
Příloha č. 1 – Výpočet potřeby pitné vody
Navrhovaná větev zásobující centrum řešeného území (9 rodinných domů)

Průměrná potřeba vody pro obyvatelstvo:

QpO = P * q= 45 * 170 = 7 650 l/den 

Maximální denní potřeba vody:

QmO = QpO * kd = 7 650 * 1,5 = 11 475 l/den 

QmO = 11 475/86 400 =  0,13 l/s

Maximální hodinová potřeba vody:

QhO = QmO * kh = 0,13 * 2,1 * 3600 = 1663 l/hod

Orientační odhad průměru kruhového potrubí:

v = 1,00 m/s = 3600 m/hod

dn = ((4 * QhO)/(π * v))0,5 = ((4 * 1,66)/(π * 3600)) 0,5 = 0,024 m = 24 mm 

- správce vodovodu SmVaK doporučil návrh profilu min. DN50

Proměnné použité ve vzorcích:

P = počet obyvatel

q = potřeba vody pro obyvatele (l/den)

QpO = průměrná potřeba vody pro obyvatelstvo(l/den)

QmO = maximální denní potřeba vody pro obyvatelstvo (l/den)

QhO = maximální hodinová potřeba vody pro obyvatelstvo (l/hod)

kd = koeficient denní nerovnoměrnosti potřeby vody, pro sídla do 1000 obyvatel = 1,5

kh = koeficient hodinové nerovnoměrnosti potřeby vody, v rozmezí 1,8 až 2,1

v = rychlost proudění vody v potrubí

dn = světlý průměr navrhovaného potrubí (m)

Pro zásobování rodinných domů v centru řešeného území je navrženo potrubí DN35. Domy 

na hranici řešeného území budou napojeny ze stávajících vodovodních řadů.



Příloha č. 2 – Výpočet množství odpadních vod

a) Výpočet pro větev č. 1 (z centra řešeného území západním směrem, 9 rodinných domů):

- předpokládám, že množství splaškových odpadních vod odpovídá odebranému množství 

pitné vody z téhož území

Splaškové odpadní vody:

- největší průtok splaškových odpadních vod Qmax,s:

Qmax,s = (Qp/24) * kmax = (7,65/24) * 6,9 = 2,2 m3/hod

Qmax,s = 6,1 * 10-4 m3/s

- minimální průtok splaškových odpadních vod:

Qmin = (Qp/24) * kmin =  (7,65/24) * 0,0 = 0,0 m3/hod

Dešťové odpadní vody:

- výpočet množství srážkových vod:

Azp (střechy+komunikace) = 0,26 ha

Anp (volné plochy) = 0,66 ha

qs = 128 l/s.ha pro území Ostravy, intenzita deště i1,15

Qmax,d = ∑(ψ * A * qs)

Qzp (střechy) = 0,9 * 0,11 * 128 = 12,67 l/s

Qzp (komunikace) 0,8 * 0,15 * 128 = 15,36 l/s

Qnp (nezpevněné plochy) = 0,1 * 0,66 * 128 = 8,45 l/s

Qmax,d = 36,48 l/s

Celkové množství odpadních vod:

Q = Qmax,s + Qmax,d = 0,61 + 36,48 = 37,09 l/s

přičemž Qmax,s lze zanedbat pokud je menší než 10% Qmax,d v sídle do 5000 obyvatel

Orientační návrh jednotného kanalizačního potrubí:

- předpokládám částečné plnění profilu (50%)

S = (π * r2)/2 

Q = S * v 



r = ((2 * Q)/(v * π))0,5   

r = ((2 * 37,09)/(20 * π))0,5 = 109 mm 

 

Orientačně navrhuji jednotnou kanalizační stoku profilu DN 300.

b) výpočet pro větev č. 2 (severní část řešeného území)

na tuto větev budou připojeny pouze tři nové rodinné domy

Orientačně navrhuji jednotnou kanalizační stoku profilu DN 250.

Proměnné a koeficienty použité ve vzorcích:

Qmax,s = největší průtok splaškových odpadních vod (m3/s)

kmax , kmin = koeficienty nerovnoměrnosti průtoku závislé na počtu obyvatel, 

      pro 9 rodinných domů je kmax , kmin roven 6,9 a 0,0

Qmin = minimální průtok splaškových odpadních vod (m3/hod)

Azp , Anp , A = velikost ploch (ha)

qs = intenzita směrodatného deště uvažované periodicity a doby trvání (l/s.ha)

Qmax,d = největší průtok dešťových odpadních vod (m3/s) 

Ψ = součinitel odtoku

Qzp ,Qnp = množství odpadních vod odvedených z uvažovaných ploch (l/s)

S = plocha průřezu potrubí při částečném plnění 

r = poloměr navrženého potrubí (mm)

Q = celkové množství odpadních vod (l/s)

v = návrhová průtočná rychlost odpadních vod 2 m/s



Příloha č. 3 – Výpočet zásobování plynem

Qpv = n * q = 15 * 1,5 = 22,5 (m3/hod)

Proměnné použité ve vzorci:

n = počet bytových jednotek

q = specifická potřeba plynu (pro typ E = 1,5 m3/hod)

Qpv = výpočtová hodnota průtoku plynu (m3/hod)



Příloha č. 4 – Výpočet zásobování elektrickou energií

Pi = P * n = 8,8 * 15 = 132 kW

Pc = Pi * β = 132 *0,44 = 58,08 kW

Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie při provozu cca 1500 hod:

A = 1500 * Pp = 1500 * 58,08 = 87 120 kWh = 87,12 MWh

Navrhuji trafostanici o výkonu 250 kVA.

Proměnné a hodnoty použité ve vzorci:

Stupeň elektrifikace: C = 8,80 kW na 1 bj.

- byt  s  osvětlením,  el.  sporák  +  trouba,  drobné  spotřebiče,  TV,  klimatizace  popř. 

vytápění

P = instalovaný výkon bytové jednotky (kW)

Pc = celkový výkon lokality (kW)

Pi = instalovaný činný výkon bytové jednotky (kW)

β = soudobost 

A = roční spotřeba elektrické energie (kWh, MWh)



Příloha č. 5 – Katastrální mapa



Příloha č. 6 – Ortofoto obce Kozmice

Pozn. červeně je vyznačeno řešené území



Příloha č. 7 – Fotodokumentace stávajícího stavu

   
Pohled  z ulice K Vápenici jihozápadním směrem             Pohled z ulice Polní severním směrem

        Pohled z ulice Polní východním směrem



Příloha č. 8 – výpis majetkoprávních vztahů: soukromí vlastníci

Parcelní číslo: 920/7

Výměra [m2]: 667

Katastrální území: Kozmice 671878

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Druh pozemku: Orná půda

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ: 61300

Omezení vlastnického práva: Nejsou evidována žádná omezení

Jiné zápisy: Změna výměr obnovou operátu

Parcelní číslo: 920/1

Výměra [m2]: 1370

Katastrální území: Kozmice 671878

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Druh pozemku: Orná půda

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ: 61300

Omezení vlastnického práva: Nařízení exekuce

Jiné zápisy: Změna výměr obnovou operátu



Parcelní číslo: 922/1

Výměra [m2]: 4594

Katastrální území: Kozmice 671878

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Druh pozemku: Orná půda

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ: 61300

Omezení vlastnického práva: Nejsou evidována žádná omezení

Jiné zápisy: Změna výměr obnovou operátu

Parcelní číslo: 923/3

Výměra [m2]: 362

Katastrální území: Kozmice 671878

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Druh pozemku: zahrada

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ: 61300

Omezení vlastnického práva: Nejsou evidována žádná omezení

Jiné zápisy: Změna výměr obnovou operátu

Parcelní číslo: 922/2

Výměra [m2]: 4333

Katastrální území: Kozmice 671878

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Druh pozemku: Orná půda

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ: 61300

Omezení vlastnického práva: Nejsou evidována žádná omezení

Jiné zápisy: Změna výměr obnovou operátu



Parcelní číslo: 923/7

Výměra [m2]: 983

Katastrální území: Kozmice 671878

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Druh pozemku: Orná půda

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ: 61300

Omezení vlastnického práva: Nejsou evidována žádná omezení

Jiné zápisy: Změna výměr obnovou operátu

Parcelní číslo: 923/1

Výměra [m2]: 1122

Katastrální území: Kozmice 671878

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Druh pozemku: Orná půda

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ: 61300

Omezení vlastnického práva: Nejsou evidována žádná omezení

Jiné zápisy: Změna výměr obnovou operátu



Příloha č. 8 – parcely ve vlastnictví obce Kozmice

Parcelní číslo: 1743

Výměra [m2]: 2530

Katastrální území: Kozmice 671878

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Druh pozemku: ostatní plocha

Způsob ochrany nemovitosti: Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Způsob využití: ostatní komunikace

Jiné zápisy: Změna výměr obnovou operátu

Parcelní číslo: 1754

Výměra [m2]: 4318

Katastrální území: Kozmice 671878

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Druh pozemku: ostatní plocha

Způsob ochrany nemovitosti: Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Způsob využití: ostatní komunikace

Jiné zápisy: Změna výměr obnovou operátu

Parcelní číslo: 1752

Výměra [m2]: 805

Katastrální území: Kozmice 671878

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Druh pozemku: ostatní plocha

Způsob ochrany nemovitosti: Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Způsob využití: ostatní komunikace

Jiné zápisy: Změna výměr obnovou operátu



Příloha č. 9 – RD „Aktual 422“ pohledy, půdorysy
Zdroj použitých obrázků: www.euroline.cz

  Pohledy       

Půdorys 1NP Půdorys 2NP



Příloha č. 10 – RD „Bungalov 963“ pohledy, půdorysy
Zdrojpoužitých  obrázků: www.euroline.cz

              
Pohledy

               

                                            Půdorys



Příloha č. 11 – RD „Klasik 112“ pohledy, půdorysy
Zdroj použitých obrázků: www.euroline.cz

             
Pohledy

                
Půdorys 1NP Půdorys 2NP



Příloha č. 12 – RD „Dvojdomek – dům s klematisem 9B“ pohledy, půdorysy
Zdroj použitých obrázků: www.archon.sk

           
  Půdorys 1NP Půdorys 2NP



Příloha č. 13 – Vizualizace



Příloha č. 13 – Vizualizace

      

      

     


