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1. Identifika�né údaje 

 
Názov stavby: Ve�ký Biel – kanalizácia, Kostolná ul., Po�ovnícka ul. 
Stupe�:     Dokumentácia pre realizáciu stavby 
Kraj:     Bratislavský 
Okres:    Senec 
Katastrálne územie: Ve�ký Biel 
Investor:          Obecný úrad Ve�ký Biel, Železni�ná 76, 900 24 Ve�ký Biel 
Projektant:              HYDROTEAM, spol. s r.o. 
Sídlo:         Poto�ná 377/37, 900 84 Báho� 
Ateliér:        Strojnícka 61/A, 821 05 Bratislava 2 
Telefón:         +421 244 458 501 
Email:         hydroteam@hydroteam.sk  
Charakter stavby:    líniová stavba 
 

2. Zoznam podkladov 

a) Geodetický elaborát, vypracoval PEER & RICHTER, Bratislava 04/1995, 02/1999, 
b) Podrobný geologický prieskum, vypracoval GEOHYCO a.s., Bratislava, 05/1995, 
c) Podrobný geologický prieskum, vypracoval FATUL-GEO, Sabinovská 11, Bratislava 

03/1999 
d) Realiza�ná dokumentácia Ve�ký Biel – kanalizácia a �OV, vypracoval Hydroteam, 

04/1999 
e) Platné zákony, vyhlášky a normy: 

- Zákon �.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady �. 
372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov (vodný zákon). 

- Zákon �. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene 
a doplnení zákona �. 442/2002 Z. z. o regulácii v sie�ových odvetviach, v znení 
neskorších predpisov. 

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky �. 453/2000 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR �. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu 
a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií. 

- STN 01 3463 Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy kanalizácie (12.1984). 
- STN EN ISO 4067-6 (01 3450) Technické výkresy. Vonkajšie rozvody. 6. �as�: 

Grafické symboly pre vodovody a kanalizácie (12/1997). 
- STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia (1986), Zmena a (1991), Zmena 

2 (1999). 
- STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia (1985), zmeny 1 až 6.  
- STN EN 752 (75 6100) Stokové siete a systémy kanaliza�ných potrubí mimo budov 

(10/2008). 
- STN EN 476 (73 6735) Všeobecné požiadavky na sú�asti gravita�ných systémov 

kanaliza�ných potrubí a stôk (5/1999). 
- STN 75 6101 Stokové siete a kanaliza�né prípojky (11/2002). 
- STN 75 6230: Kanaliza�né podchody pod dráhou a pozemnou komunikáciou (1987) 
- STN EN 1610 (75 6910) Stavba a skúšanie kanaliza�ných potrubí s stôk (12/1999).  
 

3. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku 

 
Ú�elom navrhovanej stavby „Ve�ký Biel – kanalizácia, Kostolná ul., Po�ovnícka ul.“ je 
spo�ahlivé odvedenie splaškovej odpadovej vody od producentov v záujmovom území 
stavby. Záujmové územie stavby je Kostolná a Po�ovnícka ulica vo Ve�kom Bieli, kde v 
sú�asnosti nie je vybudovaná verejná splašková kanalizácia.  
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Navrhované kapacity stavby: 
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* uvažuje sa od stoky po hranicu pozemku, oplotenie 
 
Výpo�et množstva odpadových vôd pod�a prílohy �.1 k vyhláške �.684/2006 

1 2 3 4 5 6 7 8 
q Qpd khmax Qmaxh Qnávrhové DN Zbera� Po�et 

obyvate�ov l.ob-1.d-1 l.s-1 m3.d-1 - l.s-1 l.s-1 mm 
B-2 108 135 0,17 14,58 4,4 0,748 1,496 300 
C  180 135 0,28 24,30 4,4 1,232 2,464 300 
C - bytovky 96 145 0,16 13,92 5,9 0,944 1,888 300 
C-1 40 135 0,06 5,40 6,7 0,402 0,804 300 
C-2 56 135 0,09 7,56 6,3 0,567 1,134 300 
OB�IANSKA VYBAVENOS� 
Zdravotné stredisko 20 40 0,01 0,80 7,2 0,072 0,144 300 
 
Vysvetlivky: 
�íslo Názov Jednotka Popis                   
1 Lokalita   Názov lokality. 
2 Po�et obyvate�ov   Po�et  obyvate�ov. 

3 q l.ob-1.d-1 

Špecifické množstvo splaškovej vody. 
Pod�a prílohy �.1 k vyhláške �.684/2006, odstavec A.1.1.1. 
Byt s lokálnym ohrevom teplej vody a va�ovým kúpe�om:    
qbf =  135 l.osoba-1.de�-1 

Byt s ústredným vykurovaním:    
qbf =  145 l.osoba-1.de�-1 
Priemerný denný prietok splaškovej vody.    

  Po�et obyvate�ov x q     l.s-1 

Qpd = 
     24 x 60 x 60            

4 Qpd 

m3.d-1 Qpd =  (Po�et obyvate�ov x qbf)/1000   

5 khmax  - 

Sú�inite� maximálnej hodinovej nerovnomernosti. 
Pod�a tabu�ky �. 1 normy STN 75 6101: 
- po�et pripojených obyvate�ov od 0 do 30:       khmax = 7,2  
- po�et pripojených obyvate�ov od 41 do 50:     khmax = 6,7 
- po�et pripojených obyvate�ov od 51 do 75:     khmax = 6,3 
- po�et pripojených obyvate�ov od 76 do 100:   khmax = 5,9  
- po�et pripojených obyvate�ov od 101 do 300: khmax = 4,4  
Maximálny hodinový prietok splaškovej vody.   6 Qmaxh l.s-1 

Qmh = Qpdx khmax              
Návrhový prietok splaškovej vody.    7 Qnávrhové l.s-1 

Qnávrhové = Qmh x 2              

8 DN mm  
Navrhovaný profil kanaliza�ného potrubia. 
Pre kanaliza�né potrubie DN300 je minimálny sklon 5,0 ‰,  
pri k = 6,0 mm je Qkapacitný = 54,9 l.s-1 
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4.�lenenie stavby na stavebné objekty 

SO 01 Splašková kanalizácia 
SO 02 �erpacia stanica 
SO 03 NN prípojka k �S 
 
 

5. Vecné a �asové väzby stavby na okolie a súvisiace investície 

Hlavnými objektami stavby sú kanaliza�né potrubia (gravita�né a výtla�né), �erpacia stanica 
odpadových vôd a NN prípojka k �erpacej stanici. 
Vecnými väzbami stavby je vz�ah navrhovaných objektov k jestvujúcim objektom 
a inžinierskym sie�am v záujmovom území: 
- k miestnym komunikáciám,  
- k verejnému vodovodu obce Ve�ký Biel, 
- k verejnej kanalizácii obce Ve�ký Biel, 
- k plynovodu STL DN80, DN100, 
- k nadzemnému telekomunika�nému vedeniu Slovak Telekom, a.s., 
- k silovému vedeniu (osvetlenie) 
- k silovému podzemnému NN vedeniu, 
- ku kultúrnej pamiatke: kostol Povýšenia Svätého Kríža z 18. stor., 
- k rodinným domom a objektom ob�ianskej vybavenosti. 
 
Napojenie stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia územia:  
�erpacia stanica bude napojená na existujúcu rozvodnú sie� obce Ve�ký Biel navrhovanou 
NN prípojkou.  ��
K navrhovanej �S nebude potrebné budova� príjazdovú komunikáciu, pretože bude osadená 
pri jestvujúcej komunikácií.  
Výtla�né potrubie „V“ bude napojené na jestvujúce kanaliza�né potrubie v jestvúcej šachte 
na križovatke ulíc Po�ovnícka a Cintorínska.  
Výstavba objektov stavby si nevyžiada žiadne iné súvisiace investície.  
 

6. Termín za�atia a ukon�enia stavby, lehota výstavby 

Termín zahájenia stavby:  
Termin ukon�enia stavby:  
Presný termín za�atia a ukon�enia výstavby tohto projektu bude ur�ený investorom na 
základe jeho finan�ných a �asových možností. 
 

7. Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní �astí stavby do prevádzky 

Predpokladom uvedenia navrhovanej �erpacej stanice do prevádzky je vybudovanie 
gravita�ných potrubí a výtla�ného potrubia v obci Ve�ký Biel.  
 

8. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vz�ahu k dokon�eniu a kolaudácii stavby 

Ku komplexným skúškam sa pristúpi po úspešnom vykonaní tlakovej skúšky na 
vybudovanom výtla�nom potrubí a skúšok vodotesnosti na kanaliza�ných potrubiach. 
V rámci komplexných skúšok budú vykonané skúšky na všetkých objektoch vybudovaných 
v rámci predmetnej stavby. 
Po ukon�ení komplexných skúšok sa doporu�uje plynulo prejs� do trvalej prevádzky na 
všetkých objektoch a zariadeniach stavby. Skúšobná prevádzka sa pre dané stavebné 
objekty nevyžaduje. 
O súhlas s prechodom komplexných skúšok do skúšobnej prevádzky je potrebné požiada� 
príslušný vodohospodársky orgán. 
Všetky skúšky budú realizované za prítomnosti zástupcu prevádzky. 
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9. Podzemné a nadzemné vedenia 

V záujmovom území sa nachádzajú nasledovné podzemné vedenia:  vodovod, plynovod, 
podzemné el. vedenia a nadzemné el. vedenia. Vedenia sú zakreslené orienta�ne. 
Pred zahájením stavebných prác je potrebné všetkých majite�ov sietí požiada� o presné 
vytý�enie a prípadné kolízie s navrhovanou trasou kanalizácie rieši� priamo v teréne. 
 
 
 
 
Napísala: Ing. Hanúsková Adriana 
Bratislava, 10/2017 
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Charakteristika územia stavby 

1.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, údaje o existujúcich objektoch, 
prevádzkach, rozvodoch a zariadeniach (pozemných, nadzemných, podzemných), 
existujúcej zeleni, ochranných pásmach, nárokoch na záber po�nohospodárskeho 
a lesného pôdneho fondu, chránených územiach, objektoch a porastoch. 

Stavenisko je pod�a § 43i, zákona �. 50/1976 Zb. priestor, ktorý je po�as uskuto��ovania 
stavby ur�ený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na usklad�ovanie stavebných 
výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskuto��ovanie stavby a na 
umiestnenie zariadenia staveniska; zah��a stavebný pozemok, prípadne v ur�enom rozsahu aj 
iné pozemky alebo ich �asti. 
Záujmové územie stavby sa nachádza v intraviláne obce Ve�ký Biel, na Kostolnej ulici 
a Po�ovníckej ulici, ktoré sú charakterizované individuálnou výstavbou, pri�om trasa 
navrhovanej kanalizácie je vedená v miestnej komunikácií – asfaltovej ceste. K trvalému záberu 
pôdy nedôjde.  
Na navrhovanej trase kanalizácie  sa  nachádzajú  vedenia - plynovod, vodovod, oznamovacie 
káble, elektrické káble a vedenia. Podzemné vedenia sú zakreslené len orienta�ne. 
Pred   zahájením   stavebných   prác   je   potrebné   všetkých majite�ov sietí požiada� o ich 
presné vytý�enie a prípadné kolízie s navrhovanou trasou kanalizácie rieši� priamo v teréne. 
Nadmorská výška záujmového územia je v rozsahu 129,10 – 132,13 m n.m. 
 
a) Existujúce objekty, prevádzky, rozvody a zariadenia (pozemné, nadzemné, podzemné) 

v projektovom území 

V záujmovom území sa pod�a polohopisného a výškopisného zamerania záujmového územia 
a obhliadky sa nachádzajú: 

- miestna komunikácia 
- verejný vodovod 
- verejná kanalizácia 
- plynovod 
- nadzemné telekomunika�né vedenie Slovak Telekom, a. s. 
- silové vedenie (osvetlenie) 
- silové podzemné NN vedenie 
- kultúrna pamiatka: kostol Povýšenia Svätého Kríža z 18. stor. 
 
b) Ochranné pásma 

Ochranné pásma sú legislatívne vymedzené zóny – oblasti, za ú�elom ochrany jednotlivých 
historických pamiatok, prírodných a technických prvkov, alebo ich okolia pred negatívnymi 
ú�inkami.  Výstavbou ani prevádzkou navrhovanej stavby nebudú dotknuté ochranné pásma 
nehnute�ných kultúrnych pamiatok, pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón, chráneného 
územia prírody, ochranné pásmo povrchových a podzemných zdrojov vody. V stavbou 
dotknutej oblasti sa nenachádzajú chránené stromy.  
 
Stavba zasahuje do nasledovných ochranných pásiem: 

Ochranné pásmo verejných vodovodov a verejných kanalizácií vymedzuje zákon �. 394/2009 Z. 
z., ktorým sa dop��a zákon �. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
a o zmene a doplnení zákona �. 276/2001 Z. z. o regulácii v sie�ových odvetviach. 
K bezprostrednej ochrane verejných vodovodov pred poškodením a na zabezpe�enie ich 
prevádzkyschopnosti sa vymedzuje pásmo ochrany verejného vodovodu, ktorým sa rozumie 
priestor v bezprostrednej blízkosti verejného vodovodu. Pásma ochrany sú vymedzené v § 19, 
odstavec 2, najmenšou vodorovnou vzdialenos�ou od vonkajšieho pôdorysného okraja 
vodovodného alebo kanaliza�ného potrubia na obidve strany a to 1,5 m pri verejnom vodovode 
do priemeru 500 mm. 
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Navrhovaný kanaliza�ný zbera� bude napojený na jestvujúcu kanalizáciu PVC – DN300. 
Samotná trasa nového zbera�a bude zasahova� do ochranného pásma verejnej kanalizácie na 
Obchodnej ulici, na ktorú sa napája v jest. kanaliza�nej šachte. Trasa navrhovanej kanalizácie 
ide v súbehu s verejným vodovodom. 

 
Ochranné pásma elektrických vedení a zariadení vymedzuje §43 zákona �. 251/2012 Z.z. 
o energetike a zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
(1) Na ochranu zariadení elektriza�nej sústavy sa zria�ujú ochranné pásma. Ochranné pásmo 

je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je ur�ený na zabezpe�enie 
spo�ahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpe�enie ochrany života a na zabezpe�enie 
ochrany života a zdravia osôb a majetku.  
 

(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými 
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie 
od krajného vodi�a. Vzdialenos� obidvoch rovín od krajných vodi�ov je pri napätí 
a) od 1 kV do 35 kV vrátane 

1. pre vodi�e bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m, 
2. pre vodi�e so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m, 
3. pre zavesené káblové vedenie 1 m, 

b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m, 
c) od 110 kv do 220 kV vrátane 20 m, 
d) od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m, 
e) nad 400 kV 35 m. 

 
(3) Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 

2 m od krajného vodi�a na každú stranu. 
 
(4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým 

vedením je zakázané: 
a) Zria�ova� stavby, konštrukcie a skládky, 
b) Vysádza� a pestova� trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, 
c) Vysádza� a pestova� trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m 

od krajného vodi�a vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou, 
d) Usklad�ova� �ahko hor�avé alebo výbušné látky, 
e) Vykonáva� �innosti ohrozujúce bezpe�nos� osôb a majetku, 
f) Vykonáva� �innosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpe�nos� a spo�ahlivos� 

prevádzky sústavy. 
 
(7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými 

rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej 
kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenos� je 
a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regula�nej a zabezpe�ovacej 

techniky, 
b) 3 m pri napätí nad 110 kV. 

 
(9) Ochranné pásmo elektrickej stanice 

c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu 
elektrickej stanice, pri�om musí by� zabezpe�ený prístup do elektrickej stanice na 
výmenu technologických zariadení. 

 
(11) V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení uvedených v odsekoch 2, 4, 7 až 9 je 
osoba, ktorá zria�uje stavby alebo vykonáva �innos�, ktorou sa môže priblíži� k elektrickým 
zariadeniam povinná vopred oznámi� túto �innos� prevádzkovate�ovi prenosovej sústavy, 
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prevádzkovate�ovi distribu�nej sústavy a vlastníkovi priameho vedenia a dodržiava� nimi ur�ené 
podmienky. 
 
(14) Zria�ova� stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia možno iba po 
predchádzajúcom súhlase prevádzkovate�a sústavy. Súhlas prevádzkovate�a sústavy na 
zriadenie stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia je dokladom pre územné 
konanie a stavebné konanie. 
 
(15) Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a �innosti vykonané 
v ochrannom pásme je povinný odstráni� na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal 
alebo dal vykona�. 
 
Trasa navrhovanej kanalizácie ide v súbehu s elektrickým vedením. 
 
Ochranné pásmo telekomunikácií vymedzuje §68 zákona �. 247/2015 Z. z. o elektronických 
komunikáciách, zárove� je potrebné dodrža� ustanovenia §65 o ochrane proti rušeniu. 
Ochranné pásmo vedenia je široké 0,5 m od osi jeho trasy a prebieha po celej d�žke jeho trasy. 
H�bka a výška ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie 
a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie. 

Trasa navrhovanej kanalizácie ide v súbehu s telekomunika�ným vedením. 
 

Ochranné pásma plynárenských zariadení vymedzuje § 56 zákona �. 251/2012 Z. z. o 
energetike. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo 
plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenos�ou od osi priameho plynovodu 
alebo od pôdorysu technologickej �asti plynárenského zariadenia meraný kolmo os plynovodu 
alebo na hranu pôdorysu technologickej �asti plynárenského zariadenia. Vzdialenos� na každú 
stranu na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej �asti plynárenského 
zariadenia je: 
4 m pre plynovod s menovitou svetlos�ou do 200 mm, 
8 m pre plynovod s menovitou svetlos�ou od 201 mm do 500 mm, 
12 m pre plynovod s menovitou svetlos�ou od 501 mm do 700 mm, 
50 m pre plynovod s menovitou svetlos�ou nad 700 mm, 
1 m pre plynovod, ktorými sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným 
tlakom  nižším ako 0,4 MPa, 
8 m pre technologické objekty (regula�né stanice, filtra�né stanice, armatúrne uzly, zariadenia 
protikoróznej ochrany a telekomunika�né zariadenia). 
 
Trasa navrhovanej kanalizácie ide v súbehu s plynovodom. 
 
c) Chránené územia 
  
V záujmovom území na Kostolnej ulici je potrebné rešpektova� vymedzené kultúrno historickú 
pamiatku – kostol Povýšenia Svätého Kríža z 18. storo�ia. 
 
 
d) Nároky na záber po�nohospodárskeho a lesného pôdneho fondu 

Výstavba bude prebieha� v miestnej komunikácií na Kostolnej a Po�ovníckej ulici. K záberu 
po�nohospodárskeho ani lesného fondu nedôjde. 

 

e) Požiadavky na demolácie 

Pre výstavbu nie je potrebné asanova� žiadne objekty.  
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f) Výrub narastenej zelene 

Po�as výstavby dôjde k výrubu drevín v nutnom rozsahu.  

Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) sa v zmysle § 47 ods. 3 zákona �. 
198/2014 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa vyžaduje súhlas vlastníka alebo správcu.  

Po�as výstavby kanalizácie je potrebné zabezpe�i�, aby neboli poškodzované dreviny v súlade 
§ 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame 
vykona� citlivo  - ru�ne a dodržiava� primeranú ochrannú vzdialenos� od päty kme�a drevín. 
Poškodené dreviny je potrebné ošetri� a výkopy v blízkosti kore�ového systému �o najskôr 
zasypa�.  
 
1.2. Geologické, inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery v území 

 
Pre obec Ve�ký Biel bol vypracovaný: 

• Podrobný geologický prieskum, vypracoval GEOHYCO a.s., Bratislava, 05/1995, 
• Podrobný geologický prieskum, vypracoval FATUL-GEO, Sabinovská 11, Bratislava 

03/1999 
 

Na Kostolnej ulici bola odv�taná sonda S-14.       

 
Predpokladaná trieda �ažite�nosti zemín v predmetnej lokalite je nasledovná: 

Vrt S-14 
130,22 m n.m. 

zloženie 
trieda 

�ažite�nosti 
zeminy 

0,00 – 0,70 Hlina �ierna s úlomkami tehiel - navážka 2 

0,70 – 3,00 íl pies�itý, žltý až hnedý   F4-CS 3 

3,00 – 4,00 íl pies�itý, žltý až zelenohnedý  F4-CS 3 

 
Hladina podzemnej vody – nenarazená. 

  
 Pri zara�ovaní zemín do tried �ažite�nosti chceme upozorni� na �l. 68 STN 73 3050.  V tomto 

�lánku sa uvádza, že pri rozkopávkach sa horniny zatrie�ujú do tried �ažite�nosti pod�a 
skuto�ného stavu v �ase vykonávania zemných prác. 
 
Nako�ko inžinierske siete v situatívnom návrhu sú zakreslené len orienta�ne, je nevyhnutné 
pred za�atím výkopových prác jestvujúce podzemné vedenia vytý�i�, prie�nymi sondami overi� 
ich h�bku najmä v miestach križovania! Bez vytý�enia všetkých podzemných vedení nie je 
možné za�a� s výkopovými prácami. 
 

1.3. Vykonané prieskumy  

- Geodetický elaborát, vypracoval PEER & RICHTER, Bratislava 04/1995, 02/1999, 
- Podrobný geologický prieskum, vypracoval GEOHYCO a.s., Bratislava, 05/1995, 
- Podrobný geologický prieskum, vypracoval FATUL-GEO, Sabinovská 11, Bratislava 

03/1999 
- Realiza�ná dokumentácia Ve�ký Biel – kanalizácia a �OV, vypracoval Hydroteam, 04/1999 
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1.4. Príprava na výstavbu 

Ako podklad k spracovaniu dokumentácie pre realizáciu stavby bola vypracovaná geodetická 
dokumentácia, kde sú�as�ou polohopisu a výškopisu je aj zákres jestvujúcich inžinierskych 
sietí. Zamerali sa nadzemné objekty podzemných vedení: ozna�ovacie st�piky, elektrické st�py, 
kanaliza�né šachty, vodovodné uzávery a hydranty, at�.. V záujmovom území sa pod�a 
polohopisného a výškopisného zamerania, obhliadky územia a vyjadrenia správcov sietí, 
nachádzajú: 
- miestna komunikácia 
- verejný vodovod 
- verejná kanalizácia 
- plynovod 
- nadzemné telekomunika�né vedenie Slovak Telekom, a. s. 
- silové vedenie (osvetlenie) 
- silové podzemné NN vedenie 
- kultúrna pamiatka: kostol Povýšenia Svätého Kríža z 18. stor. 
 

Je nevyhnutné h�bku všetkých podzemných vedení pred za�atím výkopových prác overi�, najmä 
v miestach križovania! Bez vytý�enia všetkých podzemných vedení nie je možné za�a� s 
výkopovými prácami. V mieste križovania podzemných vedení bude použitý ru�ný výkop. 

Pre výstavbu kanalizácie nie je potrebné asanova� žiadne objekty. Po�as výstavby domových 
kanaliza�ných prípojok pozd�ž miestnej komunikácie môže dôjs� v nevyhnutnom prípade k 
výrubu stromov. Potrubie bude ukladané v otvorenej ryhe, situované vo vozovke. 

 
1. Stavebno-technické riešenie stavby 

 

1.1. Zdôvodnenie stavebno-technického riešenia stavby 

V sú�asnosti sa v záujmovom území – na Kostolnej a Po�ovníckej ulici nenachádza verejná 
kanalizácia. Odkanalizovanie splaškových vôd je riešené lokálne, formou odvádzania 
splaškových vôd do žúmp. Žumpy nie sú v najlepšom stave, dochádza k únikom do pôdy a 
spodnej vody.  
 
Z uvedeného dôvodu  je  potrebné rieši�  jestvujúci  stav  vybudovaním splaškovej  kanalizácie. 
 
Navrhované kapacity stavby: 
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1.1.1. SO 01 Splašková kanalizácia 
 
Projekt  rieši  odkanalizovanie  ulíc Kostolná a Po�ovnícka  vybudovaním  splaškovej 
kanalizácie z PP kanaliza�ných rúr profilu DN 300. Terén v záujmovom území nedovo�uje 
dovies� všetky splaškové odpadové vody gravita�ne, preto je potrebné na sieti vybudova� 
pre�erpávaciu stanicu. 
 
Splašková voda z Kostolnej ulice – z �asti od kostola bude gravita�ne odvedená do jestvujúcej 
kanalizácie na križovatke troch ulíc: Kostolnej, Obchodnej a Seneckej, navrhovaným zbera�om  
„B-2“ PP DN300 – SN10. 
 
Vzh�adom na rovinatý terén na Po�ovníckej ulici je potrebné umiestnenie �erpacej stanice. Táto 
�S bude osadená na parkovisku pred zdravotným strediskom Ve�ký Biel. Do �erpacej stanice 
sa bude akumulova� splašková voda z hornej �asti Kostolnej ulice a celej Po�ovníckej ulice 
navrhovanými zbera�mi  „C“, „C-1“ a „C-2“ PP DN300 – SN10 a následne bude vytlá�aná do 
jestvujúcej kanalizácie na križovatke Po�ovníckej a Cintorínskej ulice navrhovaným výtla�ným 
potrubím PE100 SDR11 PN10. 

1.1.2. SO 02 �erpacia stanica odpadových vôd 
Konfigurácia terénu nedovo�uje odvies� všetky odpadové vody gravita�ne, preto je navrhnutá 
�erpacia stanica odpadových vôd, ktorá bude situovaná na Po�ovníckej ulici na parkovisku pred 
zdravotným strediskom.  
�erpacia stanica je popísaná v �asti E.2 „SO 02 �erpacia stanica odpadových vôd“.  

1.1.3. SO 03 NN prípojka k �S 
Káblová  NN prípojka pre kanaliza�nú �erpaciu stanicu �S   v obci Ve�ký Biel bude umiestnená 
na vo�nom priestranstve pred budovou zdravotného strediska na Po�ovníckej ulici, k.ú. Ve�ký 
Biel p.�.718/2.  
Sú�as�ou projektovej dokumentácie je dodávka a montáž poistkovej skrine na st�p, dodávka a 
montáž elektromerového  rozvádza�a vrátane el. výzbroje, uzemnenie elektromerového 
rozvádza�a a zemné práce  vykonané v rozsahu prípojky. Rozvádza� RM a napojenie RM je  
sú�as�ou dodávky technologickej �asti. 
NN prípojka k �S je popísaná v �asti E.3. „SO 03 NN prípojka k �S“. 
 

1.2. Riešenie dopravy, pripojenie na dopravný systém, garáže a parkoviská, po�et 
parkovacích miest a dopravné technické vybavenie 

Po�as realizácie a prevádzky stavby bude na dopravu, odvoz a dovoz materiálu 
a mechanizmov využívaná miestna komunikácia. Po�as realizácie stavby dôjde obmedzeniu 
dopravy. 

Po�as výstavby je potrebné usmer�ova� presun hmôt a mechanizmov po trasách dohodnutých 
s príslušnými orgánmi štátnej správy a samosprávy. Organizáciou dopravy po�as výstavby sa 
bude zaobera� Projekt organizácie dopravy, ktorý nie je sú�as�ou tejto PD. 

Plocha pre zriadenie staveniska bude ur�ená pred zahájením prác, priestor pre dodávate�a 
stavby (parkovanie pracovných strojov, uloženie stavebného materiálu) po�as výstavby bude 
ur�ený investorom.  
 
 
1.3.  Starostlivos� o životné prostredie 

Stavba nebude ma� negatívny vplyv na životné prostredie. Kanalizácia je podzemná stavba, 
preto nenaruší scenériu krajiny.  
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Po�as výstavby sa �iasto�ne zvýši hlu�nos� v území, kde sa bude výstavba vykonáva�. Preto je 
potrebné, aby stroje neboli v chode ke� nepracujú. Po�as suchého po�asia môže dochádza� 
k zvýšeniu prašnosti, preto je potrebné pravidelne kropi� komunikácie používané stavbou. 
Komunikácie požívané stavbou je potrebné pravidelne �isti� od napadanej zeminy a štrku. 
Dodávate� stavby musí dba� na to, aby strojné zariadenia boli v dobrom technickom stave 
a nemohlo tak dochádza� k úniku ropných produktov. Pri manipulácii s ropnými látkami je 
potrebné dodržiava� bezpe�nostné opatrenia a kontrolova� stav mechanizmov, aby sa 
zamedzilo zne�isteniu pôdy, povrchových a podzemných vôd. 

Pri uskuto��ovaní stavebných prác nespôsobi� škodu na cudzích nehnute�nostiach a majetku, v 
prípade poškodenia susedných nehnute�ností je potrebné uvies� ich do pôvodného stavu.  

Po�as výstavby môže dôjs� k výrubu drevín v nutnom rozsahu. Na výrub drevín je pod�a §47 
ods. 3 zákona potrebný súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny. 

Budú rešpektované ustanovenia zákona �. 506/2013 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Na 
územie dotknuté stavbou sa vz�ahuje prvý stupe� ochrany prírody. Pri stavebných prácach je 
nutné postupova� tak, aby nedochádzalo k zbyto�nému úhynu, poškodzovaniu a ni�eniu rastlín, 
živo�íchov a biotopov.  

Okolie stavby musí by� zabezpe�ené tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného 
prostredia a jeho zne�is�ovaniu. 

S odpadom vzniknutým po�as výstavby sa bude naklada� pod�a zákona �. 290/2013 Z. z. 
o odpadoch v znení neskorších predpisov. 

 

1.4. Starostlivos� o bezpe�nos� práce a technických zariadení 

Pred za�iatkom prác na realizácii stavby musia by� všetci pracovníci pou�ení o ochrane zdravia 
a bezpe�nosti práce na stavenisku. Pri práci musia používa� predpísané ochranné a pracovné 
pomôcky. 

Po�as prác je dodávate� povinný zabezpe�i� dodržiavanie platných bezpe�nostných predpisov 
v súlade s Vyhláškou Ministerstva práca, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky �. 
147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpe�nosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na 
výkon niektorých pracovných �inností. Taktiež musí by� vhodným spôsobom zabránený vstup 
na stavenisko nepovolaným osobám. Hranice staveniska musia by� vidite�ne ozna�ené. 

Stavebník je povinný zabezpe�i� pred splnením prác splnenie minimálnych bezpe�nostných a 
zdravotných požiadaviek na stavenisko v zmysle Nariadenia vlády SR �. 396/2006 Z. z. z 24. 
mája 2006. 

Vyhotovenie prác súvisiacich s výstavbou musí zodpoveda� platným bezpe�nostným 
a prevádzkovým predpisom a použitý materiál platným normám STN a ISO. Akéko�vek zmeny 
a doplnky projektovej dokumentácie musia by� vopred konzultované a písomne odsúhlasené jej 
spracovate�om. 

Treba dba�, aby nedošlo k pádom do výkopov. Výkop bude chránený pažením. Je tiež 
nevyhnutné, aby sa s rúrovým materiálom pracovalo opatrne a aby sa využívali všetky osobné 
ochranné pomôcky. 

Pred za�atím výkopových prác je potrebné zabezpe�i� vytý�enie všetkých jestvujúcich 
inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v dotknutom území, overi� ich h�bku, sondami, najmä v 
miestach križovania! Bez vytý�enia všetkých podzemných vedení nie je možné za�a� s 
výkopovými prácami. V mieste križovania podzemných vedení bude použitý ru�ný výkop.  
 
Po�as prevádzky stavby môžu vzniknú� riziká spojené s obsluhou a prevádzkou objektov 
a zariadení, priame zdravotné riziká budú znáša� zamestnanci obsluhy.  
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1.5. Protipožiarne zabezpe�enie stavby 

Pri výstavbe a prevádzke budú dodržané predpisy: 
- Zákon �. 129/2015 Z. z. o ochrane pred požiarmi 
- Vyhláška Ministerstva vnútra SR �. 202/2015 Z. z. o požiarnej prevencii 
- Vyhláška Ministerstva vnútra SR �. 225/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky 

na protipožiarnu bezpe�nos� pri výstavbe a pri užívaní stavieb 
 
Pri skladovaní potrubia z plastických hmôt po�as výstavby je potrebné dodržiava� protipožiarne 
opatrenia, pretože majú zníženú odolnos� proti oh�u. 
 
Prevádzka kanalizácie nepredstavuje riziko vzniku požiaru. Plní úlohu transportu a likvidácie 
komunálnych odpadových vôd od obyvate�stva. Kanalizácia je podzemnou stavbou, v potrubí 
te�ie splašková voda, za bežnej prevádzky nemá stavba žiadne nároky z h�adiska požiarnej 
bezpe�nosti. Pri havarijných stavoch je možnos� vzniku výbušného prostredia v závislosti od 
druhu havárie. 
 
1.6. Zariadenie civilnej ochrany a jeho mierové využitie 

Navrhovaná stavba nepredpokladá využitie pre ú�ely civilnej ochrany. Plní úlohu odvedenia 
splaškových vôd. Zariadenie CO pre túto stavbu nie je potrebné budova�, nako�ko sa nejedná o 
stavbu, v ktorej by sa zhromaž�ovali �udia, alebo materiálne hodnoty, alebo výrobné zariadenia. 
 

1.7. Riešenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných konštrukcií alebo vedení 
a ochrany proti bludným prúdom 

Navrhovaná kanalizácia bude z PP, preto nie je potrebná ochrana proti korózii ani proti bludným 
prúdom.  

 

1.8. Stanovenie ochranných pásiem 

Ochranné pásma verejnej kanalizácie vymedzuje zákon �. 394/2009 Z. z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách. K bezprostrednej ochrane verejnej kanalizácie pred 
poškodením a na zabezpe�enie ich prevádzkyschopnosti sa vymedzuje pásmo ochrany 
verejnej kanalizácie, ktorým sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti verejnej kanalizácie. 
Pásma ochrany sú vymedzené v zákone �. 394/2009 Z. z., § 19, odstavec 2, vodorovnou 
vzdialenos�ou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany: 1,5 m pri 
verejnom vodovode a verejnej kanalizácií do priemeru 500 mm. 

 
1.9. Koordina�né opatrenie v prípade inej súbežnej výstavby v priestore alebo v blízkosti 

stavby 

Pred zahájením stavebných prác bude potrebné zabezpe�i� koordináciu tejto stavby so 
stavbami, ktoré budú v tom období rozostavané. 

 
2. Zemné práce 
 

• Stavebník je povinný zabezpe�i� pred za�atím prác splnenie minimálnych bezpe�nostných 
a zdravotných požiadaviek na stavenisko v zmysle nariadenia vlády �. 396/2006 Z. z. z 24. 
mája 2006. 

 
• Pri výstavbe je potrebné dodržiava� vyhlášku SÚBP-�.147/2013 Zb. O bezpe�nosti práce a 

technických zariadeniach pri stavebných prácach. 
 
• Pri práci v blízkosti cudzích vedení je potrebné riadi� sa predpismi STN 34 3083. 
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• Výkopové práce v ochrannom pásme plynovodov a prípojok budú vykonávané ru�ne. 
 
• Pred za�atím výkopových prác je potrebné zabezpe�i� vytý�enie všetkých jestvujúcich 

inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v dotknutom území, overi� ich h�bku, sondami, najmä v 
miestach križovania! Bez vytý�enia všetkých podzemných vedení nie je možné za�a� s 
výkopovými prácami. V mieste križovania podzemných vedení bude použitý ru�ný výkop. 

 
• Šírka ryhy bude pre potrubie profilu DN300 bude 1,20 m. Pri súbehu potrubí DN300 a d63 

bude šírka ryhy 1,80 m.  
 
• Po vyh�bení rýh so zvislým stenami je potrebné ich ihne� zapaži�, aby nedošlo k zavaleniu. 

Treba zabezpe�i� stavbu tak, aby sa zabránilo pádom do výkopu. Výkopy ryhy so strmými 
stenami hlbšími ako 1,3 m v zastavanom území a viac ako 1,5 m v nezastavanom území 
musia by� opatrené pažením. S oh�adom na stav zeminy, najmä v nesúdržných zeminách 
sa znižuje prípustnos� nezapažených stien na 0,70 m. Výkopy po�as výstavby musia by� 
ohradené, aby sa predišlo pádom do nich. V no�ných hodinách musia by� výkopy 
dostato�ne osvetlené. 

 
• Pred zasypaním kanaliza�ných prípojok a kontrolných šácht, je potrebné urobi� skúšky 

vodotesnosti pod�a STN EN 1610 – Stavba a skúšanie kanaliza�ných potrubí a stôk.  
 
• Povrchová úprava terénu dotknutého výstavbou bude po dokon�ení stavby uvedená do 

pôvodného stavu.  
 

• Uloženie kanaliza�nej prípojky v zelenom páse: Kanaliza�né prípojky budú ukladané na 
pieskové lôžko hrúbky 10 cm. Materiál na zriadenie lôžka sa ukladá rovnomerne po celej 
šírke ryhy. Obsyp potrubia bude vykonaný do výšky 30 cm nad potrubím. Na obsyp potrubia 
bude použitá prehodená zemina. Na zásyp ryhy bude použitá netriedená zemina. Po 
uložení a zasypaní potrubia bude povrchová úprava terénu uvedená do pôvodného stavu, 
ryha bude zahumusovaná a zatrávnená.  

 
• Skúška tesnosti kanaliza�ného potrubia: Pred zasypaním stôk a vstupných šácht, je 

potrebné urobi� skúšky vodotesnosti pod�a STN EN 1610 - Stavba a skúšanie 
kanaliza�ných potrubí a stôk. Po úspešnej skúške sa realizuje zásyp ryhy vo vrstvách so 
zhut�ovaním. Skúška musí by� vykonaná za ú�asti stavebného dozoru a budúceho 
prevádzkovate�a a musí by� o nej vykonaný zápis, ktorý bude sú�as�ou preberacieho 
konania. 

 
Navrhované potrubie bude ukladané na pieskové lôžko hrúbky 100 mm. Materiál na zriadenie 
lôžka sa ukladá rovnomerne po celej šírke ryhy. Na obsyp bude štrkodrva fr. 16 –22 mm. 
Materiál sa rozprestrie po oboch stranách potrubia vo vrstvách 10 – 15 cm a zhut�uje sa 
súmerne po oboch stranách potrubia. Aj �alšie vrstvy sa zhut�ujú len po stranách potrubia až 
do výšky 30 cm nad povrchom potrubia. Zhut�ovanie nad potrubím je neprípustné. Zvyšná �as� 
výkopu bude zasypaná výkopovou zeminou. Zhut�ovanie tejto �asti zásypu bude vykonávané 
vhodným strojným zariadením vo vrstvách maximálne 20 cm. Zásyp sa musí vykonáva� 
sú�asne po obidvoch stranách potrubia, aby nedochádzalo k nerovnomerným tlakom a tým k 
vybo�eniu alebo poškodeniu potrubia. Paženie je potrebné pred spätným zásypom odstráni�.  
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3. Podzemná voda 

Pod�a geologického prieskumu bola h�bka vrtu S-14 na Kostolnej ulici 4,0m, hladina pozemnej 
vody nebola narazená.  

H�bka výkopu navrhovanej kanalizácie bude od 1,88m do 3,02m. H�bka výkopu pre �erpaciu 
stanicu bude 4,55m.  

4. Zásobovanie vodou 

Po�as výstavby bude potrebná voda 
- na kropenie a �istenie ciest pri výstavbe kanaliza�ného zbera�a: po�as suchého po�asia 

bude dochádza� k zvýšenej prašnosti, preto je potrebné pravidelne okolie staveniska kropi� 
vodou,   

- pre pracovníkov stavby: pitná voda pre priamu potrebu a voda pre umývanie, sprchovanie 
a pod. 
 

Po�as výstavby bude možné stavenisko zásobova� pitnou vodou z jestvujúceho vodovodu.  
 
 
5. Zabezpe�enie energií 

Výstavba kanalizácie si bude vyžadova� spotrebu energií, a to elektrickej energie a nafty. Po�as 
výstavby budú pohonné hmoty používa� stavebné mechanizmy, nákladné autá a iné 
mechanizmy. Po�as výstavby bude elektrická energia potrebná pri použití prístrojov a zariadení 
na elektrický pohon. V uvedenej lokalite je možnos� napojenia na elektrickú energiu z verejnej 
siete. Pre prevádzku kanalizácie nebude potrebná elektrická energia. 
 
6. Nakladanie s odpadom vznikajúcim pri výstavbe 

S odpadom vzniknutým po�as výstavby sa bude naklada� pod�a zákona �. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch v znení neskorších predpisov. Stavebné odpady, vybúrané konštrukcie vozovky 
budú odvážané na  recykla�ný dvor stavebného odpadu v Podunajských Biskupiciach.  
 
Po�as výstavby vzniknú odpady, ktoré možno zatriedi� pod�a vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia SR �. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov: 
 

�íslo skupiny, podskupiny 
a druhu odpadu 

 Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu Kategória 
odpadu 

17 01 01 Betón O 
17 03 02 Bituménové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 
17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 
 
Poznámka: O - Ostatný odpad  

 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Hanúsková 

V Bratislave, 10/2017 
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1.  Úvod 

1.1. Identifika�né údaje stavby a investora 
Názov stavby: Ve�ký Biel – kanalizácia, Kostolná ul., Po�ovnícka ul. 
Stupe�:  Dokumentácia pre realizáciu stavby 
Kraj:  Bratislavský 
Okres:  Senec 
Katastrálne územie:  Ve�ký Biel 
Investor: Obecný úrad Ve�ký Biel, Železni�ná 76, 900 24 Ve�ký Biel 
Projektant:  HYDROTEAM, spol. s r.o. 
Sídlo:  Poto�ná 377/37, 900 84 Báho� 
Ateliér:  Strojnícka 61/A, 821 05 Bratislava 2 
Telefón:  +421 244 458 501 
Email:  hydroteam@hydroteam.sk 
Charakter stavby:  líniová stavba, ú�elové podzemné vodohospodárske dielo  
 
 

1.2.  Súvisiace stavebné objekty 
SO 02  �erpacia stanica odpadových vôd 
SO 03  NN prípojka k �S 
 

1.3.  Vstupné podklady  
a) Geodetický elaborát, vypracoval PEER & RICHTER, Bratislava 04/1995, 02/1999, 
b) Podrobný geologický prieskum, vypracoval GEOHYCO a.s., Bratislava, 05/1995, 
c) Podrobný geologický prieskum, vypracoval FATUL-GEO, Sabinovská 11, Bratislava 

03/1999 
d) Realiza�ná dokumentácia Ve�ký Biel – kanalizácia a �OV, vypracoval Hydroteam, 

04/1999 
 

2.  Popis funk�ného a technického riešenia 

Ú�elom navrhovanej stavby „Ve�ký Biel – kanalizácia, Kostolná ul.“ je spo�ahlivé odvedenie 
splaškovej odpadovej vody od producentov v záujmovom území stavby. Záujmové územie 
stavby je Kostolná ulica a Po�ovnícka ulica vo Ve�kom Bieli, kde v sú�asnosti nie je 
vybudovaná verejná splašková kanalizácia.  
 
Splašková voda z Kostolnej ulice – z �asti od kostola bude odvedená do jestvujúcej 
kanalizácie PVC - DN300 na križovatke troch ulíc: Kostolnej, Obchodnej a Seneckej, 
navrhovaným zbera�om  „B-2“ PP DN300 – SN10.  
Splašková voda z hornej �asti Kostolnej ulice a celej Po�ovníckej ulice bude odvedená do 
navrhovanej �erpacej stanice pri zdravotnom stredisku Ve�ký Biel navrhovanými zbera�mi  
„C“, „C-1“ a „C-2“ PP DN300 – SN10 a odtia� výtlakom d63x5,8 mm  PE100 SDR11 PN10 d�. 
165,62m do jestvujúcej kanalizácie PVC - DN300 na križovatke ulíc Po�ovnícka 
a Cintorínska.  
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Navrhované kapacity stavby: 
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3. Hydrotechnické výpo�ty 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

q Qpd khmax Qmaxh Qnávrhové DN Zbera� Po�et 
obyvate�ov l.ob-1.d-1 l.s-1 m3.d-1 - l.s-1 l.s-1 mm 

B-2 108 135 0,17 14,58 4,4 0,748 1,496 300 
C  180 135 0,28 24,30 4,4 1,232 2,464 300 
C - bytovky 96 145 0,16 13,92 5,9 0,944 1,888 300 
C-1 40 135 0,06 5,40 6,7 0,402 0,804 300 
C-2 56 135 0,09 7,56 6,3 0,567 1,134 300 
OB�IANSKA VYBAVENOS� 
Zdravotné stredisko 20 40 0,01 0,80 7,2 0,072 0,144 300 
 
Vysvetlivky: 
�íslo Názov Jednotka Popis                   
1 Lokalita   Názov lokality. 
2 Po�et obyvate�ov   Po�et  obyvate�ov. 

3 q l.ob-1.d-1 

Špecifické množstvo splaškovej vody. 
Pod�a prílohy �.1 k vyhláške �.684/2006, odstavec A.1.1.1. 
Byt s lokálnym ohrevom teplej vody a va�ovým kúpe�om:    
qbf =  135 l.osoba-1.de�-1 

Byt s ústredným vykurovaním:    
qbf =  145 l.osoba-1.de�-1 
Priemerný denný prietok splaškovej vody.    

  Po�et obyvate�ov x q     l.s-1 

Qpd = 
     24 x 60 x 60            

4 Qpd 

m3.d-1 Qpd =  (Po�et obyvate�ov x qbf)/1000   

5 khmax  - 

Sú�inite� maximálnej hodinovej nerovnomernosti. 
Pod�a tabu�ky �. 1 normy STN 75 6101: 
- po�et pripojených obyvate�ov od 0 do 30:       khmax = 7,2  
- po�et pripojených obyvate�ov od 41 do 50:     khmax = 6,7 
- po�et pripojených obyvate�ov od 51 do 75:     khmax = 6,3 
- po�et pripojených obyvate�ov od 76 do 100:   khmax = 5,9  
- po�et pripojených obyvate�ov od 101 do 300: khmax = 4,4  
Maximálny hodinový prietok splaškovej vody.   6 Qmaxh l.s-1 

Qmh = Qpdx khmax              
Návrhový prietok splaškovej vody.    7 Qnávrhové l.s-1 

Qnávrhové = Qmh x 2              

8 DN mm  
Navrhovaný profil kanaliza�ného potrubia. 
Pre kanaliza�né potrubie DN300 je minimálny sklon 5,0 ‰,  
pri k = 6,0 mm je Qkapacitný = 54,9 l.s-1 
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4.  Kanaliza�né zbera�e 

4.1  Zbera� „B-2“ – PP – DN300 – SN10 - d�žka 302,54 m 
 
Ú�elom navrhovanej gravita�nej kanalizácie na Kostolnej ulici - zbera� „B-2“ je odvedenie 
splaškovej odpadovej vody od producentov z domov do jestvujúcej kanalizácie PVC – 
DN300 na križovatke ulíc Kostolná, Obchodná, Senecká. Zbera� bude za�ína� od 
navrhovanej šachty Š96 a bude zaústený do jestvujúcej kanaliza�nej šachty Š88 s h�bkou 
dna 2,16 m pod terénom. Kanaliza�né potrubie bude uložené v miestnej komunikácií – 
asfaltovej ceste. Potrubie bude v km 0,00670 križova� STL plynovod DN100. H�bka dna 
potrubia bude v rozsahu cca od 1,78 m do 2,32 m.  
 

4.2 Zbera� „C“ – PP – DN300 – SN10 - d�žka 445,50 m 
 
Zbera� „C“ za�ína v hornej �asti Kostolnej ulice  - pri bytovkách v navrhovanej šachte Š141, 
je vedený v miestnej komunikácií – asfaltovej ceste. Na križovatke Kostolná – Po�ovnícka sa 
na zbera� „C“ v km 0,27858 napája zbera� „C-1“ PP DN300 SN10 d�. 78,19m. �alej je 
zbera� „C“ vedený Po�ovníckou ulicou až do navrhovanej �erpacej stanice pri zdravotnom 
stredisku Ve�ký Biel. Kanaliza�né potrubie bude uložené v miestnej komunikácií – asfaltovej 
ceste. Potrubie bude v km 0,00623 križova� STL plynovod DN80. H�bka dna potrubia bude 
v rozsahu cca od 1,80 m do 2,80 m.  
Pred zaústením zbera�a do navrhovanej �S dôjde ku križovaniu kanaliza�ného potrubia 
s miestnou komunikáciou, ktoré bude realizované prekopaním, potrubie PP DN300 SN10 
bude uložené v oce�ovej chráni�ke ∅426x10mm, d�.6,50m. Potrubie bude uložené na 
objímkach RACI typ M; výška 36mm. 
 

4.3  Zbera� „C-1“ – PP – DN300 – SN10 - d�žka 78,19 m  
 
Zbera� „C-1“ za�ína na Kostolnej ulici – v �asti pri kostole v navrhovanej šachte Š144, na 
križovatke Kostolná – Po�ovnícka sa napája na zbera� „C“. Kanaliza�né potrubie bude 
uložené v miestnej komunikácií – asfaltovej ceste. H�bka dna potrubia bude v rozsahu cca od 
1,80 m do 2,21 m.  
 

4.4 Zbera� „C-2“ – PP – DN300 – SN10 - d�žka 126,99 m 
 
Zbera� „C-2“ bude zachytáva� splaškové vody z Po�ovníckej ulice – z �asti od Cintorínskej 
ulice a bude ústi� do navrhovanej �S pri zdravotnom stredisku Ve�ký Biel. Kanaliza�né 
potrubie bude uložené v miestnej komunikácií – asfaltovej ceste. Potrubie bude v km 
0,00620 križova� STL plynovod DN80. H�bka dna potrubia bude v rozsahu cca od 1,80 m do 
2,51 m.  
Pred zaústením zbera�a do navrhovanej �S dôjde ku križovaniu kanaliza�ného potrubia 
s miestnou komunikáciou, ktoré bude realizované prekopaním, potrubie PP DN300 SN10 
bude uložené v oce�ovej chráni�ke ∅426x10mm, d�.6,50m. Potrubie bude uložené na 
objímkach RACI typ M; výška 36mm. 
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5.  Výtla�né potrubie 

5.1  Výtlak „V“ – d63x5,8mm – PE100 SDR11 PN10 - d�žka 165,62 m 
 
Výtla�né potrubie „V“ z �S pri zdravotnom stredisku Ve�ký Biel bude dopravova� splaškovú 
vodu do jestvujúcej kanalizácie PVC DN300 na Cintorínskej ulici. Kanaliza�né potrubie bude 
uložené v miestnej komunikácií – asfaltovej ceste, v km 0,000 až 0,12564 pôjde v súbehu so 
zbera�om „C-2“ PP DN300 SN10. Potrubie bude v km 0,00620 križova� STL plynovod DN80. 
H�bka dna potrubia bude v rozsahu cca od 1,80 m do 1,24 m, sklon potrubia bude po celej 
d�žke 3‰.  
Na za�iatku trasy výtla�ného potrubia z navrhovanej �S dôjde ku križovaniu kanaliza�ného 
potrubia s miestnou komunikáciou, ktoré bude realizované prekopaním, potrubie PE100 
SDR11 PN10 d63x5,8mm bude uložené v oce�ovej chráni�ke ∅152x9mm, d�.6,0m. Potrubie 
bude uložené na objímkach RACI typ S; výška 20mm. 
 

6. Uloženie potrubia a úprava plôch 

Navrhovaná kanalizácia je vedená v miestnej komunikácií – asfaltovej ceste. 
Uloženie potrubia v miestnej komunikácii - potrubie bude uložené do pieskového lôžka hr. 
100 mm. Do  výšky 300 mm nad hornú hranu potrubia bude vykonaný obsyp štrkodrvou fr. 
16-22. Materiál ur�ený na obsyp sa ukladá rovnomerne po oboch stranách potrubia po 
vrstvách max.150 mm, ktoré sa dôkladne zhutnia. Dôležité je dôkladné vyplnenie priestoru 
medzi lôžkom a horizontálnou osou potrubia. Zhut�ovanie je potrebné robi� rovnomerne po 
oboch stranách potrubia. Priamo nad potrubím sa obsypový materiál nesmie ubíja�.  
Zvyšná �as� výkopu bude zasypaná výkopovou zeminou. Zhut�ovanie tejto �asti zásypu 
bude vykonávané vhodným strojným zariadením vo vrstvách maximálne 20 cm. Zásyp sa 
musí vykonáva� sú�asne po obidvoch stranách potrubia, aby nedochádzalo k 
nerovnomerným tlakom a tým k vybo�eniu alebo poškodeniu potrubia. Paženie je potrebné 
pred spätným zásypom odstráni�.  
Na hornej ploche násypu musí by� dosiahnutá najmenšia hodnota modulu deformácie z 
druhého za�ažovacieho cyklu Edef,2 = 45 MPa stanoveného pod�a STN 72 1006.  
Pri budovaní kanalizácie bude  na šírku výkopu odstránený živi�ný kryt vozovky a 
konštruk�né vrstvy vozovky. Tieto bude potrebné po dobudovaní kanalizácie opä� vybudova� 
v nasledovnom zložení:  
 
- asfaltový betón AC 11 O, II, STN EN 13 108-1, hr. 50mm  
- asfaltový postrek spojovací 0,5-0,7 kg/m2 
- asfaltový betón AC 16 L, II, STN EN 13 108-1, hr. 70mm 
- asfaltový postrek spojovací 0,5-0,7 kg/m2 
- cementom stmelená zmes, CBGM C8/10, STN 73 6124-1, hr. 150mm 
- podklad zo štrkodrviny fr. 32-63mm, hr.200mm 
Spolu hr. 470 mm 
 

7. Vstupné kanaliza�né šachty 

Na trase potrubia bude vybudovaných spolu 27 vstupných kanaliza�ných šácht DN1000. 
Šachty budú umiestnené v miestnej komunikácii – asfaltovej ceste a budú osadené na trase 
potrubia vo vzdialenosti maximálne 50,0 m. Kanaliza�né šachty budú prefabrikované, 
z betónových skruží DN1000. Vstup do šácht bude cez liatinový poklop DN600 po 
pogumovaných stúpadlách. Poklopy osadené v komunikácii budú �ažké, s liatinovým 
rámom, betónovou výpl�ou a odvetraním, vhodné do komunikácií (typ D400 EN124), 
opatrené tlmiacou vložkou. Poklopy budú osadené presne do výšky nivelety vozovky 
a prispôsobia sa prie�nym a pozd�žnym spádom krytu vozovky.  
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8. Kanaliza�né prípojky 

Kanaliza�né prípojky budú odvádza� splaškové odpadové vody od producentov, z rodinných 
domov a bytoviek. Prípojky sú navrhnuté z PP potrubia DN150, ktoré budú zaústené do 
navrhovaných kanaliza�ných zbera�ov. Minimálny sklon prípojky je 2%, sklon má by� po 
celej d�žke prípojky  jednotný. Zaústenie je navrhnuté  pomocou hrdlového kolena PP DN 
300/150 šikmým zaústením pod 45° uhlom. Zaústenie bude zrealizované do hornej tretiny 
prieto�ného profilu kanaliza�nej stoky, resp. zaústením do koncovej kanaliza�nej šachty. 
Kanaliza�ná prípojka bude ukon�ená kanaliza�nou zátkou, do doby realizácie prípojky 
vlastníkom nehnute�nosti. D�žka �asti prípojky, ktorú vybuduje investor je po hranicu 
súkromného pozemku.  
Majite� nehnute�nosti si na prípojke vybuduje plastovú kontrolnú šachtu  s priemerom min. 
DN 400mm. Tieto šachty umož�ujú meranie prietoku a odber vzoriek odpadových vôd.   
Územie nad kanaliza�nou odbo�kou  v šírke 0,75 m od osi potrubia na obidve strany nesmie 
by� zastavané ani vysadené stromami.   
 
Kanaliza�né prípojky budú budované prekopaním.  
 

Zbera� po�et prípojok realizácia 
 prekopaním /ks/ prekopaním /m/ 

B-2 33 264,83 
C 45 229,18 
C-1 7 45,14 
C-2 13 73,82 
 
 
Realizácia kanaliza�ných prípojok prekopaním 
 
Potrubie kanaliza�nej prípojky bude uložené do ryhy š. 0,8 m do pieskového lôžka hr. 100 
mm. Do  výšky 300 mm nad hornú hranu potrubia bude vykonaný obsyp štrkodrvou fr. 16-22. 
Materiál ur�ený na obsyp sa ukladá rovnomerne po oboch stranách potrubia po vrstvách 
max.150 mm, ktoré sa dôkladne zhutnia. Dôležité je dôkladné vyplnenie priestoru medzi 
lôžkom a horizontálnou osou potrubia. Zhut�ovanie je potrebné robi� rovnomerne po oboch 
stranách potrubia. Priamo nad potrubím sa obsypový materiál nesmie ubíja�. Zvyšná �as� 
výkopu bude zasypaná vykopanou zeminou bez vä�ších �astíc. 
 

9. �erpacia stanica odpadových vôd  

Konfigurácia terénu nedovo�uje odvies� všetky odpadové vody gravita�ne, preto je navrhnutá 
�erpacia stanica odpadových vôd, ktorá bude situovaná na Po�ovníckej ulici na parkovisku 
pred zdravotným strediskom.  
�erpacia stanica je popísaná v �asti E.2 „SO 02 �erpacia stanica odpadových vôd“.  
 

10. Križovanie s inžinierskymi sie�ami  

Pri križovaní potrubia kanalizácie s jestvujúcimi alebo navrhovanými inžinierskymi sie�ami 
budú dodržané vodorovné vzdialenosti od súbežných podzemných vedení technickej 
vybavenosti ako aj najmenšie zvislé vzdialenosti medzi križujúcimi sa podzemnými 
vedeniami, ktoré ur�uje norma   STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického 
vybavenia. 
 
Križovanie plynovodu - v obci Ve�ký Biel nebolo vykonané vytý�enie plynových rozvodov.   
V zmysle vyššie uvedenej normy sme navrhovali niveletu splaškovej kanalizácie  minimálne 
vo  vzdialenosti 0,5 m od plynového potrubia. V prípade, že nie je možné križovanie v tejto 
minimálnej vzdialenosti, je potrebné plynové potrubie chráni� trojnásobnou izoláciou, 
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presahujúcou stokové potrubie na každú stranu o 1,0 m a chráni�ka musí vyhovova� iskrovej 
skúške pre skúšobné napätie 25 kV .  
 

11. Zemné práce 

Zemné práce budú prebieha� proti sklonu dna stoky. Potrubie  sa bude klás� po úsekoch, 
vä�šinou medzi dvomi šachtami. Pri vä�ších h�bkach ako 1,3 m je potrebné výkopovú ryhu 
z bezpe�nostných dôvodov paži�.  
Pre osadenie šachiet sa vyh�bená ryha musí primerane preh�bi� a rozšíri�. Šírka dna jamy sa 
volí v zmysle STN 73 3050 - Zemné práce. Ostatné požiadavky pre obsyp a spätný zásyp sú 
obdobné ako pri potrubí. 
Po�as výstavby dôjde k obmedzeniu dopravy na miestnych komunikáciách, na ktorých bude 
potrebné zabezpe�i� do�asné dopravné zna�enie.  
Plochy výkopov sa musia po úplnom dokon�ení prác upravi� tak, aby odolávali 
poveternostným vplyvom, aby pôsobili esteticky a aby sa vhodne za�lenili do svojho okolia.  
Trieda zeminy:  trieda 2:  85% 
                          trieda 3: 15% 
 

12. Zásady technického riešenia  

Situatívne usporiadanie je zrejmé z prílohy E.1.2 Podrobná situácia, sklonové pomery sú 
v prílohe E.1.3. Pri návrhu kanaliza�ných potrubí bol dodržaný min. sklon 5‰ pod�a normy 
STN 75 6101 Stokové siete a kanaliza�né prípojky. Pri návrhu výtla�ného potrubia bol 
dodržaný min. sklon 3‰ pod�a STN 75 5401 Navrhovanie vodovodných potrubí. Kanaliza�né 
a výtla�né potrubia boli navrhnuté pod�a platných zákonov a noriem (pozri kapitolu �. 14).  
 

13. Požiadavky na stavebné práce 

- Stavebník je povinný zabezpe�i� pred za�atím prác splnenie minimálnych bezpe�nostných 
a zdravotných požiadaviek na stavenisko v zmysle nariadenia vlády �. 396/2006 Z. z. z 24. 
mája 2006. 

- Pri výstavbe je potrebné dodržiava� vyhlášku SÚBP-�.147/2013 Zb. O bezpe�nosti práce a 
technických zariadeniach pri stavebných prácach. 

- Pri práci v blízkosti cudzích vedení je potrebné riadi� sa predpismi STN 34 3083. 
- Výkopové práce v ochrannom pásme plynovodov a prípojok budú vykonávané ru�ne. 
- Pred za�atím výkopových prác je potrebné zabezpe�i� vytý�enie všetkých jestvujúcich 

inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v dotknutom území, overi� ich h�bku, sondami, najmä 
v miestach križovania! Bez vytý�enia všetkých podzemných vedení nie je možné za�a� s 
výkopovými prácami. V mieste križovania podzemných vedení bude použitý ru�ný výkop. 

- Šírka ryhy bude pre potrubie profilu DN300 bude 1,20 m.  
- Po vyh�bení rýh so zvislým stenami je potrebné ich ihne� zapaži�, aby nedošlo k 

zavaleniu. Treba zabezpe�i� stavbu tak, aby sa zabránilo pádom do výkopu. Výkopy ryhy 
so strmými stenami hlbšími ako 1,3 m v zastavanom území a viac ako 1,5 m 
v nezastavanom území musia by� opatrené pažením. S oh�adom na stav zeminy, najmä 
v nesúdržných zeminách sa znižuje prípustnos� nezapažených stien na 0,70 m. Výkopy 
po�as výstavby musia by� ohradené, aby sa predišlo pádom do nich. V no�ných hodinách 
musia by� výkopy dostato�ne osvetlené. 

- Povrchová úprava terénu dotknutého výstavbou bude po dokon�ení stavby uvedená do 
pôvodného stavu.  

 
Skúška tesnosti kanaliza�ného potrubia 
Pred zasypaním stôk a vstupných šácht, je potrebné urobi� skúšky vodotesnosti pod�a STN 
EN 1610 - Stavba a skúšanie kanaliza�ných potrubí a stôk. Po úspešnej skúške sa realizuje 
zásyp ryhy vo vrstvách so zhut�ovaním. 
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Skúška musí by� vykonaná za ú�asti stavebného dozoru a budúceho prevádzkovate�a a 
musí by� o nej vykonaný zápis, ktorý bude sú�as�ou preberacieho konania.  

14. Zoznam použitých zákonov a noriem 

- Zákon �. 364/2014 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady �. 
372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov (vodný zákon). 

- Zákon �. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene 
a doplnení zákona �. 276/2001 Z. z. o regulácii v sie�ových odvetviach, v znení 
neskorších predpisov. 

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky �. 453/2000 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR �. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu 
a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií. 

- STN 01 3463 Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy kanalizácie (12.1984). 
- STN EN ISO 4067-6 (01 3450) Technické výkresy. Vonkajšie rozvody. 6. �as�: 

Grafické symboly pre vodovody a kanalizácie (12/1997). 
- STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia (1986), Zmena a (1991), Zmena 

2 (1999). 
- STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia (1985), zmeny 1 až 6.  
- STN EN 752 (75 6100) Stokové siete a systémy kanaliza�ných potrubí mimo budov 

(10/2008). 
- STN EN 476 (73 6735) Všeobecné požiadavky na sú�asti gravita�ných systémov 

kanaliza�ných potrubí a stôk (5/1999). 
- STN 75 6101 Stokové siete a kanaliza�né prípojky (11/2002). 
- STN 75 6230: Kanaliza�né podchody pod dráhou a pozemnou komunikáciou (1987) 
- STN EN 1610 (75 6910) Stavba a skúšanie kanaliza�ných potrubí s stôk (12/1999).  

 
 
 
Napísala: Ing. Hanúsková Adriana 
Bratislava, 10/2017 



17 078 23 Ve�ký Biel - kanalizácia

Kostolná ul., Po�ovnícka ul.

Príloha k technickej správe E.1.1

zoznam kanaliza�ných prípojok

prípojka �. DN prípojky ulica
súpisné 

�íslo domu
napojenie 
na zbera�

stani�enie 
[km]

d�žka 
prípojky 

[m]
DKP1 DN150 16 0,00832 9,44

DKP2 DN150 18 0,02961 8,58

DKP3 DN150 20 0,03657 10,58

DKP4 DN150 1 0,03942 10,92

DKP5 DN150 22 0,04849 8,75

DKP6 DN150 3 0,05681 10,93

DKP7 DN150 24 0,07094 8,91

DKP8 DN150 5 0,07618 10,72

DKP9 DN150 9 0,08143 10,79

DKP10 DN150 26 0,08556 8,15

DKP11 DN150 11 0,09172 11,26

DKP12 DN150 28 0,09662 7,06

DKP13 DN150 13 0,10714 10,58

DKP14 DN150 30 0,11170 6,80

DKP15 DN150 15 0,13180 10,10

DKP16 DN150 34 0,14046 6,76

DKP17 DN150 17 0,14722 9,79

DKP18 DN150 19 0,15483 9,51

DKP19 DN150 38 0,16074 6,87

DKP20 DN150 21 0,17065 9,14

DKP21 DN150 40 0,17943 5,27

DKP22 DN150 23 0,19256 8,19

DKP23 DN150 48 0,19451 6,80

DKP24 DN150 50 0,20264 6,29

DKP25 DN150 - 0,21571 7,81

DKP26 DN150 52 0,21839 5,63

DKP27 DN150 54 0,23261 8,55

DKP28 DN150 56 0,24106 4,66

DKP29 DN150 - 0,25903 4,47

DKP30 DN150 60,62,64 0,27320 6,59

DKP31 DN150 KOSTOL 0,27732 3,66

DKP32 DN150 66 0,28104 4,47
DKP33 DN150 68 0,30004 6,80

DKP34 DN150 13 0,01560 4,03

DKP35 DN150 12 0,01731 6,89

DKP36 DN150 11 0,03391 4,04

DKP37 DN150 10 0,03542 7,56

DKP38 DN150 8 0,04741 8,64

DKP39 DN150 9 0,05432 3,97

DKP40 DN150 6 0,06299 8,44

DKP41 DN150 7 0,07146 3,75

DKP42 DN150 4 0,07622 8,61

DKP43 DN150 5 0,09171 3,04

DKP44 DN150 2 0,09375 8,60

DKP45 DN150 3 0,10506 3,07
DKP46 DN150 1 0,12185 3,18

DKP47 DN150 15 0,01472 4,16

DKP48 DN150 14 0,01683 5,76

DKP49 DN150 17 0,02522 4,35

DKP50 DN150 16 0,03198 6,27

DKP51 DN150 18 0,04859 5,53

DKP52 DN150 19 0,05216 4,53

DKP53 DN150 20 0,06583 5,24P
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17 078 23 Ve�ký Biel - kanalizácia

Kostolná ul., Po�ovnícka ul.

Príloha k technickej správe E.1.1

zoznam kanaliza�ných prípojok

prípojka �. DN prípojky ulica
súpisné 

�íslo domu
napojenie 
na zbera�

stani�enie 
[km]

d�žka 
prípojky 

[m]
DKP54 DN150 21 0,07039 4,80

DKP55 DN150 23 0,08243 5,04

DKP56 DN150 22 0,08757 4,76

DKP57 DN150 25 0,10030 5,32

DKP58 DN150 24 0,10224 4,71

DKP59 DN150 27 0,12137 5,33

DKP60 DN150 26 0,12433 4,31

DKP61 DN150 29 0,13314 5,94

DKP62 DN150 28 0,14081 4,25

DKP63 DN150 31 0,15439 6,10

DKP64 DN150 30 0,16241 4,22

DKP65 DN150 33 0,17075 6,18

DKP66 DN150 35 0,18068 5,31

DKP67 DN150 32 0,18256 4,98

DKP68 DN150 37 0,18931 5,14

DKP69 DN150 34 0,20243 4,97

DKP70 DN150 39 0,20430 5,08

DKP71 DN150 - 0,21183 5,10

DKP72 DN150 36 0,22123 4,34

DKP73 DN150 - 0,22702 5,12

DKP74 DN150 - 0,23688 5,03

DKP75 DN150 - 0,24480 4,17

DKP76 DN150 45 0,29146 6,01

DKP77 DN150 74 0,30626 4,16

DKP78 DN150 47 0,31854 5,62

DKP79 DN150 76 0,31932 4,34

DKP80 DN150 78 0,33307 4,37

DKP81 DN150 80 0,34809 4,74

DKP82 DN150 49 0,35863 5,01

DKP83 DN150 82 0,37269 4,51

DKP84 DN150 51 0,37391 5,27

DKP85 DN150 84 0,38815 4,18

DKP86 DN150 53 0,40447 5,23

DKP87 DN150 86 0,41041 4,38

DKP88 DN150 55 0,42020 7,93

DKP89 DN150 88 0,43167 3,96

DKP90 DN200 90 0,44413 5,28
DKP91 DN200 57 0,44458 8,15

DKP92 DN150 43 0,00984 5,39

DKP93 DN150 41 0,02800 6,37

DKP94 DN150 72 0,03930 3,57

DKP95 DN150 39 0,04350 6,67

DKP96 DN150 70 0,05465 5,78

DKP97 DN150 35,37 0,06901 7,98
DKP98 DN150 33 0,07710 9,38

P
O
�

O
V

N
ÍC

K
A

 U
L

.

"C
" 

P
P

 S
N

10
 D

N
30

0 
- 

d
�. 

44
5,

50
m

K
O

S
T

O
L

N
Á

 U
L

.

"C
" 

P
P

 S
N

10
 D

N
30

0 
- 

d
�. 

44
5,

50
m

K
O

S
T

O
L

N
Á

 
U

L
.

"C
-1

" 
P

P
 S

N
10

 
D

N
30

0 
- 

   
   

 
d
�. 

78
,1

9m

2/2













�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
����������	
�����
���	���	���	�������	�����	����

������������
�	���	���

�	��������������	��
���	������

�� ��!�"�#�$� �� ��%A�'()#�$� �� ��)�*+�,)#�$�
���������������������������

(�-����
!��	�� � .	����
��
��������

.	������������� �� ��)�*+�,)#�$�

�
����������������	�
����������������������

a	��������	�����c a�!"�#���$"��%���a	���a&a�$�

#-�	�����	/��
� #-	�0�������	/
0�1�	�2�3	�	��4��562�788�9:��	/
0�1�	�� !��;����

(�		�����;���� �A:�
����������-���
<���	����

���u;��
���	�� >8?98>5�

VE�KÝ BIEL - KANALIZÁCIA  (�u�	@��
<���	�������	�� �"(�

KOSTOLNÁ UL., PO�OVNÍCKA UL. 4����
��
���
�u;-	��<���	���� >5�85A�9B�

�
A�����4C�����
A�����	�u;-	��� >5�85A�9B�D�E�>�6�

<�C������
��;	�� SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA�

TABU�KA ŠACHIET�

*�	�
����
(���	��
�

,C������C�������
<������

�����'("(!�
.������
u;	�������	��uF	�0;������C����;������4�����%G�"#.EA*���	�;�	�-�H�-	����	��F�I����C��;I���������u��


��C�����2����;�J����������C��u�	���0;������
0;���	-��������
0;��u-�	
��;��
�



������

�����c
�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��	 ��
 ���� ���� ���� ���� ���� ���	 ���
 ���� ���� ���� ���� ����

��������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �

�������
��������� � � � � � � � � � � � � � � � ��� � � � �

������
��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

������ ������ ���� � ����!� ����"# ����� ����� ������ ������ ������ ����#� ������ ����� ������ ������ �����# ������ �����# ����!� ������ ������

���$% ������ ���� � ����!� ����"# ����� ����� ������ ������ ������ ����#� ������ ����� ������ ������ �����# ������ �����# ����!� ������ ������

&�'��(�%� �� ��!��� ��!�#" ��!�#� ��!�!� ��!�" ��"��� ��"��� ���� �� � � �� �!� �� ��" ��!��� ��!��" ��!�!� ��!��# ��!��" ��"��� ��"��� ���� � ����

�)�� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��!��" ���� ���� ���� ����

����%*�*�� �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

+� ��!��� ��!�#" ��!�#� ��!�!� ��!�" ��"��� ��"��� ��"��� �� � � �� �!� �� ��" ��!��� ��!��" ��!�!� ��!��# ��!��" ��"��� ��"��� ���� � ������

,-��� �� �! ��!��� ��!��! ��!��! ��!�#� ��!�! ��!�"! ��"��� �� ��" �� ��" �� � � �� �"" ��!��� ��!��" ��!� � ��!� � ��!�"! ��"�#" �����" �����"

���./����,-���u������ �� ! ���" ��# ���" ���# ��#� ��## ���� ���� ���� ���! ���" ��"! ��! �� # ��  ���" ���� ���# ���#

���.���������� 1�c
��,$��%� ��"�# ��"�# ��"�# ��"�# ��"�# ��"�# ��"�# ��"�# ��"�# ��"�# ��"�# ��"�# ��"�# ��"�# ��"�# ��"�# ��"�# ��"�# ��"�# ��"�#

���.��������� ��! ���! �� � ��# ��#� ��#" �� � ���� ���� ���� ��� ��� ���# ��"� ��!� ��!� ��# ���� ���� ����

u
������u��y%��y��3��4�������� �"� �" �" �"! �" ��� �"# 4 � " �"� �!� �"� �"� �"� �#� �!� �!� �"� �!� 4

u
������u��y%��y��3��4�������� 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 �� 4 4 4 4

u
������u��y%��y��3��4�������� 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

,y��,%�%��������u��c�� #��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� #��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

S��u6 78S�����9 �#4S
���c
���,: ���'��
��'��
���c
���,: ���'��

������ ;�6�- � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

���)%�,- � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � �� � � �

� � � � � �� � �

� � � � � � �

� � �

� � ��

����������������������� ���������������������

� � � � � � � �

1�c
��,:�'��u6��������9����

1�c
��,:�'��u6��������9#��

1�c
��,:�'��u6��������9�#�

��'��%�c���� �#9����

��'��%�c���� �#9"�

��'��%�c���� �#9 �

� �

1



������

�����c
��

���������

�������
���������

������
���������

���������

������

���$%

&�'��(�%� ��

�)�� ��

����%*�*�� ��

+�

,-���

���./����,-���u������

���.���������� 1�c
��,$��%�

���.���������

u
������u��y%��y��3��4��������

u
������u��y%��y��3��4��������

u
������u��y%��y��3��4��������

,y��,%�%��������u��c��

S��u6 78S�����9 �#4S
���c
���,: ���'��
��'��
���c
���,: ���'��

������ ;�6�-
���)%�,-

1�c
��,:�'��u6��������9����

1�c
��,:�'��u6��������9#��

1�c
��,:�'��u6��������9�#�

��'��%�c���� �#9����

��'��%�c���� �#9"�

��'��%�c���� �#9 �

Spolu

���� ���� ���� ���
 ���� ���� ���� 27

��� ��� � � ��� ��� ��� -

� � � � � � � -

� � � � � � � -

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� -

������ ����� ����� ������ �����# ������ ������ -

������ ����� ����� ������ �����# ������ ������ -

��"��� ��"��" ���� ���� ��!��� ��!�� �� ��� -

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� -

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� -

��"��� ��"��" ��"�� ��!�#� ��!��� ��!�� �� ��� -

��!�"" ��"��� ��"��� ��!�� �� �� �� �!� �� �#! -

��� ���� ���# ���# ���� ���� ��"� -

��"�# ��"�# ��"�# ��"�# ��"�# ��"�# ��"�# -

���# ���� ���� ���� ���" ��#! ���� -

�"� �!� 4 4 �!� �!� �� -

4 4 4 4 4 4 4 -

4 4 4 4 4 4 4 -

� � � � � � � 7

� � � � � � � 13

� � � � � � � 18

� � � � � � � 42

� � � � � � � 7

� � � � � � � 5

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� -

� � � � � � � 27
� � � � � � � 0

�

� � � � �

� � � �� �

������������������� �����������������������

� �

27

0

2
















