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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zast avěné území a nezastav ěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní vy užití a zastav ěnost území 

Lokalita určená pro výstavbu areálu SSÚD se nachází v katastrálním území Starý Rokytník a Bojiště u 

Trutnova, mezi obcemi Nová Střítež a Starý Rokytník. Jedná se o nezastavěné území, které je vedeno 

v katastru nemovitostí převážně jako orná půda nebo trvalý travní porost. Pozemek jako takový je svažitý, se 

severojižní spádnicí.  

Novostavba areálu je navržena v bezprostřední blízkosti plánované MÚK Střítež a přivaděče MÚK Střítež 

(včetně napojení přes okružní křižovatku) a to za účelem správy a údržby plánované dálnice D11 1109 Trutnov 

– státní hranice a D11 1108 Jaroměř - Trutnov.  

b) údaje o souladu stavby s územn ě plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plá nování, 

včetně informace o vydané územn ě plánovací dokumentaci 

Stavba SSÚD Střítež je nedílnou plánovanou součástí dálnice D11. Areál leží v koridoru vymezeném 

územním plánem pro stavbu dálnice, MÚK Střítež a příslušného přivaděče. 

Dálnice D11 je součástí souboru staveb, která je vymezena v „Návrhu rozvoje dopravních sítí v České 

republice“ a v kategorizaci dálnic a silnic I. třídy. Stavba 1109 je poslední částí tohoto koridoru mezi Trutnovem 

a státní hranicí. 

Koridor je dán vyšší územně plánovací dokumentací Zásady územního rozvoje královéhradeckého kraje 

(ZÚR KHK), které nabyly účinnosti dne 16. 11. 2011 a územními plány dotčených obcí. 

Na stavbu dálnice D 11 1109 Trutnov – státní hranice bylo vydáno platné územní rozhodnutí č.j.MUTN 

99121/2019 ze dne 11.12.2019 s nabytím právní moci dne 25.1.2020.  

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výj imky z obecných požadavk ů na využívání 

území 

Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území jsou splněny. 

Problematiku dodržování obecných požadavků na využití území upravuje vyhláška č. 501/2006 Sb. o 

obecných požadavcích na využívání území ve znění všech novelizací a v platném znění č. 431/2012 Sb. 
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d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledn ěny podmínky závazných 

stanovisek dot čených orgán ů 

Stanoviska, žádosti a smlouvy, získané v průběhu projektové přípravy, jsou doloženy v samostatné části 

PD - E. dokladová část a zapracovány do PD. Do dalšího stupně pak budou zapracovány a doplněny veškeré 

doklady získané během územního řízení. 

e) výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů – geologický pr ůzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebn ě historický pr ůzkum 

Podrobný geotechnický průzkum D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR (GeoTec-GS, a.s., 08/2019) 

byl podkladem poskytnutým ŘSD pro projektování. 

Ostatní provedené průzkumy jsou doloženy v samostatné části PD - část F.1. (F.1.1. Dendrologický 

průzkum, F.1.2. Radonový průzkum, F.1.3. Inženýrské sítě – stávající, F.1.4. Hydrogeologický posudek). 

f) ochrana území podle jiných právních p ředpis ů 

Staveniště nespadá do území s ochranou podle jiných právních předpisů. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území 

Stavba není umístěna v záplavovém ani poddolovaném území. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ěry v území 

Vliv stavby na okolní pozemky 

Stavba areálu mění okolní pozemky z hlediska využití území. V současnosti jsou pozemky využívány 

převážně k zemědělské činnosti. Okolní pozemky v bezprostřední blízkosti areálu nebudou stavbou narušeny 

a nadále mohou zastávat zemědělskou funkci. 

Ochrana okolí 

Charakter a rozsah stavby nepředpokládá vznik takových vlivů, které by měli zásadní dopad na okolí. 

Stavba areálu je v dostatečné vzdálenosti od obytných staveb; nepředpokládá se rušení okolí hlukem 

z provozu areálu ani od dopravy – provoz dálnice D11 bude vždy dominantnějším vlivem na přilehlé okolí. 

Podrobněji viz kapitola B.2.10. této zprávy nebo Hluková studie – samostatná příloha této projektové 

dokumentace F.3. 

Odtokové poměry 

Plánovaný soubor staveb areálu se umisťuje na mírně se svažující terén, který bude takto upraven v rámci 

přípravy staveniště. Svah má sklon od severu k jihu. Navrhovaný stav území se mění na zpevněné plochy 

s nadzemními objekty; zhruba z jedné poloviny v zářezu, z druhé v násypu. Odvodnění je navrženo pomocí 

kanalizační sítě, která odvodňuje jednotlivé plochy a budovy. Je rozděleno na odvodnění střech nadzemních 

objektů, zaolejovaných vod ze zpevněných ploch silničního charakteru a odvodnění u solankového 

hospodářství. Dešťové vody zaolejované jsou vyčištěny v ORL a dále jsou napojeny do retenční nádrže a pak 
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do recipientu. Dešťové vody ze střech jsou napojeny do retenční nádrže. Napojení dešťových vod je pak 

navrženo do odpadní dešťové stoky stavby D1109, která je pak zaústěna do bezejmenného toku (IDVT 

10167484), levostranný přítok Mlýnského potoka. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 

Před započetím výstavby není třeba provádět žádné asanační či demoliční práce. Stavbou dojde 

k okrajovému zásahu do lesních porostů; dále dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Specifikace dřevin 

rostoucích mimo les určených ke kácení je uvedena v dendrologickém průzkumu, který je samostatnou 

přílohou této dokumentace (viz příloha F.1.1.). 

j) požadavky na maximální do časné a trvalé zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů 

určených k pln ění funkce lesa 
       

Katastrální území: Bojiště u Trutnova  
Obec: Trutnov        
Kraj: Královehradecký 

Parc. č. 
dle KN 

Výměra 
dle KN 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Číslo 
LV Vlastník 

Trvalý 
zábor 
(TZ) 

    m2 

Dočas. 
zábor 
nad 

1 rok 
m2 

  

Dočas. 
zábor do 
1 roku 

m2 
  

1199 705 travní 
por. 

ZPF 10001 MĚSTO TRUTNOV, Slovanské náměstí, 
č.p.: 165, 54101 Trutnov - Vnitřní Město     114 

1257/2 50 646 
orná 
půda 

ZPF 53 
Zemědělské družstvo Trutnov se sídlem 
ve Volanově, Na Statku, č.p.: 31, 54101 
Trutnov - Volanov 

    746 

1261 9 160 orná 
půda 

ZPF 10002 ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 
11a, č.p.: 1024, 13000 Praha - Žižkov     69 

1262/2 5 314 
orná 
půda 

ZPF 5314 Blažková Iva, Mlýnská, č.p.: 235, 54242 
Pilníkov     781 

1264/2 11 999 
orná 
půda ZPF 4230 

SJM Serbousek Luboš, Pod Houskou, 
č.p.: 53, 54101 Trutnov   SJM 
Serbousková Jitka, Zahrádky 197, 
Volanov, 54101 Trutnov 

    1 013 

1289 124588 
orná 
půda 

ZPF 5290 Zuzánek Jan, č. p. 32, 54204 Bernartice     862 

1319/1 13745 
orná 
půda 

ZPF 53 
Zemědělské družstvo Trutnov se sídlem 
ve Volanově, Na Statku, č.p.: 31, 54101 
Trutnov - Volanov 

 Vynětí řešeno v rámci 
stavby D11 

1319/2 7202 
orná 
půda 

ZPF 3032 ČR -Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na 
Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4  Vynětí řešeno v rámci 

stavby D11 

1319/4 4 230 
orná 
půda 

ZPF 4230 
SJM Serbousek Luboš, Pod Houskou, 
č.p.: 53, 54101 Trutnov   SJM 
Serbousková Jitka, Zahrádky 197, 
Volanov, 54101 Trutnov 

    3 
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Katastrální území: Starý Rokytník      
Obec: Trutnov        
Kraj: Královehradecký 
       

Parc. 
č. dle 
KN 

Výměra 
dle KN 

Parc. č. 
po 
rozdělení 
dle GP 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Číslo 
LV Vlastník 

Trvalý 
zábor 
(TZ) 
m2 

Dočas. 
zábor 
nad  
1 rok 
m2 

Dočas. 
zábor 

do  
1 roku 

m2 

4419/2 72 019 4419/2 
4655/53 

travní 
porost ZPF 10002 

ČR - Státní pozemkový úřad, 
Husinecká 11a, č.p.: 1024,     
13000 Praha - Žižkov 

21 803  
 

887   

4436 11 424 
4436 

4655/39 
4655/41 

travní 
porost ZPF 358 Burkoň Lubomír, Rudolfa Frimla, 

č.p.: 857, 54101 Trutnov      164 

4439 1 655 4439 travní 
porost ZPF 10002 

ČR - Státní pozemkový úřad, 
Husinecká 11a, č.p.: 1024,     
13000 Praha - Žižkov 

    613 

4404/7 15 886 4655/35 orná půda ZPF 358 Burkoň Lubomír, Rudolfa Frimla, 
č.p.: 857, 54101 Trutnov      69 

4418 19 713 
4418 

4655/129 
4655/33 

lesní 
pozemek PUPFL 296 

ČR - Lesy České republiky, s.p., 
Přemyslova 19, č.p.: 1106,     
50008 Hradec Králové 

1 303 535 324 

4407/3 1 145 4655/32 
4407/4 

lesní 
pozemek 

PUPFL 10002 
ČR - Státní pozemkový úřad, 
Husinecká 11a, č.p.: 1024,     
13000 Praha - Žižkov 

    36 

4460 2 690 4460 travní 
porost ZPF 65 Forman Petr, č. p. 233, 54223 

Mladé Buky     766 

4458 213 4458 lesní 
pozemek PUPFL 65 Forman Petr, č. p. 233, 54223 

Mladé Buky     3 

4165/2 160 4165/2 travní 
porost ZPF 10001 

MĚSTO TRUTNOV, Slovanské 
náměstí 165, 54101 Trutnov     57 

4404/1 51 141 4655/31 travní 
porost ZPF 10002 

ČR - Státní pozemkový úřad, 
Husinecká 11a, č.p.: 1024,     
13000 Praha - Žižkov 

    925 

4157 53 996 4157 orná půda ZPF 461 

Hlubůčková Silvie, Nad Kapličkou 
1, Bojiště, 54101 Trutnov        1/2 
ZENERGO Moravia s.r.o., č. p. 
788, 69613 Šardice                 1/2    

    96 

4456 17 024 4456 lesní 
pozemek PUPFL 296 

ČR - Lesy České republiky, s.p., 
Přemyslova 19, č.p.: 1106,     
50008 Hradec Králové 

    1 710 

4420 31 097 
4420/1 
4420/2 

4655/55 

lesní 
pozemek PUPFL 296 

ČR - Lesy České republiky, s.p., 
Přemyslova 19, č.p.: 1106,     
50008 Hradec Králové 

    896 

4441 6 489 4441 
4655/45 

lesní 
pozemek PUPFL 296 

ČR - Lesy České republiky, s.p., 
Přemyslova 19, č.p.: 1106,     
50008 Hradec Králové 

    334 

4445 27 504 4445 lesní 
pozemek PUPFL 296 

ČR - Lesy České republiky, s.p., 
Přemyslova 19, č.p.: 1106,     
50008 Hradec Králové 

    1 420 

4419/1 53 336 
4419/1 

4655/54 
4419/7 

orná půda ZPF 358 Burkoň Lubomír, Rudolfa Frimla, 
č.p.: 857, 54101 Trutnov  17 981 1 063 1 735 
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4490/1 48 998 4490/1 orná půda ZPF 358 Burkoň Lubomír, Rudolfa Frimla, 
č.p.: 857, 54101 Trutnov      267 

4463/1 23 084 4463/1 orná půda ZPF 498 
Hantl Radek, č. p. 254,     
54223 Mladé Buky 

    837 

 

k) územn ě technické podmínky - zejména možnost napojení na s távající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového p řístupu k navrhované stavb ě 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

Na dálnici D11 bude na km 134,360 vybudována mimoúrovňová křižovatka Střítež, která zajistí napojení 

dálnice D11 na stávající silniční síť pomocí SO 105 Přivaděč MÚK Střítež. V ZÚ přivaděče, tedy v místě 

napojení větví MÚK Střítež, je navržena jednopruhová okružní křižovatka průměru D = 45 m (součást SO 105). 

Do okružní křižovatky je dále napojeno SSÚD Střítež jako související stavba – výstavba SSÚD může být 

zahájena až po započetí stavby přivaděče. 

Samotný přivaděč bude napojen na stávající I/37. Napojení silnice I/37 na přivaděč je zajištěno stykovou 

křižovatkou. Na stávající silnici I/37 zůstane zachován jeden jízdní pruh jako bypass ve směru Bojiště – Nový 

Rokytník. Na přivaděči je navržen přídatný jízdní pruh pro pomalá vozidla ve směru MÚK Střítež – Bojiště. V 

místě stykové křižovatky jsou navrženy samostatný pruh pro odbočení vlevo a připojovací pruh. 

 

Napojení na technickou infrastrukturu 

Areál SSÚD bude napojen na inženýrské sítě: 

Část ŘSD  vodovodní přípojka 

   kanalizační přípojka (odtok dešťových a vyčištěných splaškových vod) 

   rozvody NN – z distribuční trafostanice ČEZ VN / NN 

   přípojka VTL plynu vč.RS VTL / STL 

   přípojka datová (optický kabel Cetin) 

   přípojka SOS a DIS kabelů z dálnice 

   přípojka NN pro ATS (SO 301 vodovodní přípojka) – obec Bojiště u Trutnova 

 

část DO PČR vodovodní přípojka 

   kanalizační přípojka (odtok dešťových a vyčištěných splaškových vod) 

   rozvody NN – z distribuční trafostanice ČEZ VN / NN 

přípojka SOS a DIS kabelů z dálnice (napojeno z SSUD) 
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l) věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice 

Stavba je související stavbou a může být realizována až po započetí výstavby silničního přivaděče MÚK 

Střítež a jeho kruhové křižovatky mezi stávající silnicí I/37 a MÚK Střítež dálnice D11 na 134,360 km. 

m) seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba u mis ťuje 

Katastrální území Starý Rokytník 

Parc. 
č. dle 
KN 

Výměra 
dle KN 

Parc. č. 
po 

rozd ělení 
dle GP 

Výměra 
dle KN 

Druh 
pozem

ku 

Způsob 
využití 

Číslo 
LV Vlastník 

4122 5 271 4655/38 291 vodní 
pl. 

tok 
přirozený 47 ČR - Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 

Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové 

4157 53 996 4157 53 996 orná 
půda ZPF 461 

Hlubůčková Silvie, Nad Kapličkou 1, Bojiště, 
54101 Trutnov 
ZENERGO Moravia s.r.o., č. p. 788, 69613 
Šardice 

4162 1 475 4162 1 475 ostat. 
pl. 

neplodná 
p. 10002 ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 11a, 

č.p.: 1024, 13000 Praha - Žižkov 

4163 717 4163 717 ostat. 
pl. 

ostat. 
kom. 10001 MĚSTO TRUTNOV, Slovanské náměstí, č.p.: 

165, 54101 Trutnov - Vnitřní Město 

4164 181 4164 181 ostat. 
pl. 

neplodná 
p. 10001 

MĚSTO TRUTNOV, Slovanské náměstí, č.p.: 
165, 54101 Trutnov - Vnitřní Město 

4165/2 160 4165/2 160 Travní 
por. ZPF 10001 MĚSTO TRUTNOV, Slovanské náměstí, č.p.: 

165, 54101 Trutnov - Vnitřní Město 

4166 6 426 4166 6 426 ostat. 
pl. 

ostat. 
kom. 10001 MĚSTO TRUTNOV, Slovanské náměstí, č.p.: 

165, 54101 Trutnov - Vnitřní Město 

4268 10 405 4268 10 405 vodní 
pl. 

tok 
přirozený 296 

ČR - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 19, 
č.p.: 1106, 50008 Hradec Králové 

4404/1 51 141 4655/31 13956 travní 
por. ZPF 10002 ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 11a, 

č.p.: 1024, 13000 Praha - Žižkov 

4404/7 15 886 4655/35 5401 orná 
půda ZPF 358 Burkoň Lubomír, Rudolfa Frimla, č.p.: 857, 54101 

Trutnov - Střední Předměstí 

4406 178 4406 178 ostat. 
pl. 

neplodná 
p. 

10002 ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 11a, 
č.p.: 1024, 13000 Praha - Žižkov 

4407/3 1 145 4655/32 
4407/4 

76 
64 

lesní 
poz. PUPFL 10002 ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 11a, 

č.p.: 1024, 13000 Praha - Žižkov 

4418 19 713 4418 
4655/33 

19090 
114 

lesní 
poz. PUPFL 296 ČR - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 19, 

č.p.: 1106, 50008 Hradec Králové 

4419/1 53 336 
4419/1 

4655/54 
4419/7 

48267 
3776 
1293 

orná 
půda ZPF 358 

Burkoň Lubomír, Rudolfa Frimla, č.p.: 857, 54101 
Trutnov - Střední Předměstí 

4419/2 72 019 4419/2 21804 travní 
por. ZPF 10002 ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 11a, 

č.p.: 1024, 13000 Praha - Žižkov 

4420 31 097 
4420/2 

4655/55 
4892 

 
lesní 
poz. PUPFL 296 

ČR - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 19, 
č.p.: 1106, 50008 Hradec Králové 

4435 257 4435 
4655/40 

133 
10 

ostat. 
pl. 

neplodná 
p. 10002 ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 11a, 

č.p.: 1024, 13000 Praha - Žižkov 

4436 11 424 
4436 

4655/39 
4655/41 

11109 
243 
52 

travní 
por. 

ZPF 358 Burkoň Lubomír, Rudolfa Frimla, č.p.: 857, 54101 
Trutnov - Střední Předměstí 
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Parc. 
č. dle 
KN 

Výměra 
dle KN 

Parc. č. 
po 

rozd ělení 
dle GP 

Výměra 
dle KN 

Druh 
pozem

ku 

Způsob 
využití 

Číslo 
LV Vlastník 

4437 717 4437 717 ostat. 
pl. 

ostat. 
kom. 296 ČR - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 19, 

č.p.: 1106, 50008 Hradec Králové 

4438 1 446 4438 
4655/44 

1205 
241 

ostat. 
pl. 

ostat. 
kom. 263 FARMERS spol. s r.o., Voletinská, č.p.: 252, 

54103 Trutnov - Poříčí 

4445 27 504 4445 27 504 lesní 
poz. PUPFL 296 

ČR - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 19, 
č.p.: 1106, 50008 Hradec Králové 

4447 622 4447 622 ostat. 
pl. 

ostat. 
kom. 

98 

MĚSTO TRUTNOV, Slovanské náměstí, č.p.: 
165, 54101 Trutnov - Vnitřní Město  1/2 
ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 11a, 
č.p.: 1024, 13000 Praha - Žižkov  1/2 

4449 1 341 4449 1 341 ostat. 
pl. 

ostat. 
kom. 

296 ČR - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 19, 
č.p.: 1106, 50008 Hradec Králové 

4456 17 024 4456 17 024 lesní 
poz. PUPFL 296 ČR - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 19, 

č.p.: 1106, 50008 Hradec Králové 

4457 25 4457 25 ostat. 
pl. 

ostat. 
kom. 65 Forman Petr, č. p. 233, 54223 Mladé Buky 

4461 648 4461 648 ostat. 
pl. 

ostat. 
kom. 

369 Rychterová Bohumila, Vítězslava Nezvala 305, 
Kryblice, 54101 Trutnov 

4463/1 23 084 4463/1 23 084 orná 
půda ZPF 353 Hantl Radek, č. p. 254, 54223 Mladé Buky 

4466/4 228 4466/4 228 ostat. 
pl. 

ostat. 
kom. 10002 ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 11a, 

č.p.: 1024, 13000 Praha - Žižkov 

4490/1 48 998 4490/1 48 998 orná 
půda ZPF 358 Burkoň Lubomír, Rudolfa Frimla, č.p.: 857, 54101 

Trutnov - Střední Předměstí 
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Katastrální území Bojiště u Trutnova 

Parc. č. 
dle KN 

Výměra 
dle KN 

Parc. č. 
po 

rozd ělení 
dle GP  

Výměra 
dle KN 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití Číslo LV Vlastník 

942/5 6 803 942/5 6 803 ostat. pl. ostat. 
kom. 

10001 MĚSTO TRUTNOV, Slovanské náměstí, č.p.: 165, 
54101 Trutnov - Vnitřní Město 

1131 11 392 1131 11 392 ostat. pl. ostat. 
kom. 10001 MĚSTO TRUTNOV, Slovanské náměstí, č.p.: 165, 

54101 Trutnov - Vnitřní Město 

1199 705 1199 705 travní 
por. ZPF 10001 MĚSTO TRUTNOV, Slovanské náměstí, č.p.: 165, 

54101 Trutnov - Vnitřní Město 

1200 87 1200 87 ostat. pl. jiná p. 5274 Kučera Radovan Bc., Kobyliská 337/51, Dolní Chabry, 
18400 Praha 8 

1201 4 922 1201 4 922 ostat. pl. neplodná 
p. 10002 ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 11a, č.p.: 

1024, 13000 Praha - Žižkov 

1243 7 952 1243 7 952 ostat. pl. silnice 3032 ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, č.p.: 
546, 14000 Praha - Nusle 

1257 74 793 1257/2 
1319/1 

50646 
13745 

orná 
půda ZPF 53 Zemědělské družstvo Trutnov se sídlem ve Volanově, 

Na Statku, č.p.: 31, 54101 Trutnov - Volanov 

1261 9 160 1261 9 160 orná 
půda 

ZPF 10002 ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 11a, č.p.: 
1024, 13000 Praha - Žižkov 

1262 72 892 1262/2 
1319/2 

19795 
7202 

orná 
půda ZPF 5314 

3032 

Blažková Iva, Mlýnská, č.p.: 235, 54242 Pilníkov 
ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, č.p.: 
546, 14000 Praha - Nusle 

1263 5 780 1263/2 1553 ostat. pl. ostat. 
kom. 10001 MĚSTO TRUTNOV, Slovanské náměstí, č.p.: 165, 

54101 Trutnov - Vnitřní Město 

1264 80 085 
1264/2 11999 orná 

půda ZPF 4230 

SJM Serbousek Luboš, Pod Houskou, č.p.: 53, 54101 
Trutnov 
SJM Serbousková Jitka, Zahrádky 197, Volanov, 54101 
Trutnov 

1319/4 12456 orná 
půda ZPF 3032 ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, č.p.: 

546, 14000 Praha - Nusle 

1289 124 588 1289 124 588 orná 
půda ZPF 5290 Zuzánek Jan, č. p. 32, 54204 Bernartice 

1291 4 912 1291 4 912 ostat. pl. silnice 454 

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 2, č.p.: 1245, 
50003 Hradec Králové 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 23, 
č.p.: 59, 50004 Hradec Králové - Plačice 

1299 13 513 1299 13 513 ostat. pl. silnice 3032 
ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, č.p.: 
546, 14000 Praha - Nusle 

        

 

n) seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne och ranné nebo bezpe čnostní 

pásmo – mimo areál 

Nová ochranná pásma vzniknou u přípojek inženýrských sítí do areálu, bezpečnostní pásmo 

pak u VTL plynovodní přípojky. 
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Starý Rokytník k.ú. 755192 

Bojiště u Trutnova k.ú. 769266 

popis objektu SO 
ochranné pásmo ší ře 

(levá + pravá strana) 
pozemky 

Vodovodní 

přípojka 

301 3,0 m (1,5 + 1,5) 

k.ú. Bojiště u Trutnova  
p.p.č.: 942/5; 1131; 1199; 1200; 1201; 1243; 1257/2; 
1261; 1262/2; 1263/2; 1264/2; 1289; 1291; 1299; 
1319/4;       1319/1; 1319/2; 
k.ú. Starý Rokytník  
p.p.č.: 4419/1; 4420/2;    4655/55   

Kanalizační 

přípojka 

splašková 

303 4,0 m (2,0 + 2,0) 

k.ú. Starý Rokytník p.p.č.: 
4157; 4162; 4163; 4164; 4165/2; 4166; 4268; 
4406; 4407/4; 4418; 4419/2; 
4420/2;4435; 4436; 4437; 4438; 4445; 4447; 4449 
4456; 4457; 4461; 4463/1; 4466/4; 4490/1;  
4655/31; 4655/32; 4655/33; 4655/35; 4655/38; 4655/39; 
4655/40; 4655/41; 4655/44; 
4441; 4655/45; 4443; 4439; 4458; 4460; 4467 

Kanalizační 

přípojka 

dešťová 

305 4,0 m (2,0 + 2,0) 
k.ú. Starý Rokytník: 
4419/2; 4418; 4655/33; 
4655/32; 4407/4; 4655/31; 4655/35 

Distribuční 

trafostanice VN / 

NN 

402 7,0 m samostatná investice ČEZ - není součástí této stavby – 
ochranné pásmo bude vedeno jako stávající 

Přípojka SLP 

Cetin 
406 3,0 m (1,5 + 1,5) 

k.ú. Bojiště u Trutnova: 
1257/2; 1261; 1262/2; 1263/2; 1319/1; 1319/2; 
4419/1; 4419/2; 4420/2; 4655/55        

Přípojka SOS a 

DIS kabelů 
407 3,0 m (1,5 + 1,5) k.ú. Starý Rokytník p.p.č.: 

4419/1; 4419/2 

Přípojka NN 

pro ATS 
410 3,0 m (1,5 + 1,5) k.ú. Bojiště u Trutnova p.p.č.: 

1243 

Přípojka SLP 

pro ATS 
411 3,0 m (1,5 + 1,5) 

k.ú. Bojiště u Trutnova p.p.č.:  
942/5; 1131; 1199; 1200; 1201; 1243; 1257/2; 1261; 
1262/2; 1263/2; 1264/2; 1289; 1291; 1299; 1319/4; 
1319/1; 1319/2; 
k.ú. Starý Rokytník p.p.č.: 4419/1; 4420/2; 4655/55        

VTL plynovodní 

přípojka 
501 

4,0 m (2,0 +2,0) 

b.p.16,0 m (8,0 + 8,0) 
k.ú. Starý Rokytník p.p.č.: 
4419/1; 4655/54; 4420/1; 4427/3; 4419/7 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍV ÁNÍ 

a) nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby; u zm ěny stavby údaje o jejich sou časném stavu, 

závěry stavebn ě technického, p řípadn ě stavebn ě historického pr ůzkumu a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o novostavbu (související stavba). 

Areál SSUD je soubor staveb nezbytný k obsluze přilehlé, nově budované dálnici D11 a to úseků D11 1109 

Trutnov – státní hranice a D11 1108 Jaroměř – Trutnov. 

b) účel užívání stavby 

Objekty v areálu SSUD a DO PČR slouží k umístění technických a technologických zařízení, zajišťující 

monitoring příslušného úseku dálnice; k uskladnění a opravám pojízdné techniky zajišťující údržbu dálničního 

úseku a v neposlední řadě také na ochranu určené části dálnice policejním sborem. 

c)  trvalá nebo do časná stavba 

Jedná se stavbu trvalého charakteru. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výj imky z technických požadavk ů na stavby 

a technických požadavk ů zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Na tuto stavbu není nutné vydávat výjimky z technických požadavků na stavby. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledn ěny podmínky závazných 

stanovisek dot čených orgán ů 

Veškerá vyjádření dotčených orgánů, oslovených v předprojektové přípravě, jsou součástí přílohy E. 

Dokladová část a jsou zapracovány v PD v podobě projednaných napojovacích bodů na jednotlivé IS a 

v navržených technických řešeních. 

f) ochrana stavby podle jiných právních p ředpis ů 

Řešené území není umístěno v památkové rezervaci, památkové zóně, ani ve zvláště chráněném území 

nebo záplavovém území (dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a 

novelizací k aktuálnímu znění 225/2017 Sb. a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů a novelizací k aktuálnímu znění 123/2017 Sb). Staveniště není dotčeno ochrannými 

pásmy zdrojů přírodních minerálních vod stanovených dle zák. č. 164/2001 Sb. včetně všech jeho novelizací 

k aktuálnímu znění 225/2017 Sb. 
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g) navrhované parametry stavby – zastav ěná plocha, obestav ěný prostor, užitná plocha a 

předpokládané kapacity provozu a výroby, po čet funk čních jednotek a jejich velikosti apod. 

 

 

SO 701 Provozní budova s tunelovým dispečinkem  

zastavěná plocha   722,4 m2 

užitná plocha   1202,1 m2 

obestavěný prostor  5980,4 m3 

SO 702 Opravárenský box 

zastavěná plocha   802,8 m2 

užitná plocha   761,29 m2 

obestavěný prostor  7603,82 m3 

SO 703 Temperované garáže 

zastavěná plocha   1793,96 m2 

užitná plocha   1678,34 m2 

SSUD (ŘSD) Celkem 

Zastavěné plochy 6 128,14 m2 

Zpevněné plochy - živice 9 030 m2 

Zpevněné plochy - beton 730 m2 

Zpevněné plochy – dlažba vozovka 140 m2 

Zpevněné plochy – dlažba parkovací stání 625 m2 

Zpevněné plochy – dlažba chodníky 450 m2 

Nezpevněné plochy - zeleň 9 660 m2 

Sejmutí ornice 8 855 m3 

Násyp 18 620 m3 

Výkop 38 920 m3 

DO PČR Celkem 

Zastavěné plochy 828,38 m2 

Zpevněné plochy - živice 1 810 m2 

Zpevněné plochy - chodníky 180 m2 

Nezpevněné plochy - zeleň 5 140 m2 

Násyp 32 520 m3 

Výkop 10 m3 

Svodidlo silniční ocelové N2 180 m´ 
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obestavěný prostor  13505,86 m3 

SO 704 Netemperované garáže 

zastavěná plocha   375,17 m2 

užitná plocha   349,34 m2 

obestavěný prostor  2844 m3 

SO 705.1 Přístřešek na vozíky a jejich nabíjení  

Zastavěná plocha   304,3 m2 

Užitná plocha   286,2 m2  

Obestavěný prostor  1958,99 m3 

SO 705.2 Přístřešek na vozíky a jejich nabíjení 

Zastavěná plocha   228,69 m2 

Užitná plocha   214,2 m2  

Obestavěný prostor  1476,41 m3 

SO 706.1 Odpadové hospodářství  

Zastavěná plocha   151,2 m2 

Užitná plocha   135 m2  

Obestavěný prostor  1138,76 m3 

SO 706.2 Boxy pro sypký materiál 

Zastavěná plocha   151,2 m2 

Užitná plocha   135 m2  

Obestavěný prostor  1138,76 m3 

SO 707 Sklad soli a přístřešek pro nakladač 

zastavěná plocha   648,8 m2  

užitná plocha   594,2 m2 

obestavěný prostor  7053,72 m3 

SO 708 Sklad značek a dalších materiálů 

zastavěná plocha   426,71 m2 

užitná plocha   398,68 m2 

obestavěný prostor  3221,66 m3 

SO 709 Mycí plocha 

Zastavěná plocha   184,41 m2  

Užitná plocha   183,2 m2 

Obestavěný prostor  117,18 m3  
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SO 710 Solankové hospodářství 

Zastavěná plocha   194,5 m2  

SO 711 Čerpací stanice pohonných hmot 

Zastavěná plocha   127,9 m2  

SO 712 Stožár základnové radiostanice 

Výška     25,95 m´ 

SO 713 Přístřešek pro kola 

Zastavěná plocha   16,1 m2  

Užitná plocha   14,6 m2  

Obestavěný prostor  49,21 m3 

SO 720 P Provozní budova DO PČR  

zastavěná plocha   554,18 m2 

užitná plocha   931,96 m2 

obestavěný prostor  4729,93 m3 

SO 801 Oplocení  

délka    714 m´ 

SO 721 P Přístřešek bouraná vozidla  

zastavěná plocha   162,4 m2 

užitná plocha   156 m2 

obestavěný prostor  955,8 m3 

SO 722 P Přístřešek služební vozidla  

zastavěná plocha   111,8 m2 

užitná plocha   105,6 m2 

obestavěný prostor  586,61 m3 

SO 801 P Oplocení  

délka    201 m´ 
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h)  Základní bilance stavby – pot řeby a spot řeby médií a hmot, hospoda ření s deš ťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpad ů a emisí, t řída energetické náro čnosti budov 

Bilance potřeby vody 

 

 

Bilance srážkových vod 

Celková posuzovaná plocha areálů je 2,574 ha.  

Dešťové vody budou retenovány v retenčních nádržích a odtok z nich bude bude regulován.  

Povolený odtok do recipientu 10 l/s/ha – odtok bude regulován na hodnotu 25,7 l/s. 

 

Stanovení odvodňovaných ploch
F (ha) Ψ Q (l/s)

zpev. 1,984 0,8 238,1
nezp. 0,590 0,1 8,9

celkem 247,0
původní odtok 2,574 10 25,7
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Rozdělení ploch dle typu 

 

 

Bilance splaškových vod 

Typ plochy A (m2) i (l/s/ha) f Ar (m2) Qr (l/s)

Zpevněné plochy asfalt 11052,4 0,8 8841,9 137,9
Zpevněné plochy dlažba 1796,0 0,6 1077,6 16,8
Střechy 6994,6 1 6994,6 109,1
Vegetační úpravy 5900,0 0,1 590,0 9,2

Suma 25743,0 S 17504,1 273,1

Pro tuto stavbu byla pro výpočet odtoku dešťových vod použita intenzita srážek doby 

trvání deště t=15 min s periodicitou p=2…q = 156 l/s.ha (data dle ČHMÚ z 10/2018 

pro lokalitu Trutnov)

156

Počet EO: 40

Produkce znečištění na 1EO:

z0 CHSKCr: 120 g/os/den

z0 BSK5: 60 g/os/den

z0 NL: 55 g/os/den

Průměrný denní přítok

Q24= 5,2 m3/d

Maximální denní přítok

Qd = Q24 * kd = 7,8 m3/d

kd=1,5

Maximální hodinový přítok

Qh = (Q24 * kd * kh) / 24 = 53,8 m3/d

kh=6,9

Koncentrace na přítoku do ČOV (S=EO x z0)/Qv:

CHSKCr 615,4 mg/l

BSK5 307,7 mg/l

NL 282,1 mg/l
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Instalovaný výkon a výpočtové zatížení 

 

     areál SSÚD Pi Ps 
      [kW] [kW] 
          

SO 301 Vodní zdroj (AT stanice) 15 7,5 
SO 304 ČOV 20 7,5 
SO 309 Požární a retenční nádrže s AT stanicí 15 8 
SO 403 Osvětlení VO 10 10 
SO 501 Regulační stanice plynu 15 7,5 
SO 701 Provozní budova ŘSD 100 40 
SO 702 Opravna dílny 140 35 
SO 703 Temperované garáže 85 16 
SO 704 Netemperované garáže 63 5 
SO 705.1 Přístřešek na vozíky a jejich nabíjení 45 5 
SO 705.2 Přístřešek na vozíky a jejich nabíjení 45 5 
SO 706.1 Odpadové hospodářství 39 6 
SO 706.2 Odpadové hospodářství 39 6 
SO 707 Sklad soli 7 5 
SO 708 Sklad značek a dalších materiálů 65 10 
SO 709 Mycí plocha 30 10 
SO 710 Solankové hospodářství 36 25 

Návrhové parametry pro ČOV

Použití nejlepší dostupné technologie – BAT (Nařízení vlády 401/2015, příloha 7, tab 1):

přípustná koncentrace CHSKCr na odtoku z ČOV= 110 mg/l

maximální koncentrace CHSKCr na odtoku z ČOV= 170 mg/l

přípustná koncentrace BSK5 na odtoku z ČOV = 30 mg/l 

maximální koncentrace BSK5 na odtoku z ČOV= 50 mg/l

přípustná koncentrace NL na odtoku z ČOV = 40 mg/l

maximální koncentrace NL na odtoku z ČOV= 60 mg/l

Hodnoty dle nařízení vlády pro kategorii ČOV do 500 EO:

přípustná koncentrace CHSKCr na odtoku z ČOV= 150 mg/l

maximální koncentrace CHSKCr na odtoku z ČOV= 220 mg/l

přípustná koncentrace BSK5 na odtoku z ČOV = 40 mg/l

maximální koncentrace BSK5 na odtoku z ČOV= 80 mg/l

přípustná koncentrace NL na odtoku z ČOV = 50 mg/l

maximální koncentrace NL na odtoku z ČOV= 80 mg/l
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     areál SSÚD Pi Ps 
      [kW] [kW] 

SO 711 ČSPH 10 6 
SO 713 Přístřešek na kola 2 1 

         
      781 215,5 

 

     areál DO PČR Pi Ps 
      [kW] [kW] 
          

SO 720P Provozní budova PČR instalace 80 50 
Provozní budova PČR topení 80 70 

SO 721P Přístřešek pro havarovaná vozidla 7 6 
SO 403P Osvětlení VO 3 3 

          
      170 129 

 

Bilance potřeby plynu 

Celková maximální potřeba zemního plynu pro instalované spotřebiče 37,30 m3/hod.  

Redukovaná spotřeba zemního plynu pro instalované spotřebiče 29,84 m3/hod.  

Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu 33 200,00 m3/rok           

Tlaková úroveň pro připojení spotřebičů je NTL do 21 mbar (2,1kPa)  

 

Tepelná bilance po objektech řady SO 700 

Předběžná tepelná ztráta objektů byla stanovena zjednodušeným výpočtem – obálkovu metodou - dle ČSN 

EN 12831 pro tyto vstupní údaje: 

Objekt SO 701 – Provozní budova s tunelovým dispečinkem - teplovodní systém 

 Tepelná bilance: 

 VYTÁPĚNÍ        63 kW 

 VZDUCHOTECHNIKA (elektroohřev)     0 kW 

 OHŘEV TV        20 kW 

 OSTATNÍ TECHNOLOGIE      není požadavek 

 Přípojná hodnota   Q = VYT,TV      67 kW 

 Určení zdroje tepla: 

Zdrojem tepla se předpokládají dva závěsné plynové teplovodní kondenzační kotle například 

„Immergas Victrix, výkon 34 kW, celkem   2 x 34 =   68kW 
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 předpokládaná ro ční pot řeba tepla  celkem (VYT+TV)  118,6 MWh/rok  

 předpokládaná ro ční pot řeba paliva (zemní plyn)   13 900 m3/rok 

 

Přehled výkonů a bilance 
energií od VZT 

Množství vzduchu 
m3/h 

Příkon (kW) 

elektro 

Příkon (kW) 

Topná voda 

Větrání dispečinku 600 2,50 0,00 

Větrání šatny 900 3,50 0,00 

Větrání sušárny 600 2,50 0,00 

Větrání jednací místnosti 1260 4,0 0,00 

Větrání hygienických 
zařízení 

2000 1,0 0,00 

Chlazení server  5,0  

Chlazení kanceláří  9,0  

 

Objekt SO 702 – opravárenský box - teplovodní systém 

 Tepelná bilance: 

 VYTÁPĚNÍ        21 kW 

 VZDUCHOTECHNIKA       15,5 kW 

 OHŘEV TV - decentrální el. ohřívače (nenapojeny na topnou vodu) 

 OSTATNÍ TECHNOLOGIE      není požadavek 

 Přípojná hodnota    Q = VYT,VZT     36,5 kW 

Určení zdroje tepla: 

Zdrojem tepla se předpokládají dva závěsné plynové teplovodní kondenzační kotle například 

„Immergas Victrix, výkon  24 kW, celkem 2  4 x 2 =   48 kW 

 

Objekt SO 702 – Opravárenský box - místnost Dílna, opravna - plynové zářiče 

 Tepelná bilance: 

 VYTÁPĚNÍ        31 kW 

Určení zdroje tepla: 

Zdrojem tepla se předpokládají dva závěsné plynové tmavé zářiče, například „Helios 30 ID, výkon 

každého 32,2 kW, celkem   2 x 32,2 =     64,4 kW 

 předpokládaná ro ční pot řeba tepla, objekt celkem (VYT, VZD) 89 MWh/rok  

 předpokládaná ro ční pot řeba paliva (zemní plyn), objekt celkem 10 600 m3/ro k 
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Přehled výkonů a bilance 
energií od VZT 

Množství 
vzduchu m3/h 

Příkon (kW) 

elektro 

Příkon (kW) 

Topná voda 

Větrání dílny 7400 11,00 3,50 

Větrání zázemí dílny 3200 5,00 2,00 

Větrání montážní jámy 220 0,10 3,00 

Větrání skladu olejů  500 0,50 7,00 

Větrání nabíjárny 500 0,25 0,00 

Větrání kompresorovny 3000 0,3 0,0 

Odsávání od svařování 1200 0,75 0,0 

Odsávání od výfuků 1200 0,75 0,0 

Větrání hygienických zařízení 200 0,10 0,00 

Chlazení kanceláře  0,70  

 

Objekt SO 703 – Temperované garáže - plynové zářiče 

 Tepelná bilance: 

 VYTÁPĚNÍ        66 kW 

 VZDUCHOTECHNIKA (elektroohřev)     0 kW 

Určení zdroje tepla: 

Zdrojem tepla se předpokládají závěsné plynové tmavé zářiče, například 5 kusů „Helios 30 ID, výkon 

každého 32,2 kW, celkem    5 x 32,2 =  161 kW 

 předpokládaná ro ční pot řeba tepla  celkem (VYT)   73 MWh/rok  

 předpokládaná ro ční pot řeba paliva (zemní plyn)   8 700 m3/rok 

 

Přehled výkonů a bilance 
energií od VZT 

Množství 
vzduchu m3/h 

Příkon (kW) 

elektro 

Příkon (kW) 

Topná voda 

Větrání garáží 4400 13,00 0,00 

 

Objekt SO 708 – Sklad značek - místnost Předmontáž značek - elektrické vytápění přímotopné 

 Tepelná bilance: 

 VYTÁPĚNÍ        3,7 kW 

Určení zdroje tepla: 

Zdrojem tepla navrhujeme tři elektrické přímotopné spotřebiče, výkon každého 1,5 kW 

celkem    3 x 1,5 =      4,5kW 

 předpokládaná ro ční pot řeba tepla - el. energie, celkem (VYT) 4,7 MWh/rok  
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Objekt SO 720P – Provozní budova (DO Policie) - elektrokotel teplovodní 

 Tepelná bilance: 

 VYTÁPĚNÍ        56 kW 

 VZDUCHOTECHNIKA - elektroohřev     0 kW 

 OHŘEV TV - elektroohřev      0 kW 

 OSTATNÍ TECHNOLOGIE      není požadavek 

 Přípojná hodnota   Q = VYT      56 kW 

Určení zdroje tepla: 

Zdrojem tepla se předpokládají dva závěsné teplovodní elektrokotle například „Bosch Tronic 5000H, 

výkon  30 kW, celkem   2 x 30 =     60kW 

 předpokládaná ro ční pot řeba tepla  celkem (VYT)   78 MWh/rok  

 předpokládaná ro ční pot řeba paliva (el. energie)   79,6 MWh/rok 

 

Přehled výkonů a bilance 
energií od VZT 

Množství 
vzduchu m3/h 

Příkon (kW) 

elektro 

Příkon (kW) 

Topná voda 

Větrání mytí vozidel 1200 6,00 0,00 

Větrání výslech+ sklady 1200 6,00 0,00 

Větrání zasedací místnost 500 4,00 0,00 

Větrání garáží 600 0,20 0,00 

Větrání šaten 820 0,3 0,00 

Větrání hygienických zařízení 1300 1,0 0,00 

Chlazení server  5,0  

Chlazení kanceláří  9,0  

 

i) Základní p ředpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Stavba není členěna na etapy. Je však, jako související stavba, podmíněna výstavbou přilehlého přivaděče 

a jeho kruhové křižovatky. Vzhledem k funkci areálu je třeba jeho výstavbu a uvedení do plnohodnotného 

provozu dokončit před uvedením dálnice D11 úseku 1109 do provozu. Předpokládané zahájení výstavby 

předmětné dálnice je v roce 2023, dokončení pak 2026. 

j) Orienta ční náklady stavby 

Orientační hrubé náklady na výstavbu celého areálu včetně přípojek IS byly propočteny na 445,6.mil.kč. 



D1109 STŘEDISKO SPRÁVY A ÚDRŽBY ST ŘÍTEŽ 
 
 

 

 

 

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) 

Souhrnná technická zpráva 

22 / 87

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostoro vého řešení 

Areál střediska správy a údržby dálnice je nedílnou součástí plánované výstavby dálnice D11 1109 Trutnov 

– státní hranice. Předmětem činnosti SSÚD je údržba dálnice a jejích součástí (svodidla, PHS, vodorovné i 

svislé dopravní značení atd.) v úseku cca 50 km v jednom směru. Středisko zajišťuje sjízdnost komunikace po 

celý rok, zabezpečuje čištění a údržbu vozovky, dopravních ploch a odvodnění vozovky včetně údržby 

vegetace přilehlých pomocných silničních pozemků. Areál je umístěn v těsné blízkosti plánované komunikace 

s přímým napojením na dálnici pomocí kruhové křižovatky přivaděče MÚK Střítež. 

Středisko správy a údržby dálnice se buduje stejně jako ostatní SSUD v napojení na dálniční oddělení 

Policie ČR. Provozně se však jedná o zcela samostatné složky. ŘSD zajišťuje projektování, přípravu i výstavbu 

areálu DO PČR, v souladu s platnou dohodou mezi MD a MV. Po dokončení je kompletní část areálu DO PČR 

bezúplatně předána do majetku a údržby resortu MV. Z toho důvodu musí být celé dálniční oddělení schopno 

samostatného provozu, tj. musí mít samostatné měření energií, oplocení, parkovací plochy, oddělené 

pozemky atd. Tento požadavek vydaný ŘSD je naplněn. 

Na základním středisku (SSÚD), v provozní budově, bude též zřízeno pracoviště tunelového dispečinku a 

v něm vyhrazeno místo pro režimové pracoviště PČR.  

Areál SSÚD je navržen v jednoduchých, prostých formách, adekvátně k vjemu pozorovatelů z auta 

jedoucího po dálnici. Jednotlivé provozy jsou seskládány v logické celky dle požadavků uživatele; vytvářejí 

kompaktní hmoty a jednoduchou kompozici. Areál je vlastně souborem obdélníkové geometrie na vodorovné 

rovině, zasazeným v krajině. Logickým seskupením budov je optimalizována investiční i provozní ekonomie. 

Stavební objekty jsou seřazeny do tří (s areálem policie do čtyř) rovnoběžných linií s tím, že podélné osy 

objektů jsou orientovány od západu k východu, kolmo na nynější spádnici. Z toho vyplývá, že areál bude 

budován cca jednou polovinou v zářezu a druhou v násypu, se snahou o vyrovnanou bilanci zemních prací.  

Budovy a provozy v areálu jsou dispozičně uspořádané tak, aby byl optimalizován provoz v areálu dle 

frekvence využití jednotlivých budov. Provozní budovy jsou situovány vždy u vjezdů do obou samostatných 

částí.  

Celý areál SSUD bude osázen zelení vhodnou do tohoto typu krajiny. Zeleň budou tvořit stromy, keře a 

zatravněné plochy. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Provozní budovy jsou navrženy jako obdélníkové dvoupodlažní zděné budovy s pultovou střechou. 

Opravárenský box, garážové objekty a sklady jsou pak koncipovány jako haly s betonovým parapetem a 

obvodovým pláštěm z LOP. Přístřešky jsou navrženy jako kombinace pohledového zdiva s otevřenou 

ocelovou konstrukcí a pultovou střechou z TR plechů. Převažující barva v areálu bude šedá – tato je barvou 

povrchu dálnice i použitých trvanlivých materiálů bez nároků na údržbu: LOP sendvičových kovových panelů 
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a dřevěných prvků, instalovaných na skladu soli a některých přístřešcích. Šeď přírodních materiálů i fasád a 

žárového pozinku ocelových konstrukcí bude doplněna „teplým", psychologicky příjemným odstínem 

garážových vrat; a to v pastelových odstínech oranžovo-červené s grafikou jejich číselného značení.  

U provozní budovy policie pak bude na garážových vratech a v pruhu nad služebním vstupem z areálu 

použita petrolejově modrá barva, opět doplněná výrazným číslováním jednotlivých vrat. 

B.2.3 DISPOZIČNÍ, TECHNOLOGICKÉ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

Areál jako takový neslouží primárně k výrobním účelům. Jedinou používanou „technologií výroby“ je 

v zimních měsících příprava solanky (viz SO 710 – Solankové hospodářství). 

Provozně je areál rozdělen na část SSÚD (ŘSD) a část DO PČR. Obě části jsou samostatně oploceny a 

dovnitř areálů je přístup vymezen pomocí bran a automatických závor. Mezi areály jsou umístěny parkovací 

plochy pro osobní automobily – vyhrazené jak pro návštěvy, tak pro zaměstnance. Mezi středisky je umístěna 

požární nádrž a vyhrazené místo pro zásah požární techniky. 

V areálu ŘSD je u vjezdu situována provozní budova s tunelovým dispečinkem, z druhé strany vjezdu pak 

čerpací stanice pohonných hmot. Ve středním traktu jsou umístěny průjezdné temperované garáže a 

opravárenský box. Zadní část areálu tvoří solankové hospodářství, sklad soli, sklad značek a netemperované 

garáže. Na obou stranách areálu jsou umístěny přístřešky pro vozíky a jejich nabíjení, boxy pro sypký materiál 

a odpadové hospodářství. Na levé straně areálu je připravena zpevněná plocha pro dočasné skladování, 

stožár radiokomunikací a záložní zdroj NN (dieselagregát). Areálové zpevněné plochy umožňují obousměrný, 

plynulý průjezd areálem. 

V areálu DO PČR je u vjezdu situována provozní budova s integrovanými garážemi pro služební vozidla. 

Naproti této budově jsou navrženy přístřešky pro bouraná a služební vozidla. V areálu jsou připravena dvě 

kamionová stání pro možnost odstavení dočasně zadržených vozidel. Areálové zpevněné plochy umožňují i 

pro kamiony plynulý průjezd areálem, bez nutnosti otáčení. V areálu DO PČR není umístěna žádná 

technologie výroby. 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Provozní budova s tunelovým dispečinkem, objekt SO 701 (SSÚD) a provozní budova SO 720 (DO PČR) 

jsou stavbou občanského vybavení s omezenou možností přístupu veřejnosti, proto se na ní vztahuje Vyhláška 

č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace v platném znění. 

Všechny veřejně přístupné prostory navrhovaných objektů (1.NP) jsou přístupné bezbariérově. Hlavní 

vstupy do objektů s veřejnou částí jsou z přilehlých ploch a navazujícího parkoviště. Vstupy mají výškové 

předěly o max. převýšení 20 mm. 
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Veřejnosti přístupná část budovy je vybavena hygienickým zařízením pro osoby s omezenou schopností 

pohybu. Hygienické zázemí je dimenzováno a vybaveno dle příslušné platné vyhlášky.  

Provozní budovy SO701 a SO01 jsou vybaveny vyhrazenými kabinami WC se vstupními dveřmi o průchozí 

šířce min. 900 mm a v provedení dle čl. 5.1.2. až 5.1.8., příl. č. 1 k vyhl. 398/2009 Sb. Ve vnitřních 

komunikacích veřejnosti přístupné části objektu se nevyskytují výškové rozdíly, pochozí povrch splňuje 

podmínky dle přílohy č. 2 k vyhl. č. 398/2009 Sb. Další bezpečnostní prvky budou navrženy na prosklených 

dveřích, stěnách apod.  

Komunikace a zpevněné plochy jsou navrženy v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. „O obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“.  

Základní výška nášlapu silničních obrubníků je navržena 150 mm, u parkovacích stáni 100 mm a v místě 

snížené obruby 20 mm. Záhonová obruba tvořící vodící linii má výšku 60 mm. V místech snížených obrubníků 

a napojení chodníků na vozovku je navržen varovný pás v tl. 400 mm z kontrastní reliéfní dlažby. V místech 

napojení chodníků na vozovku budou osazeny snížené obrubníky o výšce 20 mm nad úroveň vozovky. 

Varovné pásy budou provedeny v celé délce sníženého obrubníku. Varovné pásy budou mít výrazně odlišnou 

strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolní dlažby. Musí být vnímatelné nášlapem a slepeckou holí 

při dodržení barevného kontrastu vůči okolí. 

V souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. byla na celkový počet 52 parkovacích stání pro osobní automobily 

navržena 3 místa vyhrazená pro vozidla přepravující osoby s omezenou možností pohybu. 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Areál SSÚD svým funkčním a provozním zaměřením nemá výrobní charakter. Je pouze komplexem, který 

slouží pro údržbu vymezeného úseku dálnice D11 (cca 50 km). To znamená, že z hlediska bezpečnosti práce 

nevykazuje zvláštní rizika. Exponovaná může být pouze část, kde se provádí údržba nebo opravy vozidel – 

tedy objekt SO 702 - Opravárenský box a SO 710 – Solankové hospodářství. Používání příslušných 

technologických zařízení bude určeno vlastními provozními řády a bude prováděno pracovníky zaškolenými, 

takže riziko vzniku úrazu by mělo být minimální. Zejména bude dbáno na dobrou přístupnost všech zařízení, 

bezpečnou úpravu komunikačních a únikových prostor a označení všech zúžených či jinak nebezpečných 

míst. 

Při provozu objektů podobného typu se nepředpokládá výskyt havárií se zásadním vlivem na bezpečnost 

a životní prostředí. Krátkodobou významnou havárií může být požár objektu, při němž budou do ovzduší 

uvolněny ve zvýšené míře znečišťující látky, případně toxické produkty spalování. Projekt je navržen v souladu 

s technickými normami tak, aby riziko požáru bylo minimalizováno. Při vypuknutí požáru je nezbytné dodržovat 

požární a evakuační řád. 
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Provoz a činnosti v kancelářích, dispečerských stanovištích, prostorech pro občerstvení a jeho zázemí, 

prostorech pro odpočinek, šatnách, v technických místnostech, dílnách a dalších funkčních částech objektů 

představují zanedbatelné riziko havárie. 

Veškerá elektrická zařízení a instalace musí odpovídat platným normám a předpisům a musí být řádně 

označena.  

Před uvedením dokončené stavby do provozu budou vypracovány provozní řády, v nichž budou stanoveny 

veškeré požadavky na bezpečnost provozu jednotlivých objektů a jejich technických zařízení. 

Státní odborný dozor nad bezpečností práce a technických zařízení a kontrolu nad dodržováním 

stanovených pracovních podmínek podle Zákona č.396/1992 Sb. vykonávají Český úřad bezpečnosti práce a 

inspektoráty bezpečnosti práce. 

Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat ustanovení závazných 

platných předpisů. Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazům. 

Požadavky na bezpečnost při provádění staveb jsou upraveny Vyhláškou č. 136/2016 Sb. a 362/2005 Sb. o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Při provádění a užívání staveb nesmí být 

ohrožena také bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.  

B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB 

SO 020 Příprava území 

Před zahájením vlastních stavebních prací na stavbě SSÚD, souvisejících stavebních objektů a přeložek 

inženýrských sítí je nutné provést některé práce, které souvisí s přípravou území. Jedná se zejména o sejmutí 

kulturních vrstev v tloušťce dle pedologického průzkumu, kácení stávající zeleně (stromy a souvislé porosty) 

a vyklizení ploch území stavby. 

 

OBJEKTY AREÁLU SSÚD 

SO 101 Komunikace a zpevn ěné plochy 

V rámci stavebního objektu SO 101 se provedou potřebné zemní práce, které zajistí vybudování únosného 

podloží pro výstavbu budov a komunikací. Pláň HTÚ bude řešena tak, aby bylo příčným a podélným sklonem 

zajištěno bezpečné odvedení povrchové vody mimo tuto pláň. Samotné realizaci HTÚ bude předcházet 

odstranění kulturních vrstev dle pedologického průzkumu. Po jejím odstranění bude geologem stavby 

rozhodnuto o další případné úpravě podloží. Sklony zářezových svahů jsou navrhnuty v poměru 1:2 a 

násypové svahy ve sklonu 1:2,5. Vlastní násypové těleso bude realizováno po vrstvách, které budou hutněny 

a upraveny tak, aby povrchová voda z povrchu zemního tělesa stékala mimo něj. Projektant doporučuje 

provádět zemní práce v klimaticky vhodných podmínkách, tj. mimo zimní období. V celé ploše staveniště 

budou provedeny zemní práce dle výkresové dokumentace (násypy, výkopy). 
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Po dokončení HTÚ a provedení zkoušek únosnosti pláně, která bude vyhovovat předepsaným hodnotám, 

bude následovat stavba objektů komunikací a zpevněných ploch. V případě nedodržení hodnot bude nutná 

úprava podloží (výměna nebo zlepšení). Pod konstrukcí plochy vozovek leží aktivní zóna v tl. 0,50m. V AZ a 

v násypu mohou být použity pouze materiály, které splňují požadavky dle ČSN 73 6133. V aktivní zóně nemohu 

být ponechány materiály, které nesplňují předepsané požadavky. Tyto materiály musí být vytěženy a 

nahrazeny vhodným materiálem. O výsledném způsobu úpravy aktivní zóny bude rozhodnuto během výstavby 

na základě provedených laboratorních zkoušek. Aktivní zóna se bude provádět se souhlasem investora a 

geologa stavby. Přístupová a areálová komunikace bude realizována s asfaltobetonovým krytem. U objektů 

SO 707 a SO 710 je navržena betonová vozovka. Parkovací stání pro osobní automobily je navrženo 

z betonové dlažby. Komunikace pro pěší zajistí obslužnost v areálu SSÚD a jsou navrženy z betonové dlažby. 

Směrové a výškové vedení vychází z napojení na okružní křižovatku v MÚK Střítež a dodržení koridoru 

územního plánu. Odvodnění komunikací a zpevněných ploch je zajištěno příčným a podélným sklonem 

k uličním vpustím nebo štěrbinovým žlabům, které jsou zaústěné do navrhované dešťové kanalizace. Případně 

je voda svedena na terén a do příkopů. Odvodnění pláně je zajištěno min. příčným sklonem 3,0%. 

Po dokončení stavebních prací budou provedeny konečné terénní úpravy, zpevnění svahů a konečné 

ohumusování a zatravnění přilehlých nezpevněných ploch. 

 

SO 301 Vodovodní p řípojka + ATS 

Objekt řeší dostatečný zdroj pitné vody pro areál SSÚD a DO PČR. Součástí objektu je přívodní potrubí, 

které je napojeno na stávající vodovodní potrubí v obci Bojiště v ulici Stará. Součástí objektu je automatická 

tlaková stanice, která zajistí dopravu vody ze zdroje do areálu SSÚD. ATS bude napojena na zdroj elektrické 

energie a bude umístěna u napojení na stávající vodovod mezi ulicí Stará a Hradecká v zeleném pásu. 

Přípojka vody podchází ulici Hradeckou, pod kterou bude proveden protlak. Trasa přípojky je pak navržena 

podél nově navrženého přivaděče z obce Bojiště až k MÚK Střítež, která je součástí stavby dálnice D1109, 

kde silnici podchází. Napojena na areálový vodovod bude u SO 707. Součástí objektu bude i vodoměrná 

šachta, k níž bude mít přístup provozovatel a bude umístěna před ATS. 

Rozsah objektu: 

HDPE DN 50 dl.  1306,7 m 

ATS   1 ks (příkon 1,5 kW) 

Vodojem  1 ks 

 

SO 302 Vodovod areálový 

Objekt řeší rozvod pitné vody k přípojkám jednotlivých nadzemních objektů v rámci areálu. Jedná se 

především o provozní budovu SSÚD (SO 701), budovu Policie ČR (SO 702P) a opravárenského boxu (SO 
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702). Dále se jedná o zásobení požární nádrže (SO 309), ČSPH (SO711), solankové hospodářství (SO 710) 

a mycí plochy (SO 709). Součástí objektu bude vodoměrná šachta. 

Rozsah objektu: 

HDPE DN 50 dl. 478,5 m 

 

SO 303 Kanalizace splašková - p řípojka (odpad) 

Objekt řeší odvedení vyčištěných splaškových vod z ČOV (SO 304) a vyústění do nejbližšího vodného 

toku, kterým je v tomto případě Mlýnský potok (IDVT 10185354), který má Q355=3,3 l/s. Kanalizace je 

navržena jako gravitační s betonovými prefabrikovanými šachtami v lomových bodech. 

Rozsah objektu: 

Plastové potrubí DN 250 dl.   1532,0 m 

 
SO 304 Kanalizace splašková areálová v č. ČOV 

Objekt řeší svedení všech splaškových vod z areálu a jejich vyčištění v ČOV. Navržena je svodná stoka 

DN 250, která podchytí přípojky DN 150 od objektu mycí plochy (SO 709), provozní budovy SSÚD (SO 701), 

opravárenského boxu (SO 702) a budovy Policie ČR (SO 702P). Kanalizace je navržena jako gravitační 

s betonovými prefabrikovanými šachtami v lomových bodech. 

Čistírna odpadních vod je navržena balená mechanicko-biologická ČOV pro 40EO s možností nastavení 

chodu ČOV dle zatížení přitékající na ČOV, zpětnou kontrolou chodu ČOV. Rozvaděč a dmychadlo budou 

umístěny v armaturní šachtě před ČOV.  Zařízení musí splňovat nařízení vlády č. 401/2015 ve znění ve znění 

zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb, přílohu Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění 

odpadních vod. ČOV bude opatřena pachovým filtrem, který bude osazen nad čistírnu. 

Rozsah objektu: 

Plastové potrubí DN 250 dl.  235,0 m 

Plastové potrubí DN 150 dl.  104,0 m 

 
SO 305 Kanalizace deš ťová - p řípojka (odpad) v č. reten ční nádrže 

Objekt řeší odpad (odtok dešťových vod) od retenční nádrže a samotnou retenční nádrž. Trasa odpadu je 

navržena v souběhu s odpadem splaškové kanalizace a napojení je navrženo do odpadu kanalizace dálnice, 

který se vyúsťuje do bezejmenného toku (IDVT 10167484), levostranný přítok Mlýnského potoka. Kanalizace 

je navržena jako gravitační s betonovými prefabrikovanými šachtami v lomových bodech. Retenční nádrž je 

navržena jako dvě spojené podzemní nádrže ze železobetonových prefabrikátů s rozměry jedné nádrže min. 

2 m x 5,5 m x 25 m. Minimální retenční objem navrhujeme na 550 m3 s regulovaným odtokem 25,7 l/s. Rozdíl 

mezi odtokem z odlučovače a hranou bezpečnostního přepadu bude min. 20 cm. 

Rozsah: 
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Plastové potrubí DN 600 dl.  336,0 m 

 
SO 306 Kanalizace deš ťová areálová čistá 

Objekt řeší odvedení dešťových vod ze střech nadzemních objektů SSÚD, přes požární nádrž (SO 309), 

do retenční nádrže (SO 305). Kanalizace je navržena jako gravitační s betonovými prefabrikovanými šachtami 

v lomových bodech s minimálním spádem kanalizace 5 ‰. 

Rozsah: 

Plastové potrubí DN 250 - DN 600 dl. 1160,5 m 

 
SO 307 Kanalizace deš ťová areálová zaolejovaná v č. ORL 

Objekt řeší odvedení a čištění dešťových vod ze zpevněných ploch areálu, přes ORL, do retenční nádrže 

(SO 305). Kanalizace je navržena jako gravitační s betonovými prefabrikovanými šachtami v lomových bodech 

s minimálním spádem kanalizace 5 ‰. Pro čištění vod ze zpevněných ploch je navržen podzemní 

prefabrikovaný ORL. Vody budou čištěny limitní koncentrace C10-C40 < 5 mg/l. Návrhová kapacita 

odlučovače je 200 l/s. Při extrémní srážce může dojít k tomu, že průtok v ORL dosáhne kapacitní hodnoty 

nebo dojde ke vzdutí hladiny do potrubí až k ORL od přetížené retenční nádrže. Pro takové případy bude ORL 

vybaven automatickým systémem proti vyplavení, aby nedošlo k úniku ropných látek. Odlučovač může být 

zabezpečen např. automatickým utěsněním nátoku i odtoku. Je navržen kalojem 200 x NS s objemem min. 

30 m3. 

Rozsah: 

Plastové potrubí DN 250 - DN 400 dl.  969,0 m 

 
SO 308 Kanalizace deš ťová areálová zasolená v č. nádrže 

Kanalizace dešťová zasolená bude zajišťovat odvodnění manipulační plochy před skladem soli a před 

solankovým hospodářstvím. Kanalizace bude provedena z trub DN 200. Tato kanalizace bude zaústěna do 

jímky o celkovém objemu 120 m3. Jímka bude vybavena bezpečnostním přepadem do SO 307. Rezervovaný 

havarijní objem je součástí SO 710. Součástí nádrže bude ORL (pro průtok Q = 21,0 l/s), který zajistí vyčištění 

zaolejovaných vod, pro další možné použití v solankovém hospodářství.  

Rozsah: 

Plastové potrubí DN 200 dl.  62,0 m 

Žlab z polymerbetonu   54,0 m 

 
SO 309 Požární nádrž 

Z důvodu nedostatečné kapacity stávajícího vodovodu pro požární zásah je na příjezdu do areálu navržena 

požární nádrž. Nádrž je koncipována jako dělená o celkové kapacitě 100 m3. Na základě požární zprávy bude 

první část nádrže s min. objemem vody pro požární účely 45 m3 a bude stále nadržená. Druhá část nádrže (55 
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m3), bude sloužit pro technologické účely. Obě části budou kontinuálně doplňované dešťovou vodou ze střech. 

Požární část nádrže bude v případě vyčerpání po požárním zásahu nebo při poklesu hladiny pod přípustnou 

úroveň zásobena vodou z areálového vodovodu, kdy maximální hladiny dosáhne vždy do 36 hodin. Nádrž 

bude vybavena signalizací nízké hladiny a stojanem pro odběr požární vody s hadicí do nádrže (hydrantový 

nástavec). Hadice bude osazena nad dno nádrže a vybavena košem pro zachycení nečistot. Nádrž je 

navržena jako podzemní prefabrikovaná. Z části nádrže pro technologickou vodu je navrženo potrubí, které 

napojuje SO 710 – solankové hospodářství a je zde umístěna ATS3 (PS 719). 

Rozsah: 

Podzemní prefabrikovaná nádrž vč. vystrojení 100 m3  ( 45 m3 pro požární účely ) 1 ks 

 

SO 401 Přípojka VN – není sou částí této stavby – investice ČEZ 

SO 402 Distribu ční trafostanice – není sou částí této stavby – investice ČEZ 

Vzhledem k uzavření Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k 

distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 20_SOBS01_4121674315 dne 14.7.2020 a 

Technických podmínek připojení ze smlouvy vyplývajících, nebudou v rámci této PD realizovány původně 

plánované stavební objekty SO 401 a SO 402. 

Pro zajištění napojení SSÚD Střítež na el. energii byla podána „Žádost o připojení lokality k distribuční 

soustavě z napěťové hladiny NN (do 1kV)“ provozovateli distribuční sítě (DS), tj. ČEZ Distribuce, a.s. v lokalitě 

Starý Rokytník. Předpokládané místo připojení k distribuční soustavě (hladina VN), bude pozemek parc.č. 

4419/2 v k.ú. Starý Rokytník (viz výkresová část C této PD). Na základě Smlouvy o uzavření budoucích smluv 

o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 

20_SOBS01_4121674315 bude na pozemku parc.č. 4419/2 v k.ú. Starý Rokytník vybudována nová úzká 

příhradová trafostanice „Starý Rokytník - areál SSÚD“ napojená ze stávající linky VN 2314 přes nový úsekový 

odpínač umístěný na podpěrném bodu č.34 a to pomocí kabelového vedení VN 35kV AXEKVCE 3x1x120/16 

v délce cca 550 m. 

Technické údaje místa připojení: 

  rezervovaný příkon pro lokalitu areálu SSÚD činí pro 3 fáz. jistič 200A 

  rezervovaný příkon pro lokalitu areálu DO Policie ČR činí pro 3 fáz. jistič 160A 

Investorem výše uvedených úprav zařízení v hladině VN distribuční soustavy (vybudování nového 

podpěrného bodu, instalace svislého úsekového odpínače – přípojné místo) bude provozovatel DS (ČEZ 

Distribuce, a.s.). 

Investorem a vlastníkem přípojky VN bude provozovatel DS (ČEZ Distribuce, a.s.). 

Přípojným místem pro areálové rozvody NN bude NN rozvaděč nové příhradová trafostanice „Starý 

Rokytník - areál SSÚD“ 
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Hranice vlastnictví zařízení NN, jeho umístění, typ měření a termín připojení bude upřesněno na základě 

Smlouvy o budoucí smlouvě o připojení (číslo smlouvy bude doplněno po jejím uzavření). 

Ochranné pásmo dle energetického zákona č. 458/2000, § 46 pro kabelové vedení VN přípojky – 1 m od 

krajního kabelu kabelové trasy, pro trafostanice – 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech 

Trafostanice bude osazena v zelené ploše na levé straně od příjezdové komunikace do areálu SSÚD. 

 

SO 403 Venkovní osv ětlení  

Technické údaje: 

Napěťová soustava  3 PEN, 50Hz, 0,4 kV/TN-C 

Ochrana před elektrickým proudem bude provedena dle PNE 33 0000-1: 

izolací, polohou 

Ochrana před bleskem a nebezpečným a krokovým napětím: 

automatickým odpojením od zdroje v předepsaném čase  dle ČSN 33 2000-4-41 ED.3 

Ochranné pásmo: 

Dle energetického zákona č. 458/2000, § 46 je 1m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy. 

 

Výpočet osvětlení dle normy: 

 - ČSN EN 12464-2 - Osvětlení venkovních pracovních prostorů 

 - ČSN EN 13201-4 – Osvětlení pozemních komunikací 

 - PPK-VEO - Předpis ŘSD - Požadavky na provedení a kvalitu veřejného osvětlení 

Klasifikace venkovních prostorů dle ČSN EN 12464-2: 

 - Parkoviště - tab. 5.9.2 - průměrný provoz - min. Em=10lx 

 - Skladová plocha - tab. 5.7.1 - občasná manipulace - min. Em=20lx 

 - Manipulační plocha - tab. 5.7.1 - občasná manipulace - min. Em=20lx 

 - Areálová komunikace - tab. 5.1.3 - pravidelný provoz (max. 40km/h) - min. Em=20lx 

 

V rámci výstavby nového areálu SSÚD je na základě výpočtu osvětlení zpracovaného firmou Signify Czech 

Republic navrženo nové veřejné osvětlení areálu s použitím LED svítidel PHILIPS. 

Jako referenční svítidla jsou použita ve výpočtu osvětlení svítidla Phillips. 

 - PHILIPS BGP615 T25 DM50 /830   2 ks 

 - PHILIPS BGP615 T25 DX50 /830   4 ks 

 - PHILIPS BGP623 T25 DM50 /830   3 ks 

 - PHILIPS BGP623 T25 DW10 /830   2 ks 

 - PHILIPS BGP623 T25 DW52 /830   2 ks 
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 - PHILIPS BGP623 T25 DX50 /830    15 ks 

Výpočet VO je uložen v archivu projektanta a bude doložen v dalším stupni dokumentace. 

 

Popis stavby: 

Příjezdová komunikace a areál SSÚD budou osvětleny LED svítidly osazenými na stupňovitých ocelových 

stožárech o výšce 10 m s vyložením / bez vyložení. V centrální části areálu není z prostorových důvodů možné 

umístění stožárů, osvětlovací body budou tedy realizovány LED svítidly osazenými na konstrukčních prvcích 

budov a na fasádě budov. Navrženy jsou osvětlovací body v provedení: 

dle umístění osv. bodu – silniční stožár , budova 

dle výšky vyložení na budově – 0m, 2m 

dle délky vyložení - 0,5m, 1m, 1,5m, 2m   

dle světelného zdroje – 20, 60, 80 LED 

dle příkonu svítidla – 12,2W, 21,5W, 93W, 142W 

dle typu svítidla: výrobce PHILIPS – Luma 1, Luma Micro 

 

Osvětlení areálu SSÚD Střítež bude napájeno z rozváděče RVO instalovaného u nové příhradové TS 

„Starý Rokytník-areál SSÚD“, rozvaděč RVO bude napojen z areálového elektroměrového rozváděče pro 

areál SSÚD a to v provedení NR 212 a pojistkové skříně SR 602. Navrženy jsou tři okruhy, které budou mezi 

sebou propojeny, aby bylo možné v případě poruchy napájet osvětlení z jiného okruhu. 

Rozvod bude proveden kabelovým vedením CYKY 4x16 mm2 a uložen bude v centrální části areálu 

převážně na konstrukci budov a v zemi v kabelovodu Multikanál 3x3. V místě komunikace a zpevněných ploch 

areálu bude kabelové vedení uloženo převážně v zemi v chráničce DN110, ve výkopu 0,6x 1,4 m s krytím 1,0 

m. V místě křížení komunikací bude přiložena rezervní chránička se zatahovacím prvkem, chráničky budou 

obetonovány a utěsněny proti vnikání nečistot a vody. Ve volném terénu a v nezpevněné krajnici bude vedení 

uloženo v pískovém loži ve výkopu 0,35x0,6 m s krytím 0,5m. Proti mechanickému poškození bude v celé 

délce trasy položena výstražná folie 

Společně s vedením bude v celé trase rozvodů VO položen zemnící drát FeZn prům. 10 mm nebo pásek 

FeZn 30x4mm. Zemnič bude uložen spolu s kabelem do kabelové rýhy, musí být uložen na dno výkopu, a to 

nejméně 10 cm pod nebo vedle kabelu, příp. Kabelovodu. Zemnič bude z kabelové rýhy vyveden u stožáru (z 

venkovní strany) cca 0,3 m nad upravený terén šroubovým spojem M8 připojen na stožár (pokud výrobce 

stožárů nestanoví jinak). Ochranný prvek trasy vedení VO musí být dle čl. 714.514 ČSN 33 2000-7-714 

přiměřeně barevně označen za účelem identifikace a to odlišně od jiných sítí.    

Délka trasy zemního vedení VO cca 825 m. 

Délka trasy vedení VO na konstrukce (budovy) cca 545 m. 
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Osvětlovací bod – 28 ks. 

Rozvaděč RVO 

 

Areálové venkovní osvětlení bude v majetku ŘSD ČR. 

 

Při montážních pracích je nutno dodržet všechna ustanovení o bezpečnosti práce. 

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a předpisů, zejména ČSN 33 2000-4-41 

ed.2, ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a ČSN EN 61140 ed.2. Podle těchto a souvisejících norem budou 

provedeny i montážní práce. Před uvedením elektrického zařízení do provozu, musí být provedena výchozí 

revize. 

Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován dle upřesněných podkladů stavby a budou 

respektovány podmínky správce. 

 

SO 404 Areálové rozvody NN  

Technické údaje: 

Napěťová soustava 3 PEN, 50Hz, 400/230V, TN-C; 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-C-S 

Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem 

Podle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-4-41 ed.3 jsou rozvodná zařízení v prostorech zvlášť nebezpečných. 

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

Bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3 bude prováděna izolací kryty, 

automatickým odpojením od zdroje a pospojením. 

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3 samočinným odpojením od zdroje, způsobem ochrany 

zemnění v sítích, kde není uzemněný střed/uzel) -sítě IT. Odpojení nadproudovými jistícími prvky (pojistky, 

jističe). 

Stupeň ochrany před dotykem neživých částí – zvýšená. 

Ochranné pásmo 

Dle energetického zákonu č. 458/2000, § 46 je 1m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy. 

 

Popis stavby: 

Z rozváděče NN nové příhradové TS „Starý Rokytník-areál SSÚD“ (v majetku ČEZ) bude napojen areálový 

elektroměrový rozváděč v provedení NR 212 a pojistková skříň SR 602. Z areálového elektroměrového 

rozvaděče (v majetku ŘSD ČR) budou napájeny kabelovým rozvodem NN jednotlivé objekty areálu SSÚD. Na 

samostatně jištěné vývody pojistkové skříně bude napojena 2x smyčka areálových rozvodů realizovaných jako 
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okružní a to přes přípojkové skříně PS osazené u jednotlivých objektů areálu, rozváděč RVO, napájecí vedení 

pro DIS-SOS, 2x rezerva. 

Okružní areálové rozvody NN budou realizovány kabely typu AYKY/CYKY o průřezu odpovídajícímu délce 

a požadovanému příkonu a budou přes přípojkové skříně PS (značené dle objektu u kterého jsou umístěny) 

připojovat objekty a zařízení SO 701, SO 702, SO 705.1, SO 705.2, SO 707, SO 708, SO 710, SO 711, SO 

712, SO 309 (ATS 3) 

Další objekty budou napájeny samostatně z výše uvedených přípojkových skříní. Napájení SO 703 z PS 

702, SO 704 z PS 708, 706.1 z PS 705.2, 706.2 z PS 705.1 a to vnitřním rozvodem v rámci jednotlivých SO. 

Ostatní objekty a zařízení budou napájeny samostatně z výše uvedených přípojkových skříní. Napájení SO 

709 z PS 707, ATS 2 z PS 707, SO 713 z PS 705.2, brána a branka areálu z PS 701. 

Jednotlivé přípojkové skříně budou v provedení dle počtu pojistkových sad – SS 202 až SS 602. 

 

Pro vybraná zařízení, která je potřeba provozovat i při výpadku napájení, bude v západní části areálu v 

blízkosti provozní budovy SSÚD (SO 701) zřízen náhradní zdroj elektrické energie – diesel agregát (SO 730) 

Napěťová soustava náhr. Zdroje: 3 PEN, 50Hz, 3x 400/230V, TN-C 

Maximální zálohovaný příkon: 50 kW 

Na náhradní zdroj budou kabely typu AYKY/CYKY o průřezu odpovídajícímu délce a požadovanému 

příkonu jako okružní přes samostatné, označené přípojkové skříně PS 701-N, PS 702-N, PS 707-N, PS 710-

N, PS 711-N napojeny: 

 provozní budova SSÚD 

 - technologická místnost (SO 701) + dispečink, vrátnice, kotelna, chodby 

 - zabezpečení areálu (EZS, EPS) 

 - brána do areálu, závora 

 - opravárenský box – vybrané části (SO 702) 

 - temperované garáže (SO 703) – přes PS 702-N 

 - sklad soli – osvětlení (SO 707) 

 - solankové hospodářství (SO 710) 

 - čerpací stanice pohonných hmot (SO 711) 

 

Pro napájení systému DIS-SOS (rozváděč RM3 realizovaný v rámci výstavby přiléhajícího úseku dálnice 

D11) bude z areálového elektroměrového rozváděče NN (pro SSÚD) v provedení NR 212 a pojistkové skříně 

SR 602 vyvedeno kabelové vedení NN realizované kabelem typu CYKY 4Jx16 mm2 uloženým v souběhu se 

sdělovacím vedením DIS-SOS (SO 407) do místa napojení u plotu areálu DO Policie ČR definovaného 

souřadnicemi X = -630342.35, Y = -1007194.81, kde bude v zemi provizorně (dočasně) uložena rezerva takové 
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délky, která odpovídá délce trasy potřebné pro propojení do středového pásu plánované dálnice (stavba…), 

cca 260m. 

 

V rámci areálových rozvodů NN budou napájeny ATS 2 (SO 301) a ATS 3 (SO 309). 

ATS 2 bude automatická tlaková stanice umístěná na odtokovém potrubí v suché části podzemního 

vodojemu umístěného mezi skladem soli (SO 707) a mycí plochou (SO 709). 

ATS  2 (jmenovitý výkon 1,0kW; jmenovité napětí 400V) 

ATS 3 bude automatická tlaková stanice pro potřeby požární nádrže (SO 309) umístěná v její blízkosti. 

ATS 3 (jmenovitý výkon 0,6 kW; jmenovité napětí 400V) 

 

Areálové rozvody budou provedeny kabely typu AYKY/CYKY o průřezu odpovídajícímu délce a 

požadovanému příkonu (bude upřesněno v dalším stupni dokumentace) a uložen bude v centrální části areálu 

převážně v zemi v kabelovodu Multikanál 3x3 s krytím 0,95m, v místě komunikace a zpevněných ploch areálu 

bude kabelové vedení uloženo převážně v zemi v chráničce DN110, ve výkopu 0,6x 1,4 m s krytím 1,0 m. V 

místě křížení komunikací bude přiložena rezervní chránička, chráničky budou obetonovány a utěsněny proti 

vnikání nečistot a vody. Ve volném terénu bude vedení uloženo v pískovém loži ve výkopu 0,35x0,6 m s krytím 

0,5m. Proti mechanickému poškození bude v celé délce trasy položena výstražná folie. 

Uzemnění jednotlivých objektů v areálu bude vzájemně propojeno páskem FeZn 30/4. Pásek FeZn 30/4 

bude uložen spolu s kabelem do kabelové rýhy, musí být uložen na dno výkopu, a to nejméně 10 cm pod nebo 

vedle kabelu, případně v podkladním materiálu pod kabelovým multikanálem. 

Při případném souběhu a křížení s ostatními sítěmi je potřeba dle ČSN 73 6005 dodržet minimální 

vodorovné a svislé vzdálenosti jednotlivých sítí. 

 

Délka trasy rozvodů NN – 790 m. 

Délka trasy napájecího vedení systému DIS-SOS – 55 m + 260 m rezerva uložená v zemi 

Délka trasy nouzového napájení NN – 660 m 

Délka trasy kabelovodu – 550 m 

Elektroměrový rozvaděč NN + rozpojovací skříň 

Pojistková skříň NN 

 

Areálové rozvody NN budou v majetku ŘSD ČR. 

 

Při montážních pracích je nutno dodržet všechna ustanovení o bezpečnosti práce. 
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Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a předpisů, zejména ČSN 33 2000-4-41 

ed.2, ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a ČSN EN 61140 ed.2. Podle těchto a souvisejících norem budou 

provedeny i montážní práce. Před uvedením elektrického zařízení do provozu, musí být provedena výchozí 

revize. 

Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován dle upřesněných podkladů stavby a budou 

respektovány podmínky správce. 

 

SO 405 Areálové rozvody slaboproudu a optiky  

Technické údaje: 

Ochranné pásmo 

Ochranná pásma jsou definována v §102 telekomunikačního zákonu č. 127/2005 Sb. ze dne 22. 2. 2005 o 

elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů. 

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 metr po obou stranách krajního vedení. 

Areálové kabelové trasy pro slaboproudé systémy budou navrženy pro osazení uvažované kabeláže, ale i 

pro budoucí možné doplnění kabeláže v průběhu užívání tak, aby budoucí osazení kabeláže bylo umožněno 

pouze uložením kabelů do tras, bez jakýchkoliv zemních a stavebních úprav či zemních a stavebních zásahů. 

Tyto trasy budou uvažovány s dostatečnou prostorovou rezervou. 

V rámci objektu SO405 budou taženy slaboproudé kabely od telefonního rozvaděče (součást SO 406) 

instalovaného v objektu provozní budovy SSÚD (SO701) k jednotlivým objektům areálu SSÚD(SO702, 

SO703, SO705.1, SO705.2, SO706.1, SO706.2, SO708, PS709+ATS2, SO710, SO711, SO712, ATS3 pro 

SO309 – požární nádrž, branka pro pěší a brána do areálu SSÚD).. Jedná se také o kabelovou trasu pro 

propojení objektu SSUD SO701 a objektu PČR SO720, např. kabely TCEPKPFLE 10x4x0,8 a OK SM 24vl.. 

  

V centrální části areálu bude vedení SLP uloženo v zemi převážně v kabelovodu Multikanál 3x3 s krytím 

0,95m. 

V místě komunikace a zpevněných ploch areálu, kde nebude vedení uloženo v multikanálu, bude uloženo 

v chráničkovém přechodu DN 110 ve výkopu 0,6 x 1,4 m s krytím 1,0 m, bude přiložena rezervní chránička, 

chráničky budou obetonovány a utěsněny proti vnikání nečistot a vody.  kabelové uloženo v zemi v 

chráničkách, které budou zataženy do objektů budov. Ve volném terénu bude vedení uloženo ve výkopu 

0,35x0,8 m s krytím 0,7m. 

Při případném souběhu a křížení s ostatními sítěmi je potřeba dle ČSN 73 6005 dodržet minimální 

vodorovné a svislé vzdálenosti jednotlivých sítí. 

 

Délka trasy rozvodů SLP – 610 m. 
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Areálové rozvody SLP budou v majetku ŘSD ČR. 

 

SO 406 Přípojka slaboproudého kabelu  

Technické údaje: 

Ochranné pásmo 

Ochranná pásma jsou definována v §102 telekomunikačního zákonu č. 127/2005 Sb. ze dne 22. 2. 2005 o 

elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů. 

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po obou stranách krajního vedení. 

 

Popis stavby: 

Na základě vyjádření CETIN, a.s. bude napojení na VTS (veřejnou telefonní síť) a k poskytovateli datových 

služeb realizováno v místě stávajícího vedení VTS na pozemku k.ú. Bojiště u Trutnova, parc.č. 1263, neboť 

je dostatečná kapacita v optickém kabelu 544 041 (Bojiště – Hájnice) i v metalickém kabelu TCEKEZE 

25XN0,6, který napájí rozvaděč SR55 (TRUT251) v Novém Rokytníku. Pro napojení z optického vedení bude 

do země ve vhodném místě usazena komora, pro odbočení z metalického vedení bude realizována odbočná 

spojka v zemi. 

Trasa vedení bude zemní a kabelové vedení bude uloženo v pozemku k.ú. Bojiště u Trutnova, parc.č. 1263 

do místa, kde tento pozemek kříží plánovaná komunikace mezi částí města Trutnov – Bojiště u Trutnova a 

okružní křižovatkou přiléhající k plánované dálnici D11. Podél této komunikace bude trasa uložena v 

pozemcích parc.č. 1262 a 1257, k.ú. Bojiště u Trutnova a v pozemcích parc.č. 4420 a 4419/1, k.ú. Starý 

Rokytník do areálu SSÚD. V areálu bude trasa uložena ve volném terénu do místa napojení do kabelovodu v 

blízkosti SO708, ve kterém bude vedena až do místa napojení v blízkosti provozní budovy SSÚD (SO701), 

kde bude kabelové vedení ukončeno v telefonním rozvaděči. Provedení bude upřesněno. 

Je počítáno s uložením metalického kabelu a HDPE chráničky pro zafouknutí optických kabelů. Vedení 

budou uložena v souběhu plánovanou vodovodní přípojkou (SO 301). 

 

V centrální části areálu bude vedení SLP uloženo v zemi převážně v kabelovodu Multikanál 3x3 s krytím 

0,95m. 

V místě komunikace a zpevněných ploch areálu, kde nebude vedení uloženo v multikanálu, bude uloženo 

v chráničkovém přechodu DN 110 ve výkopu 0,6 x 1,4 m s krytím 1,0 m, bude přiložena rezervní chránička, 

chráničky budou obetonovány a utěsněny proti vnikání nečistot a vody.  kabelové uloženo v zemi v 

chráničkách, které budou zataženy do objektů budov. Ve volném terénu bude vedení uloženo ve výkopu 

0,35x0,8 m s krytím 0,7m. 
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Při případném souběhu a křížení s ostatními sítěmi je potřeba dle ČSN 73 6005 dodržet minimální 

vodorovné a svislé vzdálenosti jednotlivých sítí. 

 

Délka trasy přípojky SLP – 1030 m. 

Metalická i optická vedení elektronických komunikací budou až do prvního rozvaděče uvnitř budovy v 

majetku CETIN a.s. 

 
SO 407 Přípojka SOS a DIS kabel ů  

Technické údaje: 

Ochranné pásmo 

Ochranná pásma jsou definována v §102 telekomunikačního zákonu č. 127/2005 Sb. ze dne 22. 2. 2005 o 

elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů. 

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po obou stranách krajního vedení. 

 

Popis stavby: 

Přípojka bude provedena z nově budovaného optického vedení komunikace D11. Předávací místo je 

definováno souřadnicemi X = -630342.35, Y = -1007194.81. 

Zajištěn tím bude přenos údajů z telematiky. 

Trasa přípojky bude zakončena v zemní šachtě uložené ve volném terénu areálu SSÚD v blízkosti 

předávacího místa definovaného souřadnicemi X = -630342.35, Y = -1007194.81. Z této šachty budou 

provedeny rozvody k systémům uvnitř areálu SSÚD resp. do objektu provozní budovy SSÚD (SO 701). 

Provozní budova bude vybavena technologickými zařízeními (zahrnutými do technických a technologických 

zařízení) odpovídajícími požadovaným Standardům IS/IT. 

Provedení metalických a optických kabelů bude upřesněno. 

Připojení areálu DO Policie ČR bude realizováno zemní šachtou (Multikanál 3x3) uloženou mezi provozní 

budovou SSÚD (SO 701) a provozní budovou Policie ČR (SO 720P) - viz SO 407P. 

 

V centrální části areálu bude vedení DIS-SOS uloženo v zemi převážně v kabelovodu Multikanál 3x3 s 

krytím 0,95m. 

V místě komunikace a zpevněných ploch areálu, kde nebude vedení uloženo v multikanálu, bude uloženo 

v chráničkovém přechodu DN 110 ve výkopu 0,6 x 1,4 m s krytím 1,0 m, bude přiložena rezervní chránička, 

chráničky budou obetonovány a utěsněny proti vnikání nečistot a vody. Ve volném terénu bude vedení uloženo 

ve výkopu 0,35x0,8 m s krytím 0,7m. 
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Při případném souběhu a křížení s ostatními sítěmi je potřeba dle ČSN 73 6005 dodržet minimální 

vodorovné a svislé vzdálenosti jednotlivých sítí. 

 

Délka trasy rozvodů DIS-SOS – 210m, celková délka kabelu pro napojení až do středového pásu cca 260m. 

Areálové rozvody DIS-SOS v trase od zemní šachty (viz předávacího místo výše) budou v majetku ŘSD 

ČR. 

 

SO 410 Přípojka NN – napojení ATS 

Technické údaje: 

Ochranné pásmo 

Ochranná pásma jsou definována v §102 telekomunikačního zákonu č. 127/2005 Sb. ze dne 22. 2. 2005 o 

elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů. 

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po obou stranách krajního vedení. 

 

Popis stavby: 

Pro zajištění dodávky pitné vody pro areál SSÚD a DO Policie ČR bude vybudováno přívodní potrubí (SO 

301), které bude napojeno na stávající vodovodní potrubí ve městě Trutnov, část Bojiště, v ulici Stará. Součástí 

objektu je automatická tlaková stanice (ATS), která zajistí dopravu vody ze zdroje do areálu SSÚD. ATS bude 

umístěna u napojení na stávající vodovod mezi ulicí Stará a Hradecká v zeleném pásu. Její napojení na zdroj 

elektrické energie řeší tento SO410. 

Pro zajištění napojení ATS (SO301) na el. energii byla podána „Žádost o připojení odběratele k distribuční 

soustavě NN“ provozovateli distribuční sítě (DS), tj. ČEZ Distribuce, a.s. v lokalitě Trutnov - Bojiště. Místo 

připojení k distribuční soustavě (odběrné místo) vymezil provozovatel distribuční soustavy - ČEZ Distribuce, 

a.s.  stávající podpěrný bod č.131 na pozemku parc.č. 1243, k.ú. Bojiště u Trutnova na kterém provozovatel 

DS provede svod do nové rozpoj skříně SV100/NSW1W-C a dále zemním kabelovým vedením do kabelové 

HDS (přípojková skříň SS100/NKE1P-C) umístěné na pozemku parc.č.1243. 

Přípojným místem jsou pojistkové spodky v přípojkové skříni HDS, ze které bude dále kabelovým vedením 

1-AYKY-J4x50mm2 napojen elektroměrový rozvaděč a z něj zařízení ATS vodovodu (SO 301). 

Zemní vedení bude uloženo ve volném terénu v pískovém loži, ve výkopu 0,35x0,8 m s krytím 0,7m. Proti 

mechanickému poškození bude v celé délce trasy položena výstražná folie. 

Technické údaje místa připojení - napěťová hladina:  0,4 kV 

     hodnota jističe před elektroměrem: 3x25,0 A 

     vypínací charakteristika: B 

     charakteristika odběru T1 
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ATS (jmenovitý výkon 1,1kW; jmenovité napětí 400V) 

Investorem úprav zařízení distribuční soustavy bude ČEZ Distribuce a.s. 

Hranice vlastnictví zařízení NN je přípojné místo a to pojistkové spodky v přípojkové skříni HDS. 

 

Délka trasy přípojky NN – cca 20 m. 

Investorem a vlastníkem přípojky bude stavebník (ŘSD ČR). 

 
SO 411 Přípojka slaboproudého kabelu pro ATS 

Technické údaje: 

Ochranné pásmo 

Ochranná pásma jsou definována v §102 telekomunikačního zákonu č. 127/2005 Sb. ze dne 22. 2. 2005 o 

elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů. 

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po obou stranách krajního vedení. 

 

Popis stavby: 

Pro zajištění dodávky pitné vody pro areál SSÚD a DO Policie ČR bude vybudováno přívodní potrubí (SO 

301), které bude napojeno na stávající vodovodní potrubí ve městě Trutnov, část Bojiště, v ulici Stará. Součástí 

objektu je automatická tlaková stanice (ATS), která zajistí dopravu vody ze zdroje do areálu SSÚD. ATS bude 

umístěna u napojení na stávající vodovod mezi ulicí Stará a Hradecká, v zeleném pásu a bude napojena na 

zdroj elektrické energie. V případě požadavku na možnost regulace ATS bude realizován tento SO 411. 

Způsob přenosu dat bude upřesněn – bude záležet na množství dat přenášených na SSÚD (bude 

upřesněno investorem – možné dvě varianty). 

1) v případě přenosu kabelovým vedením by bylo v souběhu s vodovodní přípojkou (SO 301) v zemi 

uloženo SLP vedení mezi ATS a vymezeným místem pro ovládání ATS v rámci provozní budovy SSÚD 

(SO701). Složení trasy bude upřesněno. 

Trasa přípojky vody je plánována od ATS mezi ul. Starou a ul. Hradeckou (silnice I/37) do areálu SSÚD 

Střítež. Trasa vedení SPL je v celé trase vedena v souběhu s vodovodní přípojkou od ATS, podél silnice I/37 

do místa, kde kříží pozemky parc.č. 1201, parc.č. 1291, parc.č. 1299, parc.č. 1264 v k.ú. Bojiště u Trutnova, 

křížení silnice I/37 bude provedeno protlakem. Dále je trasa přípojky SPL vedena pozemkem parc.č. 1263 v 

k.ú. Bojiště u Trutnova k nově navržené silnici z města Trutnov, části Bojiště až k MÚK Střítež, která je součástí 

stavby dálnice D1109, podél které je vedena až po vstup do areálu SSÚD. 
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Trasa vedení SLP bude mimo areál SSÚD realizována v zemi ve volném terénu. V areálu bude trasa 

uložena ve volném terénu do místa napojení do kabelovodu v blízkosti SO 708, ve kterém bude vedena až do 

místa napojení na vnitřní rozvody provozní budovy SSÚD (SO 701). 

Ve volném terénu bude vedení uloženo ve výkopu 0,35x0,8 m s krytím 0,7m. V centrální části areálu bude 

vedení uloženo v zemi převážně v kabelovodu Multikanál 3x3 s krytím 0,95m. 

Při souběhu a křížení s ostatními sítěmi je potřeba dle ČSN 73 6005 dodržet minimální vodorovné a svislé 

vzdálenosti jednotlivých sítí. 

 

Délka trasy SLP vedení pro ATS – 1620 m. 

2) v případě přenosu dat bezdrátovým připojením ATS NEBUDE objekt přípojky SO 411 realizován !!! 

 

SO 501 VTL plynovodní p řípojka a RESO VTL / STL 

Jedná se o přímý odběr z VTL dálkovodu. Veškerá budovaná VTL plynovodní zařízení pro potřeby 

odběratele zůstanou v majetku stavebníka. Dělícím místem bude přípojný svar na VTL plynovodu DN200 ID 

973849. Do doby napojení je nutné vyřešit majetkoprávní vztahy k budovanému zařízení přes 

http://www.gridservices.cz/ds-kontaktni-systém. 

Napojení areálu střediska správy a údržby Střítež na zemní plyn bude provedeno zřízením VTL plynovodní 

přípojky DN80-PN40 z VTL plynovodu DN200, který je veden severně od řešeného území. Jedná se o VTL 

plynovod DN200 (ID 973849), který je v majetku GasNet spol. s r.o. Napojení nové VTL plynovodní přípojky 

je navrženo ve dvou variantách, podle termínu realizace plynovodní přípojky. 

1) napojení ze stávajícího plynovodu DN200 

2) napojení z přeloženého úseku stávajícího plynovodu  

Druhá varianta je pravděpodobnější, protože plánovaná přeložka VTL plynovodu DN200 je stavbou 

související se stavbou silničního přivaděče Střítež k D11 MÚK Střítež a v době stavby SSÚD již bude 

pravděpodobně přivaděč a sním související přeložka dokončena. 

Provozní přetlak plynovodní přípojky je 40barů. Skutečný přetlak v plynovodní síti je cca 23 barů. Jedná se 

o plynovod podskupiny B1 dle TPG 702 04 vedený v extravilánu obce. Uvedením nové VTL plynovodní 

přípojky DN80 do provozu vznikne nové ochranné pásmo v rozsahu 2,0 metry na každou stranu od vnějšího 

povrchu potrubí a bezpečnostní pásmo v rozsahu 8,0 metrů od vnějšího povrchu potrubí VTL plynovodu na 

obě strany, dle energetického Zákona č.458/2000 v platném znění.  

Napojení plynovodní přípojky na VTL plynovod DN200 bude provedeno navrtávkou DN80 bez přerušení 

provozu plynárenského zařízení. Navrtávka bude provedena přes kulový uzávěr DN80 v místě odbočky nové 

přípojky. Technické řešení navrtávky a uzávěru bude provedeno dle TPG 935 01 v typovém provedení TK-7. 

Přípojka bude zakončena v severní části oploceného areálu SSÚD před objektem regulačního zařízení RESO  
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VTL/STL hlavním uzávěrem plynu DN80 v nadzemním provedení typové konstrukce TK-9 dle TPG 935 01. 

Potrubí plynovodní přípojky bude možné odplynit nebo odvzdušnit přes armatury pro odtlakování, které jsou 

součástí navržených uzávěrů. Na připojovacím potrubí mezi HUP a skříní RESO bude umístěn izolační spoj 

s propojovacím objektem POIS. 

Celková délka přípojky je 94,0 metrů v profilu DN80. Trubní materiál pro stavbu přípojky – ocelové trubky 

bezešvé 88,9 x 4,0 mm materiál L245NE PSL2 dle ČSN EN ISO 3183 příloha M  s úkosem a opatřených  

továrním opláštěním třívrstvým extrudovaným LDPE třídy A3 dle ČSN EN DIN 21809-1 v tloušťce  2,6 mm. 

Trasa přípojky je vedena od napojení na VTL plynovod DN200 v celé délce pozemkovou parcelou 4419/1. 

V místě křížení se silničním přivaděčem k MÚK D11 Střítež bude přípojka uložena do ocelové chráničky 

DN200 délky 32,0 metrů s čichačkami na obou stranách. Krytí chráničky bude alespoň 1,20 metru pod dnem 

silničních příkopů. Chránička a plynovod budou vybaveny objektem POCH se sondou MS110. Trubky budou 

ukládány do výkopů šířky dna 800 mm. Minimální krytí plynovodní přípojky bude v nepojížděných plochách 

alespoň 900 mm. 

 Strojní zařízení RESO-2M bude napojeno na VTL plynovodní přípojku přes svislé připojovací potrubí 

zakončené přírubou DN50-PN40. Jedná se o dvouřadou regulační soupravu o výkonu 200 m3/hod 

s mezikusem pro plynoměr DN50 stavební délky 171 mm pro umístění rotačního plynoměru obchodního 

měření spotřeby plynu v tlakové úrovni STL. Výstupní tlak pro areálové rozvody bude nastaven na hodnotu v 

rozmezí 50 - 100kPa. Zařízení RESO bude dodáno jako typový výrobek, ale před a za pozicí pro umístění 

obchodního měření plynu budou umístěny místo uzavíracích klapek kulové kohouty. Strojní zařízení bude 

umístěno v typové plastové skříni SEF 80 rozměrů 1800 x 1935 x 720 mm, osazené na betonových 

základových pasech. Z hlediska přístupu k obchodnímu měření plynu bude areál SSÚD trvale přístupný 

pracovníkům dodavatele plynu. 
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Schématické uspořádání strojní části RESO 2M 200 m3/hod: 

 

 

SO 502 Areálové STL rozvody plynu 

Pro distribuci zemního plynu k jednotlivým objektům s plynovými spotřebiči bude zřízen systém areálových 

STL plynovodů v úseku mezi objektem RESO a objektovými uzávěry připojených objektů. Napojeny budou 

objekty SO-701 a SO-702. Rozvody budou provedeny jako středotlaké o max. provozním tlaku do 4barů – 

skutečný provozní tlak bude v rozmezí 50 - 100kPa. Skupina plynovodů A2 dle ČSN 73 6005. 

Rozvody budou vybudovány z potrubí HDPE dn63x5,8 mm v celkové délce 318,0 metrů. Napojeny budou 

na výstupní ocelové potrubí DN50 z objektu RESO v délce 2,0 metry. Návrh, stavba a zkoušení rozvodů bude 

provedeno dle TPG 702 01- Plynovody a přípojky z polyetylenu. Na každém z připojených objektů bude rozvod 

plynu ukončen ve výklenku na obvodové zdi o velikosti 500 x 500 mm hl.350 mm kulovým uzávěrem DN50 

(objektový uzávěr). Domovní (vnitřní rozvod plynu bude začínat domovním regulátorem tlaku plynu STL/NTL. 
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Dělícím místem venkovního (areálového) a vnitřního (domovního) rozvodu plynu bude výstupní šroubení 

kulového uzávěru na vnější obvodové zdi objektu. 

Na stavbu areálových rozvodů plynu budou použity trubky PEHD dle prEN 1555- 1-5 a 7 z materiálu PE100 

(MRS 10MPa) pro rozvod topných plynů řady těžké SDR11 dodané v návinu. Spojování trubek bude 

provedeno PE tvarovkami s integrovanou topnou spirálou materiálu PE100. Trubky budou ukládány do výkopů 

šířky dna alespoň 800 mm. Souběhy a křížení plynovodů s ostatními vedení technické infrastruktury bude 

provedeno v souladu s ČSN 73 6005. Minimální krytí plynovodů bude v pojízdných a pojížděných plochách 

1,0 metr. V zelených plochách alespoň 800 mm. 

 

SO 701 Provozní budova s tunelovým dispe činkem 

(včetně PS 720, 721, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730 - DIS a SOS zařízení, EPS, EZS, STA, IT, UPS 

a radiového spojení) 

Provozní budova je situována u vjezdu do areálu a je navržena jako dvoupodlažní objekt obdélníkového 

půdorysu o rozměrech 51,60 x 14,00 m a výšce 8,70 m. Střecha je pultová se sklonem 7°. Provozně je budova 

rozdělena na dvě samostatné části, a to na dispečink se zázemím samotného SSÚD a tunelový dispečink. 

V přízemí části SSÚD je umístěna dispečerská místnost, kanceláře, denní místnost, šatny a sociální i 

technické zázemí objektu. V patře jsou pak kancelářské prostory, jednací místnost a pohotovostní nocležny. 

Tunelový dispečink má šatny i denní místnost umístěny ve druhém nadzemním podlaží. Centrální chodbou 

druhého nadzemního podlaží jsou obě části budovy propojeny.  

Hlavní vstupy do objektu jsou navrženy směrem od parkoviště osobních automobilů, které je určeno jak 

pro návštěvy, tak pro zaměstnance. Zadní vstup do budovy slouží jen jako zaměstnanecký pro přístup do 

areálu. 

Základové konstrukce 

Objekt bude založen na železobetonovém roštu ze základových pasů, který bude výztuží propojen se 

základovou deskou a budou tak společně tvořit tuhou spodní obálku pro realizaci horní stavby. Základy budou 

hloubky min 1,2 m pod upravený terén a šířky min. 600 mm. Deska bude tloušťky 200 mm a bude vyztužena 

při horním i spodním povrchu a zároveň bude provázána s výztuží základových pasů. Vzhledem k tomu, že 

objekt bude založen na násypech je nutné používat buď nakupované zeminy vhodné do násypu dle ČSN 73 

6133 (mezi vhodné zeminy patří např. SW - písek dobře zrněný nebo lépe GW - štěrk dobře zrněný - štěrk 

s příměsí zeminy) nebo se použijí vhodné zeminy z výkopu z dané lokality (např. drť z prachovcového eluvia 

P1c/P1b/P2). Násyp bude ukládán po vrstvách mocnosti max. 300 mm a hutněn. Uložení zemin bude 

prověřeno statickou zatěžovací zkouškou. Tuhost pláně a hutnění násypu je dáno hodnotou Edef,2 ≥ 30 MPa. 

Pro návrh základových konstrukcí je vycházeno ze sondy J404 (IGP f. GeoTec – GS). 
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Svislé konstrukce 

Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických cihel tloušťky 300 mm jak pro obvodové, tak pro 

vnitřní stěny. Keramické tvarovky budou o pevnosti min P15+M10. 

Vodorovné konstrukce 

Vodorovné konstrukce stropu nad 1NP budou zhotoveny z prefabrikovaných spiroll panelů tl. 250 mm. Tyto 

panely budou uloženy na železobetonový věnec v úrovni nosných stěn nebo na ocelové výměny nad velkými 

okenními a dveřními otvory. Uložení panelů bude min. 125 mm. Nosná část střešní konstrukce bude 

provedena také z prefabrikovaných panelů spiroll kladených ve spádu; střecha je navržena jako pultová. 

Spojovací konstrukce 

Spojovací konstrukcí mezi 1NP a 2NP jsou dvouramenná schodiště z prefabrikovaných dílů; budou uložena 

na obvodovou stěnu a strop nad 1NP. 

Obvodové stěny budou zatepleny vhodnou tepelnou izolací; některé vnitřní stěny pak budou dle potřeby 

provedeny jako akustické. Okenní a venkovní dveřní tvory budou osazeny výplněmi z profilů s přerušovači 

tepelných mostů a zaskleny izolačním dvojsklem. Podlahy na terénu budou opatřeny protiradonovou izolací, 

hydroizolací a zatepleny tepelnou izolací; v patře bude do podlahových konstrukcí vložena kročejová izolace. 

Střecha bude opatřena falcovanou střešní krytinou, hydroizolací a nadkrokevní tepelnou izolací na bázi PIR. 

 

Ze zdravotně technických instalací bude v budově proveden rozvod pitné vody, splaškové i dešťové 

kanalizace a veškerá potřebná silnoproudá i slaboproudá elektroinstalace. 

Z hlediska vytápění se jedná o budovu s převažující návrhovou vnitřní teplotou v intervalu 15°C až 20°C. 

Zdrojem tepla je zemní plyn. V objektu bude umístěn jeden zdroj tepla, který bude zajišťovat topnou vodu pro 

vytápění a ohřev TV. Ohřev vzduchu ve vzduchotechnickém zařízení bude zajištěn elektrickou energií. Zdroj 

tepla bude umístěn v samostatné technické místnosti ve 2.NP. Zdroj tepla bude charakterizován jako „odběrné 

plynové zařízení“ (není to kotelna). Systém vytápění bude teplovodní uzavřený dvoutrubkový, s nuceným 

oběhem topné vody, s otopnými tělesy. Topná voda pro vytápění otopnými tělesy bude ekvitermně regulovaná 

a doregulaci tepelné pohody v místnostech zajistí termostatické hlavice (případně termostaty). Topná voda 

bude rozdělena do příslušných samostatných topných okruhů, které lze samostatně regulovat. Dílčí měření 

spotřeby tepla na jednotlivých topných okruzích není požadováno. Provoz zdroje tepla a souvisejících zařízení 

bude zajištěn automaticky (profese MaR v dalším stupni PD). Ohřev TV bude zajištěn v nepřímotopném 

ohřívači TV, topnou vodou. Zabezpečení otopného teplovodního systému bude zajištěno pojistnými ventily u 

kotlů a expanzními nádobami. Odvod spalin od kotlů bude zajištěn kouřovodem a komínem do venkovního 

prostředí. Přívod vzduchu pro spalování bude zajištěn vzduchovody z venkovního prostředí. 

Zařízení VZT - nucené větrání -  bude navrženo pro místnosti dispečinku, šaten, sušárny, jednací místnosti 

a pro hygienická zařízení. Pro větrání dispečinku, šaten, sušárny a jednací místnosti budou navrženy 
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vzduchotechnické jednotky s umístěním v technické místnosti. Větrání bude nucené rovnotlaké. 

Vzduchotechnické jednotky budou vybaveny filtrací, ohřevem, deskovým rekuperačním výměníkem a 

ventilátory přívodu a odvodu vzduchu. Sání čerstvého i výfuk odpadního vzduchu budou přes protidešťové 

žaluzie osazené do fasády. Přívodní i odsávací potrubí budou vedena nad podhledem. Koncovými elementy 

přívodu a odvodu vzduchu budou anemostaty a obdélníkové vyústky. Ovládání zařízení bude systémem MaR. 

Větrání hygienických zařízení bude nucené podtlakové. Odvod vzduchu zajistí potrubní ventilátory. Úhrada 

odsátého vzduchu bude zajištěna z prostoru přilehlých chodeb. Ovládání zařízení bude ruční s doběhem. Pro 

místnost serveru bude navržen chladící systém split se 100% zálohou, kondenzační jednotky budou umístěny 

na fasádě, vnitřní jednotky budou nástěnné. Pro kanceláře bude navržen chladící systém split se společnou 

kondenzační jednotkou a s vnitřními nástěnnými nebo kazetovými jednotkami. 

Dále budou v dalších stupních PD v budově navrženy systémy EPS, EZS, STA, IT, UPS, DIS a SOS 

zařízení a radiového spojení. 

 

SO 702 Opravárenský box 

SO 703 Temperované garáže 

(včetně PS 712, 713, 717, 718 – technologie opravny, vybav ení sklad ů, odsávání výfukových plyn ů) 

Objekty opravny a temperovaných garáží jsou situovány v centrálním prostoru areálu. Jsou navrženy jako 

kompaktní celek obdélníkového půdorysu (pouze dilatačně rozdělený) o rozměrech 105,10 x 24,70 m a 

nestejné výšce s maximem 10,80 m. V opravárenském boxu je umístěna dílna včetně montážní jámy a 

mostového jeřábu, kancelář, sociální zázemí, menší dílny, sklady, nabíjárna, olejové hospodářství, 

kompresorovna a další potřebné technické zázemí. Temperované garáže jsou průjezdné a jsou určeny pro 

parkování větší techniky, určené pro zimní i letní údržbu pozemních komunikací. 

Základové konstrukce 

Založení prefabrikované konstrukce objektu bylo zvoleno na velkoprůměrových vrtaných pilotách průměru 

630 mm. Piloty budou ukončeny rozšířenými hlavicemi na průměr 1350 mm s kalichy hl. 850 mm pro kotvení 

/ vetknutí sloupů do základové konstrukce. V případě, že nebude možné realizovat pilotové založení 

s ohledem na výskyt hornin vyšších pevností a komplikovanější třídou vrtatelnosti, bude pilota nahrazena trojicí 

mikropilot, které budou vetknuty do základového kalichu. Komplikovanější vrtatelnost se předpokládá na ose 

A kde je objekt založen v zářezu a předpokládá se zastižení hornin typu R4 až R3 s třídou vrtatelnosti III až IV 

Podlaha objektu se předpokládá z drátkobetonové desky tloušťky min. 200 mm s řezanými smršťovacími 

spárami v rastru 6x6m a s dilatacemi kopírující dilatace jednotlivých hal / objektů, pod základovou deskou 

bude vytvořena podkladní vrstva ze štěrkodrťě v tloušťce min 200 mm. 
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Nosné konstrukce 

Konstrukce těchto objektů je tvořena prefabrikovaným skeletem. Skelet je tvořen prefa sloupy (staticky 

uvažovanými jako vetknuté konzoly do základů), střešními vazníky, vaznicemi a podélnými ztužidly. 

Objekt SO702 je uspořádán jako trojtrakt. Jeho střední část je zvýšena a je zastřešena střešními vazníky / 

průvlaky, kladenými příčně, a na ně podélně kladenými vaznicemi, nesoucí trapéz. plech střešního pláště. Ve 

zvýšené části je uvažováno s osazením portálového jeřábu (dosud blíže nespecifikovaného) na připravené 

konzoly sloupů. 

 Objekt SO703 je uspořádán jako jednotrakt; a je zastřešen sedlovým prefabrikovaným vazníkem na rozpon 

cca 24 m, který podporuje trapézový plech. Dilatace obecně jsou tvořeny dělící zděnou stěnou, vyzděnou na 

monolitický základový pas, uložený na hlavice pilot pod sloupy. V osách s dělícími dilatačními stěnami je 

doplněn střední ztužující prefabrikovaný sloup, který umožnuje vypuštění vazníku náhradou za dvojici 12 m 

střešních nosníků. Štít objektu je tvořen štítovými sloupy ve vzájemné vzdálenosti 6 m, podpírající štítové 

nosníky, kopírující spád střešní roviny. 

Fasáda objektů bude provedena z lehkých obvodových panelů (LOP s vloženou tepelnou izolací). Okenní 

a venkovní dveřní tvory budou osazeny výplněmi z profilů s přerušovači tepelných mostů a zaskleny izolačním 

dvojsklem. Vrata budou zateplená rychloběžná sekční, s vloženými prosvětlovacími pásy. Podlahy na terénu 

budou provedeny jako železobetonová deska se zvýšenou únosností a opatřeny protiradonovou izolací a 

hydroizolací. Střecha bude sedlová, se sklonem 4°, opatřená fóliovou střešní krytinou. 

 

Ze zdravotně technických instalací bude v budově proveden rozvod pitné vody, splaškové i dešťové 

kanalizace a veškerá potřebná silnoproudá i slaboproudá elektroinstalace. 

Z hlediska vytápění se jedná o budovu s převažující návrhovou vnitřní teplotou v intervalu 15°C až 20°C. 

V objektu SO 702 bude pro vytápění všech prostor, mimo prostoru Opravna, jeden teplovodní zdroj tepla, který 

bude zajišťovat topnou vodu pro vytápění a ohřev topné vody pro vzduchotechnická zařízení. Tento zdroj tepla 

bude umístěn v 1.NP. Zdrojem tepla je zemní plyn. Zdroj tepla je charakterizován jako „odběrní plynové 

zařízení“ (není kotelna). Systém vytápění bude teplovodní uzavřený dvoutrubkový s nuceným oběhem topné 

vody, s otopnými tělesy. Topná voda pro vytápění otopnými tělesy bude ekvitermně regulovaná a doregulaci 

tepelné pohody v místnostech zajistí termostatické hlavice (případně termostaty). Topná voda bude rozdělena 

do příslušných samostatných topných okruhů, které lze samostatně regulovat. Dílčí měření spotřeby tepla na 

jednotlivých topných okruzích není požadováno. Provoz zdroje tepla a souvisejících zařízení bude zajištěn 

automaticky (profese MaR). Ohřev teplé vody bude decentrálními el. Ohřívači. Zabezpečení otopného 

teplovodního systému bude zajištěno pojistnými ventily u kotlů a expanzními nádobami. Odvod spalin od kotlů 

bude zajištěn kouřovodem a komínem do venkovního prostředí. Přívod vzduchu pro spalování bude zajištěn 

vzduchovody z venkovního prostředí. Prostor vlastní „Opravny“ bude vytápěn dvěma tmavými plynovými 
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zářiči, umístěnými pod stropem. Pro větrání bude osazeno vzduchotechnické zařízení, vyhřívané topnou 

vodou. Jedná se o prostor s požadovanou návrhovou vnitřní teplotou +15°C. V objektu SO 703 vytápění 

zajišťují také tmavé plynové zářiče, umístěné pod stropem. Pro větrání zde bude osazeno vzduchotechnické 

zařízení, vyhřívané el. energií. 

Zařízení VZT - nucené větrání objektu SO 702 - bude navrženo pro dílnu, zázemí dílny, montážní jámu, 

sklad olejů, kompresorovnu, nabíjárnu a pro hygienická zařízení. Pro dílnu a zázemí dílny budou navrženy 

vzduchotechnické jednotky s umístěním na podestách ve větraném prostoru. Větrání bude nucené rovnotlaké. 

Vzduchotechnické jednotky budou vybaveny filtrací, ohřevem, deskovým rekuperačním výměníkem a 

ventilátory přívodu a odvodu vzduchu. Sání čerstvého vzduchu bude přes protidešťové žaluzie osazené do 

fasády, výfuk nad střechu objektu. Koncovými elementy přívodu a odvodu vzduchu budou obdélníkové 

vyústky. Ovládání zařízení bude systémem MaR. Pro místnost se svařovacím stolem bude navržen ventilátor 

pro odsávání svářecích dýmů. Do dílny bude instalována navíječka s hadicí DN150 délky 7,5m a 

s ventilátorem pro odsávání výfukových plynů. Větrání skladu olejů bude rovnotlaké přívodní 

vzduchotechnickou jednotkou s umístěním nad podestou dílny. Pro odvod vzduchu bude navržen nástřešní 

ventilátor v nevýbušném provedení. Zařízení bude v trvalém provozu 24 hod./denně. Ovládání zařízení bude 

systémem MaR. Větrání montážní jámy bude přetlakové přívodní vzduchotechnickou jednotkou zavěšenou 

svisle v místě připraveného potrubí vedeného do montážní jámy pod podlahou. Ovládání zařízení bude 

systémem MaR. Větrání nabíjárny bude nucené podtlakové. Odvod vzduchu zajistí radiální ventilátor 

v plastovém a nevýbušném provedení. Úhrada odsátého vzduchu bude zajištěna z prostoru dílny přes požární 

klapku. Ovládání zařízení bude dle ČSN s chodem nabíjení a s doběhem. Větrání kompresorovny bude 

nucené podtlakové. Odvod vzduchu zajistí radiální potrubní ventilátor se směšovacími klapkami pro udržení 

prostorové teploty v požadovaných mezích a s výdechem do fasády. Čerstvý vzduchu bude přiveden z fasády 

přes protidešťovou žaluzii s uzavíracími klapkami. Větrání hygienických zařízení bude nucené podtlakové. 

Odvod vzduchu zajistí potrubní ventilátor. Úhrada odsátého vzduchu bude zajištěna z prostoru dílny a skladu. 

Ovládání zařízení bude ruční s doběhem. Pro místnost kanceláře bude navržen chladící systém split s 

kondenzační jednotkou umístěnou na fasádě a s vnitřní nástěnnou jednotkou. Nucené větrání objektu SO 703 

– zde bude osazena vzduchotechnická jednotka s umístěním ve větraném prostoru. Větrání bude nucené 

rovnotlaké. Vzduchotechnická jednotka bude vybavena filtrací, ohřevem, deskovým rekuperačním výměníkem 

a ventilátory přívodu a odvodu vzduchu. Sání čerstvého i výfuk odpadního vzduchu budou přes protidešťové 

žaluzie ze střechy. Koncovými elementy přívodu a odvodu vzduchu budou obdélníkové vyústky. Ovládání 

zařízení bude systémem MaR. 

Pro zajištění potřeby stlačeného vzduchu pro technologické účely (ofuky, pneumatické nástroje, huštění 

pneumatik apod.) bude v objektu opravny vozidel (SO 702) instalována automatická kompresorová stanice a 

proveden rozvod stlačeného vzduchu. Orientační maximální spotřeba tlakového vzduchu cca 35-40 m³/hod. 
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Podle jiných podobných zařízení investora navrhujeme osadit zařízení kompresorové stanice na výkon 

dodávaného STL. vzduchu 39 m3/h. Automatická kompresorová stanice sestává ze dvou kompresorů 

(dodávané množství STL vzduchu jednoho kompresoru 39 m³/hod.), každý kompresor vč. tlakové nádoby o 

objemu 500 l a sušičky. Kompresorovna bude doplněna odlučovačem vody a oleje. Jeden kompresor je vždy 

jako 100% záloha. Vlastní rozvod STL vzduchu bude proveden okruhovým způsobem k vyrovnávání tlaku v 

rozvodu. Rozvody budou vedeny ocelovými ev. plastovými trubkami k odběrním místům a do montážní jámy. 

Dále budou v dalších stupních PD v budově rozpracovány provozní soubory technologie – vybavení. 

 

SO 704 Netemperované garáže 

Objekt netemperovaných garáží je situován v zadní části areálu. Jedná se o budovu skoro čtvercového 

půdorysu o rozměrech 21,60 x 17,30 m a výšce 7,50 m. Tyto garáže nejsou průjezdné a jsou určeny pro 

parkování střední, méně užívané techniky z hlediska pohotovostních výjezdů, určené pro zimní i letní údržbu 

pozemních komunikací. 

Základové konstrukce 

Založení prefabrikované konstrukce objektu bylo zvoleno na velkoprůměrových vrtaných pilotách průměru 

630 mm. Piloty budou ukončeny rozšířenými hlavicemi na průměr 1350 mm s kalichy hl. 850 mm pro kotvení 

/ vetknutí sloupů do základové konstrukce. V případě, že nebude možné realizovat pilotové založení 

s ohledem na výskyt hornin vyšších pevností a komplikovanější třídou vrtatelnosti, bude pilota nahrazena trojicí 

mikropilot, které budou vetknuty do základového kalichu. Podlaha objektu se předpokládá z drátkobetonové 

desky tloušťky min. 200 mm s řezanými smršťovacími spárami v rastru 6x6m a s dilatacemi kopírující dilatace 

jednotlivých hal / objektů, pod základovou deskou bude vytvořena podkladní vrstva ze štěrkodrťě v tloušťce 

min 200 mm. 

Nosné konstrukce 

Konstrukce tohoto objektu je tvořena prefabrikovaným skeletem. Skelet je tvořen prefa sloupy (staticky 

uvažovanými jako vetknuté konzoly do základů), střešními vazníky, vaznicemi a podélnými ztužidly. 

Objekt SO704 je uspořádán jako dvojtrakt. Jeho střední část je zvýšena a je zastřešena střešními vazníky 

/ průvlaky, kladenými příčně, a na ně podélně kladenými vaznicemi, nesoucí trapéz. plech střešního pláště. 

Fasáda objektu bude provedena z lehkých obvodových panelů (s vloženou tepelnou izolací). Okenní a 

venkovní dveřní tvory budou osazeny výplněmi z profilů s přerušovači tepelných mostů a zaskleny izolačním 

dvojsklem. Vrata budou zateplená rychloběžná sekční, s vloženými prosvětlovacími pásy. Podlaha na terénu 

bude provedena jako železobetonová deska se zvýšenou únosností a opatřena protiradonovou izolací a 

hydroizolací. Střecha bude sedlová, se sklonem 6°, opatřená fóliovou střešní krytinou. 

 



D1109 STŘEDISKO SPRÁVY A ÚDRŽBY ST ŘÍTEŽ 
 
 

 

 

 

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) 

Souhrnná technická zpráva 

49 / 87

Ze zdravotně technických instalací bude v budově proveden pouze odvod dešťových vod a veškerá 

potřebná silnoproudá i slaboproudá elektroinstalace. 

Z hlediska VZT bude větrání netemperovaných garáží pouze přirozené. Přívodní otvory budou osazeny 

v dolní části vrat, odvod vzduchu bude potrubím vedeným nad střechu garáží. Budova nebude vytápěna. 

 

SO 705.1 Přístřešek pro vozíky a jejich nabíjení 

SO 705.2 Přístřešek pro vozíky a jejich nabíjení 

Objekty přístřešků pro vozíky jsou koncipovány jako jednoduché otevřené stavby obdélníkového půdorysu 

– šířky 7,0 m a výšky 5,7 m. Slouží k odstavení cca 25 kusů výstražných vozíku (dvou různých velikostí) a 

jejich dobíjení. Tyto objekty jsou umístěny po stranách areálu a jsou otevřené směrem k areálovým 

komunikacím. 

Základové konstrukce 

Založení objektů je navrženo na základových pasech pod nosnými stěnami. Základové pasy budou šířky 

min. 500 mm a budou založeny do nezámrzné hloubky min. 800 mm. Výška základového pasu bude 500 mm 

a zbytek spodní stavby bude dozděn z tvárnic ztraceného bednění, které bude doplněno o výztuž. Vzhledem 

k tomu, že objekty budou založeny na násypech, je nutné používat buď nakupované zeminy vhodné do násypu 

dle ČSN 73 6133 (mezi vhodné zeminy patří např. SW - písek dobře zrněný nebo lépe GW - štěrk dobře zrněný 

- štěrk s příměsí zeminy) nebo se použijí vhodné zeminy z výkopu z dané lokality (např. drť z prachovcového 

eluvia P1c/P1b/P2). Násyp bude ukládán po vrstvách mocnosti max. 300 mm a hutněn. Uložení zemin bude 

prověřeno statickou zatěžovací zkouškou. Tuhost pláně a hutnění násypu je dáno hodnotou Edef,2 ≥ 30 MPa. 

Nosná konstrukce 

Nosný systém střech je tvořen systémem ocelových latí z uzavřených čtvercových trubek, uložených kolmo 

na vaznicích z profilů IPE, pnutých ve směru kratšího rozměru přístřešků. Vaznice působí staticky jako prostý 

nosník s krátkým přesahem v místě vjezdu a jsou uloženy na jedné straně na ocelový vazník z profilu HEB, 

na straně druhé na ocelový vazník z uzavřené obdélníkové trubky. Střešní plášť je tvořen trapézovým plechem 

uloženým v pozitivní poloze vlnami kolmo na ocelové latě. Ztužení proti účinkům větru je tvořeno diagonálami 

v rozích v rovině svislých sloupů pomocí uzavřených čtvercových trubek, v rovině střechy je ztužení zajištěno 

diagonálami z válcovaných profilů L pnutými mezi vaznicemi. 

Zdivo přístřešků bude provedeno z pohledových betonových dílců (bez další povrchové úpravy), ocelová 

konstrukce vč. trapézových plechů střešní konstrukce bude opatřena žárovým pozinkem (takto povrchově 

upravené konstrukce již nelze dodatečně svařovat či vrtat z důvodů porušení antikorozní úpravy povrchu !!!). 
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Podlahovou konstrukci bude tvořit základová žb deska ve spádu s finální uzavírací stěrkou, určenou do 

venkovního prostředí. Střecha bude pultová, s min. sklonem 8°. 

Ze zdravotně technických instalací bude v přístřešcích proveden pouze odvod dešťových vod a veškerá 

potřebná silnoproudá elektroinstalace. 

 

SO 706.1 Odpadové hospodá řství 

(včetně PS 731 – kontejnery pro sklad odpad ů) 

Objekt odpadového hospodářství je koncipován jako jednoduchá otevřená stavba obdélníkového půdorysu 

24,0 m x 7,0 m a výšky 5,8 m. Slouží ke shromažďování, třídění a dočasnému uskladnění odpadu z dálnice 

před jeho další likvidací. Tento objekt je umístěn na západní straně areálu a je otevřen směrem k areálovým 

komunikacím. 

Založení přístřešku i jeho nosné konstrukce jsou ze statického hlediska provedeny stejně jako např. u 

přístřešků na vozíky – SO 705. 

Zdivo přístřešku bude provedeno z pohledových betonových dílců (bez další povrchové úpravy), ocelová 

konstrukce vč. trapézových plechů střešní konstrukce bude opatřena žárovým pozinkem (takto povrchově 

upravené konstrukce již nelze dodatečně svařovat či vrtat z důvodů porušení antikorozní úpravy povrchu !!!). 

Podlahovou konstrukci bude tvořit základová žb deska ve spádu s finální uzavírací stěrkou, určenou do 

venkovního prostředí. Střecha bude pultová, s min. sklonem 8°. 

Ze zdravotně technických instalací bude v přístřešcích proveden pouze odvod dešťových vod. 

 

SO 706.2 Boxy pro sypký materiál 

Tento objekt je koncipován jako jednoduchá otevřená stavba obdélníkového půdorysu 24,0 m x 7,0 m a 

výšky 5,8 m. Slouží k uskladnění několika druhů sypkých materiálů, jako jsou třeba písek, hlína nebo drobné 

kamenivo. Z tohoto důvodu jsou uvnitř přístřešku provedeny příčky pro separaci různých druhů. Tento objekt 

je umístěn na východní straně areálu a je otevřen směrem k areálovým komunikacím. 

Založení přístřešku i jeho nosné konstrukce jsou ze statického hlediska provedeny stejně, jako u přístřešků 

na vozíky – SO 705. 

Zdivo přístřešku bude provedeno z pohledových betonových dílců (bez další povrchové úpravy), ocelová 

konstrukce vč. trapézových plechů střešní konstrukce bude opatřena žárovým pozinkem (takto povrchově 

upravené konstrukce již nelze dodatečně svařovat či vrtat z důvodů porušení antikorozní úpravy povrchu !!!). 

Podlahovou konstrukci bude tvořit základová žb deska ve spádu s finální uzavírací stěrkou, určenou do 

venkovního prostředí. Střecha bude pultová, s min. sklonem 8°. 

Ze zdravotně technických instalací bude v přístřešcích proveden pouze odvod dešťových vod. 
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SO 707 Sklad soli a p řístřešek pro naklada č 

Sklad soli s přístřeškem pro nakladač je samostatně stojící objekt v zadní části areálu, v bezprostřední 

blízkosti solankového hospodářství. Jedná se o velkoobjemový objekt rozměrů 29,70 m x 24,50 m (přístřešek 

5,00m x 9,00 m) a výšce 10,70 m. Sklad je dimenzován na kapacitu skladované soli 3.500 – 4.000 tun. 

Provozně je sklad rozdělen na dvě kóje, propojené ve středové příčce v místě u fasády s vraty pro lepší 

manipulaci nakladače. 

Základové konstrukce 

Založení objektu je navrženo jako plošné, na spodní části opěrné úhlové zdi, tvořící zároveň stěny objektu. 

Spodní hrana základové spáry bude min 0,8 m pod upravený terén v nezámrzné hloubce. S ohledem na to, 

že objekt se nachází na rozhraní odřezu a násypu, bude založení kombinováno s pilotami. Doplnění pilot se 

předpokládá minimálně od osy B na osu C daného objektu. Podlaha objektu se předpokládá z drátkobetonové 

desky tloušťky min. 200 mm s řezanými smršťovacími spárami v rastru 6 x 6 m a s dilatacemi kopírujícími 

dilatace jednotlivých hal / objektů; pod základovou deskou bude vytvořena podkladní vrstva ze štěrkodrťě 

v tloušťce min 200 mm. 

Svislé konstrukce 

 Objekt je tvořen železobetonovými monolitickými stěnami tvaru obrácené „T“, které staticky působí 

jako opěrné stěny dimenzované na tlak skladované soli. Stěny jsou navrženy po obvodě a dále jako střední 

dělící do poloviny objektu. Z těchto stěn vybíhají lokálně železobetonové pilíře, které tvoří podpěry pro 

dřevěnou konstrukci střechy. Betonové konstrukce budou navrženy ve třídě odolávající chemické agresivitě 

soli. 

Vodorovné konstrukce 

Konstrukce střechy je navržena jako dřevěná konstrukce z dvojic lepených vazníků, ukládaných na 

zmíněné pilíře, vybíhající z vnějších stěn a stěny stření. Podélně na dřevěné vazníky budou kladeny krokve, 

které budou bránit překlopení nosného vazníku. Konstrukce střechy bude v její rovině ztužena ocelovými 

diagonály. 

Plné stěnové konstrukce budou provedeny do výšky 5,5 m; dále pak budou nosnou konstrukci tvořit pouze 

žb sloupy z důvodů příčného provětrávání celého prostoru budovy pod střešními vazníky. Tyto jsou z důvodů 

agresivity prostření navrženy jako dřevěné lepené. Střecha je sedlová, se sklonem 4°a fóliovou střešní 

krytinou, odolávající agresivnímu slanému prostředí (např. mPVC). Železobetonová monolitická konstrukce 

stěn bude chráněna vnitřním dřevěným fošnovým obkladem s polodrážkou do výšky 5,5 m. Štítové stěny (nad 

žb konstrukcí obvodových stěn) jsou tvořené dřevěným impregnovaným obkladem Ve štítové stěně jsou 

situována dvoje posuvná vrata š. 6,0 m a v. 6,5 m.  Vodící lišta vrat je kotvena k železobetonovému průvlaku 

v nadpraží. Před vraty skladu soli budou umístěny dva výdejní stojany solanky. Manipulační prostor před 

skladem a solankovým hospodářstvím bude proveden s betonovým krytem vozovky a samostatně odvodněn 
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do retence zasolených vod. Podlaha skladu bude žb ve spádu (nejlépe drátkobeton). Betonové konstrukce, 

přicházející do styku se solí, budou navrženy pro příslušnou agresivitu prostředí a opatřeny nátěry zvyšujícími 

jejich odolnost proti solím.  

Přístřešek pro nakladač je koncipován jako lehká dřevěná konstrukce, s dřevěnými výplněmi stěn 

z voděodolných desek nebo z fasádních latí. Střecha je pultová se sklonem 4° a fóliovou krytinou. 

Ze zdravotně technických instalací bude v objektu proveden pouze odvod dešťových vod a veškerá 

potřebná silnoproudá i slaboproudá elektroinstalace. Výdejníky solanky budou technologicky propojeny se 

solankovým hospodářstvím a komunikačně s místností dispečinku. 

 

SO 708 Sklad zna ček a dalších materiál ů 

Objekt skladu značek je situován v zadní části areálu. Jedná se o budovu skoro čtvercového půdorysu o 

rozměrech 24,60 x 17,30 m a výšce 7,50 m. Tento objekt je neprůjezdný a je určen ke skladování dopravních 

značek, svodidel, výstražných kuželů, lehkého nářadí a dalších materiálů střediska SSUD. Do objektu je 

vložena místnost malé vytápěné dílny – Předmontáž značek, určené k přípravě dopravního značení 

a příležitostným drobným opravám značek i dalších skladovaných prvků. 

Základové konstrukce 

Založení prefabrikované konstrukce objektu bylo zvoleno na velkoprůměrových vrtaných pilotách průměru 

630 mm. Piloty budou ukončeny rozšířenými hlavicemi na průměr 1350 mm s kalichy hl. 850 mm pro kotvení 

/ vetknutí sloupů do základové konstrukce. V případě, že nebude možné realizovat pilotové založení 

s ohledem na výskyt hornin vyšších pevností a komplikovanější třídou vrtatelnosti, bude pilota nahrazena trojicí 

mikropilot, které budou vetknuty do základového kalichu. Podlaha objektu se předpokládá z drátkobetonové 

desky tloušťky min. 200 mm s řezanými smršťovacími spárami v rastru 6x6m a s dilatacemi kopírující dilatace 

jednotlivých hal / objektů, pod základovou deskou bude vytvořena podkladní vrstva ze štěrkodrťě v tloušťce 

min 200 mm. 

Nosné konstrukce 

Konstrukce tohoto objektu je tvořena prefabrikovaným skeletem. Skelet je tvořen prefa sloupy (staticky 

uvažovanými jako vetknuté konzoly do základů), střešními vazníky, vaznicemi a podélnými ztužidly. 

Objekt SO704 je uspořádán jako dvojtrakt. Jeho střední část je zvýšena a je zastřešena střešními vazníky 

/ průvlaky, kladenými příčně, a na ně podélně kladenými vaznicemi, nesoucí trapéz. plech střešního pláště. 

Fasáda objektu bude provedena z lehkých obvodových panelů (s vloženou tepelnou izolací). Okenní a 

venkovní dveřní tvory budou osazeny výplněmi z profilů s přerušovači tepelných mostů a zaskleny izolačním 

dvojsklem. Vrata budou zateplená rychloběžná sekční, s vloženými prosvětlovacími pásy. Podlaha na terénu 

bude provedena jako železobetonová deska se zvýšenou únosností a opatřena protiradonovou izolací a 

hydroizolací. Střecha bude sedlová, se sklonem 6°, opatřená fóliovou střešní krytinou. 
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Ze zdravotně technických instalací bude v budově proveden pouze odvod dešťových vod a veškerá 

potřebná silnoproudá i slaboproudá elektroinstalace. 

Z hlediska vytápění se jedná převážně o nevytápěnou budovu s vestavbou jedné vytápěné místnosti 

Předmontáž značek. Vytápění této místnosti s návrhovou vnitřní teplotou 15°C bude zajištěno osazením 

elektrických přímotopných otopných těles – dodávka elektro. Větrání objektu bude přirozené. 

 

SO 709 Mycí plocha (stavení část) 

Stavební objekt mycí plochy je situován v zadní části areálu a je složen z několika částí, a to z plochy 

určené pro mytí převážně posypových vozidel, plochy pro mytí obuvi a nářadí, sedimentační čistící jímky 

včetně technologie, akumulační jímky čisté vody a domečku technologické strojovny mytí. Samotná mycí 

plocha je vyspádovaná železobetonová monolitická deska (vana) obdélníkového půdorysu 16,2 m x 8 m, která 

tvoří pojízdnou plochu pro technická vozidla. Mycí plocha pro obuv je přisazená k nadzemnímu objektu 

s technologií, odkud bude vysazen zahradní ventil s 3 m hadicí. Plocha je betonová, vyspádovaná k vpusti. 

Akumulační jímka čisté vody je podzemní železobetonová konstrukce, sedimentační jímka je typová plastová 

konstrukce, osazená na žb základ. Domeček technologie je proveden jako ocelová nosná konstrukce s 

opláštěním z LOP, s pultovou střechou z trapézových plechů. Objekt je osazen na horizontální žb desku 

akumulační jímky. Uvnitř je osazena ATS technologie a vysokotlaký mycí stroj s integrovaným ohřevem. 

Ze zdravotně technických instalací bude do objektu přivedena voda a osazeno umyvadlo s průtokovým 

ohřívačem TUV. Bude zajištěn odvod dešťových vod a provedena veškerá potřebná silnoproudá i slaboproudá 

elektroinstalace. Objekt bude dle potřeby vytápěn el.přímotopem. 

 

SO 710 Solankové hospodá řství (stavební část) 

Solankové hospodářství je umístěno v zadní části areálu a samotný objekt se skládá ze dvou částí. Jedná 

se o míchací centrum a záchytnou akumulační jímku na slanou vodu vč. domečku AT stanice. Míchací centrum 

obsahuje čtveřici zásobníků a výrobník solanky s výdejníkem, které spočívají na železobetonových 

roznášecích blocích tvaru osmibokého polygonu. Roznášecí bloky jsou založeny v jakési betonové záchytné 

havarijní vaně. Záchytná akumulační jímka je složena ze dvou částí – z podzemní akumulační jímky 

a drobného objektu AT stanice. Akumulační čistící jímka je podzemní uzavřená železobetonová stěnová 

konstrukce. Spodní horizontální deska jímky zároveň tvoří základovou desku. Nosný konstrukční systém 

objektu AT stanice je ocelový z válcovaných profilů. Střecha je pultová z trapézového plechu; plášť tvoří také 

trapézové plechy. Objekt je kotven do vrchní horizontální desky podzemní jímky. Míchací centrum má 

obdélníkový půdorys velikosti 21,00 × 5,40 m. Horní hrana roznášecích železobetonových monolitických bloků 
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je cca 150 mm nad úrovní okolního terénu. Na roznášecích blocích jsou uloženy zásobníky na NaCl a CaCl2 

a výrobník solanky.  

Ze zdravotně technických instalací bude v budově proveden pouze odvod dešťových vod a veškerá 

potřebná silnoproudá i slaboproudá elektroinstalace. Technologie budou komunikačně propojeny. AT stanice 

nebude vytápěna. 

 

SO 711 Čerpací stanice pohonných hmot (stavební část) 

Čerpací stanice je umístěna vpravo od vjezdu do areálu, v linii s provozní budovou. Výdejní stojany a okolní 

vyspádovaná záchytná a manipulační plocha (s betonovým krytem vozovky) budou přestřešeny pomocí 

ocelové konstrukce ve tvaru pultu. Střešní plášť bude proveden z trapézových plechů. Založení této 

konstrukce bude provedeno na monolitických betonových patkách, které budou uloženy na základovou desku. 

Na tuto desku bude uložena i nádrž pro PHM a ukotvena proti „vyplutí“. 

Ze zdravotně technických instalací bude u objektu proveden pouze odvod dešťových vod a veškerá 

potřebná silnoproudá i slaboproudá elektroinstalace. Úkapy ze zpevněných ploch budou svedeny zpět do 

záchytné části nádrže, odkud budou dodavatelem pohonných hmot odčerpávány a ekologicky likvidovány. 

Veškeré technologie budou komunikačně propojeny a napojeny na dispečink provozní budovy. 

 

SO 712 Stožár základnové radiostanice 

Stožár je proveden jako ocelová příhradová konstrukce celkové výšky cca 26 m (včetně tyčové antény) a 

je určen k umístění antén rádiového spojení. Bude osazen na železobetonovém základu a pilotě potřebné 

hloubky. Ocelové prvky budou provedeny z žárového pozinku (takto povrchově upravené konstrukce již nelze 

dodatečně svařovat či vrtat z důvodů porušení antikorozní úpravy povrchu !!!). Technické parametry 

konstrukce, a především výšku stožáru, určila studie Rádiového pokrytí dálnice D11 v úseku MÚK Smiřice a 

státní hranice pro potřeby SSÚD Střítež a následná technická konzultace se zpracovatelem této studie. 

Technologicky bude provedeno komunikační propojení s budovou dispečinku; stožár bude napojen na 

areálové rozvody NN. 

 



D1109 STŘEDISKO SPRÁVY A ÚDRŽBY ST ŘÍTEŽ 
 
 

 

 

 

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) 

Souhrnná technická zpráva 

55 / 87

SO 713 Přístřešek pro kola 

Přístřešek na kola je situován na konci vyhrazených parkovacích ploch pro osobní automobily, příčně mezi 

provozními budovami. Jedná se o objekt obdélníkového půdorysu o velikosti 6,2 x 2,5 m, s kapacitou uložení 

a uzamknutí 8 ks jízdních kol. 

Založení přístřešku i jeho nosné konstrukce jsou ze statického hlediska provedeny stejně, jako např.u 

přístřešků na vozíky – SO 705. 

Střecha je pultová, se sklonem 3% a je provedena z TR plechů, na nich položených voděodolných desek 

s pláštěm z fóliové krytiny. Lehký provětrávaný plášť zadní a bočních stěn tvoří dřevěné vodorovné laťování. 

Ze zdravotně technických instalací bude provedeno pouze napojení střešních svodů do areálové 

kanalizace. 

 

SO 730 Náhradní zdroj NN 

Pro vybraná zařízení, která je potřeba provozovat i při výpadku napájení, bude zřízen náhradní zdroj 

elektrické energie o výkonu 80kVA – diesel agregát, který bude připojen kabelovým vedením AYKY-J 

3x120+70 jako okružní, přes přípojkové skříně PS. Náhradní zdroj se použije pro nouzové napájení 

následujících prvků: 

 - objekt SO 701 Provozní budova 

 - objekt SO 702 Opravárenský box    - vybrané části 

 - objekt SO 703 Temperované garáže a sklady 

 - objekt SO 707 Sklad soli a přístřešek pro nakladač - osvětlení 

 - objekt SO 710 Solankové hospodářství 

 - objekt SO 711 Čerpací stanice pohonných hmot 

  

SO 801 Oplocení (v č. brány a závory) 

Celý areál bude oplocen pomocí drátěného poplastovaného pletiva výšky 1,8 m. Oplocení bude provedeno 

včetně poplastovaných sloupků, bez podezdívky, v úrovni terénu budou položeny betonové dlaždice. Tvar 

oplocení kopíruje upravený terén – svahy a násypy – z důvodů jejich údržby a údržby budoucí zeleně. 

Navržené oplocení areálu je délky 714 m´; z toho je jedna posuvná brána na vjezdu do areálu šířky 10,5 m´, 

čtyři branky pro pěší (z důvodů údržby) šířky 1,0 m´ a jedna dvoukřídlá brána šířky 5,0 m´ pro umožnění 

příjezdu k retenční nádrži. V rámci oplocení budou na vjezdu do areálu vybudovány ještě dvě elektronické 

závory v každém jízdním pruhu. 

 

SO 802 Vegetační úpravy – v četně SO 802 P 

Trávník 



D1109 STŘEDISKO SPRÁVY A ÚDRŽBY ST ŘÍTEŽ 
 
 

 

 

 

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) 

Souhrnná technická zpráva 

56 / 87

Základní informace jsou uvedeny v TKP 13 – vegetační úpravy a v dalších předpisech v TKP uvedených. 
Trávník je nutno založit tak, aby při předání splňoval parametry stanovené v TKP. 

V rovině bude nový trávník založen výsevem travní směsi. Nejvhodnější doba pro založení trávníku 
výsevem je na jaře v dubnu až v červnu a potom od poloviny srpna do konce září. Výsev se provádí ručně, 
nebo pomocí zakladače trávníku. Po výsevu se travní semeno zapraví a povrch půdy se uválí. 

Na svazích se zakládá trávník hydroosevem. Před nástřikem komponentů hydroosevu musí být terén 
urovnaný, bez odpadů, stavebních zbytků a bez kamenů.  

Zakládání trávníku zahrnuje také první posekání, a to jak v rovině, tak na svahu. 

Pro osetí bude použita travobylinná směs, při výběru travní směsi je třeba brát ohled na klimatické 
podmínky oblasti a řídit se vlastnostmi druhů trav, velikostí semen a užitnou hodnotou osiva.  

Součástí projektu bude odplevelení osévaných ploch. 

V projektu je počítáno s ošetřením trávníku, ošetřují se plochy mimo výsadby. Zahrnuje kosení trávy 
se shrabáním a odvozem na skládku, případně dosev nevzešlých míst apod. tak, aby trávník při předání 
splňoval parametry dle TKP.  

Následně bude provedena zálivka trávníku v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách. 

Výsadby 

Sortiment dřevin 

Výsadba dřevin bude provedena v souladu s ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – 
Rostliny a jejich výsadba. Dřeviny byly vybírány s ohledem na prostorové a stanovištní podmínky v okolí 
předmětné stavby. Sortiment navržených dřevin a počet kusů je uveden v následující tabulce: 

 

Zkratka Vědecký název Český název 

Stromy listnaté 

F Fagus sylvatica ´Dawyck Purple´ buk lesní 

T Tilia cordata ´Greenspire´ lípa srdčitá 

P Prunus serrulata ´Kanzan´ sakura ozdobná 

Q Quercus robur ´Fastigiata´ dub letní 

Stromy jehli čnaté 

PIO Picea omorika smrk omorika 

PIP Picea pungens ´Hoopsii´ smrk pichlavý 

Keře listnaté vysoké 

CRO Crataegus laevigata ´Paul´s Scarlet´ hloh obecný 

AL Amelanchier lamarckii muchovník Lamarkův 

Keře listnaté st ředně vysoké 

WF Weigela florida ´Nain Rouge´ vajgélie květnatá 

TT Tamarix tetrandra tamaryšek čtyřmužný 

SY Syringa vulgaris šeřík obecný 

SPJ Spiraea japonica ´Anthony Waterer´ tavolník japonský  
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Zkratka Vědecký název Český název 

SV Spiraea vanhouttei tavolník van Houtteův 

 

Celkem stromů listnatých: 27 

Celkem stromů jehličnatých: 11 

Celkem keřů: 527 

Dále je navrženo 111 m2 trvalkových záhonů. 

Požadavky na materiál 

Listnaté ke ře: pro všechny výsadby opadavý keř standardní výšky 40-60 cm v kontejneru o objemu 2 l, 

nejméně 3 výhony 

Jehli čnaté stromy : výšky 100-125 cm, balové 

Vysokokmeny : výšky minimálně 180 cm, obvod kmene do 10-12 cm, balové  

Jehličnaté stromy musí mít korunu pravidelnou s plně vyvinutými patry, bez polámaných větví. U 

stálezelených taxonů musí velikost, tvar, barva a počet ročníků jehlic odpovídat taxonu. Nesmí mít 

kodominantní výhon. Vrcholové pupeny nesmí být poškozeny.  

Vysokokmeny musí mít hlavní osu koruny jen jednu, a to v prodloužení osy kmene, s větvemi rovnoměrně 

rozdělenými po celé délce terminálu. Koruna nesmí být založena v patrech a terminál se nesmí zakracovat. 

Ostatní kvalitativní parametry, které je nutno dodržet, jsou uvedeny v TKP 13. 

Uspořádání, vzdálenosti, technologie 

Uspořádání dřevin je patrné z koordinační situace, dřeviny budou vysazovány na cílové vzdálenosti. Keře 

listnaté středně vysoké budou vysazovány plošně, v počtu 3 ks na 1 m2, solitérní keře ve vzdálenosti 1 m. 
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Stromy listnaté budou vysazovány ve vzdálenosti minimálně 6 m, stromy jehličnaté min. 4 m dle umístění a 

druhu stromu. 

V okolí parkovacích stání budou vysazeny trvalkové záhony mulčované štěrkem.  

Dřeviny budou při výsadbě přihnojeny organickými a anorganickými hnojivy, listnaté stromy budou 

chráněny proti okusu chráničkou, jehličnaté stromy nátěrem. Každý strom bude opatřen kůlem (kůly) 

přeměřené velikosti. 

Všechny výsadby budou namulčovány. Mulčovací materiál nesmí poškozovat stromy a bránit pronikání 

vody a vzduchu do půdy (ČSN DIN 18 916).  

Je nutno počítat s tím, že část chemického odplevelení se bude provádět ve výsadbách.  

Ihned po výsadbě proběhne zálivka vysazených rostlin k jednotlivým rostlinám, zálivka bude probíhat i 

následně, minimálně 1 rok po výsadbě. 

V projektu je počítáno s následným ošetřováním výsadeb. 

 

OBJEKTY AREÁLU DO P ČR 

SO 101 P Komunikace a zpevn ěné plochy 

V rámci stavebního objektu SO 101P se provedou potřebné zemní práce, které zajistí vybudování 

únosného podloží pro výstavbu budov Policie ČR a obslužné komunikace. Pláň HTÚ bude řešena tak, aby 

bylo příčným a podélným sklonem zajištěno bezpečné odvedení povrchové vody mimo tuto pláň. Samotné 

realizaci HTÚ bude předcházet odstranění kulturních vrstev dle pedologického průzkumu. Po jejím odstranění 

bude geologem stavby rozhodnuto o další případné úpravě podloží. Sklony násypových svahů jsou navrhnuty 

v poměru 1:2,5. Vlastní násypové těleso bude realizováno po vrstvách, které budou hutněny a upraveny tak, 

aby povrchová voda z povrchu zemního tělesa stékala mimo něj. Projektant doporučuje provádět zemní práce 

v klimaticky vhodných podmínkách, tj. mimo zimní období. V celé ploše staveniště budou provedeny zemní 

práce dle výkresové dokumentace (násypy, výkopy). 

Po dokončení HTÚ a provedení zkoušek únosnosti pláně, která bude vyhovovat předepsaným hodnotám, 

bude následovat výstavba obslužné komunikace a zpevněných ploch. V případě nedodržení hodnot bude 

nutná úprava podloží (výměna nebo zlepšení). Pod konstrukcí plochy vozovek leží aktivní zóna v tl. 0,50m. V 

AZ a v násypu mohou být použity pouze materiály, které splňují požadavky dle ČSN 73 6133. V aktivní zóně 

nemohu být ponechány materiály, které nesplňují předepsané požadavky. Tyto materiály musí být vytěženy a 

nahrazeny vhodným materiálem. O výsledném způsobu úpravy aktivní zóny bude rozhodnuto během výstavby 

na základě provedených laboratorních zkoušek. Aktivní zóna se bude provádět se souhlasem investora a 

geologa stavby. Obslužná komunikace bude realizována s asfaltobetonovým krytem. Chodník je navržen 

z betonové dlažby u provozní budovy DO PČR. Směrové a výškové vedení vychází z napojení na přístupovou 

komunikace do areálu SSÚD a možnosti odstavení dvou nákladních automobilů. Odvodnění komunikace a 
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zpevněných ploch je zajištěno příčným a podélným sklonem do štěrbinového žlabu, který je zaústěn do 

navrhované dešťové kanalizace. Případně je voda svedena na terén a do příkopů. Odvodnění pláně je 

zajištěno min. příčným sklonem 3,0%. 

Po dokončení stavebních prací budou provedeny konečné terénní úpravy, zpevnění svahů a konečné 

ohumusování a zatravnění přilehlých nezpevněných ploch. 

 

SO 301 P Vodovodní p řípojka v č.měření – z areálu SSÚD 

Objekt řeší připojení objektu provozní budovy Policie ČR na pitnou vodu. Přípojka vody je napojena na SO 

302 - areálový vodovod SSUD a u objektu Policie ČR na vnitřní vodovod v jeho jižní části. V zeleném pásu je 

umístěna vodoměrná šachta. 

Rozsah objektu: 

HDPE DN 40 dl. 24,0 m 

 

SO 303P Kanalizace splašková – p řípojka 

Objekt řeší připojení objektu provozní budovy Policie ČR na splaškovou areálovou kanalizaci. Napojení 

bude provedeno ze západní části budovy do šachty splaškové kanalizace (SO 304) a materiál propojení bude 

plastové potrubí DN 200. 

Rozsah objektu: 

Plastové potrubí DN 250 dl.  1,4 m 

 

SO 306 P Kanalizace deš ťová areálová čistá 

Objekt řeší odvedení dešťových vod ze střech nadzemních objektů Policie ČR do retenční nádrže (SO 

305). Kanalizace je navržena jako gravitační s betonovými prefabrikovanými šachtami v lomových bodech 

s minimálním spádem kanalizace 5 ‰. 

Rozsah: 

Plastové potrubí DN 250 dl.   54,0 m 

 

SO 307 P Kanalizace deš ťová areálová zaolejovaná (napojení do ORL SSÚD) 

Objekt řeší odvedení dešťových vod ze zpevněných ploch areálu Policie ČR do ORL (SO 307). Kanalizace 

je navržena jako gravitační s betonovými prefabrikovanými šachtami v lomových bodech s minimálním 

spádem kanalizace 5 ‰. 

Rozsah: 

Plastové potrubí DN 250 dl.  23,7 m 

Žlab z polymerbetonu dl.  37 m 
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SO 401 P Přípojka VN 

SO 402 P Trafostanice DO PČR 

Vzhledem k uzavření Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k 

distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 20_SOBS01_4121674315 dne 14.7.2020 a 

Technických podmínek připojení ze smlouvy vyplývajících, nebudou v rámci této PD realizovány tyto původně 

plánované stavební objekty. 

Pro zajištění napojení SSÚD Střítež a areálu DO Policie ČR na el. energii byla podána „Žádost o připojení 

lokality k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN (do 1kV)“ provozovateli distribuční sítě (DS), tj. ČEZ 

Distribuce, a.s. v lokalitě Starý Rokytník. Předpokládané místo připojení k distribuční soustavě (hladina VN), 

bude pozemek parc.č. 4419/2 v k.ú. Starý Rokytník (viz výkresová část C této PD). Na základě Smlouvy o 

uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové 

hladiny 0,4 kV (NN) č. 20_SOBS01_4121674315 bude na pozemku parc.č. 4419/2 v k.ú. Starý Rokytník 

vybudována nová úzká příhradová trafostanice „Starý Rokytník - areál SSÚD“ napojená ze stávající linky VN 

2314 přes nový úsekový odpínač umístěný na podpěrném bodu č.34 a to pomocí kabelového vedení VN 35kV 

AXEKVCE 3x1x120/16 v délce cca 550 m. 

Technické údaje místa připojení: 

  rezervovaný příkon pro lokalitu areálu SSÚD činí pro 3 fáz. jistič 200A 

  rezervovaný příkon pro lokalitu areálu DO Policie ČR činí pro 3 fáz. jistič 160A 

 

Investorem výše uvedených úprav zařízení v hladině VN distribuční soustavy (vybudování nového 

podpěrného bodu, instalace svislého úsekového odpínače – přípojné místo) bude provozovatel DS (ČEZ 

Distribuce, a.s.). 

Investorem a vlastníkem přípojky VN bude provozovatel DS (ČEZ Distribuce, a.s.). 

Přípojným místem pro areálové rozvody NN bude NN rozvaděč nové příhradová trafostanice „Starý 

Rokytník  -areál SSÚD“. 

Hranice vlastnictví zařízení NN, jeho umístění, typ měření a termín připojení bude upřesněno na základě 

Smlouvy o budoucí smlouvě o připojení (číslo smlouvy bude doplněno po jejím uzavření). 

Ochranné pásmo dle energetického zákona č. 458/2000, § 46 pro kabelové vedení VN přípojky - 1m od 

krajního kabelu kabelové trasy, pro trafostanice - 7m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech 

Trafostanice bude osazena v zelené ploše na levé straně od příjezdové komunikace do areálu SSÚD. 
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SO 403 P Venkovní osv ětlení 

Technické údaje: 

Napěťová soustava  3 PEN, 50Hz, 0,4 kV/TN-C 

Ochrana před elektrickým proudem bude provedena dle PNE 33 0000-1: 

izolací, polohou 

Ochrana před bleskem a nebezpečným a krokovým napětím : 

automatickým odpojením od zdroje v předepsaném čase dle ČSN 33 2000-4-41 ED.3 

Ochranné pásmo: 

Dle energetického zákona č. 458/2000, § 46 je 1m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy. 

 

Výpočet osvětlení dle normy: 

 - ČSN EN 12464-2 - Osvětlení venkovních pracovních prostorů 

 - ČSN EN 13201-4 – Osvětlení pozemních komunikací 

 - PPK-VEO - Předpis ŘSD - Požadavky na provedení a kvalitu veřejného osvětlení 

Klasifikace venkovních prostorů dle ČSN EN 12464-2: 

 - Parkoviště - tab. 5.9.2 - průměrný provoz - min. Em=10lx 

 - Areálová komunikace - tab. 5.1.3 - pravidelný provoz (max. 40km/h) - min. Em=20lx 

 

V rámci výstavby nového areálu DO Policie ČR je na základě výpočtu osvětlení zpracovaného firmou 

Signify Czech Republic navrženo nové veřejné osvětlení areálu s použitím LED svítidel PHILIPS. 

Jako referenční svítidla použita ve výpočtu osvětlení jsou svítidla Phillips. 

 - PHILIPS BGP615 T25 DM50 /830   2 ks 

 - PHILIPS BGP623 T25 DM50 /830   6 ks 

 - PHILIPS BGP623 T25 DW52 /830   2 ks 

Výpočet VO je uložen v archivu projektanta a bude doložen v dalším stupni dokumentace. 

 

Popis stavby: 

Příjezdová komunikace a areál DO Policie ČR budou osvětleny LED svítidly osazenými na stupňovitých 

ocelových stožárech o výšce 10 m s výložením. V místě provozní budovy není z prostorových důvodů možné 

umístění stožárů, osvětlovací body budou tedy realizovány LED svítidly osazenými na konstrukčních prvcích 

a na fasádě budovy. Navrženy jsou osvětlovací body v provedení: 

dle umístění osv. bodu – silniční stožár (označení SXX.X), budova (označení BXX.X) 

dle výšky vyložení na budově – 0 m, 2 m (ozn. např. V2/X) 

dle délky vyložení - 0,5m, 1m, 1,5m, 2 m  - silniční stožár (ozn. např. V0), budova (ozn. např. VX/0) 
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dle světelného zdroje – 20, 60, 80 LED 

dle příkonu svítidla – 12,2W, 21,5W, 93W, 142W 

dle typu svítidla: výrobce PHILIPS – Luma 1, Luma Micro 

 

Osvětlení areálu DO Policie ČR Střítež bude napájeno z rozváděče RVO-P instalovaného u nové 

příhradové TS „Starý Rokytník - areál SSÚD“, rozvaděč RVO-P bude napojen z areálového elektroměrového 

rozváděče pro areál DO Policie ČR a to v provedení NR 212 a pojistkové skříně SR 402. Navrženy jsou dva 

okruhy, které budou mezi sebou propojeny, aby bylo možné v případě poruchy napájet osvětlení z druhého 

okruhu. 

Rozvod bude proveden kabelovým vedením CYKY 4x16 mm2 a uložen bude v místě provozní budovy na 

konstrukci budovy. V místě komunikace bude kabelové vedení uloženo v zemi v chráničce DN110, ve výkopu 

0,6x 1,4 m s krytím 1,0 m a bude přiložena rezervní chránička se zatahovacím prvkem, chráničky budou 

obetonovány a utěsněny proti vnikání nečistot a vody. Ve volném terénu a v nezpevněné krajnici bude vedení 

uloženo v pískovém loži ve výkopu 0,35x0,6 m s krytím 0,5m. Proti mechanickému poškození bude v celé 

délce trasy položena výstražná folie. 

Společně s vedením bude v celé trase rozvodů VO položen zemnící drát FeZn prům. 10 mm nebo pásek 

FeZn 30x4mm. Zemnič bude uložen spolu s kabelem do kabelové rýhy, musí být uložen na dno výkopu, a to 

nejméně 10 cm pod nebo vedle kabelu, příp. Kabelovodu. Zemnič bude z kabelové rýhy vyveden u stožáru (z 

venkovní strany) cca 0,3 m nad upravený terén šroubovým spojem M8 připojen na stožár (pokud výrobce 

stožárů nestanoví jinak). Ochranný prvek trasy vedení VO musí být dle čl. 714.514 ČSN 33 2000-7-714 

přiměřeně barevně označen za účelem identifikace a to odlišně od jiných sítí. 

Při případném souběhu a křížení s ostatními sítěmi je potřeba dle ČSN 73 6005 dodržet minimální 

vodorovné a svislé vzdálenosti jednotlivých sítí. 

    

Délka trasy zemního vedení VO cca 175 m. 

Délka trasy vedení VO na konstrukce (budova) cca 75 m. 

Osvětlovací bod – 10 ks. 

Rozvaděč RVO 

 

Areálové veřejné osvětlení bude v majetku DO Policie ČR. 

Při montážních pracích je nutno dodržet všechna ustanovení o bezpečnosti práce. 

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a předpisů, zejména ČSN 33 2000-4-41 

ed.2, ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a ČSN EN 61140 ed.2. Podle těchto a souvisejících norem budou 



D1109 STŘEDISKO SPRÁVY A ÚDRŽBY ST ŘÍTEŽ 
 
 

 

 

 

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) 

Souhrnná technická zpráva 

63 / 87

provedeny i montážní práce. Před uvedením elektrického zařízení do provozu, musí být provedena výchozí 

revize. 

Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován dle upřesněných podkladů stavby a budou 

respektovány podmínky správce. 

 

SO 404 P Areálové rozvody NN  

Technické údaje: 

Napěťová soustava 3 PEN, 50Hz, 400/230V, TN-C; 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-C-S 

Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem 

Podle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-4-41 ed.3 jsou rozvodná zařízení v prostorech zvlášť nebezpečných. 

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

Bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3 bude prováděna izolací kryty, 

automatickým odpojením od zdroje a pospojením. 

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3 samočinným odpojením od zdroje, způsobem ochrany 

zemnění v sítích, kde není uzemněný střed/uzel) -sítě IT. Odpojení nadproudovými jistícími prvky (pojistky, 

jističe). 

Stupeň ochrany před dotykem neživých částí – zvýšená. 

Ochranné pásmo 

Dle energetického zákonu č. 458/2000, § 46 je 1 m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy. 

 

Popis stavby: 

Z rozváděče NN nové příhradové TS „Starý Rokytník - areál SSÚD“ (v majetku ČEZ) bude napojen areálový 

elektroměrový rozváděč v provedení NR 212 a pojistková skříň SR 402. Z areálového elektroměrového 

rozvaděče (v majetku DO Policie ČR) budou napájeny kabelovým rozvodem NN jednotlivé objekty areálu DO 

Policie ČR. Na samostatně jištěné vývody pojistkové skříně budou napojeny areálové rozvody NN, rozváděč 

RVO, 2x rezerva. 

Areálový rozvod NN bude realizován kabely typu AYKY/CYKY o průřezu odpovídajícímu délce a 

požadovanému příkonu a přes přípojkovou skříň PS 720P osazenou u objektu SO 720P areálu DO Policie ČR 

bude připojovat provozní budovu DO Policie ČR (SO 720P). Další objekty budou napájeny samostatně z výše 

uvedené přípojkové skříně - SO 721P a SO 722P, a to vnitřním rozvodem v rámci jednotlivých SO. 

Samostatně zemní kabelovou přípojkou bude napájena brána a branka areálu DO Policie ČR. 

Přípojková skříň bude v provedení dle počtu pojistkových sad – (např. SS 402). 
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Pro vybraná zařízení, která je potřeba provozovat i při výpadku napájení, bude v provozní budově DO 

Policie ČR (SO 720P) zřízen náhradní zdroj elektrické energie – diesel agregát (SO 730). Technické údaje 

zařízení budou doplněny v dalším stupni dokumentace. 

Na náhradní zdroj bude napojena provozní budova DO Policie ČR a samostatným kabelovým vedením 

brána a branka do areálu. 

 

Na základě požadavku na zřízení parkovacího stání vybaveného infrastrukturou pro elektromobilitu ve 

variantě minimální, bude do prostoru garáží objektu DO Policie ČR – místnost 1.28 mezi dvě parkovací místa 

(viz Charakteristické půdorysy-č. Přílohy D.SO 720P D.1.) instalována dobíjecí stanice 1x AC 2x11 kV včetně 

rezervy 1x AC 2x11 kV. Dobíjecí stanice budou napájeny z hlavního rozvaděče objektu DO Policie ČR, v jejich 

blízkosti bude instalováno tlačítko nouzového vypnutí (EPO). Celkový maximální instalovaný výkon dobíjecích 

stanic bude 44 kW. Pro nabíjecí stanice ve vnitřních prostorech je nutný alespoň stupeň ochrany IP 21. Daná 

parkovací místa budou opatřena zábranami proti nárazu vozidla do konstrukce dobíjecí stanice. V rámci 

objektu bude zajištěno připojení nabíjecích stanic do lokální počítačové sítě provozovatele. 

 

Areálové rozvody budou provedeny kabely typu AYKY/CYKY o průřezu odpovídajícímu délce a 

požadovanému příkonu (bude upřesněno v dalším stupni dokumentace) a uložen bude částečně v zemi v 

kabelovodu Multikanál 3x3, v místě komunikace bude kabelové vedení uloženo v zemi v chráničce DN110, ve 

výkopu 0,6x 1,4 m s krytím 1,0 m. V místě křížení komunikace bude přiložena rezervní chránička, chráničky 

budou obetonovány a utěsněny proti vnikání nečistot a vody. Ve volném terénu bude vedení uloženo v 

pískovém loži ve výkopu 0,35x0,6 m s krytím 0,5m. Proti mechanickému poškození bude v celé délce trasy 

položena výstražná folie. 

Uzemnění jednotlivých objektů v areálu bude vzájemně propojeno páskem FeZn 30/4. Pásek FeZn 30/4 

bude uložen spolu s kabelem do kabelové rýhy, musí být uložen na dno výkopu, a to nejméně 10 cm pod nebo 

vedle kabelu, případně v podkladním materiálu pod kabelovým multikanálem. 

Při případném souběhu a křížení s ostatními sítěmi je potřeba dle ČSN 73 6005 dodržet minimální 

vodorovné a svislé vzdálenosti jednotlivých sítí. 

 

Délka trasy rozvodů NN – 296 m 

Délka trasy nouzového napájení NN – 30 m 

Elektroměrový rozvaděč NN + rozpojovací skříň 

Pojistková skříň NN 

 

Areálové rozvody NN budou v majetku DO Policie ČR. 
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Při montážních pracích je nutno dodržet všechna ustanovení o bezpečnosti práce. 

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a předpisů, zejména ČSN 33 2000-4-41 

ed.2, ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a ČSN EN 61140 ed.2. Podle těchto a souvisejících norem budou 

provedeny i montážní práce. Před uvedením elektrického zařízení do provozu, musí být provedena výchozí 

revize. 

Další stupeň projektové dokumentace bude zpracován dle upřesněných podkladů stavby a budou 

respektovány podmínky správce. 

 

SO 405 P Areálové rozvody slaboproudu a optiky (nap ojení z SSÚD) 

Technické údaje: 

Ochranné pásmo 

Ochranná pásma jsou definována v §102 telekomunikačního zákonu č. 127/2005 Sb. ze dne 22. 2. 2005 o 

elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů. 

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po obou stranách krajního vedení. 

 

Popis stavby: 

Areálové kabelové trasy pro slaboproudé systémy budou navrženy pro osazení uvažované kabeláže, ale i 

pro budoucí možné doplnění kabeláže v průběhu užívání tak, aby budoucí osazení kabeláže bylo umožněno 

pouze uložením kabelů do tras, bez jakýchkoli zemních a stavebních úprav či zemních a stavebních zásahů. 

Tyto trasy budou uvažovány s dostatečnou prostorovou rezervou. 

V rámci objektu SO405P budou taženy slaboproudé kabely od telefonního rozvaděče (součást SO 406) 

instalovaného v objektu areálu SSÚD (SO701) k objektu Policie ČR (SO720P). Z objektu SO 20P budou 

připojeny na areálové rozvody i branka pro pěší a brána do areálu DO Policie ČR. 

V centrální části areálu bude vedení SLP uloženo v zemi převážně v kabelovodu Multikanál 3x3 s krytím 

0,95m. 

V místě komunikace a zpevněných ploch areálu, kde nebude vedení uloženo v multikanálu, bude uloženo 

v chráničkovém přechodu DN 110 ve výkopu 0,6 x 1,4 m s krytím 1,0 m, bude přiložena rezervní chránička, 

chráničky budou obetonovány a utěsněny proti vnikání nečistot a vody.  kabelové uloženo v zemi v 
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chráničkách, které budou zataženy do objektů budov. Ve volném terénu bude vedení uloženo ve výkopu 

0,35x0,8 m s krytím 0,7m. 

Při případném souběhu a křížení s ostatními sítěmi je potřeba dle ČSN 73 6005 dodržet minimální 

vodorovné a svislé vzdálenosti jednotlivých sítí. 

 

Délka trasy rozvodů SLP – 200 m. 

Areálové rozvody SLP budou v majetku DO Policie ČR. 

 

SO 407 P Přípojka SOS a DIS kabel ů (napojení z SSÚD) 

Technické údaje: 

Ochranné pásmo 

Ochranná pásma jsou definována v §102 telekomunikačního zákonu č. 127/2005 Sb. ze dne 22. 2. 2005 o 

elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů. 

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po obou stranách krajního vedení. 

 

Popis stavby: 

Trasa přípojky DIS-SOS pro Policii ČR bude vedena mezi provozní budovou SSÚD (SO 701) a provozní 

budovou Policie ČR (SO 720P) zemní šachtou uloženou ve volném terénu areálu DO Policie ČR, která bude 

součástí SO 407. Provedení metalických a optických kabelů bude upřesněno. 

 

Trasa vedení DIS-SOS bude realizována v zemi v kabelovodu Multikanál 3x3 s krytím 0,95m uloženým 

mezi objekty SO 701 v areálu SSÚD a SO 720P v areálu DO Policie ČR. 

Při souběhu a křížení s ostatními sítěmi je potřeba dle ČSN 73 6005 dodržet minimální vodorovné a svislé 

vzdálenosti jednotlivých sítí. 

 

Délka trasy rozvodů DIS-SOS – 190 m. 

Areálové rozvody DIS-SOS v trase mezi objekty SO 701 a SO 720P budou v majetku DO Policie ČR. 

 

SO 720 P Provozní budova DO P ČR  

(včetně PS 720P, 721P, 724P, 725P, 726P, 728P, 729P, 730P -  DIS a SOS zařízení, EPS, EZS, STA, 

IT, UPS a radiové spojení)  

Provozní budova je situována u vjezdu do areálu a je navržena jako dvoupodlažní objekt obdélníkového 

půdorysu o rozměrech 38,15 x 14,50 m a výšce 8,90 m. Střecha je pultová se sklonem 7°. V přízemí je 

umístěna místnost dozorčího, sociální zázemí, krátkodobá cela, výslechové místnosti, sklady, technické 
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místnosti, garáže pro služební automobily, myčka a garáž pro motocykl. V patře jsou pak kancelářské prostory, 

jednací místnost, denní místnost, šatny se sociálním zázemím, fitness a pohotovostní nocležny. 

 V garáži pro služební vozidla je umístěna jedna dobíjecí stanice pro elektromobily typu AC (delší dobíjecí 

čas) s výkonem 2x 11 kW. 

Hlavní vstup do objektu je navržen ze strany příjezdu, směrem od parkoviště osobních automobilů, které 

je určeno jak pro návštěvy, tak pro zaměstnance. Vstup do budovy vedle garáží slouží jen jako zaměstnanecký 

pro přístup z areálu. 

Základové konstrukce 

Objekt bude založen na železobetonovém roštu ze základových pasů, který bude výztuží propojen se 

základovou deskou a budou tak společně tvořit tuhou spodní obálku pro realizaci horní stavby. Základy budou 

hloubky min 1,2 m pod upravený terén a šířky min. 600 mm. Deska bude tloušťky 200 mm a bude vyztužena 

při horním i spodním povrchu a zároveň bude provázána s výztuží základových pasů. Vzhledem k tomu, že 

objekt bude založen na násypech je nutné používat buď nakupované zeminy vhodné do násypu dle ČSN 73 

6133 (mezi vhodné zeminy patří např. SW - písek dobře zrněný nebo lépe GW - štěrk dobře zrněný - štěrk 

s příměsí zeminy) nebo se použijí vhodné zeminy z výkopu z dané lokality (např. drť z prachovcového eluvia 

P1c/P1b/P2). Násyp bude ukládán po vrstvách mocnosti max. 300 mm a hutněn. Uložení zemin bude 

prověřeno statickou zatěžovací zkouškou. Tuhost pláně a hutnění násypu je dáno hodnotou Edef,2 ≥ 30 MPa. 

Pro návrh základových konstrukcí je vycházeno ze sondy J404 (IGP f. GeoTec – GS). 

Svislé konstrukce 

Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických cihel tloušťky 300 mm jak pro obvodové, tak pro 

vnitřní stěny. Keramické tvarovky budou o pevnosti min P15+M10. 

Vodorovné konstrukce 

Vodorovné konstrukce stropu nad 1NP budou zhotoveny z prefabrikovaných spiroll panelů tl. 250 mm. Tyto 

panely budou uloženy na železobetonový věnec v úrovni nosných stěn nebo na ocelové výměny nad velkými 

okenními a dveřními otvory. Uložení panelů bude min. 125 mm. Nosná část střešní konstrukce bude 

provedena také z prefabrikovaných panelů spiroll kladených ve spádu; střecha je navržena jako pultová. 

Spojovací konstrukce 

Spojovací konstrukci mezi 1NP a 2NP tvoří dvouramenné schodiště z prefabrikovaných dílů, uložené na 

obvodovou stěnu a strop nad 1NP. 

Obvodové stěny budou zatepleny vhodnou tepelnou izolací; některé vnitřní stěny pak budou dle potřeby 

provedeny jako akustické. Okenní a venkovní dveřní tvory budou osazeny výplněmi z profilů s přerušovači 

tepelných mostů a zaskleny izolačním dvojsklem. Vrata budou zateplená rychloběžná sekční, s vloženými 

prosvětlovacími pásy. Podlahy na terénu budou opatřeny protiradonovou izolací, hydroizolací a zatepleny 
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tepelnou izolací; v patře bude do podlahových konstrukcí vložena kročejová izolace. Střecha bude opatřena 

falcovanou střešní krytinou, hydroizolací a nadkrokevní tepelnou izolací na bázi PIR. 

 

Ze zdravotně technických instalací bude v budově proveden rozvod pitné vody, splaškové i dešťové 

kanalizace a veškerá potřebná silnoproudá i slaboproudá elektroinstalace. 

Z hlediska vytápění se jedná o budovu s převažující návrhovou vnitřní teplotou v intervalu 15°C až 20°C. 

Zdrojem tepla je elektrická energie. V objektu bude jeden zdroj tepla, který bude zajišťovat topnou vodu pro 

vytápění. Pro ohřev TV a ohřev vzduchu pro vzduchotechnická zařízení bude sloužit elektrická energie. Zdroj 

tepla bude umístěn v samostatné technické místnosti v 1.NP. Systém vytápění bude teplovodní uzavřený 

dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody, s otopnými tělesy. Topná voda pro vytápění otopnými tělesy 

bude ekvitermně regulovaná a doregulaci tepelné pohody v místnostech zajistí termostatické hlavice (případně 

termostaty). Topná voda bude rozdělena do příslušných samostatných topných okruhů, které lze samostatně 

regulovat. Dílčí měření spotřeby tepla na jednotlivých topných okruzích není požadováno. Provoz zdroje tepla 

a souvisejících zařízení bude zajištěn automaticky (profese MaR). Ohřev TV bude zajištěn v nepřímotopném 

ohřívači TV elektrickou energií. Zabezpečení otopného teplovodního systému bude zajištěno pojistnými ventily 

u kotlů a expanzními nádobami. 

Zařízení VZT - nucené větrání - bude navrženo pro místnosti mytí vozidel, sklady, sušení výstroje, 

výslechové místnosti, zasedací místnost ve 2.NP. a pro hygienická zařízení. Pro větrání mytí vozidel, sklady 

s výslechovými místnostmi a pro jednací místnost budou navrženy vzduchotechnické jednotky s umístěním 

v technické místnosti. Větrání bude nucené rovnotlaké. Vzduchotechnické jednotky budou vybaveny filtrací, 

ohřevem, deskovým rekuperačním výměníkem a ventilátory přívodu a odvodu vzduchu. Sání čerstvého i výfuk 

odpadního vzduchu budou přes protidešťové žaluzie osazené do fasády, od jednotky mytí bude výfuk nad 

střechu. Přívodní i odsávací potrubí budou vedena nad podhledem. Koncovými elementy přívodu a odvodu 

vzduchu budou anemostaty a obdélníkové vyústky. Ovládání zařízení bude systémem MaR. Přirozené větrání 

garáží bude doplněno o nucené větrání podtlakové. Větrání šaten s umývárnami bude nucené podtlakové 

potrubními ventilátory s výdechem nad střechu s ručním ovládáním a s doběhem. Větrání hygienických 

zařízení bude nucené podtlakové. Odvod vzduchu zajistí potrubní a stěnové ventilátory. Úhrada odsátého 

vzduchu bude zajištěna z prostoru přilehlých chodeb. Ovládání zařízení bude ruční s doběhem. Pro místnost 

serveru bude navržen chladící systém split se 100% zálohou, kondenzační jednotky bude umístěny na fasádě, 

vnitřní jednotky budou nástěnné. Pro kanceláře bude navržen chladící systém split se společnou kondenzační 

jednotkou a s vnitřními nástěnnými nebo kazetovými jednotkami. 

Dále budou v dalších stupních PD v budově navrženy systémy EPS, EZS, STA, IT, DIS a SOS zařízení, 

radiové spojení a náhradní zdroj UPS. 
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SO 721 P Přístřešek bouraná vozidla 

SO 722 P Přístřešek služební vozidla 

Tyto objekty přístřešků pro vozidla jsou koncipovány jako jednoduché otevřené stavby obdélníkového 

půdorysu – se dvěma různými šířkami – 8,70 m a 6,60 m a výšky 5,05 m. Celková délka je 37,0 m. Slouží 

k odstavení bouraných vozidel stažených z dálnice nebo k parkování služebních vozidel. Rozměrově je 

počítáno s max. velikostí vozidla typu „transporter“. Přístřešky jsou umístěny naproti provozní budově DO PČR 

a otevřeny směrem k areálové komunikaci. 

Základové konstrukce 

Založení objektu je navrženo na základových pasech pod nosnými stěnami. Základové pasy budou šířky 

min. 500 mm a budou založeny do nezámrzné hloubky min. 800 mm. Výška základového pasu bude 500 mm 

a zbytek spodní stavby bude dozděn z tvárnic ztraceného bednění, které bude doplněno o výztuž. Vzhledem 

k tomu, že objekt bude založen na násypech, je nutné používat buď nakupované zeminy vhodné do násypu 

dle ČSN 73 6133 (mezi vhodné zeminy patří např. SW - písek dobře zrněný nebo lépe GW - štěrk dobře zrněný 

- štěrk s příměsí zeminy) nebo se použijí vhodné zeminy z výkopu z dané lokality (např. drť z prachovcového 

eluvia P1c/P1b/P2). Násyp bude ukládán po vrstvách mocnosti max. 300 mm a hutněn. Uložení zemin bude 

prověřeno statickou zatěžovací zkouškou. Tuhost pláně a hutnění násypu je dáno hodnotou Edef,2 ≥ 30 MPa. 

Nosná konstrukce 

Nosný systém střechy je tvořen systémem ocelových latí z uzavřených čtvercových trubek, uložených 

kolmo na vaznicích z profilů IPE, pnutých ve směru kratšího rozměru přístřešku. Vaznice působí staticky jako 

prostý nosník s krátkým přesahem v místě vjezdu a jsou uloženy na jedné straně na ocelový vazník z profilu 

HEB, na straně druhé na ocelový vazník z uzavřené obdélníkové trubky. Nosnou část střešního pláště tvoří 

trapézový plech, uložený v pozitivní poloze vlnami kolmo na ocelové latě. Ztužení proti účinkům větru je 

tvořeno diagonálami v rozích v rovině svislých sloupů z uzavřených čtvercových trubek, v rovině střechy je 

ztužení zajištěno diagonálami z válcovaných profilů L pnutými mezi vaznicemi. 

Zdivo přístřešků bude provedeno z pohledových betonových dílců (bez další povrchové úpravy), ocelová 

konstrukce vč. trapézových plechů střešní konstrukce bude opatřena žárovým pozinkem (takto povrchově 

upravené konstrukce již nelze dodatečně svařovat či vrtat z důvodů porušení antikorozní úpravy povrchu !!!). 

Podlahovou konstrukci bude tvořit základová žb deska ve spádu s finální uzavírací stěrkou, určenou do 

venkovního prostředí. Střecha je pultová, se sklonem 3% a je provedena z TR plechů, na nich položených 
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voděodolných desek s pláštěm z fóliové krytiny. Lehký provětrávaný plášť zadní a bočních stěn tvoří dřevěné 

vodorovné laťování. 

 

Ze zdravotně technických instalací bude v přístřešcích proveden pouze odvod dešťových vod a veškerá 

potřebná silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace (např. bezpečnostní kamery). 

 

SO 801 P Oplocení (v č. brány) 

Celý areál bude oplocen pomocí drátěného poplastovaného pletiva výšky 1,8 m. Oplocení bude provedeno 

včetně poplastovaných sloupků, bez podezdívky, v úrovni terénu budou položeny betonové dlaždice. Tvar 

oplocení kopíruje upravený terén – svahy a násypy – z důvodů jejich údržby a údržby budoucí zeleně. 

Navržené oplocení areálu je délky 201 m´; z toho je jedna posuvná brána na vjezdu do areálu šířky 10,5 m´ a 

tři branky pro pěší (z důvodů údržby) šířky 1,0 m´. 

 

SO 802 P Vegetační úpravy 

Vegetační úpravy a jejich následná údržba v areálu DO PČR - budou provedeny dle návrhu úprav areálu 

SSÚD - viz odstavec této technické zprávy v části pro SSUD - SO 802 Vegetační úpravy. 
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B.2.7 ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií 

- PS709 Technologie úpravy zasolených vod z mytí vozidel a zpevněných ploch z míst 

manipulace se solankou (k SO 709) 

- PS710 Technologie solankového hospodářství – příprava solanky, skladování, výdej (k SO 710) 

- PS711 Technologie ČSPH (k SO 711) 

- Technologie ČOV (čištění splaškových vod) 

- PS716 Technologie ORL (čištění zaolejovaných vod – dešťové vody z komunikací) 

-  

PS 709 - Technologie úpravy zasolených vod z mytí v ozidel a zpevn ěných ploch z míst manipulace 

se solankou pro SO 709 

Předmytí a mytí vozidel se bude provádět ručně na venkovní mycí ploše 9 x 16 m. Mytí bude prováděno 

ručním způsobem jednak tlakovou vodou z AT stanice hadicí a jednak s použitím vysokotlakého agregátu s el. 

ohřevem, s max. tlakem 15 MPa (150 bar). Umývání se bude provádět jednak čistou vodou a jednak s možným 

malým přídavkem šampónů s dokladovanou dobrou biologickou odbouratelností a s hygienickým atestem. 

Mytí motorů je nepřípustné. 

 Maximální kapacitní údaje mytí vozidel: 

 počet umytých vozidel    5 – 8 ks/den 

 množství vody      500 - 1000 l/vozidlo 

 množství vody pro hadicové mytí  120 l/min (7,2 m3/h)  

 množství vody vysokotlakého mytí   max. 750 l/hod 

    průměrně  360 l/hod 

 doba provozu      5 hod/den 

množství vody za den max.     1,8 m3/den 

cirkulace vyčištěné vody cca    70 % 

 

max. množství vyčištěné a vypuštěné vody   219 l/hod, 540 l/den, 135 m3/rok  

- průměrná spotřeba  -  219 l/hod. 

- max. denní spotřeba -  0,54 m3 

- max. roční spotřeba -  135 m3 

 

Pro mytí se bude používat vyčištěná tlaková voda z AT stanice umístěné v objektu příslušného SO 709 

Mycí plocha. Tato vyčištěná cirkulační voda bude AT stanicí čerpána z akumulační jímky vyčištěné vody o 

objemu cca 20 m3 umístěné pod objektem ČOV. 
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Parametry vysokotlakého mycího zařízení: 

- množství vody 300 - 750 l/hod. 

- teplota 30-70°C 

- tlak 30 - 150 barů 

- elektrický ohřev 

Parametry AT stanice pro mytí vozidel : 

-výkon 6 m3/hod, tlak 0,55 Mpa. 

 

Dodávka mycí vody pro solankové hospodá řství 

Pro solankové hospodářství (SO 710) bude v zimních měsících dodávána vyčištěná voda z akumulační 

nádrže vyčištěné vody (z SO 709). Akumulační nádrž o stavebním vnitřním objemu cca 20 m3 bude umístěna 

pod objektem ČOV. Do této jímky bude svedena voda vyčištěná v čistírně technologických vod v zimním 

systému (dočištění aktivním uhlím). Voda bude z akumulační jímky do solankového hospodářství čerpána 

pomocí AT stanice (výkon 3 m3/hod.) umístěné v objektu ČOV. Pokud nebude odběr pro solankové 

hospodářství (zejména v letním období) bude voda (vyčištěná na parametry kanalizačního řádu) z této jímky 

regulovaně vypouštěna do areálové splaškové kanalizace. 

 

Akumulace technologických odpadních vod 

Vody z venkovního mytí vozidel budou přes vyspádovanou podlahu v mycí plochy a středový záchytný žlab 

upravený jako lapač písku a dále do podzemní sedimentační plastové nádrže o objemu cca 10 m3 umístěné 

v zemi před objektem mycí plochy. Z této jímky po sedimentaci budou vody čerpány do chemické čistírny 

odpadních vod. Venkovní mycí plocha bude odvodňovacím žlábkem oddělena od ostatní pojížděcí plochy. 

Tím vody z mytí zůstanou v mycím prostoru a dešťové vody z okolní pojížděcí plochy budou spádováním 

odvedeny mimo mycí vody. 

 

 Čišt ění technologických odpadních vod 

 Čistírna technologických odpadních vod je umístěna do samostatného objektu strojovny u mycí plochy. 

Součástí čistírny je plastová sedimentační jímka obetonovaná a umístěná v zemi před objektem umývárny. 

Čistírna je ur čená pouze pro čišt ění odpadních vod z mytí vozidel nebo mechanizm ů. Odpadní vody 

budou znečištěny následujícími látkami: 

   - příp. úkapy motorové, hydraulické a převodové oleje 

  - pevné látky  - ropné nebo chemické látky, kterými může být po akci vozidlo znečištěno 

V zimních měsících se uvažuje s mytím mechanických částí posypového mechanismu vysokotlakým mytím 

horkou vodou, přičemž vyčištěné vody budou opětovně použity pro přípravu solanky NaCl k ošetřování dálnic 
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a rychlostních silnic. Pro čištění odpadních vod je vzhledem k předpokládanému složení a opětnému použití 

vyčištěné vody v zimním období i pro výrobu solanky (NaCl) i většímu množství ropných látek navržena ČOV 

s bioreaktorem. 

 Čistírna bude vybavena řídící počítačovou jednotkou, umožňující automatický provoz dle stavu hladiny 

v sedimentační jímce. 

 

Parametry čistírny 

- průtočný výkon - 1,0 m3 /hod. 

- automatické ovládání včetně ovládání dle stavu hladiny 

 

Parametry odpadních vod 

Odpadní voda z mytí vozidel bude v letním období po vyčištění vypouštěna do splaškové kanalizace areálu, 

v zimním období pro vysoký obsah solí (NaCl) vracena přes sorpční filtr do solankového hospodářství. 

- průměrná spotřeba -  360 l/hod. 

- max. denní spotřeba -   1,8 m3 

- max. roční spotřeba -  135 m3 

V dešťovém období nebude prováděno mytí vozidel. 

Parametry vyčištěné vody 

Letní období 

 pH   6,5 – 8 

 NL   40 mg/l 

 NEL (C10 – C40)    do 5 mg/l 

Zimní období 

 pH   6,5 – 8 

 NL   10 mg/l 

 NEL (C10 – C40) 0,2 - 1 mg/l (dle využití kapacity aktivního uhlí) 

 

Znečištění vody vypouštěné do kanalizace 

Voda vypouštěná do kanalizace bude vzhledem k jejímu předpokládanému znečištění obsahovat 

následující množství látek (bez zohlednění využití vody v solankovém hospodářství) 

- ropné látky   - 135 m3/rok x 5 g/m3  =  0,675 kg/rok 

- nerozpuštěné látky  - 135 m3/rok x 10 g/m3  =  1,35 kg/rok 
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Spot řeba energií 

Při provozu technologického zařízení budou vznikat následující nároky 

Elektroenergie 13 480 kWh/rok při uvažovaném provozu 250 dní/rok 

Celkový instalovaný příkon cca 33,7 kW při současnosti cca 0.2 

Voda 135 m3 za rok  

 

PS 710 - Technologie solankového hospodá řství pro SO 710 

Pro údržbu povrchu dálnice a rychlostních komunikací je v zimním období používán posypový materiál 

jednak v sypkém stavu a jednak s užitím pomocného prostředku k posypovým materiálům - chlorid sodný 

(solanka) a chlorid vápenatý v kapalném stavu. Jejich výroba a skladování je řešena v míchacím centru SO 

710 – solankové hospodářství. Zásobníky pro výrobu a skladování solanky (chloridu sodného NaCl) a 

skladování chloridu vápenatého CaCl2 (s možností úpravy používané koncentrace v solmixu) jsou umístěny 

na venkovní nezastřešené ploše vedle skladu soli. Zásobníky budou uloženy na patkách osmiúhelníkového 

tvaru, výšky 200 mm. Celá plocha pod zásobníky bude uzavřena obrubou výšky 300 mm. Tím bude vytvořena 

havarijní vana napojená na havarijní jímku. Manipulační plocha před zásobníky bude s betonovým krytem a 

opatřena sběrným žlábkem pro odvod povrchových vod do havarijní jímky. 

 

Popis činnosti 

Výroba a skladování solanky NaCl - pro výrobu solanky je navržen plně automatizovaný výrobník se 

zásobníkem soli (50 m3) s výrobní kapacitou 3 m3/hod. Jedná se o samonosnou umělohmotnou nádobu. 

Vyrobená solanka bude skladovaná ve dvou umělohmotných zásobnících o obsahu 40 m3. U zásobníku bude 

umístěn čerpací stojan solanky s čerpadlem o výkonu 20 m3/hod. 

Zařízení pro výrobu a skladování solanky umožní: 

- plnění zásobníku soli z dopravního prostředku (autocisterny) 

- automatické rozpouštění kamenné soli (NaCl) ve vodě na roztok solanky (až 27 %) 

- automatické ředění vyrobeného nasyceného roztoku solanky na požadovanou koncentraci, nastavenou 

uživatelem 

- automatické přečerpávání vyrobené solanky do zásobníku solanky 

- plnění a vyprazdňování solankových zásobníků na dopravním prostředku (sypači) 

- promíchávání skladované solanky v zásobníku solanky při skladování 

 

Skladování a úprava chloridu vápenatého CaCl2 - bude skladován ve 2 samonosných umělohmotných 

nádobách o obsahu 40 m3. Pro úpravu koncentrace je navržena čerpací a směšovací stanice. 

Zařízení umožní: 
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- skladování pouze dodávaného koncentrovaného 34%ního roztoku (bez předchozího zřeďování) 

- ředění skladovaného 34 % roztoku CaCl2 přídavnou vodou z řádu ve směšovacím  potrubí v solmixu na 

aplikační koncentraci, zvolenou uživatelem až při čerpání do nádob na sypačích (předpokládá se 22%) 

- měnit okamžitě požadovanou koncentraci roztoku podle vývoje provozních a povětrnostních podmínek u 

uživatele 

- soustavnou „průtokovou“ kontrolu nastavené aplikační koncentrace roztoku hustoměrem, integrovaným 

do potrubního řádu na panelu čerpací stanice SOLMIX 

- automatické čerpání roztoku na sypač, zpětné čerpání nespotřebovaného roztoku ze sypače a promíchání 

skladované zásoby roztoku v nádrži 

 

Havarijní zabezpe čení solankového hospodá řství 

Záchytná vana pod zásobníky bude technicky upravena tak, aby případné úkapy byly zachyceny na místě 

zásobních nádrží. Ve vaně bude provedena odvodňovací vpust, která bude odvodněna do havarijní jímky. 

Celkové množství havarijního úniku je objem největší zásobní nádrže tj. 40 m3 pro které je v uvedených 

nádržích vytvořen volný prostor. Havarijní stav bude likvidován přečerpáním zachyceného solného roztoku 

zpět do solankového hospodářství pomocí AT stanice dle provozního stavu do výrobníku solanky nebo příp. 

zásobní nádrže zbývající nebo opravené havarované. V rámci záchytu havarijního úniku a dešťových vod ze 

skladové a manipulační plochy je instalována AT-stanice, dopravující zachycenou vodu ze solankového 

hospodářství NaCl a do výrobníku NaCl. 

AT stanice míchacího centra pro solanku 

výkon 3 m3/hod, tlak 0,55 MPa 

 

Spot řeba energií 

Celkový instalovaný příkon cca 13,7 kW při současnosti cca 0.2. 

Voda pro doplňování:          

 max. denní potřeba ředící vody       45 m3  

 předpokládaná roční potřeba  823 m3 

 (množství vody je závislé na počasí a potřebě obou roztoků) 

 

PS 711 - Technologie ČSPH pro SO 711   

Čerpací stanice je vnitro-areálová podnikového typu s provozem podnikových nákladních vozidel, se 

systémem samoobslužného tankování pohonných hmot přes bezhotovostní kartový systém (tankomat). ČSPH 

umožní současný výdej pohonných hmot pro jedno vozidlo (na 1 stání). Technologické a komunikační 

uspořádání výdejního stojanu na jedné refýži s komunikací po jedné straně refýže neumožní současnost 
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výdeje a stáčení. Stojan bude podobu stáčení vyřazen z provozu. ČSPH bude nabízet dva produkty - nafta 

motorová a AdBlue. Dělení nádrže 32 m3 na dvě sekce umožní používat jednu sekci 27 m3 pro naftu a 5 m3 

pro zachycení úkapů. Pro skladování AdBlue bude instalována nadzemní nádrž objemu cca 1,5 m3. Pohonné 

hmoty budou přiváženy autocisternami dodavatele a stáčeny do podzemní dvouplášťové nádrže samospádem 

přes stáčecí šachtu. Stáčecí šachta je umístěna pod přestřešením výdejního prostoru na refýži v blízkosti 

stojanu výdeje. Skladová nádrž pohonných hmot bude ocelová, válcová, ležatá, dvouplášťová s kontrolou 

těsnosti mezipláště systémem např. ASF. Pro výdej produktu AdBlue bude dodána nadzemní nádrž vybavená 

podávacím čerpadlem a ohřevem produktu chránícím před zamrznutím nebo krystalizací při nízkých teplotách 

o předpokládaném objemu 1,5 m3. Pro výdej nafty a produktu AdBlue do nádrží vozidel bude sloužit jeden 

jednostranný kombinovaný výdejní stojan umístěný na ostrůvku pod zastřešením. Energie - instalovaný příkon 

pro navrženou technologii (bez osvětlení plochy) je cca 5 kW včetně temperace AdBlue. 

 

Technologie ČOV (čišt ění splaškových vod)   

Čistírna odpadních vod je navržena jako balená mechanicko-biologická ČOV pro 40EO s možností 

nastavení chodu ČOV dle zatížení přitékající na ČOV, zpětnou kontrolou chodu ČOV. Rozvaděč a dmychadlo 

budou umístěny v armaturní šachtě před ČOV.  Zařízení musí splňovat nařízení vlády č. 401/2015 ve znění 

ve znění zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb, přílohu Emisní standardy ukazatelů přípustného 

znečištění odpadních vod. ČOV bude opatřena pachovým filtrem, který bude osazen nad čistírnu. 

 

PS 716 - Technologie ORL ( čišt ění zaolejovaných vod – deš ťové vody z komunikací) 

Pro čištění vod ze zpevněných ploch je navržen podzemní prefabrikovaný ORL. Vody budou čištěny na 

limitní koncentrace C10-C40 < 5 mg/l. Návrhová kapacita odlučovače je 273,1 l/s. Při extrémní srážce může 

dojít k tomu, že průtok v ORL dosáhne kapacitní hodnoty nebo dojde ke vzdutí hladiny do potrubí až k ORL 

od přetížené retenční nádrže. Pro takové případy bude ORL vybaven automatickým systémem proti vyplavení, 

aby nedošlo k úniku ropných látek. Odlučovač může být zabezpečen např. automatickým utěsněním nátoku i 

odtoku. 

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRN Ě BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Zásady požárně bezpečnostního řešení jsou uvedeny v samostatné části projektové dokumentace – 

příloha B.b. – PBŘ. 

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Kritéria tepeln ě technického hodnocení 
Tepelně technické vlastnosti budov budou vyhovovat hodnotám předepsaným platnou legislativou, 

zejména: 
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ČSN 73 0540- 2/2011 Tepelná ochrana budov (Požadavky) 

ČSN 73 0540 -3/2005 Tepelná ochrana budov (Návrhové hodnoty) 

ČSN EN ISO 13790 Tepelné chování budov – Výpočet potřeby energie na vytápění 

ČSN EN ISO 13792 Tepelné chování budov – Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního 

chlazení 

Zákon 3/2020 Sb. O hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška 230/2015 Sb. O energetické náročnosti budov 

V dalším stupni projektové dokumentace pak bude doloženo splnění požadavků těchto předpisů z hlediska: 

- dostatečnosti tepelně izolačních vlastností konstrukce 

- zajištění nepřekročení vnitřní teploty  

- předepsaných požadavků na energetickou náročnost budovy průkazem energetické náročnosti 

PENB (splnění ukazatelů neobnovitelné primární energie za rok, celkové dodané energie za rok a 

průměrného součinitele prostupu tepla). 

Dodržení těchto požadavků zajistí v budově požadovaný stav vnitřního prostředí, nízkou spotřebu tepla a 

zabrání tepelně technickým poruchám.  

Posouzení využití alternativních zdroj ů energií 
Z důvodů optimalizace technického návrhu způsobu vytápění včetně ekonomického hlediska (zohledněny 

i provozní náklady v horizontu cca 10-ti let užívání areálu) byla provedena studie vytápění celého areálu 

pomocí geotermálních vrtů a dílčí srovnávací studie vytápění provozní budovy DO PČR pomocí tepelného 

čerpadla. Obě varianty se ukázaly technicky i ekonomicky velmi nevýhodné, s návratností investic ve velmi 

vzdáleném časovém horizontu, v podstatě až za hranicí předpokládané životnosti jednotlivých technických 

zařízení. 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA  PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 

PROSTŘEDÍ 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou. O technických požadavcích 

na stavby č. 323/2017 Sb. Dokumentace je vypracována v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a 

závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek. 

Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky dle vyhlášky 268/2001 Sb. Vyhláška o technických 

podmínkách požární ochrany staveb a vyhlášky č. 431/2012 Sb., O obecných požadavcích na využívání 

území. V dalším stupni PD bude zpracován Průkaz o splnění podmínek na ochranu zdraví. 

 

Obecn ě  

Provoz areálů SSÚD a DO PČR nebude mít s ohledem na vlastní náplň a funkci podstatné negativní vlivy 

na životní prostředí v oboru akustiky ani vibrací. Jedná se o objekty zajišťující provoz a údržbu – nejedná se 
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o výrobu. Dle NV.č.217/2016 je povolená hladina hluku ve venkovním prostředí v době od 22-6 hod. 40dB(A) 

a v době od 6-22 hod. 50dB(A). Tato hladina provozováním vzduchotechnického zařízení nebude překročena. 

Ve vnitřním prostředí budou hladiny hluku v souladu s NV.č.217/2016 jednací místnost 45dB(A). 

Z výsledků výpočtu Hlukové studie (příloha F.3. této projektové dokumentace) je patrné, že vlivem realizace 

„D1109 Středisko správy a údržby Střítež“ nedochází k překročení hygienických limitů hluku pro hluk z provozu 

v areálu a ze stacionárních zdrojů hluku 50/40 dB (den/noc) v chráněném venkovním prostoru staveb u 

nejbližší zástavby, která je jihovýchodním směrem ve vzdálenosti cca 615 m. 

Provoz vozidel v areálu je běžný. Prašnost provozu je nízká, či běžná. 

V areálu nevznikají ve větším množství technologické odpady, vyžadující zvláštní opatření při likvidaci, 

případně při zužitkování. Je zde pouze dočasně shromažďován, tříděn a distribuován k likvidaci odpadový 

materiál z provozu dálnice.  

Stavební, prostorové a akustické řešení budov odpovídá charakteristice a účelu jednotlivých objektů. Všude 

jsou navržena plastová okna i plastové vchodové dveře se zasklením izolačními dvojskly. Na vjezdech jsou 

navržena speciální těsná výsuvná vrata. Pláště administrativních budov jsou zděné z izolačního cihelného 

zdiva, uvnitř dispozic jsou dle potřeby použity akustické stěny. 

 

Vytáp ění 

Zařízení pro vytápění staveb je řešeno s ohledem na platné ČSN a to zejména ČSN EN 12831 „Tepelné 

soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu“. 

Tato norma udává postupy pro určení návrhového tepelného výkonu pro uvedené případy při návrhových 

podmínkách ve standardních i zvláštních případech. 

Předpokládá se, že řešená stavba bude zahrnuta do standardních případů (kancelářské a administrativní 

budovy, průmyslové budovy - haly). Jednotlivé místnosti budou navrhovány na návrhovou výpočtovou vnitřní 

teplotu, kterou se rozumí výsledná teplota ve středu vytápěného prostoru, a která je užita k výpočtu tepelných 

ztrát. Výpočet tepelných ztrát je proveden orientační, obálkovou metodou, podle ČSN EN 12831 „Tepelné 

soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu“ a podle ČSN 060210.  

Požadovaná tepelná kvalita prostoru vychází z předpokládaného maximálního procenta nespokojených 

osob (za předpokladu určitého oblečení a činnosti). 

Klimatické (polohopisné) a provozní podmínky místa stavby: 

venkovní výpočtová teplota     -18° C 

průměrná denní venkovní teplota v otopném období 3,3°C 

počet topných dnů v roce    257 dnů 

typ provozu      automatický 

provozní režim     nepřerušovaný, s možností útlumu 
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Některé z předpokládaných výpočtových vnitřních teplot: 

provozní budovy – kanceláře   20°C 

provozní budovy – jednací místnost   20°C 

provozní budovy – denní místnost   20°C 

provozní budovy – odpočívárna   20°C 

provozní budovy – šatna    20°C 

provozní budovy – sprchy    24°C 

objekt dílen a garáží – dílna    18°C 

objekt dílen a garáží – opravna   18°C 

objekt dílen a garáží – temperovaná garáž   15°C 

 

Větrání 

Zařízení vzduchotechniky je navrženo v souladu s níže uvedenými předpisy a nařízeními. Předpisy v 

oblasti ochrany veřejného zdraví se zaměřením na budovy a parametry vnitřního prostředí. Nařízení vlády 

č.361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci (včetně 68/2010, 93/2012) 

– prováděcí předpis k zákonu č.262/2006 Sb. Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací – prováděcí předpis k zákonu č.258/2000 Sb. včetně všech novelizací a 

aktuálních znění. 

Uvažované parametry venkovního a vnitřního prostředí: 

zima      -18° C         - 11 kJ/kg 

léto      +30° C        -  58.0 kJ/kg 

parametry vnitřního prostředí zima    léto 

kanceláře, dispečinky    20 ºC   26 ºC 

šatny, hygienická zařízení    20 ºC  neupravována 

opravárenský blok     18 ºC  neupravována 

temperované garáže     15 ºC  neupravována 

servery      20 ºC   20 ºC 

 

Zásobování vodou 

Zásobování vodou je řešeno ze stávajícího obecního vodovodu DN 80, který provozuje společnost 

Vodovody a Kanalizace Trutnov, a.s. Za napojením je navržena automatická tlaková stanice, která dopraví 

pitnou vodu do areálu SSÚD a Policie ČR.  
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Parametry navržené přípojky 

Profil DN 50 

Délka 1308 m 

Max průtok 1,0 l/s 

 

Denní a um ělé osv ětlení 

Denní osvětlení trvalých pracovišť a denních místností bude prokázáno výpočtem v dalším stupni PD – 

v části Průkaz o splnění podmínek na ochranu zdraví. 

U umělého osvětlení musí osvětlovací soustava splňovat podmínky ČSN EN 12464-1 z hlediska udržované 

osvětlenosti (Em), jednotného hodnocení oslnění (UGR) a indexu podání barev (Ra) a podmínky ČSN EN 

1838 "Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení". V místnostech s nevyhovujícím denním osvětlením bude 

osvětlení navrženo dle normy ČSN 360020 - "Sdružené osvětlení".  

Umělé osvětlení bude provedeno svítidly s technickými parametry odpovídajícími charakteru místnosti, 

požadované intenzitě osvětlení a stanoveným vnějším vlivům. 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY P ŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) ochrana p řed pronikáním radonu z podloží 

Z výsledků Radonového průzkumu vyplývá, že při realizaci stavby jsou nutná technická opatření proti 

vnikání radonu z podloží do objektu. (viz F.1.2. Radonový průzkum). 

Tato opatření budou podrobněji zapracována do návrhu objektů řady SO 700 v dalším stupni projektové 

dokumentace. 

b) ochrana p řed bludnými proudy 

Netýká se. 

c) ochrana p řed technickou seizmicitou 

Netýká se. 

d) ochrana p řed hlukem 

Z výsledků výpočtu Hlukové studie je patrné, že vlivem realizace „D1109 Středisko správy a údržby Střítež“ 

nedochází k překročení hygienických limitů hluku pro hluk z provozu v areálu a ze stacionárních zdrojů hluku 

50/40 dB (den/noc) v chráněném venkovním prostoru staveb u nejbližší zástavby, která je jihovýchodním 

směrem ve vzdálenosti cca 615 m. 

Podrobněji viz příloha této projektové dokumentace F.3. Hluková studie. 

e) protipovod ňová opat ření 

Netýká se. 
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f) ochrana p řed ostatními ú činky – nap ř. poddolování, výskyt metanu apod. 

Netýká se. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury, p řeložky 

Jednotlivá napojovací místa technické infrastruktury jsou patrná z koordinační situace stavby – příloha C.3. 

Napojovací body byly určeny příslušnými správci inženýrských sítí spolu s projednáním technického řešení 

napojení areálu. Podrobný popis dle SO viz předchozí kapitola D.2.6. této zprávy. 

b) připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky 

SO popis objektu 
připojovací rozm ěr /  

výkonová kapacita 
délka 

301 Vodovodní přípojka HDPE DN 50 1 306,7 m´ 

301P 
Vodovodní přípojka pro DO PČR 

(napojeno z SSÚD) 
HDPE DN 40 24,0 m´ 

303 Kanalizační přípojka splašková DN 250 1 532,0 m´ 

303 P 
Kanalizační přípojka splašková 

pro DO PČR 
DN 250 1,4 m´ 

305 Kanalizační přípojka dešťová DN 600 336,0 m´ 

406 Přípojka SLP Cetin - 1030 m´ 

407 Přípojka SOS a DIS kabelů - 
210 m´ 

(kabel celkem cca 260 m´) 
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SO popis objektu 
připojovací rozm ěr /  

výkonová kapacita 
délka 

410 Přípojka NN pro ATS - 20 m´ 

411 
Přípojka slaboproudého kabelu 

pro ATS 
- 1620 m´ 

501 VTL plynovodní přípojka 

DN80 (88,9x4,0mm) PN40 

přenosová kapacita cca 10 000 

m3/hod 

96,0 m´ z přeloženého VTL 

(87,0 m´ ze stávajícího VTL) 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opat ření pro p řístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientac e 

Příjezd k SSÚD bude umožněn z okružní křižovatky v MÚK Střítež, která je součástí stavby dálnice D11 

úsek 1109. Na přístupovou komunikaci k areálu je dále napojena obslužná komunikace pro areál Policie ČR. 

Komunikace slouží pro potřeby Policie ČR a je zde navržen prostor pro odstavení dvou nákladních automobilů. 

Odvodnění komunikací a zpevněných ploch je zajištěno příčným a podélným sklonem k uličním vpustím 

nebo štěrbinovým žlabům, které jsou zaústěné do navrhované dešťové kanalizace. Případně je voda svedena 

na terén a do příkopů. Odvodnění pláně je zajištěno min. příčným sklonem 3,0%.  

Komunikace a zpevněné plochy jsou navrženy v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. „O obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“.  

Základní výška nášlapu silničních obrubníků je navržena 150 mm, u parkovacích stáni 100 mm a v místě 

snížené obruby 20 mm. Záhonová obruba tvořící vodící linii má výšku 60 mm. V místech snížených obrubníků 

a napojení chodníků na vozovku je navržen varovný pás v tl. 400 mm z kontrastní reliéfní dlažby. V místech 

napojení chodníků na vozovku budou osazeny snížené obrubníky o výšce 20 mm nad úroveň vozovky. 

Varovné pásy budou provedeny v celé délce sníženého obrubníku. Varovné pásy budou mít výrazně odlišnou 

strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolní dlažby. Musí být vnímatelné nášlapem a slepeckou holí 

při dodržení barevného kontrastu vůči okolí. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru 

Daná lokalita se nachází ve volném prostranství a je tvořena především ornou půdou. Navržená stavba 

souvisí s výstavbou dálnice D11 úsek 1109 Trutnov – státní hranice, na kterou bude následně napojena.   
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c) doprava v klidu 

V areálu SSÚD jsou navržena parkovací stání pro osobní automobily. V souladu s vyhláškou č. 398/2009 

Sb. byla na celkový počet 52 parkovacích stání pro osobní automobily navržena 3 místa vyhrazená pro vozidla 

přepravující osoby pohybově postižené. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
Dřeviny, které se dostávají do konfliktu s navrženou stavbou budou v rámci přípravných prací odstraněny. 

Ponechané dřeviny je třeba zajistit dle ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana 

stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních prací a podle Standardů péče o přírodu a krajinu – Řada 

A (Arboristické standardy), Ochrana dřevin při stavební činnosti. 

Nezpevněné plochy v rámci stavby budou ohumusovány a následně zatravněny, na vhodných místech je 

navržena výsadba dřevin. Konkrétní řešení je předmětem SO 802 Vegetační úpravy. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prost ředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda 

Vzhledem k nevýrobnímu charakteru areálu a jeho využití nebyla v rámci projektové dokumentace 

zpracována rozptylová studie. Areál svým provozem nebude mít negativní vliv na ovzduší. 

V rámci projektu bylo zpracováno akustické posouzení pro vyhodnocení vlivu hluku z provozu areálu na 

jeho okolí. Závěrem bylo konstatováno, že nedochází k překroční hygienických limitů hluku 50/40 dB (den/noc) 

v chráněném venkovním prostoru u staveb nejbližší zástavby – cca 615 m JV od plánovaného areálu. 

Při realizaci záměru bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem 185/2001 

Sb., v platném znění. Po dobu výstavby bude původcem odpadu ve smyslu zákona zhotovitel stavby, po jejím 

uvedení do provozu její vlastník (správce). Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, 

než jsou předány oprávněné osobě. 

Pro liniovou stavbu D1109 Trutnov – státní hranice ČR / PL byl zpracován Pedologický průzkum firmou 

GeoTec GS – červenec 2016. Dle tohoto průzkumu je v místě plánovaného SSÚD mocnost orniční vrstvy 0, 

celková mocnost humózních horizontů 16 – 22 cm, třída těžitelnosti 2. Veškerá skrývka bude plánovaně 

využita pro sadové úpravy nového areálu. 

b) vliv na p řírodu a krajinu 

Záměrem nebudou dotčena zvláště chráněná území ve smyslu zákona č. 123/2017 Sb., v platném znění. 

Z hlediska obecné ochrany dojde k zásahu do VKP les (VKP dle zákona č. 123/2017 Sb., v platném znění). 

Územní systém ekologické stability nebude záměrem dotčen. 
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c) vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000 

Záměr nezasáhne do lokalit Natura 2000 (evropsky významné lokality, ptačí oblasti). 

d) způsob zohledn ění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu zá měru na životní 

prost ředí, je-li podkladem 

Záměr nebyl předmětem posouzení vlivu na životní prostředí – plánovaný areál nenaplňuje svým 

charakterem a rozsahem ustanovení § 4 zákona EIA a proto nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí 

– viz dokladová část E této PD – vyjádření odboru ŽP, oddělení EIA, Krajského úřadu Královehradeckého 

kraje. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenc i základní parametry 

způsobu napln ění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrovan é povolení, bylo-

li vydáno 

Netýká se.  

f) navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany pod le jiných 

právních p ředpis ů 

Tabulka navrhovaných ochranných a bezpečnostních pásem je uvedena v části B.1.n. této zprávy. 

Omezení a ochrana podle jiných právních předpisů nevzniká. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Na soubor staveb a objektů střediska správy a údržby nejsou vznesena žádná opatření vyplývající z 

požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a) napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Navržená stavba SSÚD souvisí s výstavbou dálnice D11 úsek 1109 Trutnov – státní hranice, na kterou 

bude následně napojena. Pro potřeby stavby SSUD nebude pravděpodobně nutné zřídit samostatné přípojky 

elektrické energie a vody. O případné určení napojovacích bodů v případě potřeby požádá dodavatel stavby 

příslušné správce v návaznosti na přípravu umístění zařízení staveniště a případných pracovních míst. 

b) ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní dřevin 

Stavba nevyvolá žádné asanace ani demolice. Stavbou dojde k okrajovému zásahu do lesních porostů; 

dále dojde i ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Toto bude provedeno před samotným započetím výstavby 
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– před zřízením zařízení staveniště. Specifikace dřevin rostoucích mimo les určených ke kácení je uvedena 

v dendrologickém průzkumu, který je samostatnou přílohou této dokumentace (F.1.1.). 

c) maximální do časné a trvalé zábory pro staveništ ě 

Podrobný záborový elaborát je samostatnou částí této projektové dokumentace – příloha F.2. Zábory jsou 

rozděleny na zábory dočasné, s délkou trvání do jednoho roku nebo nad jeden rok (zábory určené právě 

pro zařízení staveniště), a pak na trvalé zábory. V záborovém elaborátu jsou vymezena také věcná břemena. 

d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

V rámci stavby nebude nutné zřídit bezbariérové obchozí trasy. 

e) bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin 

SO 020 

Sejmutí ornice    8 855 m3 – 35 420 m2 * 0,25m 

 

SO 101 

Ohumusování tl. 0,15 m   1 449 m3 – 9 660 m2  * 0,15m 

Násyp     18 620 m3 

Výkop     38 920 m3 

 

SO 101P 

Ohumusování tl. 0,15 m   771 m3 – 5140 m2 * 0,15m 

Násyp     32 520 m3 

Výkop     10 m3 
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B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Stávající stav 

Stávající území určené pro výstavbu je svažitý pozemek, který je využíván jako pole; veškerý odtok je 

směrován jihovýchodně. 

 

Nový stav 

Navrhovaný stav území mění na zpevněné plochy s nadzemními objekty. Areál je v severozápadní části 

zaříznut do terénu a v jihovýchodní části se nachází svah. Odvodnění je navrženo pomocí kanalizační sítě, 

která odvodňuje jednotlivé ploch a budovy. Je rozděleno na odvodnění střech nadzemních objektů, 

zaolejovaných vod z komunikací i odvodnění zasolených manipulačních ploch. Dešťové vody zaolejované jsou 

vyčištěny v ORL a dále jsou napojeny do retenční nádrže a pak do recipientu. Dešťové vody ze střech jsou 

napojeny do retenční nádrže. 

Kanalizační síť je soubor stok v dimenzích DN 250 – DN 600 v minimálním sklonu 5‰. Napojení dešťových 

vod je navrženo do kapacitní odpadní dešťové stoky stavby D1109, která je pak zaústěna do bezejmenného 

toku (IDVT 10167484), levostranný přítok Mlýnského potoka. Splašková kanalizace je přes ČOV napojena do 

Mlýnského potoka (IDVT 10185354) s Q355=3,3 l/s. 

 

Výpo čty, návrhy, posouzení  

 

Výpo čet objemu reten ční nádrže dle ČSN 75 6261 ( v souladu s TNV 75 9011 a s ČSN 75 9010 )
periodicita p=0,2 (1x za 5 let)

Fr = 1,75 ha 300 233 200 150 125 92 67 54 46 40 32 26,5 22,5

10 15 20 30 40 60 90 120 150 180 240 300 360

0 315 367 420 473 525 580 633 681 725 756 807 835 851
10 309 358 408 455 501 544 579 609 635 648 663 655 635
20 303 349 396 437 477 508 525 537 545 540 519 475 419

25,7 300 344 389 426 463 487 495 496 493 479 437 372 296
30 297 340 384 419 453 472 471 465 455 432 375 295 203

Rozměry nádrže

H= 2 m
Š= 5,5 m
L= 50 m

V= 550,0 m3

Q
o 

[ 
l.s

-1
 ]
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Rozdělení podle typu ploch a návrh dimenze potrubí 

 

Při minimálním sklonu potrubí 5‰ na vtoku do retenční nádrže profil potrubí DN 600 při Qkap=416 l/s 

vyhoví. 

Přehledná situace M 1:10 000 a situace koordinační je součástí části C této projektové dokumentace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Liberci, červenec 2020 vypracoval: Ing. Veronika Dlouhá 

Stanovení odvodňovaných ploch
F (ha) Ψ Q (l/s)

zpev. 1,984 0,8 238,1
nezp. 0,590 0,1 8,9

celkem 247,0
původní odtok 2,574 10 25,7

Typ plochy A (m2) i (l/s/ha) f Ar (m2) Qr (l/s)

Zpevněné plochy asfalt 11052,4 0,8 8841,9 137,9
Zpevněné plochy dlažba 1796,0 0,6 1077,6 16,8
Střechy 6994,6 1 6994,6 109,1
Vegetační úpravy 5900,0 0,1 590,0 9,2

Suma 25743,0 S 17504,1 273,1

Pro tuto stavbu byla pro výpočet odtoku dešťových vod použita intenzita srážek doby 

trvání deště t=15 min s periodicitou p=0,5…q = 156 l/s.ha (data dle ČHMÚ)

156


