
 

 

 

 

 

 

 

 

P íloha . 1 

 

Výpo et spot eby vody 



Maximální po et d ti 40, po et pracovník  6 lidi. 

Specifická pot eba vody podle vyhlášky . 120/2011Sb.  

Mate ské školky a jesle s celodenním provozem 

(bez stravování) 

Sm rné íslo ro ní spot eby 

vody v m
3
 

na jednu osobu (žáka, u itele, pracovníka) p i pr m ru 200pracovních dn  za rok  

WC, umyvadla a tekoucí teplá voda 8 

WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování 16 

 

Pr m rná denní pot eba vody: 

d

l
qpQ

n

i

Siipb 4806
200

16000
=×=×=  

d

l
qpQ

n

i

Siipb 160040
200

8000
=×=×=  

Podle vyhlášky . 410/2005 Sb. která reka že na 1 dít  v p edškolním v ku musí být k 

dispozici nejmén  60 l vody na den 

d

l
qpQ

n

i

Siipb 24004060 =×=×=  

Celková pr m rná denní pot eba vody: 

s

l

d

l
QP 033.028804802400 ==+=  

Maximální denní pot eba vody: 

s

l

d

l
kQQ dPM 05.043205,12880 ==×=×=  

dk sou initel denní nerovnom rnosti pot eba vody 1,5 

Ro ní pot eba vody: 

rok

m

rok

l
QQ Pr

3

5765760002002880200 ==×=×=  



 

Vypo ítaná velikost p ípojku je DN 34 milimetru v sou asné dob  mate ská školka je 

napojena na p ípojku DN 40, co vyhovuje.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

P íloha . 2 

 

Výpo et množství deš ových a splaškových vod 



Výpo et množství deš ových vod ( SN 75 6101) 

 

St echa  

s
lSqQ ssd 08.4130033.095.0max, =××=××=ψ   

kde Ss plocha povodí ur itého úseku stoky [ha] plocha st echy 0,033 ha 

qs intenzita sm rodatného dešt  [l/(s.ha)] qs=130 l/(s.ha) 

 sou initel odtoku, pro st echy 0,95 

 

Parkovišt   

s
lSqQ ssd 35.0130003.09.0max, =××=××=ψ   

kde Ss plocha povodí ur itého úseku stoky [ha] plocha parkovišt  0,003 ha 

qs intenzita sm rodatného dešt  [l/(s.ha)] qs=130 l/(s.ha) 

 sou initel odtoku, pro zpevn né pozemní komunikace 0,7 

 

P ší komunikace  

s
lSqQ ssd 34.31300367.07.0max, =××=××=ψ   

kde Ss plocha povodí ur itého úseku stoky [ha] plocha p ších komunikaci 0,0367 ha 

qs intenzita sm rodatného dešt  [l/(s.ha)] qs=130 l/(s.ha) 

 sou initel odtoku, pro zpevn né pozemní komunikace 0,7 

 

Celkové množství deš ových vod  

=++=
s

lQ d 77.734.335.008.4.max  

 

Vypo et množství splaškových vod 

s
lk

Q
Q

p

s 015.02.7
24

05.0

24
max.max =×=×=  

s
lQQ sn 03.0015.022 .max =×=×=  

kde Qp celková pr m rná denní pot eba vody 

Qmax.s nejv tší pr tok splaškových odpadních vod 

Qn      návrhový nejv tší pr tok  



  kmax   koeficient nerovnom rnosti pr toku závisí na po tu obyvatel, pro 240 obyvatel 

kmax=5,32 

po et p ipojených obyvatel 30… 100… 1000… 

kmax 7,2 5,9 2,2 

 

Návrh kanaliza ní p ípojky DN 150 

 

Obr. 1 Nomogram pr to né kapacity trubek PRAGMA p í pr toku pro k=0,25 a 

teplotu 10 °C 

 

 

 

 



 



 

Výpo et dimenze kanaliza ní p ípojky pomoci programu na stránkách www.tzb-info.cz 

Dle výpo tu vyšlo DN 100 v sou asné dob  mate ská školka napojena na kanalizace 

DN 150  



 

 

 

 

 

 

 

 

P íloha . 3 

 

Fotodokumentace  



 

Východní fasáda objektu Mate ské školy  

 

 

Pohled z terasy na d tskou zahradu 

 



 

Pohled na jižní fasádu 

 

 

Pohled na objekt Mate ské školy z ul. U školky 



 

 

 

 

 

 

 

 

P íloha . 4 

 

Vyjád ení správc  jednotlivých sítí  



Seznam  

 

1. Vyjád ení správce vodovodní sít  

 

2. Vyjád ení správce plynovodní sít  

 

3. Vyjád ení správce elektrické sít  

 

4. Vyjád ení správce elektronických komunikací 
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RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1

657 02 Brno
T +420532221111

F +420545578571

E info_ds@rwe.cz

I www.rwe.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Rejstříkový soud v Brně,
oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:

ČSOB  a.s.
Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Denis Zeelenkevitch
Studentská 1770/1
70800 Ostrava

datum

29.03.2012
vyřizuje

Gabriela Bedrunková
naše značka

5000606819

Věc:
Diplomova prace "Rozsireni kapacity Materska skoly na ul. Hlucinska vLudgerovicich

K.ú. - p.č.: Ludgeřovice

Stavebník: Denis Zeelenkevitch , Studentská 1770/1 , 70800 Ostrava

Účel stanoviska: Neuvedeno

SMP Net, s.r.o., zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy a technické 
infrastruktury, vydává toto stanovisko: 

Po prostudování předložené žádosti k existenci sítí Vám sdělujeme, že v zájmovém prostoru 
DOJDE K DOTČENÍ STL 
ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí 
Ochranné pásmo STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. 
Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 - 1,5 m. 
   
                                                                        Po prostudování předložené žádosti k existenci sítí Vám sdělujeme, že v 
zájmovém prostoru 
 
DOJDE K DOTČENÍ  NTL  
ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí 
Ochranné pásmo NTL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. 
Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 - 1,5 m. 
                                                                    Požadavky na zpracování projektové dokumentace staveb v ochranném a 
bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení provozovaného SMP Net, s.r.o. Ostrava 
 
 
TOTO STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO JEDNÁNÍ S ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A 
STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA č. 183/2006 Sb. 
STANOVISKO NESLOUŽÍ PRO POVOLENÍ REALIZACE STAVBY A NENAHRAZUJE STANOVISKO K PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACI (dále jen PD). 
POSKYTNUTÉ INFORMACE (MAPOVÝ PODKLAD) LZE POUŽÍT POUZE PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PD. 
 
V zájmovém území se nacházejí tato stávající plynárenská zařízení (dále jen PZ): 
 
NTL plynovod, DN 300, ocel, ID 1434031 
                            ID 1434033  
 
NTL plynovodní přípojka DN 40, ocel, ID 1554152  
 
K předložené situaci zájmového území je přílohou tohoto stanoviska orientační snímek polohy PZ. 
 
Po prostudování předložené situace Vám sdělujeme, že v zájmovém prostoru 
 
SE PLÁNUJE VÝSTAVBA NTL PLYNOVODU (viz přiložená situace) 
 
Upozorňujeme Vás, že byla odsouhlašena projektová dokumentace nového NTL plynovodu  v prostoru Vaši stavby. 
Plynovod není dosud uveden do provozu a nemáme informace o zahájení jeho výstavby. Pokud je potrubí uloženo 
v zemi, je odstaveno od provozované části NTL plynovodní sítě, a proto jej nelze vytýčit dle předepsaného postupu. 
Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti. Pracovníci provádějící stavební 
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práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni. V případě, že potrubí je v zemi již uloženo, je nutno 
postupovat v souladu s ČSN 73 6005. 
 
 
Informace o uložení plynárenských zařízeních, případně další získané informace o těchto zařízeních smí být použity 
pouze pro uvedený účel a nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny a využívány. 
Technické podmínky dotyku s plynárenským zařízením projednejte s technikem plynárenských zařízení regionální 
operativní správy sítí a zapracujte do PD stavby. 
 
V případě Vašeho zájmu o digitální formu polohy plynárenských zařízení v zájmovém prostoru je možné požádat 
RWE Distribuční služby, s.r.o. odbor dokumentace sítí (e-mail: gis@rwe-smp.cz). 
 
PD stavby, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů, požadujeme 
předložit k posouzení v měřítku 1:500, popř. 1:1000. 
PD musí řešit vzájemnou polohu nově projektované stavby a stávajícího PZ (okótováním a popisem v technické 
zprávě) ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a souvisejících předpisů. 
 
PD stavby plynárenského zařízení bude zpracována v rozsahu prováděcích vyhlášek k zákonu č.183/2006 Sb. v 
platném znění (stavební zákon): 
- pro účely územního řízení v rozsahu prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb. 
- pro účely stavebního řízení a pro provádění stavby v rozsahu prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
 
V případě změny skladby spotřebičů je nutno podat " Žádost o připojení k distribuční soustavě pro kategorii MO/
DOM  a uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě" přijímají kontaktní místa společnosti RWE (viz. www.
rwe.cz). Aktuální verze žádosti je dostupná na webových stránkách: www.rwe-gasnet.cz (část Žádosti).  

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. 
Kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně 
zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. 
 
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000606819 a datum 
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Gabriela Bedrunková
technik PZ MS-Nový Jičín 8
pracoviště ROSS-Opava
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420595142138
gabriela.bedrunkova@rwe.cz

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení,Orientační zákres plynárenského zařízení,Detailní zákres 
plynárenského zařízení



Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č.  5000606819 ze dne 29.03.2012.

Provozovatel DS: SMP Net, s.r.o.; Stavebník: Denis Zeelenkevitch , Studentská 1770/1 , 70800 Ostrava. K.ú.: Ludgeřovice.













VYJÁD ENÍ O EXISTENCI SÍT  ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT  ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

SPOLE NOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S.
vydané podle § 101 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n  n kterých souvisejících zákon  (zákon o

elektronických komunikacích), ve zn ní pozd jších p edpis  a § 161 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon) i dle dalších p íslušných právních p edpis

íslo jednací: 62933/12 íslo žádosti: 0112 714 240

D vod vydání Vyjád ení : Spojené územní a stavební ízení

Platnost tohoto Vyjád ení kon í dne: 12. 4. 2014.

Žadatel Denis Zelenkevitch

Stavebník Denis Zelenkevitch
Název akce Rozsireni kapacity Materske skoly na ul Hlucinska Ludgerovice

Zájmové území

Okres Opava

Obec Ludge ovice

Kat. území / . parcely Ludge ovice

Žadatel shora ozna enou žádostí ur il a vyzna il zájmové území, jakož i stanovil d vod pro vydání Vyjád ení o 
existenci sít  elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany  sít  elektronických komunikací 
spole nosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Vyjád ení).

Na základ  ur ení a vyzna ení zájmového území žadatelem a na základ  stanovení d vodu pro vydání Vyjád ení 

vydává spole nost Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica) následující Vyjád ení:

dojde ke st etu

se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) spole nosti Telefónica, jejíž existence a poloha je zakreslena v 
p iloženém vý ezu/vý ezech z ú elové mapy SEK spole nosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s 
ustanovením § 102 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n  n kterých souvisejících zákon  
stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v p iloženém vý ezu/vý ezech z ú elové mapy SEK 
spole nosti Telefónica vyzna eno (dále jen Ochranné pásmo).

(1) Vyjád ení je platné pouze pro zájmové území ur ené a vyzna ené žadatelem, jakož i pro d vod vydání Vyjád ení 

stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjád ení pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjád ení uvedené, zm nou rozsahu zájmového území 
i zm nou d vodu vydání Vyjád ení uvedeného v žádosti nebo nespln ním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto 
Vyjád ení, to vše v závislosti na tom, která ze skute ností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjád ení nastane 
nejd íve.

(2) Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen bez zbyte ného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho zám r, 
pro který podal shora ozna enou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozd ji 
však p ed po átkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do 
Ochranného pásma SEK, vyzvat spole nost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, 
p ípadn  k p eložení SEK, a to prost ednictvím zam stnance spole nosti Telefónica pov eného ochranou sít  -
Radim Ko a , tel.: 596 682 978, 602 438 599, e-mail: radim.konar@o2.com (dále jen POS).

(3) P eložení SEK zajistí její vlastník, spole nost Telefónica. Stavebník, který vyvolal p ekládku SEK je dle 
ustanovení § 104 odst. 16 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n  n kterých souvisejících 
zákon  povinen uhradit spole nosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dot eného úseku SEK, a to na 
úrovni stávajícího technického ešení.

(4) Pro ú ely p eložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjád ení je stavebník povinen uzav ít se spole ností Telefónica 
Smlouvu o realizaci p ekládky SEK.

Telefónica Czech Republic, a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz
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íslo jednací: 62933/12 íslo žádosti: 0112 714 240

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjád ení uvedené skute nosti je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba 
povinen ídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK spole nosti Telefónica, které jsou nedílnou sou ástí tohoto 
Vyjád ení.

(6) Spole nost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím ur ené a vyzna ené zájmové území poskytnuty veškeré 
dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli p evzetím tohoto Vyjád ení vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k ú elu, pro který mu 
byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávn n poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozši ovat, pronajímat, p j ovat 
i jinak užívat bez souhlasu spole nosti Telefónica. V p ípad  porušení t chto povinností vznikne žadateli odpov dnost 

vyplývající z platných právních p edpis , zejména p edpis  práva autorského.

V p ípad  jakýkoliv dotaz  k poloze SEK a její dokumentaci lze kontaktovat spole nost Telefónica na bezplatné lince 
800 255 255.

P ílohami Vyjád ení jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK spole nosti Telefónica
- Situa ní výkres (obsahuje zájmové území ur ené a vyzna ené žadatelem a vý ezy  ú elové mapy SEK)

- Informace k vyty ení SEK

Vyjád ení vydala spole nost Telefónica dne: 12. 4. 2012.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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(optimalizováno pro tisk na formát A3) P íloha k Vyjád ení .j.: 62933/12 íslo žádosti: 0112 714 240

SITUA NÍ VÝKRES - POLYGON 1
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(optimalizováno pro tisk na formát A3) P íloha k Vyjád ení .j.: 62933/12 íslo žádosti: 0112 714 240

SITUA NÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1
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