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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

A TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 
PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 

Mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek 

 

 
 

„Oprava a rozšíření vodní nádrže ve Sloučíně “ 

 

 
Zadavatel:  

Zastoupený:                                           

Obec Novosedly 
Novosedly 6, 387 16 Novosedly 
Jiřím Janusem, starostou obce 
 

IČ: 00251623 

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu 

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce 

tel. Kontakt +420 602 140 241 

mail adresa obec@novosedly.info 

 

 
 
 
 
Kontaktní osoba zadavatele v řízení: 
Sídlo: 
Korespondenční adresa: 

 
 
 
 
Universal Solutions s.r.o., Gabriela Vaciková 
Francouzská 404, 397 01 Písek 
Pražská 286, 397 01 Písek 
Tel: 777/28 25 22, email: universalsolutions@email.cz  
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Tento projekt je spolufinancován z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR a rozpočtu obce Novosedly. 

Informace o předmětu zakázky  
PŘEDMĚT PLNĚNÍ  
Cílem projektu je rekonstrukce a rozšíření vodní plochy v podobě vodní nádrže, která bude především zastávat funkci 
vodohospodářskou a protipožární. 
 
Bližší specifikace stavby jsou uvedeny ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, které jsou přílohou této zadávací 
dokumentace. 
  
Přílohy výzvy:    
číslo 1. - Krycí list nabídky  
číslo 2. - Výkaz výměr  
číslo 3. - Projektová dokumentace  
číslo 4. - Návrh smlouvy o dílo  
číslo 5. - Čestné prohlášení vzor - základní kvalifikační předpoklady  
 
Předpokládaná celková cena díla je 1 590 941,00 Kč bez DPH  
 
VÝKAZ VÝMĚR  
Zadávací dokumentace obsahuje výkaz výměr požadovaných stavebních prací v elektronické podobě.  
 ZÁVAZNOST VÝKAZU VÝMĚR 
Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou 
dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny závazný výkaz výměr. 
Zadavatel doporučuje účastníkům ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové 
dokumentace a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě stanovené 
v této výzvě.  
 
MÍSTO PLNĚNÍ 
Katastrální území: Obec Novosedly, Sloučín p.č.14/1, 14/11, okres Strakonice, kraj Jihočeský. 
 
FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 
Spolufinancování projektu bude zajištěno z dotačních prostředků Ministerstva zemědělství ČR a rozpočtu obce 
Novosedly. 
 
2. Lhůta pro provedení díla 
Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění: 
 
Předpokládaný termín zahájení díla do 5 dnů od předání staveniště, cca 01/2020 
 
Požadovaný termín dokončení díla do 11 měsíců od předání staveniště, včetně kolaudace stavby                                     

a vyhotovení Manipulačního a provozního řádu, max. do 30.11.2020 
 
Smlouva je po podpisu platná, ale nabývá účinnosti dnem předání staveniště.  
 
PODMÍNKY PRO ZMĚNU TERMÍNU PLNĚNÍ ZAKÁZKY 
Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení díla dodržet 
(zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení apod.) a předpokládaný termín zahájení díla se zpozdí o více jak 
15 dnů, je účastník, s nímž bude uzavřena smlouva, oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený 
termín dokončení díla bude upraven o dobu shodnou s dobou, po kterou nebylo možné dílo zahájit.  
 
3. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny  
NABÍDKOVÁ CENA 
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení díla včetně daně z přidané 
hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci díla, včetně všech nákladů 
souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na zařízení staveniště, předpokládaná rizika spojená s umístěním, 
provozem objednatele, kurzové vlivy, obecný vývoj cen apod. 
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PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
Nabídková cena za provedení díla bude zpracována podle věcného členění obsaženého ve výkazu výměr a bude 
následně uvedena v Krycím listu v členění: cena bez DPH, DPH, cena s DPH. Stejně tak bude uvedena v návrhu 
Smlouvy o dílo. 
 
POLOŽKOVÉ ROZPOČTY – VÝKAZ VÝMĚR 
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá výkaz výměr požadovaných prací a konstrukcí v elektronické 
podobě. Účastník je povinen prokázat cenu díla předložením položkových rozpočtů (oceněného výkazu výměr). 
Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu provádění díla. Položkové 
rozpočty musí být součástí nabídky účastníka. 
Prokáže-li se v budoucnu, že položkové rozpočty neobsahují všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má 
se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových 
rozpočtů. 
 
SLEVA Z CENY  
Pokud účastník hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých 
položek v položkových rozpočtech. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou stavbu) není 
přípustná. 
 
4. Platební podmínky 
Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Zadavatel uhradí zhotoviteli fakturu průběžně na základě daňových 
dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, nebo dle etap realizace, po dohodě 
smluvních stran. Součástí této faktury bude soupis dílčích prací provedených v souvislosti s předmětem plnění. 
V případě, že faktura bude obsahovat všechny zákonné náležitosti a bude bez výhrad odsouhlasena, provede zadavatel 
její úhradu. 
Pro splatnost faktury se sjednává lhůta 30 dnů ode dne průkazného doručení objednateli. 
 
5.  Obchodní podmínky 
PODMÍNKY PŘEKROČENÍ NABÍDKOVÉ CENY 
Cena prací bude pevná po celou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla 
v rozsahu daném projektovou dokumentací a výkazem výměr, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících 
dodržení předepsané kvality a parametrů díla a zajištěním dalších dokladů, předpisů apod., které zhotovitel zajistí pro 
úspěšný průběh přejímacího řízení. V ceně jsou zahrnuty i případné poplatky za cla, licence, využití patentů, know-
how apod. 
Veškeré cenové údaje jsou uvažovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. 
Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustné. Tato cena bude 
překročitelná pouze na základě dohody obou smluvních stran, a to z důvodů, vyplývajících ze změny obecně platných 
právních předpisů s dopadem na výši nabídkové ceny a případných rozdílů výměr zjištěných na místě realizace díla a 
v projektu. 
Překročení nabídkové ceny je možné jen na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele. 
 
6. Kvalifikace a kvalifikační předpoklady 
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST 
Zadavatel požaduje, aby dodavatelé splnili základní způsobilost čestným prohlášením, viz příloha č. 5 
 
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST 
Splnění profesní kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží:  
- kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný 

právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, 
ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 

- kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 
veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 
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Pojištění: Účastník předloží do nabídky kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně nabídkové ceny díla 
včetně DPH. 
 
7. Obsah a forma nabídky 
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a bude podepsána osobou oprávněnou za účastníka jednat 
a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc 
musí být součástí nabídky. Nabídka se předkládá v jednom originále (v tištěné verzi) a v jedné kopii (na CD). 
Nabídka účastníka musí být podána v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena 
adresa, na níž je možné nabídku a dokumentaci účastníka v případech stanovených zákonem vrátit. Uzavření obálky 
bude přelepené a opatřené razítkem účastníka a podpisem oprávněné osoby. 
 
 ZABEZPEČENÍ NABÍDKY 
Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno 
žádný list volně vyjmout.  
 
ČLENĚNÍ NABÍDKY, OBSAH 
Nabídka musí obsahovat: 
1)  Identifikace účastníka (jméno, sídlo, kontaktní adresa, IČ, DIČ, tel., fax., statutární zástupce(ci), bankovní spojení, 
osoba zodpovědná za zpracování nabídky). 
2) Vyplněný formulář "KRYCÍ LIST" opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) účastníka v souladu se 
způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu 
podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky), celková 
nabídková cena na projektovou dokumentaci bude stanovena na základě ocenění jednotlivých položek a uvedena v Kč, 
následujícím způsobem: 
  - cena bez DPH,   - samostatně uvedené DPH ,                - cena včetně DPH 

       3) Položkové rozpočty – oceněný výkaz výměr 
4) Návrh smlouvy - návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou za účastníka jednat a podepisovat v souladu 
se      způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku, popřípadě zmocněncem účastníka a opatřen otiskem 
razítka.  
5) Doklady prokazující základní kvalifikační předpoklady 
6) Doklady prokazující profesní kvalifikační předpoklady 
7) Kopie pojistné smlouvy 
Všechny formuláře uvedené v nabídce musí být řádně vyplněny. 
 
8. Prohlídka místa plnění 
DOBA A MÍSTO PROHLÍDKY 
Prohlídka místa plnění není organizovaná. Místo budoucí stavby je volně přístupné. 
ÚČEL PROHLÍDKY 
Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení účastníků se stávajícím místem budoucího plnění a 
s jeho technickými a provozními parametry.   
 
ZPŮSOB VYJASNĚNÍ PŘÍPADNÝCH DOTAZŮ 
Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu zadávací 
dokumentace, je účastník oprávněn vznést tento dotaz písemně na zadavatele. Pouze písemná odpověď má závazný 
charakter. Zadavatel dotaz i odpověď na položené dotazy předá všem v té době známým účastníkům, kterým byla 
poskytnuta zadávací dokumentace. Přípustné jsou i dotazy elektronickou poštou na adresu zadavatele. 
 
9. Zadávací dokumentace 
ADRESA PRO VYŽÁDÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
Zadávací dokumentaci si zájemci mohou vyžádat na adrese: Universal Solutions s.r.o., Pražská 286, 397 01 Písek, 
email: universalsolutions@email.cz  
 
LHŮTY PRO VYŽÁDÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
Zadávací dokumentaci si zájemci mohou vyžádat ve lhůtě do 23.01.2020 do 10:00 hod., vždy po předchozí 
telefonické dohodě. Vyžádání dokumentace doručené v této lhůtě je považováno za řádné. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Novosedly.png
mailto:universalsolutions@email.cz


                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                  
„Oprava a rozšíření vodní nádrže ve Sloučíně “ 

 

 
Tento projekt je spolufinancován z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR a rozpočtu obce Novosedly. 

ÚHRADA NÁKLADŮ NA POŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
Zadávací dokumentace je k dispozici bezplatně. 
OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky.  Součástí zadávací 
dokumentace jsou: 
1) Výzva k podání nabídky a textová část zadávací dokumentace 
2) Formulář Krycí list nabídky 
3) Elektronická podoba formulářů (Krycí list, výkaz výměr, čestná prohlášení) 
 
DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 
Účastník je oprávněn požadovat od zadavatele dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být položena pouze 
v písemné formě (postačí emailem) na adresu a způsobem uvedeným v této zadávací dokumentaci. 
 
POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ 
Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci doručené ve stanovené lhůtě zadavatel poskytne 
účastníkovi nebo zájemci dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím 
lhůty pro podání nabídek. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel všem v té době 
známým účastníkům. 
 
OBCHODNÍ NÁZVY OBSAŽENÉ V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 
Pokud se v zadávací dokumentaci nebo projektové dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, 
případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného technicky a 
kvalitativně srovnatelné řešení. V části „Ostatní údaje" pak musí na tuto skutečnost účastník upozornit, popsat tu část, 
kde toto jiné řešení použil a prokázat vymezením technických parametrů řešení, které použil, že jím navržené materiály nebo 
výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší. 
 
ZMĚNA PODMÍNEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě 
žádostí účastníků o vyjasnění zadávací dokumentace nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace 
zadavatel oznámí všem v té době známým účastníkům o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci. Změna 
bude provedena písemnou formou nejpozději do 2 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 
 
10. Lhůty, adresy, další informace pro podání nabídek  
LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 23.01.2020 v 10:00 hod. 
 
ADRESA PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně na adresu zástupce zadavatele:  
Universal Solutions s.r.o., Pražská 286, 397 01 Písek. 
 
TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI A HODNOCENÍ NABÍDEK 
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 23.01.2020 v 10:00 hodin na adrese zástupce zadavatele v řízení 
Universal Solutions s.r.o., Pražská 286, 397 01 Písek. Hodnocení a posouzení nabídek bude zpracováno následně. 
 
JINÉ UPŘESŇUJÍCÍ ÚDAJE K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY 
Nabídky podané písemně, se podávají v uzavřené obálce označené „Vodní nádrž – Sloučín - Novosedly“.            
Na obálce musí být uvedena adresa účastníka, na niž je možné nabídku vrátit. Obálku zřetelně označte nápisem        
„N E O T E V Í R A T“. 
 
11. Zadávací lhůta 
Zadávací lhůta je lhůta, po kterou je účastník svou nabídkou vázán a činí 200 dní od data podání nabídky - s ohledem na 
vyhodnocení finanční podpory poskytovatelem dotace. 
 
12.  Kritéria pro zadání veřejné zakázky 
Základním hodnotícím kritériem je výše nejnižší nabídkové ceny bez DPH. 
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13.  Způsob hodnocení nabídek 
Způsob hodnocení nabídek je stanoven, tak že jediným kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. 
Nabídková cena se hodnotí tak, že nejnižší nabídková cena je cena nejvýhodnější. 
 
14.  Zrušení zadávacího řízení 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení do uzavření smlouvy. Po uzavření smlouvy si zadavatel vyhrazuje právo 
zrušit uzavřenou smlouvu o dílo se zhotovitelem v případě, že nebude úspěšný v žádosti o přidělení finančních prostředků 
z dotačních titulů, nebo bude úspěšný jen z části a jeho vlastní prostředky nebudou dostačovat na realizaci celého předmětu 
plnění. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká zájemcům ani účastníkům vůči zadavateli jakýkoliv právní nárok. 
 
15. Variantní řešení 
Variantní řešení zadavatel v rámci podání nabídky nepřipouští. 
 
16. Práva zadavatele 
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a právo na změnu, doplnění či upřesnění 
podmínek výzvy a zadání pouze části nabídky. 
Účastníci obdrží o výsledku veřejné zakázky písemné vyrozumění. 
 
Realizace akce je podmíněna úspěšným získáním dotace z MZe ČR. 
 
Novosedly, dne 07.01.2020 

                                
 
 
 
 
         ………………………………………. 
                                                                                                                                                     Jiří Janus, starosta obce   
                                                                                                                   Gabriela Vaciková, Universal Solutions s.r.o. 

                              v zastoupení zadavatele 
 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Novosedly.png
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A.      PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 
 

A.1      Identifikační údaje 
 

A.1.1   Údaje o stavbě 
 
a)  Název stavby:                  Oprava a rozšíření vodní nádrže ve Sloučíně 
 
b)  Místo stavby:                    Obec Novosedly, místní část Sloučín, k.ú. Sloučín  
                                               p.č. 14/11 a 14/1  
                                                                                                                                             
c)  Předmět dokumentace:    Společná dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a  
                                              stavebního povolení 
 

A.1.2   Údaje o žadateli 
 

a)  Organizace, sídlo:     
                
Obec NOVOSEDLY, Novosedly č.p. 6, 387 16 Novosedly, IČO: 00251623 
 

A.1.3   Údaje o zpracovateli dokumentace 
 

a)     hlavní projektant:   
Vlastimil Šilhan, IČ: 01608461, Chrást 4, 387 73 Pivkovice, ČKAIT 0102264 
 
b)     kreslil: 
Vlastimil Šilhan, IČ: 01608461, Chrást 4, 387 73 Pivkovice, ČKAIT 0102264 
 

 

A.2       Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
 

Investice nebude členěna na stavební objekty: 
 

 

A.3       Seznam vstupních podkladů 
 

• aktuální územní plán obce Novosedly 
• mapové podklady:   1:1 000 – 1: 50 000 
• geodetické zaměření území (Geoplan Prachatice, s.r.o., Ing. Petr Neužil) 
• požadavky a kontrolní pochůzka s investorem stavby 
• stanoviska majitelů sousedících pozemků 
• podklady od správců jednotlivých vedení 

 
 
 
 
 
 
 
V Chrástu   V  / 2019                                                                         Vlastimil Šilhan 
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B.      SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

B.1        Popis území stavby 
 

     a)   charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
 
Malá vodní nádrž se nachází v údolní nivě Sloučínského potoka, na východním okraji 
intravilánu osady Sloučín. Okolní území vesnice je charakterizované klidem, malebností a 
zdravým životním prostředím. Nádrž je v majetku obce Novosedly a nachází se na 
pozemcích kat. č. 14/11 a 14/1 v k.ú. Sloučín. Na zájmové území je vypracována a 
schválena platná územně plánovací dokumentace. Okolo nádrže se nachází polnosti, louky, 
silnice a vesnická zástavba.  Nádrž je napájena obtočným způsobem ze Sloučínského 
potoka. Voda z nádrže odtéká za normálních okolností požerákem a za zvýšených přítoků i 
průlehem ve východním okraji hráze. Z hlediska územního systému ekologické stability 
(ÚSES) se dotčené území nachází v lokálním biokoridoru. Neleží ve zvláště chráněném, ani 
záplavovém území.  
Oprava nádrže a rozšíření nádrže výrazně oživí své okolí. Na zájmové území je vypracována 
a schválena platná územně plánovací dokumentace, se kterou je projekt v souladu.  
 
     b)   údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 
 
Na stavbu rozšíření vodní nádrže bude vydáno územní rozhodnutí. 
 
     c)   údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 
 
Navržená stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a s cíli územního 
plánování.  
 
     d)   informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 
 
Na tuto stavbu nebyly vydány žádné rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území. 
 
     e)     informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
 
    f)   výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
 
na tomto pozemku byly v průběhu přípravy a realizace projektové dokumentace provedeny 
některé základní a potřebné průzkumy. Jedná se o společnou rekognoskaci terénu se 
zástupci investora a podrobné geodetické zaměření. V dané lokalitě ve vazbě na minulý 
způsob využívání pozemku nebyl proveden žádný stavebně historický průzkum. 
Inženýrskogeologický průzkum pozemku nebyl proveden.    
 
     g)    ochrana území podle jiných právních předpisů 
 
Území není součástí žádného biocentra, je však součástí lokálního biokoridoru ID 00251810, 
území není chráněno podle jiných právních předpisů.  
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     h)   poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
Investice se nenachází v některém z rizikových území vyjmenovaných vyhláškou  499/2006 
Sb., ani se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
     i)   vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
 
Od stavby se neočekává, že by negativním způsobem ovlivnila okolní pozemky. 
Realizací opravy a rozšíření nádrže dojde k ovlivnění režimu povrchových vod. Vytvořený 
retenční prostor bude vést ke zpomalení odtoku extrémních srážek z přilehlých pozemků a 
významně přispívat k zadržování vody v krajině. 
Po dokončení stavby a opětovném napuštění nádrže bude v bezprostředním okolí opět 
zvýšena hladina podzemní vody. Ta se v nejbližším okolí zátopy bude blížit hladině vody v 
nádrži. 
 
     j)     požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Bude vybourán a vyměněn stávající požerák odtokové potrubí od něj, jiné demolice se 
nepředpokládají. V rámci stavby nebudou káceny žádné vzrostlé stromy.    
 
     k)     požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
 
Oprava nádrže si nevyžádá zábory pozemků vedených PUPFL, vyžádá si zábor pozemku 
vedeného jako ZPF: 
 
Katastrální území: Sloučín 
 
Parcelní číslo: 14/1 
Druh pozemku: trvalý travní porost 
V majetku investora 
Dočasný zábor:  1.660 m2 
Trvalý zábor:         727 m2 
 
Zábory se dotýkají pouze bonity č. V, bonita č. II nebude dotčena (viz. situace C.3 
Koordinační situační výkres)  
 
     l)     územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě  
 
Stavbě charakteru malé vodní nádrže bude postačovat přístup od blízké asfaltové 
komunikace III. třídy č. 1723. Záměr nevyžaduje napojení na jinou infrastrukturu, rovněž 
bezbariérové řešení zde není potřeba řešit. 
 
Stavba se nenachází v ochranném pásmu inženýrských sítí, nachází se však na okraji 
ochranného pásma komunikace III. třídy č. 1723 ve správě SÚS JČK.  
 
     m)     věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice   
 
Výstavba nádrže nemá žádné časové vazby, ani jiné podmiňující, vyvolané, ani související 
investice. 
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     n)       seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 
provádí 
 
Pozemky pro výstavbu: 
 
Katastrální území: Sloučín 
 
Parcelní číslo: 14/11 
Druh pozemku: vodní plocha 
Způsob využití: zamokřená plocha 
V majetku investora 
 
Parcelní číslo: 14/1 
Druh pozemku: trvalý travní porost 
V majetku investora 
 
 
 o)       seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
 
Na stavbě charakteru malé vodní nádrže se nezřizuje ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
 
 
B.2        Celkový popis stavby 
 

B.2.1     Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci a rozšíření vodní plochy v podobě vodní nádrže, 
která bude především zastávat funkci vodohospodářskou a protipožární.  
Nádrž bude sloužit k zadržování vody v krajině a jako zásobárna požární vody pro své okolí. 
Realizací dojde k minimalizování přímého odtoku vody z povodí např. při povodních nebo při 
odtoku vody ze sněhu. 
 
a)   nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí 
 
Jedná se o změnu dokončené stavby.  
 
Hráz je zemní sypaná homogenního charakteru se sklonem návodní strany cca 1:0,5 – 1,0 a 
je opevněna kamennou rovnaninou, která v místě výpustného zařízení přechází v zídku. 
Vzdušná strana má sklon 1:1 až 1:2,5 a je spolu s korunou hráze (šířka 1,7 – 2,8 metru) 
porostlá trávou. Hráz se vizuálně jeví, že je v relativně dobrém stavu. Svahy zdrže na 
jihovýchodní straně jsou ve sklonech cca 1:1 až 1:2 a jsou rovněž porostlé trávou. Na hrázi i 
těchto svazích se nacházejí vzrostlé stromy. Jihozápadní strana zdrže má charakter 
litorálního pásma a je zarostlá vodomilnou trávou  
Nátok do nádrže tvoří otevřené koryto oddělující se od Sloučínského potoka, je však bez 
možnosti regulace. Odtok probíhá při běžných průtocích betonovým požerákem, od kterého 
vede kanál obdélníkového průřezu ze skládaného kamene. Tento kanál ústí při patě hráze 
do otevřeného koryta, které se napojuje zpět do Sloučínského potoka. Voda při zvýšených 
průtocích odtéká průlehem na východním okraji hráze, od kterého vede otevřené koryto 
napojující se na koryto vedoucí od požeráku.  
Nádrž celkově není v dobrém stavu a vyžaduje kompletní rekonstrukci včetně výstavby 
výpustného zařízení. Zároveň s rekonstrukcí dojde k rozšíření nádrže v oblasti litorálního 
pásma na západě zdrže. 
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b)   účel užívání stavby 
 
Vodohospodářský účel stavby - retence povrchových vod v krajině 
                                                 - ozdravění životního prostředí, estetika krajiny a obce 
                                                 - zvýšení zásob užitkové vody 
                                                 - zdroj požární vody 
                                                 - ochrana před povodní 
 
 
c)   trvalá nebo dočasná stavba 
 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d)   informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
 
Na stavbu nebyly vydány žádné výjimky z technických požadavků na stavby. Provoz zařízení 
neklade žádné požadavky na bezbariérové užívání. 
 
e)   informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
 
f)   ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
 
Stavba není chráněna dle jiných právních předpisů. 
 
g)   navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
 
Navrhované kapacity stavby: 
 
Přehled hlavních parametrů:  
Typ nádrže, přítok Obtočná, napájení vodou ze Sloučínského 

potoka ID 10267463 
Hladina normální vody: Hn   417,60 m n. m. 
Objem při Hn 569 m3 

Plocha při Hn 870 m2 

Hladina maximální vody: Hmax   418 m n. m. 
Objem při Hmax 941 m3 

Plocha při Hmax 992 m2 

Maximální hloubka vody při Hn 1,27 m 
 
 
h)   základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 
budov apod. 
 
Pro rekonstrukci vodní nádrže bude použito kamenivo dovezené z kamenolomu a beton 
dovezený z betonárny. Přebytečná zemina a sediment budou odvezeny na řízenou skládku. 
Betonový požerák bude odvezen k recyklaci. Podrobný výčet materiálů je uveden 
v položkovém rozpočtu. Dešťová voda z okolních ploch bude v nádrži akumulována. 
 
i)   základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
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Stavba nebude etapizována a bude provedena v řádu cca dvou měsíců. 
 
j)   orientační náklady stavby 
 
2.500.000,- Kč 
 
B.2.2     Celkové urbanistické a architektonické řešení  
 
Pro hodnocení návrhu a úrovně řešení z hlediska urbanistického jsou rozhodující tyto 
podmínky: 
- provozní funkce objektů 
- konstrukční řešení dané podmínkami pro realizaci 
 
Jedná se o vodohospodářskou stavbu bez nadzemních objektů. Nádrž je historicky 
zakomponována do okolní zástavby a terénu - zvláštní požadavky na architektonické řešení 
nejsou. Opravou stavby dojde ke zvýšení estetické a přírodní hodnoty území. Z hlediska 
krajinného rázu bude stavba znamenat vytvoření význačného a cenného rysu, který bude 
zlepšovat celkový charakter krajiny. Stavba bude mít pozitivní vliv na krajinný ráz. 
 
 
B.2.3     Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Není řešeno. 
 
B.2.4     Bezbariérové užívání stavby 
 
Provoz zařízení neklade žádné požadavky na bezbariérové užívání. 
 
B.2.5    Bezpečnost při užívání stavby      

 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhována zvláštní opatření. 
 
B.2.6     Základní charakteristika objektů 
 
Navrhovaná investice je průběžně koordinována s pracovníky investora. Tato investice je 
navrhována v souladu s normativy a regulativy využívanými u obdobných lokalit, podobných 
svým  celkovým charakterem, podobných i širšími vztahy. Realizací opravy nádrže budou 
vytvořeny podmínky na zvýšení estetických a ekologických kvalit zájmového území.    
 
Popis současného stavu: 
 
Hráz je zemní sypaná homogenního charakteru se sklonem návodní strany cca 1:0,5 – 1,0 a 
je opevněna kamennou rovnaninou, která v místě výpustného zařízení přechází v zídku. 
Vzdušná strana má sklon 1:1 až 1:2,5 a je spolu s korunou hráze (šířka 1,7 – 2,8 metru) 
porostlá trávou. Hráz se vizuálně jeví, že je v relativně dobrém stavu. Svahy zdrže na 
jihovýchodní straně jsou ve sklonech cca 1:1 až 1:2 a jsou rovněž porostlé trávou. Na hrázi i 
těchto svazích se nacházejí vzrostlé stromy. Jihozápadní strana zdrže má charakter 
litorálního pásma a je zarostlá vodomilnou trávou  
Nátok do nádrže tvoří otevřené koryto oddělující se od Sloučínského potoka, je však bez 
možnosti regulace. Odtok probíhá při běžných průtocích betonovým požerákem, od kterého 
vede kanál obdélníkového průřezu ze skládaného kamene. Tento kanál ústí při patě hráze 
do otevřeného koryta, které se napojuje zpět do Sloučínského potoka. Voda při zvýšených 
průtocích odtéká průlehem na východním okraji hráze, od kterého vede otevřené koryto 
napojující se na koryto vedoucí od požeráku.  
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Popis stavebních prací: 
 
Největší hloubka nádrže u výpusti bude činit při provozní hladině 1,27 m. Po vypuštění 
nádrže bude následovat odbahnění a hrubé odkopávky ve zdrži. Provede se překop hráze a 
uloží se nové odtokové potrubí, na které bude nasazen nový prefabrikovaný požerák o 
rozměru 600 x 600 mm uložený na betonový základ. Poté proběhne výstavba nových stěn 
návodní strany hráze, která bude vystavěna stěna z lomového kamene na maltu cementovou 
se sklonem návodní strany 1:0,3 a šířkou hlavy 600 mm.  
V průběhu výstavby stěn bude provedena výstavba nového betonového rozdělovacího 
objektu na nátoku. Po ukončení zednických prací bude dno vysvahováno dle příčných 
profilů. Zároveň budou upraveny sklony svahů v jihovýchodní straně zdrže, které budou nově 
opevněny pohozem. Na jihozápadní straně dojde k rozšíření litorálního pásma.  
Vyústění potrubí od požeráku bude obloženo kamenem na maltu cementovou a prostor 
koryta pod ním bude zpevněn záhozem z lomového kamene. Bezpečnostní přeliv bude tvořit 
průleh v hrázi o šířce přelivné hrany 1,5 metru. Odtokové koryto od něj bude zpevněno 
záhozem z lomového kamene. Nakonec bude dorovnána hráz a okolí nádrže humózní 
zeminou s osetím trávou.  
Bude dbáno na to, aby stavebními pracemi nedošlo k poškození vzrostlých dřevin a jejich 
kořenových systémů. Kmeny vzrostlých stromů budou ochráněny bedněním. 
 
Nádrž je stavebně řešena dle ČSN 752410 – Malé vodní nádrže. Tato je obtočná vůči 
vodoteči, vody odebírá ze Sloučínského potoka ID 10267463 ve správě Lesy ČZ s.p.  
Koncepce nádrže i její primární protipožární funkce zůstává nezměněna.  
 
V závislosti na rozsahu stavebních prací a investičních možnostech investora je zřejmé, že 
bude výstavba investice za předpokladu finančních prostředků realizována v relativně 
krátkém časovém úseku. 
 
Navrhovaný opravovaný rybník - nádrž bude využívána k extenzivnímu chovu ryb (I. 
Kategorie dle MZE), který nebude provozován za účelem podnikání.  
 
Vodohospodářský účel stavby - retence povrchových vod v krajině 
                                                 - ozdravění životního prostředí, estetika krajiny a obce 
                                                 - zvýšení zásob užitkové vody 
                                                 - zdroj požární vody 
                                                 - ochrana před povodní 
 
B.2.7    Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
 

Nátok vody do nádrže bude probíhat přirozeně, tj. korytem odděleným od Sloučínského 
potoka. V tomto místě bude nově vybudován rozdělovací objekt, s jehož pomocí půjde 
regulovat množství vod natékajících do nádrže. Voda bude z nádrže odtékat potrubím od 
požeráku dále zpět do Sloučínského potoka. V případě vyšších průtoků tyto vody odtečou 
bezpečnostním přelivem opět do Sloučínského potoka.  
 
B.2.8     Zásady požárně bezpečnostního řešení  
 

není řešeno v závislosti na druhu investice. Protože se jedná o vodohospodářské dílo bez 
hořlavých konstrukcí, není požární vyhodnocení nutné. Možnost požáru vzniká pouze 
u strojního parku. Pro jednotlivé stroje platí individuální požární předpisy. Místními 
komunikacemi je zajištěna přístupová komunikace pro požární techniku. 
 
B.2.9     Úspora energie a tepelná ochrana  

 

Není řešeno v závislosti na druhu investice. 
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B.2.10   Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
 

Řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) 
není v projektu řešeno.  
V průběhu výstavby dojde k lokálnímu zhoršení prostředí v místě opravy nádrže. Půjde však 
o krátkodobé zhoršení a dotčené území bude po ukončení prací uvedeno do původního 
stavu. 
Po dokončení záměru nebude mít stavba negativní vliv na okolí. 
 
B.2.11    Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a)   ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 
Není řešeno v závislosti na druhu investice. 
 
b)   ochrana před bludnými proudy 
 
Není řešeno v závislosti na druhu investice. 
 
c)   ochrana před technickou seizmicitou 
 
Není řešeno v závislosti na druhu investice. 
 
d)   ochrana před hlukem 
 
Není řešeno v závislosti na druhu investice. 
 
e)   protipovodňová opatření 
 
Vodní nádrž se svým retenčním prostorem napomáhá při transformaci povodňové vlny a 
zpomaluje odtok vody dále do povodí. 
 
f)   ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Není řešeno v závislosti na druhu investice. 
 
 
B.3        Připojení na technickou infrastrukturu  
 
Není řešeno. Bez požadavků na připojení na technickou infrastrukturu.  
 
B.4       Dopravní řešení 
 
Nádrž se nachází na okraji zastavěné části vesnice Sloučín. Místo je dobře dopravně 
dostupné od asfaltové komunikace III. třídy č. 1723, v jejíž blízkosti se nádrž nachází. Tímto 
způsobem bude řešen i příjezd na staveniště. V době realizace záměru vzroste využívání 
komunikace z důvodu přepravy osob a pohybu mechanizace na staveniště. Po uvedení do 
provozu nebude stavba klást žádné požadavky na dopravní řešení.  
Doprava v klidu není řešena. 
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B.5        Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
Tento projekt neřeší kácení vzrostlých dřevin. Vyčištění prostoru staveniště od náletových 
dřevin a křoví provede investor v předstihu před zahájením stavby, kácení tedy není součástí 
této dokumentace. Při provádění demoličních a stavebních prací je třeba dbát zvýšené 
opatrnosti, aby nedošlo k poškození kmenů a kořenů vzrostlých stromů. Kmeny vzrostlých 
stromů budou ochráněny bedněním. 
Koruna hráze a lokální místa vzdušné strany hráze budou dorovnány humózní zeminou a 
osety travním semenem. Výsadba nových dřevin se nepředpokládá. K osetí budou použity 
místně původní druhy trav. Po výsevu bude plocha zaválena a prováděna pravidelná zálivka.  
Po ukončení prací bude stav přilehlého okolí navrácen do původního stavu. 
 
 
B.6         Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
 
a)    vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
b)    vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
 
Realizace opravy a rozšíření nádrže se dotkne životního prostředí, a to v kladném slova 
smyslu. V přilehlém okolí bude pozitivně ovlivněn hydrologický režim. Vytvořený akumulační 
prostor bude významně přispívat ke zpomalení odtoku extrémních srážek z přilehlých 
pozemků, což ve výsledku bude minimalizovat množství přímého odtoku vody z povodí. 
Zhoršení ovzduší a hluku lze v minimální míře očekávat v období výstavby. Půjde ale pouze 
o lokální a krátkodobé zhoršení, které nebude mít dopad na životní prostředí. Po uvedení 
záměru do provozu se vliv nepředpokládá. 
V důsledku realizace záměru budou na stavbě vznikat odpady související s provozem 
stavby. Se všemi odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech. Vycházet se bude z hlavních cílů odpadového hospodářství, které především řeší 
šetrnost k životnímu prostředí a opětovné využití materiálu. Vzniklé odpady budou tříděny dle 
katalogu odpadů a dle jejich druhu s nimi bude nakládáno. Na stavbě nebudou vznikat 
nebezpečné odpady. Stavba nebude mít negativní vliv na půdu.   
 
c)    vliv na soustavu chráněných území dle Natura 2000 
  
Záměr nebude mít vliv na soustavu Natura 2000, v blízkém okolí se žádný prvek nenachází. 
 
d)    způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 
 
Záměr nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
e)    v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 
povolení, bylo-li vydáno 
 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
f)    navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
 
Na stavbě typu malé vodní nádrže se nezřizuje žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo 
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B.7        Ochrana obyvatelstva PD 
 
Není řešeno. 
 

B.8        Organizace výstavby  
 
a)    potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  
 
Potřeby a spotřeby médií a hmot jsou otázkou vycházející z projektové dokumentace. 
Zajištění dodávek veškerých hmot je věcí budoucího zhotovitele. Potřebný materiál bude 
navážen průběžně bez nároků na skladování a úložné prostory. 
 
b)    odvodnění staveniště  
 
Není řešeno. 
 
c)    napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
 
V blízkosti vodní nádrže vede asfaltová komunikace III. třídy č. 1723.  
 
d)    vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
  
V době výstavby bude okolí stavby zatíženo zvýšenou prašností a hlučností plynoucí 
z nutnosti dodržet správný technologický postup výstavby a odvážení materiálu ze 
staveniště. 
 
e)    ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
  
Okolí staveniště bude ochráněno dle platných hygienických vyhlášek a předpisů o provádění 
stavby. Staveniště bude zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob. Asanace a demolice se 
v rámci této stavby budou provádět pouze v rámci odstranění stávajícího výpustného 
zařízení a zídky na návodní straně hráze. Vyčištění prostoru staveniště od náletových dřevin 
a křoví provede investor v předstihu před zahájením stavby, kácení tedy není součástí této 
dokumentace. 
 
f)    maximální zábory pro staveniště  
 
Dočasný zábor:  2.974 m2 
Trvalý zábor:      2.041 m2 
 
Katastrální území: Sloučín 
 
Parcelní číslo: 14/11 
Druh pozemku: vodní plocha 
Způsob využití: zamokřená plocha 
V majetku investora 
Dočasný zábor:  1.314 m2 
Trvalý zábor:      1.314 m2 
 
Parcelní číslo: 14/1 
Druh pozemku: trvalý travní porost 
V majetku investora 
Dočasný zábor:  1.660 m2 
Trvalý zábor:         727 m2 
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g)    požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
               
h)    maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
 
Návrh na nakládání s jednotlivými druhy odpadů 
 

Druh odpadu 
Číslo 
odpadu Způsob využití/likvidace 

Kategorie 
odpadu Množství 

Zemina a kameny 
(včetně sedimentu) 170504 Řízená skládka O  ……….. m3 

Beton 170101 Recyklace O  …………. t 

 
 
V případě výskytu nebezpečných odpadů: 
S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a 
místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na 
tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14. 
Přeprava nebezpečných odpadů nepodléhá souhlasu. 
V případě, že nemá uvedený souhlas, musí nakládání s nebezpečným odpadem zajistit 
oprávněnou osobou. Např.: 
 
ASTON - služby v ekologi, s.r.o. 
Provozovna Samoty 2553,  
397 01  Písek 
Tel.  +420 603 180 476 
 
Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo 
odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení 
do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3. Za dopravu odpadů 
odpovídá dopravce.23) Na každou oprávněnou osobu, která převezme do svého vlastnictví 
odpady od původce, přecházejí povinnosti původce podle odstavce 1, s výjimkou písmen i) a 
j). 
Při výběrovém řízení, případně před uzavřením smlouvy o dílo na provedení příslušných 
stavebních prací je nutné požadovat doklady o způsobu nakládání s odpady (kopie smlouvy) 
vybraným uchazečem. 
 
i)    bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zeminy  
 
Bilance zemních prací je patrná z položkového rozpočtu. Přebytečná zemina a sediment 
budou odvezeny na řízenou skládku.  
  
j)    ochrana životního prostředí při stavbě 
 
Při provádění stavebních prací bude v maximální možné míře dbáno, aby nedošlo 
k poškození okolních vzrostlých dřevin a nedošlo ke zhoršení jakosti povrchových vod. 
 
k)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora BOZP 
  
Během stavby musí být dodrženy předpisy pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při 
provádění stavebních prací. Dále musí být dodrženy předepsané technologie a respektovány 
všeobecné a zvláštní dodací podmínky. 
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Pracovníci musí být proškoleni o zásadách bezpečnosti práce, dodržování pravidel o práci 
se stroji a používání příslušných ochranných pomůcek. 
Musí být zabráněno vstupu neoprávněných osob na stavbu. Stavba musí být řádně 
označena a v zastavěném území za snížené viditelnosti osvětlena. Dodavatel je především 
povinen zabezpečit všechny výkopy proti pádu osob, chránit zdroje el. energie proti dotyku 
nepovolaných osob, zajistit denní úklid znečištěných komunikací a zajistit na nich bezpečný 
průchod a průjezd. Je povinen dodržet platné předpisy o kultuře stavby. 
Pro obyvatele domů na přilehlých pozemcích musí být zajištěn bezpečný přístup. 
Zvláštní pozornost musí být věnována vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a 
následné práci v jejich blízkosti, k tomu je nutné vyžádat si odborný dohled správce dotčené 
sítě a dbát jeho pokynů při odkrývání vedení nebo potrubí 
Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat následující předpisy 
ve znění pozdějších předpisů a novel : 
Zákon číslo 309/2006 Sbírky a nařízení vlády číslo 591/2006 Sbírky, které nahrazují 
vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., dále zákoník práce – zákon č. 
262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
V rámci této akce není potřeba zajišťovat koordinátora BOZP, pokud nebude mít generální 
dodavatel subdodavatele. Pokud ano, bude koordinátora potřeba. 
 
l)    úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
  
Vzhledem k charakteru stavby není tento bod řešen 
 
m)    zásady pro dopravní inženýrská opatření  
 
Budou stanoveny dle požadavků správců přilehlých komunikací 
 
n)   stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
  
Při zakládání požeráku a stěn zdrže a při překopu hráze bude přítomen geotechnik. Bude 
provádět kontroly základových spár a činit návrhy opatření vedoucích k provedení prací dle 
místních podmínek, o čemž bude provádět zápisy do stavebního deníku. Tyto zápisy budou 
zhotovitelem stavby doloženy stavebnímu úřadu při kolaudaci díla. Zejména musí stanovit 
přesný postup prací při zásypu rýhy v hrázi.  
Plán kontrolních prohlídek stavby bude následující: 
 
1. Před zahájením prací po vytyčení obvodu staveniště 
2. Po dokončení prací před napuštěním nádrže 
 
o)    postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  
 
Podrobný postup výstavby je zřejmý z odst. B.2.6 - Základní technický popis stavby. Dílčích 
termínu v tomto případě netřeba 
 
B.9        Celkové vodohospodářské řešení 
 
Jedná se o vodohospodářskou stavbu, která bude sloužit zejména k zajištění požární vody v 
obci a k zadržení vody v krajině. Nádrž je svým obtočným charakterem napojena na 
Sloučínský potok (ID 10267463 ve správě LČR s.p.) a dále je dotována dešťovou vodou 
z přilehlého území. Lze předpokládat, že v současné době je hladina spodní vody v lokalitě 
přibližně koresponduje s provozní hladinou. Opravená a rozšířená vodní nádrž posílí snahu 
člověka o zadržení vody v krajině a napomůže zabránit vysychání okolního terénu.  
 
V Chrástu   V  / 2019                                                                                         Vlastimil Šilhan 
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na pozemcích investora kat.č. 14/11 a 14/1 v katastrálním území Sloučín 
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i n v e s t o r  -  s t a v e b n í k   a   p r o v o z o v a t e l 
Obec NOVOSEDLY, Novosedly č.p. 6, 387 16 Novosedly, IČO: 00251623 
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s t a v b a : 

 
OPRAVA A ROZŠÍŘENÍ VODNÍ NÁDRŽE VE SLOUČÍNĚ 
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I.        Identifikační údaje  
  
Údaje o stavbě 
 

a)  Název stavby:                  Oprava a rozšíření vodní nádrže ve Sloučíně 
 
b)  Místo stavby:                    Obec Novosedly, místní část Sloučín, k.ú. Sloučín  
                                               p.č. 14/11 a 14/1  
                                                                                                                                             
c)  Předmět dokumentace:    Společná dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a  
                                              stavebního povolení 
 

Údaje o žadateli 
 

a)  Organizace, sídlo:     
                
Obec NOVOSEDLY, Novosedly č.p. 6, 387 16 Novosedly, IČO: 00251623 
 
Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
a)     hlavní projektant:   
Vlastimil Šilhan, IČ: 01608461, Chrást 4, 387 73 Pivkovice, ČKAIT 0102264 
 
b)     kreslil: 
Vlastimil Šilhan, IČ: 01608461, Chrást 4, 387 73 Pivkovice, ČKAIT 0102264 
 
II.        Výchozí podklady 
 

• aktuální územní plán obce Novosedly 
• mapové podklady:   1:1 000 – 1: 50 000 
• geodetické zaměření území (Geoplan Prachatice, s.r.o., Ing. Petr Neužil) 
• požadavky a kontrolní pochůzka s investorem stavby 
• stanoviska majitelů sousedících pozemků 
• podklady od správců jednotlivých vedení 

 
 
III.      Hydrotechnické údaje 
 
Tok:    Nádrž je obtočná, napájená ze Sloučínského potoka (ID  
                                              10267463 – správce Lesy ČR s.p.) 
Hydrologické číslo povodí: 1 – 08 – 01 – 1330 
Charakteristika napájení: nádrž je obtočná 
Plocha spádového povodí:    0,10 km2 
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IV.      Technické údaje 
 
Přehled hlavních parametrů:  
Typ nádrže, přítok Obtočná, napájení vodou ze Sloučínského 

potoka ID 10267463 
Hladina normální vody: Hn   417,60 m n. m. 
Objem při Hn 569 m3 

Plocha při Hn 870 m2 

Hladina maximální vody: Hmax   418 m n. m. 
Objem při Hmax 941 m3 

Plocha při Hmax 992 m2 

Maximální hloubka vody při Hn 1,27 m 
 
Investiční náklady:                                     
součástí PD je položkový rozpočet. Skutečná cena investice bude stanovena výběrovým 
řízením na výběr zhotovitele díla 
 
Předpokládané zahájení stavby                III/ 2020 
Předpokládaná lhůta výstavby                  3 měsíce (v závislosti na klimatických podmínkách) 
 
 
V.       Popis současného stavu 
 
Malá vodní nádrž se nachází v údolní nivě Sloučínského potoka, na východním okraji 
intravilánu osady Sloučín. Okolní území vesnice je charakterizované klidem, malebností a 
zdravým životním prostředím. Nádrž je v majetku obce Novosedly a nachází se na 
pozemcích kat. č. 14/11 a 14/1 v k.ú. Sloučín. Na zájmové území je vypracována a 
schválena platná územně plánovací dokumentace. Okolo nádrže se nachází polnosti, louky, 
silnice a vesnická zástavba.  Nádrž je napájena obtočným způsobem ze Sloučínského 
potoka. Voda z nádrže odtéká za normálních okolností požerákem a za zvýšených přítoků i 
průlehem ve východním okraji hráze. Z hlediska územního systému ekologické stability 
(ÚSES) se dotčené území nachází v lokálním biokoridoru. Neleží ve zvláště chráněném, ani 
záplavovém území.  
Oprava nádrže výrazně oživí své okolí. Na zájmové území je vypracována a schválena 
platná územně plánovací dokumentace, se kterou je projekt v souladu.  
 
VI.       Navrhované technické řešení 
 
Hráz je zemní sypaná homogenního charakteru se sklonem návodní strany cca 1:0,5 – 1,0 a 
je opevněna kamennou rovnaninou, která v místě výpustného zařízení přechází v zídku. 
Vzdušná strana má sklon 1:1 až 1:2,5 a je spolu s korunou hráze (šířka 1,7 – 2,8 metru) 
porostlá trávou. Hráz se vizuálně jeví, že je v relativně dobrém stavu. Svahy zdrže na 
jihovýchodní straně jsou ve sklonech cca 1:1 až 1:2 a jsou rovněž porostlé trávou. Na hrázi i 
těchto svazích se nacházejí vzrostlé stromy. Jihozápadní strana zdrže má charakter 
litorálního pásma a je zarostlá vodomilnou trávou  
Nátok do nádrže tvoří otevřené koryto oddělující se od Sloučínského potoka, je však bez 
možnosti regulace. Odtok probíhá při běžných průtocích betonovým požerákem, od kterého 
vede kanál obdélníkového průřezu ze skládaného kamene. Tento kanál ústí při patě hráze 
do otevřeného koryta, které se napojuje zpět do Sloučínského potoka. Voda při zvýšených 
průtocích odtéká průlehem na východním okraji hráze, od kterého vede otevřené koryto 
napojující se na koryto vedoucí od požeráku.  
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Nádrž celkově není v dobrém stavu a vyžaduje kompletní rekonstrukci včetně výstavby 
výpustného zařízení. Zároveň s rekonstrukcí dojde k rozšíření nádrže v oblasti litorálního 
pásma na západě zdrže. 
Navrhovaná investice je průběžně koordinována s pracovníky investora. Tato investice je 
navrhována v souladu s normativy a regulativy využívanými u obdobných lokalit, podobných 
svým  celkovým charakterem, podobných i širšími vztahy. Realizací opravy nádrže budou 
vytvořeny podmínky na zvýšení estetických a ekologických kvalit zájmového území. 
 
Po vyčerpání nádrže bude následovat odbahnění, hrubé odkopávky v prostoru zdrže a 
odstranění stávajícího výpustného zařízení a odtokového kanálu od něj. Současně proběhne 
rozebrání stávajícího opevnění hráze. Na geotechnikem odsouhlasenou základovou spáru 
bude uloženo nové odtokové potrubí PP DN 300 s obetonováním betonem C20/25 XC2 v tl. 
300 od okraje potrubí. Zásyp rýhy v hrázi bude proveden pod dohledem geotechnika.  Na 
toto potrubí bude nasazen nový prefabrikovaný požerák o rozměru 600 x 600 mm, který 
bude uložen na předem vybetonovaný základ ze železobetonu C20/25 XC2 s kotvením na 
prefabrikovaný prvek. Montáž je třeba provádět až po řádném zatvrdnutí betonového 
základu. S uváděním do svislé polohy se prefabrikát zajišťuje vodícími hranoly, které 
zabraňují jeho poškození.  Beton je třeba řádně zhutnit a zaplnit i dutý prostor pod tělesem 
požeráku. Požerák je uzavřený s drážkami pro česle a dubové dluže, opatřený ocelovým 
uzamykatelným poklopem. Po odkopání základové spáry pro požerák bude na místo přizván 
geotechnik, který tuto spáru posoudí a stanoví případná opatření při založení. Na tělese 
požeráku bude umístěna vodočetná lať, na které bude viditelně vyznačena provozní a 
maximální hladina. Z důvodu těsnosti bude spára mezi požerákem a zdivem utěsněna 
bentonitovými pásky, a navíc bude požerák z rubové strany opatřen plombou ze zhutněného 
jílu.  
Po osazení požeráku proběhne výstavba nových stěn zdrže z lomového kamene na maltu 
cementovou s vyspárováním. Lícová strana bude mít sklon 1:0,3. Šířka hlavy bude 0,6 m. 
Hloubka základu bude 1,0 m. Pro zásyp za stěnou a dorovnání koruny hráze bude využita 
vhodná jílovito písčitá zemina s řádným zhutněním s následným ohumusováním a osetím 
trávou. Zásypová zemina bude odsouhlasena geotechnikem, který stanoví postup zásypu 
s ohledem na místní podmínky a použitý materiál. Humózní zeminou bude rovněž dorovnána 
vzdušná strana hráze. 
Zároveň s výstavbou stěn proběhne zvětšení zdrže západním směrem s vytvořením 
mělkovodní zóny – litorálního pásma. 
Na východní straně zdrže budou pomocí vhodné zeminy upraveny sklony svahů na hodnotu 
1:2,3. Tyto svahy budou opevněny pohozem z kameniva frakce 63/125 tl. 400 mm. Pohoz 
bude opřen do patky ze skládaného lomového kamene o rozměru 600 x 600 mm. Pohoz 
bude proveden do výšky maximální hladiny. Nad úrovní provozní hladiny bude do pohozu 
vtlačena humózní zemina a oseta trávou. Zbytek svahu bude ohumusován a oset trávou. 
Tímto způsobem bude opevněn i levobřežní svah v místě nátoku, na který navazuje těleso 
hráze. 
Bezpečnostní přeliv je vyřešen snížením hrázové zídky na východním okraji hráze. Šířka 
přelivné hrany bude 1500 mm. Na snížení ve stěně navazuje stávající odtokové koryto, které 
bude zpevněno záhozem z lomového kamene tl. 500 mm s urovnáním líce v délce 4 metry. 
Po provedení zednických prací a pohozů ve zdrži bude provedena finální úprava dna. 
Přebytečná zemina a sediment budou odvezeny na řízenou skládku a betony k recyklaci. 
Koruna hráze bude dorovnána vhodnou humózní zeminou s osetím trávou. 
Po odbahnění nádrže a výkopu základů stěn bude na místo přizván geotechnik, který 
posoudí dno a základovou spáru, případně stanoví další opatření a postup provádění prací, 
o čemž vyhotoví zápis do stavebního deníku.  
V místě, kde končí odtokové potrubí od požeráku, bude svah obložen dlažbou z lomového 
kamene na maltu cementovou tl. 400 mm. Odtokové koryto pod vyústěním potrubí bude 
v délce 2,5 metru zpevněno záhozem z lomového kamene tl. 500 mm s urovnáním líce. 
Pro možnost regulace nátoku vody do nádrže bude v místě, kde začíná nátoková strouha, 
vybudován betonový rozdělovací objekt z betonu C20/25 XC2. Množství vody, které bude 
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možno do nádrže vpustit bude dáno kapacitou potrubí DN 200. Toto potrubí bude mít v místě 
vtoku hrdlo, do kterého bude možno osadit typovou zátku a odstavit tak přítok vody do 
nádrže. Vzdutí bude vytvořeno pomocí dubového hradítka, které bude uloženo v drážce 
z ocelového pozinkovaného „U“ profilu 50 mm, který bude zabetonovaný ve fundamentu. 
Provedení objektu je patrné z příslušného detailu. 
Stavebními pracemi nesmí dojít k porušení kořenů a kmenů vzrostlých stromů. Kmeny 
stromů budou ochráněny geotextilií a dřevěným bedněním. 
 
V závislosti na rozsahu stavebních prací a investičních možnostech investora je zřejmé, že 
bude výstavba investice za předpokladu finančních prostředků realizována v relativně 
krátkém časovém úseku. 
 
Navrhovaná opravovaná nádrž bude využívána k extenzivnímu chovu ryb (I. Kategorie dle 
MZE), který nebude provozován za účelem podnikání.  
 
Veškeré základové spáry a zakládání objektů bude odsouhlasovat přivolaný 
geotechnik zápisem do stavebního deníku. 
 
Vodohospodářský účel stavby - retence povrchových vod v krajině 
                                                 - ozdravění životního prostředí, estetika krajiny a obce 
                                                 - zvýšení zásob užitkové vody 
                                                 - zdroj požární vody 
                                                 - ochrana před povodní 
 
V rámci stavby je zamýšleno provést stavební činnosti v tomto pořadí: 
 

• Vypuštění nádrže  
• Odvodnění sedimentu, jeho následná nakládka a odvoz 
• Hrubé odkopávky zdrže, demolice opevnění hráze 
• Výměna výpustného potrubí, osazení nového požeráku 
• Vyzdívání nových stěn zdrže 
• Rozšíření nádrže, provedení opevnění svahů 
• Výstavba rozdělovacího objektu 
• Provedení vyústění potrubí od požeráku a bezpečnostního přelivu 
• Finální úpravy a dokončovací práce 

 
HYDROTECHNICKÉ  VÝPOČTY 
  
1. Základní vodohospodářské údaje 
 
Přehled hlavních parametrů:  
Typ nádrže, přítok Obtočná, napájení vodou ze Sloučínského 

potoka ID 10267463 
Hladina normální vody: Hn   417,60 m n. m. 
Objem při Hn 569 m3 

Plocha při Hn 870 m2 

Hladina maximální vody: Hmax   418 m n. m. 
Objem při Hmax 941 m3 

Plocha při Hmax 992 m2 

Maximální hloubka vody při Hn 1,27 m 
 
Povrchové vody do nádrže natékají z okolního terénu a z rozdělovacího objektu. 
Množství vody natékající do nádrže je dáno kapacitou potrubí v rozdělovacím objektu 
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a plochou sekundárního spádového povodí vztaženého přímo k nádrži. Systém odtoku 
vody z nádrže je dostatečně dimenzovaný pro její bezpečný provoz i při převádění 
návrhových N-letých průtoků (Qn = Q100). 
 
 
2. Množství vod ze spádového území 
 
CELKOVÁ PLOCHA SPÁDOVÉHO POVODÍ  

     

Plocha spádového povodí Sp km2 0,0973 

   
 

 

Z toho součinitel odtoku:   

      koeficient Plocha (m2) 

Zalesněné území   0,2 0 

Zatravněná plocha, pole 0,2 0,0938 

Zpevněná plocha   0,9 0,0035 

Střechy     1 0 

     

     

Z toho redukovaná plocha SR = 0,02191 km2 

     

     

MNOŽSTVÍ VOD ZE SPÁDOVÉHO POVODÍ PŘÍTOKU: 

     

při intenzitě návrhového deště 0,016 l/s/m2  
Qp = Q100 = SR x 0,016   = 350,56 l/s 

Celkem přítok:  0,35 m3/s 
 

Maximální kapacita nátoku vody přímo z povodí je 0,35 m3/s (zde určeno jako Qn) 
 
3.   Kapacita nátokového potrubí  
 
• Potrubí PVC DN 200 – délka 1,0 m; absolutní spád 0,01 m, spád 1,0 %      
 

Q = 42,6 l/s   - beztlakově 
v =  1,49 m/s 
 

Celková maximální možná kapacita nátoku vody je 0,35 m3/s (povodí) + 0,04 m3/s 
(potrubí) = 0,39 m3/s (zde určeno jako Qn/Q100) 
 
 
 
 
4.   Kapacita výpustného zařízení  
 
• Potrubí PP DN 300 – délka 5,04 m; absolutní spád 0,12 m, spád 2,4 %      
 

Q = 221,6 l/s   - beztlakově 
v =  3,14 m/s 
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• Požerák 
 

Typ přelivu: Ponceletův obdélníkový přeliv 

vypočítaný ve vztahu:  
 

     

m - součinitel přepadu   

h - výška přepadového paprsku   

b - šířka přelivné hrany 0,37 m  

g  - tíhové zrychlení   9,81 m/s-2 

s - výška přelivu v horní vodě 1,27 m 

B - šířka přívodního koryta 15 m 
 

  

   
    

  
 

 
 
 

TABULKA 
PRŮTOKŮ    

     

m 0,646 0,511 0,466 0,443 

h (m) 0,1 0,2 0,3 0,4 

Q (m3/s) 0,033 0,075 0,125 0,184 
 
Kapacita požeráku při maximální hladině je 184 l/s. Kapacita odtokového potrubí je 222 
l/s při proudění s volnou hladinou. Kapacita odtokového potrubí je tedy větší než 
kapacita požeráku.  
 
Pro zachování minimálního zůstatkového průtoku o hodnotě alespoň 1 l/s bude 
vyklínována horní řada dluží na mezeru výšky 5 mm. 
 
5.   Posouzení stability požeráku 
 
Dle vztahů:        

hj = 1,8 * dš  (m)       

Qj = 4,3 * b * dš
3/2 (m3/s)       

         

         
hj – výška přepadového paprsku, při které dochází k pulsacím a  
rázům (m)  

Qj – přepadové množství, při které dochází k pulsacím a rázům  (m3/s)  
dš – šířka šachty ve směru osy výpustného potrubí    (m) 0,37 

b – šířka přelivu      (m) 0,37 

         

Qj = 0,358 (m3/s)       

hj = 0,666 (m)       
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K pulsacím tedy dochází při výšce přepadového paprsku 0,666 m a při 
přepadovém množství 0,358 m3/s a více. Maximální výška přepadového paprsku je 
0,40 m a tomu odpovídá průtok 0,184 m3/s. Požerák je tedy stabilní. 
 
6.   Kapacita bezpečnostního přelivu  
 
Typ přelivu: Přeliv s rovnou přelivnou hranou - pozitivní 

vypočítaný ve vztahu:   
 

      

     

     

     

     

     

     

     

     
 

      

     

     

b - skutečná délka přelivné hrany 1,50 m 

b0 - teoretická délka přelivné hrany 1,46 m 

m - součinitel přepadu     

h - výška přepadového paprsku   m  

n - počet přelivných hran 1   

g  - tíhové zrychlení  9,81 m/s-2 

Kpo - součinitel tvaru přelivné hrany 0,1   

s - výška přelivu v horní vodě 1 m 
 
TABULKA 
PRŮTOKŮ   

    

m 0,444 0,436 0,436 

h (m) 0,1 0,2 0,25 

Q (m3/s) 0,091 0,252 0,352 
 
 
Kapacita bezpečnostního přelivu: 0,35 m3/s 
 
Kapacita výpustného zařízení(požeráku): 0,18 m3/s 
 
Celková kapacita odtokových zařízení: 0,53 m3/s 
 
Nátok při  Qn (Q100): 0,39 m3/s 
 
Kapacita odtokových zařízení vyhoví bezpečnému provedení Qn (Q100). 
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• Doba vypouštění nádrže při Q =  l/s 
 

T = 569/0.075 = 7.587 s  =  2,11 h 
 
Vypouštění nádrže se bude řídit schváleným manipulačním řádem. Z důvodu 
zachování stability stěn a svahů nesmí být vypuštěno více než 30 cm vodního sloupce 
za 24 hodin.  
 
 
Použitá literatura: 
 
ČSN 75 2410 - Malé vodní nádrže    
ČSN 73 6504 - Hydraulické výpočty vodohospodářských staveb 
ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 
Hydraulika 1975 - prof. ing. Dr. C. Patočka 
Hydraulika v příkladech 1980 - ing. K. Jičínský, CSc., ing. J. Bém, CSc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Chrástu   V  / 2019                                                                           Vlastimil Šilhan 
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