kanalizace
Vodovod:
28 306 250,- Kč
Kanalizace:
29 276 250,- Kč
Celkem:
57 582 500,- Kč
3. Sídlo Údolí vývrty, protlaky, vtahování
Celkem vodovod a kanalizace 33 116 000,- Kč

7.1. Propočet projekční a inženýrské činnosti
Propočet je proveden dle sazebníku UNIKA rok vydání 2019, započitatelné náklady dle propočtů va
výše uvedených kapitolách. Použita tabulka 13, stupeň obtížnosti III., střed, liniová stavba.
Předpokládají se tyto úlohy:
1. Zabezpečení vstupních podkladů 4%
2. PD pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení 49%
3. Dokumentace pro provedení stavby 17%
4. Dokumentace skutečného provedení stavby 5%
5. Autorský dozor 3%
6. Inženýrská činnost při provádění stavby 20%
Celkem 98%

Propočet nákladů projekčních prací a inženýrské činnosti
Započitatelné
náklady
1.1. Revoluční
Gravitace + voda
1.2. Revoluční
Tlak + vodovod
1.3. Vývrt
Kanalizace
+
voda
2.1. Údolí
Gravitace + voda
2.2. Údolí
Tlak. kanalizace +
vodovod
2.3. Vývrt
Kanalizace
+
vodovod

22 735 000,-

UNIKA Celkem Ocenění projekčních a
v tis. Kč
inženýrských prací v tis.
Kč
1 600
1 568

15 410 000,-

1 200

1 176

7 390 000,-

800

780

63 305 000,-

3 600

3 530

57 582 500,-

3 200

2 940

33 116 000,-

2 200

2 156

7.2. Posudky a průzkum
Pro realizaci stavby bude nutno zajistit geologický průzkum v místech protlaků pro vodoteče a dále
v trase potrubí v Údolí.
Pro vyhotovení projektové dokumentace je nezbytný výškopis a polohopis s vložením hranic
pozemků.
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7.2. Dotčené pozemky dle jednotlivých variant
1.1 REVOLUČNÍ – GRAVITAČNÍ KANALIZACE A VODOVOD – DOTČENÉ
POZEMKY
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ LOKET: 1024, 535/2, 535/6, 535/5, 606, 610/3, 610/5, 610/1,
585/1, 581/2, 582/1, 582/2, 535/14, 1048/2, 1047, 577/16, 494, 488/2, 1049, 519/1, 585/1,
1028, 688/16, 688/20, 681/4, 629/3, 1023/10, 631/1, 635, 634
1.2 REVOLUČNÍ – TLAKOVÁ KANALIZACE A VODOVOD – DOTČENÉ
POZEMKY
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ LOKET: 634, 606, 585/1, 1028, 686/16, 688/1, 689, 690, 577/15,
243, 245/1, 1024, 535/6, 535/5, 610/3, 610/1, 581/2, 582/2, 606, 243, 245/1, 577/15
1.3 REVOLUČNÍ – VÝVRT KANALIZACE + VODA – DOTČENÉ POZEMKY
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ LOKET: 634, 606, 585/1, 1028, 686/16, 688/1, 689, 690, 577/15,
243, 245/1, 1024, 535/6, 535/5, 610/3, 610/1, 581/2, 582/2, 606, 243, 245/1, 577/15
2.1 ÚDOLÍ – GRAVITAČNÍ KANALIZACE A VODOVOD – DOTČENÉ POZEMKY
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ LOKET: 585/1, 606, 634, 635, 631/1, 1023/10, 629/3
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ÚDOLÍ U LOKTE: 415/1, 66/4, 692, 51/2, 679, 544, 536, 526/4,
538, 532/1, 535, 411/2, 411/1, 593, 584, 589/4, 582, 678
2.2 ÚDOLÍ – TLAKOVÁ KANALIZACE A VODOVOD – DOTČENÉ POZEMKY
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ LOKET: 585/1, 635, 631/1, 629/3, 1023/10, 634, 606
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ÚDOLÍ U LOKTE: 678, 582, 584, 589/4, 679, 593, 536, 526/4,
538, 532/1, 535, 411/2, 411/1, 692, 51/2, 415/1, 66/4, 544
2.3 ÚDOLÍ – VÝVRT KANALIZACE + VODA – DOTČENÉ POZEMKY
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ LOKET: 585/1, 635, 631/1, 629/3, 1023/10, 634, 606
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ÚDOLÍ U LOKTE: 678, 582, 584, 589/4, 679, 593, 536, 526/4,
538, 532/1, 535, 411/2, 411/1, 692, 51/2, 415/1, 66/4, 544

9. ZÁVĚR
Odvedení splaškových vod z ulice Revoluční i ze sídla Údolí je možné gravitačně i tlakově.
Dle zvolené varianty doporučujeme upravit návrh Územního plánu i Plán rozvoje vodovodů a
kanalizací. Do nákladů stavby se zásadním podílem promítá použití vedení vodovodu a kanalizace
v komunikaci II/209 ve správě Správy a údržby silnic Karlovarského kraje a požadavek na opravu
50% šíře vozovky, do Studie jsou započteny celkem k opravě 3,0 m.
Z tohoto důvodu jsme provedli návrh a propočet realizace liniové stavby vodovodu a kanalizace
vývrty. Zásahy do komunikace by se omezily na startovací jámy. K propočtu nákladů jsme použili
DÚR od Pragoprojektu, a.s., kdy byly specifikovány náklady na realizaci stavby.
Při plánování stavby vodovodů je nutno vycházet z dokumentu, který je ve Studii zmiňován. Jde o
Návodní plán povodí Labe a Plán dílčího povodí Ohře dle §24 a §26 Vodního zákona, který obsahuje
list hodnocení útvaru povrchových vod potoka Stoka od pramene po ústí do Ohře (OHL_0330).
V tomto listu je specifikován cíl opatření OHL 20 7008 „Zásady čištění odpadních vod a
odkanalizování komunálních zdrojů“. Dle těchto zásad je třeba postupovat tak, aby mohl být záměr
souhlasně projednán se správcem povodí.
Dle hodnocení investičních nákladů bychom doporučili vodovod i tlakovou kanalizaci realizovat
technologií podélných vývrtů.

Vypracoval
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