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1. Účel akce: 

Dokumentace pro vydání stavebního povolení, v rámci stavebních úprav objektu Obecní-
ho úřadu č.p. 80 v obci Librantice, řeší provedení rozvodů zdravotní techniky. 

Dokumentace stavby byla vypracována na základě stavebních výkresů vypracovaných 
projektantem – Radkem Jezberou a doměřením na místě a dle požadavků investora, platných no-
rem a předpisů. 

 

2. Situační řešení: 

2.1 Vodovod: 

2.1.1 Vodovodní přípojka: 

Pro objekt č.p. 80 je provedena stávající vodovodní přípojka, která bude zachována.  

2.1.2 Vnitřní vodovod: 

Vodovodní potrubí studené vody bude nově napojeno od rušeného umyvadla a vedeno 
v podlaze ke kombinovanému kotli a k jednotlivým zařizovacím předmětům.  

Příprava teplé užitkové vody pro bude zajištěna pomocí plynového kombinovaného kon-
denzačního kotle. Rozvod teplé vody bude veden v souběhu s rozvodem studené vody. 

Jako materiálu pro napojení na rozvod studené vody bude použito polypropylenových 
trubek PPR. U potrubí PPR je značen vnější průměr a je použito trubek PPR pro jmenovitý tlak 
1,0 MPa. Rozvod vody je sestaven z trubek PPR, tvarovek PPR a mosazných DG přechodek. Po-
trubí studené vody vedené volně po stěnách bude opatřeno min. izolací MIRELON PRO tl. 25 
mm a potrubí studené vody vedené ve zdech bude opatřeno izolací MIRELON PRO tl.13 mm. 

Tlaková zkouška vodovodu bude provedena dle ČSN 73 6660. 

 

2.2 Venkovní kanalizace: 

2.2.1 Splašková kanalizace: 

Odvedení splaškových vod z objektu č.p. 80 je řešeno kanalizačním svodem PVC DN 
160, tento bude napojen do nové ČOV, viz. samostatná PD. 

 

2.2.2 Dešťová kanalizace: 

Dešťové vody z objektu č.p.80 jsou odváděny stávajícími dešťovými svody ve stávajícím 
rozsahu.  

 

2.2.3 Vnitřní kanalizace: 

Splaškové vody od jednotlivých zařizovacích předmětů budou svedeny novodurovým 
připojovacím potrubím do odpadního PVC hrdlového potrubí.  

Veškeré odpadní potrubí bude opatřeno čistícím kusem cca 1,0 m nad podlahou.  

Kanalizační stoupačka č.1 bude odvětrána nad střechu ventilační hlavicí HL 810. Venti-
lační hlavice musí být osazena minimálně 1,0m nad a 3,0m vedle střešního okna. 

Odvod od přepadů pojistných ventilů a odvod kondenzátu bude napojen na kanalizaci 
přes suchou zápachovou uzávěrku DN40. 
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 Potrubí vnitřní kanalizace pro připojovací, odpadní a svodné potrubí je navrženo z plas-
tových trub a tvarovek. 

Zkouška těsnosti kanalizace bude provedena dle ČSN 75 6760. 

 

3. Výpočet potřeby vody a množství splaškových vod : 

3.1 Výpočet potřeby vody:   
Výpočet potřeby vody:  (příloha č.12 k vyhlášce č.120/2011 sb.) 
 

Počet osob v objektu bude beze změny, z tohoto důvodu nedojde k navýšení stávající po-
třeby vody. 
 

3.2 Výpočet množství splaškových vod: 
(dle ČSN 75 6760, EN 12056) 
Bilance odpadních vod: 

Počet osob v objektu bude beze změny, z tohoto důvodu nedojde k navýšení stávajícího 
množství splaškových vod. Výpočet stávajících viz. PD ČOV. 
 

3.3 Dešťové vody: 
 Plocha střech se nenavyšuje, množství dešťových vod zůstane stávající. 
 

4. Zařizovací předměty: 

V projektu jsou navrženy veškeré zařizovací předměty běžných typů - diturvitové bílé 
barvy, sprchový kout akrylátový. Umyvadla budou opatřena krytem na sifon. Baterie nad umy-
vadla, dřezy a vany budou osazeny stojánkové nebo nástěnné pákové.  

Pro napouštění pračky v koupelně a systému ÚT budou osazeny výtokové ventily T 212-
15.  

Přesné typy jednotlivých zařizovacích předmětů budou upřesněny podle požadavku 
investora !!! 

 

5. Požadavky na ostatní profese: 

- vodivé pospojení vodovodních baterií a výtoků, kovových zařizovacích předmětů 

- pomocné stavební práce spojené s novými rozvody kanalizace a vodovodu (vysekání drážek  
pro kanalizaci a vodovod a jejich zazdění, provedení průrazů skrz stěny, stropy a střechu včetně 
začištění, zemní práce) 
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6. Závěr: 

a) Pro vytyčení stávajícího podzemního vedení na staveništi i dočasně zabraných ploch je pod-
kladem situace stavby v měřítku 1:250. 

b) Investor uvědomí projektanta o případných změnách stavu v dosavadních podzemních vede-
ních oproti stavu dokumentovaném v předaných podkladech. 

c) Dodavatel stavby oznámí investorovi jakoukoli pochybnost o poloze vedení na staveništi a 
požádá o jeho vytyčení. 

d) Stavba nesmí být zahájena, dokud investor nezajistí vytyčení podzemních vedení přímo v te-
rénu. Trasy stávajících podzemních vedení jsou zakresleny informativně. 

e) Souběhy vedení a křížení podzemních inženýrských sítí musí být dodrženy dle ČSN 73 6005. 

f) Stavebně-montážní práce mohou vykonávat pouze pracovníci, kteří mají k těmto pracem pří-
slušné oprávnění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Dvoře Králové nad Labem, leden 2019                                  Vypracoval: Martin Fejk 


