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A. Průvodní zpráva 
 A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby    

Obec Psáry a k.ú. Dolní Jirčany, ulice Větrná 
Vodovodní řad „VVě“  

b) místo stavby 
  Obec Psáry,  k.ú. Dolní Jirčany Dotčené pozemky: parc.č.:   343/3,  343/27.   
c) předmět dokumentace  
Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 
 
Projektová dokumentace řeší vybudování nového vodovodního řadu v ulici Větrná včetně 
části přípojky (odbočky) k pozemku parc.č. 343/26 - část po veřejném  pozemku  
Jedná se o navržený vodovodní řad VVě“  -  dl. 52,0  m, (materiál PE100-SDR17-D90x5,1).  
Část přípojky (odbočky) na veřejném pozemku (parc.č. 343/27 bude provedena z HDPE DN 
32, délky 2,5 metru a přivedena k hranicím napojovaného pozemku parc.č. 343/26. Část 
přípojky na uvedeném napojovaném pozemku bude zprojektována a povolována samostatným 
územním souhlasem a není součástí této PD.  
 A.1.2 Údaje o žadateli 

Obec Psáry,   Pražská 137,   252 44 Psáry,    IČ: 00241580 
 
 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

  Projektant: Ing. Martin Rieger 
Sídlo:  PSČ 156 00, Praha – Zbraslav, Paškova 339 
IČO:  1648 4401 
č. ČKAIT: 0001643 (vodohospodářské stavby – ZTI+TPS) 

 A.2 Seznam vstupních podkladů 
Podklady ke zpracování projektové dokumentace byly prohlídka a zhlédnutí místa budoucí 
stavby, geodetické zaměření lokality, fotodokumentace, podklady katastrální mapy, podklady 
od investora a majitelů přilehlých nemovitostí, podklady od správců sítí podzemního vedení. 
 A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
Řešené území se nachází v jihovýchodní části obce Psáry, resp. kú. Dolní Jirčany.  
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Navržený vodovodní řad i část přípojky (odbočky) po veřejných pozemcích povedou po 
pozemcích  užívanými jako místní komunikace. 

 
b) dosavadní využití a zastavěnost území 
Jedná se o část obce se stávající zástavbou rodinných a rekreačních domů . 
 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Není známo, že by území bylo nějak chráněno. 
 
d) údaje o odtokových poměrech 
Stavbou nedochází ke změně. 
 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
Stavba je navržena v souladu s územním plánem obce.   
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Odpovídá obecným požadavkům na využití území. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Závazná stanoviska dotčených orgánů byla zapracována do PD. Projektová dokumentace je 
projednávána s dotčenými orgány státní správy, správci a majiteli inženýrských sítí, s 
vlastníky pozemků, veřejnoprávními orgány a organizacemi, kterých se stavba dotýká. Jejich 
požadavky jsou zapracovávány do projektové dokumentace a tvoří dokladovou část („E“) této 
dokumentace (obsaženo v pare č. 1 a č. 4). Musí být splněny při realizaci. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Žádné. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Bez souvisejících a podmiňujících investic. 
 
 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 
vše v k.ú. Dolní Jirčany 
 
- parc. č. 343/3 - ve vlastnictví:   Obec Psáry, Pražská 137, D. Jirčany, 25244 Psáry 

  - výměra:    892 m2 
  - druh pozemku: ostatní plocha 
  - způsob ochrany:       není  
  - omezení vlast. pr.:    věcné břemeno (podle listiny)  

 
- parc. č. 343/27 - ve vlastnictví:   Obec Psáry, Pražská 137, D. Jirčany, 25244 Psáry 

  - výměra:    1713 m2 
  - druh pozemku: orná půda 
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  - způsob ochrany:       ZPF  
  - omezení vlast.pr.:    věcné břemeno (podle listiny)+užívání  

 
  A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novou stavbu. 
 
b) účel užívání stavby 
Jedná se o provedení vodovodního řadu a přípojky pitné vody pro napojení přilehlého objektu 
RD čp. 612 (technická vybavenost) na veřejnou vodovodní síť. 
  
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Trvalá stavba. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
Stavba nespadá pod kulturní památku ani jinou instituci 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Odpovídá technickým požadavkům na stavby. Stavba je projektována v souladu s vyhláškou 
268/2009 Sb. v platném znění a souvisejících norem a předpisů. Tyto podmínky budou 
splněny. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 
Závazná stanoviska dotčených orgánů byla zapracována do PD. Projektová dokumentace je 
projednávána s dotčenými orgány státní správy, správci a majiteli inženýrských sítí, s 
vlastníky pozemků, veřejnoprávními orgány a organizacemi, kterých se stavba dotýká. Jejich 
požadavky jsou zapracovávány do projektové dokumentace a tvoří dokladovou část („E“) této 
dokumentace (obsaženo v pare č. 1 a č. 4). Musí být splněny při realizaci. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Bez výjimek a úlevových řešení. 
 
h) navrhované kapacity stavby 
Projektová dokumentace řeší vybudování nového vodovodního řadu v ulici Větrná včetně 
části přípojky (odbočky) k pozemku parc.č. 343/26 - část po veřejném  pozemku  
Jedná se o navržený vodovodní řad VVě“  -  dl. 52,0  m, (materiál PE100-SDR17-D90x5,1).  
Část přípojky (odbočky) na veřejném pozemku (parc.č. 343/27 bude provedena z HDPE DN 
32, délky 2,5 metru a přivedena k hranicím napojovaného pozemku parc.č. 343/26. Část 
přípojky na uvedeném napojovaném pozemku bude zprojektována a povolována samostatným 
územním souhlasem a není součástí této PD.  
 
i) základní bilance stavby 
Potřeba pitné vody + produkce splaškových vod pro jeden RD (rekreační objekt): 
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Při výpočtu se vychází z potřeb, uvedených ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č.120/2011 
Sb., která určuje výpočet potřeby vody při navrhování vodovodních a kanalizačních zařízení.  
Ve smyslu přílohy č. 12, položka I/3., uvažujeme čtyři obyvatele, předpokládáme, že voda na 
zálivku zahrady a mytí aut bude používána voda dešťová. 
 
Potřeba pro jeden objekt: 
Potřeba vody na jednoho obyvatele (položka I/3.) 35 m3/rok 
Potřeba vody na čtyři obyvatele: Qroční = 35 x 4 = 140 m3/rok 
Qdenní = Qroční / 365 = 140 / 365 =  384 l/den 
Qmax denní = Qdenní x 1,25 = 384 x 1,25  479 l/den 
Qhod = 479 / 24 / 3600 =  0,00555 l/sec 
Qmax hod = Qhod x 5 = 0,00555 x 5 =  0,028 l/sec 
 
Potřeba pro případných celkem jedenáct objektů: 
 Qroční = 11 x 140 = 1540  m3/rok 
Qdenní =  11 x 384 = 4224  l/den 
Qmax denní =  11 x 479 = 5269 l/den 
Qhod = 11 x 0,00555 = 0,06105 l/sec 
Qmax hod = 11 x 0,028 = 0,308  l/sec 
 
 
j) základní předpoklady výstavby 
Předpokládaný termín zahájení: 2017/12 
Předpokládaný termín dokončení: 2018/12 
Způsob realizace:   dodavatelsky dle výběrového řízení 
 
 
k) orientační náklady stavby 
cca. 170 000,- Kč + DPH 
 
 A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba je brána jako jeden samostatný celek. Jednotlivé přípojky mohou být realizovány 
samostatně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B Souhrnná technická zpráva 
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B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Stávající vodovodní řady  jsou vedeny na pozemcích, které slouží jako místní komunikace, 
stejně tak, jako nový  řad včetně části vodovodní přípojky. Území je svažité k severu bez 
zvláštních charakteristik. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Pro stavbu vzhledem k jejímu návrhu a charakteru není zapotřebí provádět žádné zvláštní 
průzkumy. Vzhledem k množství stávajících inženýrských sítí a nutnosti vymezení 
majetkoprávních vztahů bude lokalita geodeticky zaměřena a zaneseny skutečné 
majetkoprávní hranice a trasy podzemních inženýrských sítí. Dodavatel při převzetí staveniště 
provede ověření stávajícího stavu, zejména napojovacích bodů jednotlivých médií a 
stavebních konstrukcí, tachymetrii, atd. Jednotliví správci (majitelé) stávajících podzemních 
inženýrských sítí či přípojek, potrubí, kabelů provedou před zahájením výkopových pracích 
vytýčení dotčených podzemních vedeních. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Není známo, že by stavba zasahovala do stávajících ochranných a bezpečnostních pásem 
kromě vedení ČEZ Distribuce a VHS Benešov. 
  
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Není známo, že by se stavba vyskytovala v záplavovém či poddolovaném území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Nedojde k asanaci, demolici a kácení dřevin. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
Požadavky na zábor ZPF nejsou. 
  
h) územně technické podmínky 
Nový vodovodní řad bude procházet místními komunikacemi.  
Místo napojení nového řadu „VVě“ bude napojením  na stávající řad "VS3" PE 90 v ulici Na 
Vysoké na ppč. 343/27 a bude provedeno vsazením T-kusu 80/80 s 3x Š80 se zemní 
teleskopickou soupravou. 
Ukončení budovaného řadu „VVě“  bude  na pozemku parc. č. 343/3 v ulici Na Vyhlídce. 
Hydrostatický tlak v síti (VDJ „Vysoká“) v místě napojení křižovatky ulic Větrná  + Na 
Vysoké  je provozovatelem udáván 3,6 baru. 
Ukončení nového řadu „VVě“ bude  napojením v místě „kříže“ (4xŠ80)  na již zprojektovaný 
a povolený vodovodní řad "DNV"  (investor: Obec Psáry, PD Ing. Martin Rieger 07/2017), 
resp. severní pokračování projektovaného řadu „VVě“  na již zprojektovaný vodovodní řad ( 
investor: SINEA, s.r.o. , PD Ing. Jiří Sobol 03/2017). 
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i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Realizace stavby nemá žádné podmiňující, vyvolané nebo související investice.  
 
 B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Projektová dokumentace řeší vybudování nového vodovodního řadu v ulici Větrná včetně 
části přípojky (odbočky) k pozemku parc.č. 343/26 - část po veřejném  pozemku  
Jedná se o navržený vodovodní řad VVě“  -  dl. 52,0  m, (materiál PE100-SDR17-D90x5,1).  
Část přípojky (odbočky) na veřejném pozemku (parc.č. 343/27 bude provedena z HDPE DN 
32, délky 2,5 metru a přivedena k hranicím napojovaného pozemku parc.č. 343/26. Část 
přípojky na uvedeném napojovaném pozemku bude zprojektována a povolována samostatným 
územním souhlasem a není součástí této PD.  
 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Jedná se o dílo uložené v zemi, tedy bez požadavků a tedy není předmětem projektové 
dokumentace. 
 B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
Patrné z výkresové dokumentace, výroba se zde nenachází. 
 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Bez nároků, není předmětem projektové dokumentace. 
 B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bez zvláštních požadavků. Budou dodržovány všechny směrnice, vyhlášky, normy, zákony 
atd. 
 B.2.6 Základní technický popis staveb 
Projektová dokumentace řeší vybudování nového vodovodního řadu v ulici Větrná včetně 
části přípojky (odbočky) k pozemku parc.č. 343/26 - část po veřejném  pozemku  
Jedná se o navržený vodovodní řad VVě“  -  dl. 52,0  m, (materiál PE100-SDR17-D90x5,1).  
Část přípojky (odbočky) na veřejném pozemku (parc.č. 343/27 bude provedena z HDPE DN 
32, délky 2,5 metru a přivedena k hranicím napojovaného pozemku parc.č. 343/26. Část 
přípojky na uvedeném napojovaném pozemku bude zprojektována a povolována samostatným 
územním souhlasem a není součástí této PD.  
 
Potrubí bude vedeno s krytím min. 1,3 metru, podsyp tl. 10 cm a obsyp do výšky 30 cm 
nad horní hranu potrubí pískem, hutněno, dále zásyp pískem či hutněným prohozeným 
výkopkem; značeno vodivým proužkem a signalizační fólií. Povrch terénu bude obnoven, 
týká se zejména o obnovu svrchních vrstev komunikace, případně ohumusování a zatravnění 
v místech zelených pásů. 
 B.2.7 Technická a technologická zařízení 
Viz výše a dtto bod 2.6 
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 B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Předmětná lokalita je již pokryta stávajícími požárními hydranty v lokalitě. Jedná se o stávající hydrant DN 80 nadzemní na řadu „VS3“ v ulici Na Vysoké na úrovni pozemku parc.č. 343/26.  Předmětný stávající hydrant H80st. (DN80) v dané lokalitě – viz výkres C.2  splňuje požadavky ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb - zásobování požární vodou ohledně umístění požárních hydrantů i pro pokrytí zájmové lokality.    Jedná se o dodržení požadavku pro položku 1 - rodinné domy do mezní plochy požárního úseku 120 m2, tj. vzdálenosti hydrantů od objektů budou do 200 metrů, resp. vzdálenosti mezi hydranty budou do 400 m a dále dimenzace potrubí zůstává zachována, tj bude min. DN 80 a odběr bude min. Qmin = 4 l/sec při v=0,8 m/s a dále Qmin = 7,5 l/sec při v = 1,5 m/s a dále obsah zásobní nádrže požární vody bude min. 14 m3.  Tlakové poměry na vodovodním řadu se nemění, tj. vyhoví požadavku na hydrostatický tlak min. 0,20 MPa. Objem stávajících vodojemů zásobujícího síť se nemění a výše uvedenou potřebu pokrývá. Navrhované řešení odpovídá vyhlášce č. 23/2008 Sb. i ČSN 73 0873. Požárně bezpečnostní řešení dané lokality se nemění. 

 B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Je určena obecně platnými předpisy, normami, vyhláškami. Bez zvláštních požadavků. 
 B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Je určena obecně platnými předpisy, normami, vyhláškami. Bez zvláštních požadavků. 
 B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Je určena obecně platnými předpisy, normami, vyhláškami. Bez zvláštních požadavků. 
 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
Nový vodovodní řad bude procházet místními komunikacemi.  
Místo napojení nového řadu „VVě“ bude napojením  na stávající řad "VS3" PE 90 v ulici Na 
Vysoké na ppč. 343/27 a bude provedeno vsazením T-kusu 80/80 s 3x Š80 se zemní 
teleskopickou soupravou. 
Ukončení budovaného řadu „VVě“  bude  na pozemku parc. č. 343/3 v ulici Na Vyhlídce. 
Hydrostatický tlak v síti (VDJ „Vysoká“) v místě napojení křižovatky ulic Větrná  + Na 
Vysoké  je provozovatelem udáván 3,6 baru. 
Ukončení nového řadu „VVě“ bude  napojením v místě „kříže“ (4xŠ80)  na již zprojektovaný 
a povolený vodovodní řad "DNV"  (investor: Obec Psáry, PD Ing. Martin Rieger 07/2017), 
resp. severní pokračování projektovaného řadu „VVě“  na již zprojektovaný vodovodní řad ( 
investor: SINEA, s.r.o. , PD Ing. Jiří Sobol 03/2017). 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Nové části veřejné infrastruktury jsou navrženy shodných dimenzí se stávajícími sítěmi, tedy 
vodovodní řady HDPE DN 80. 
 
Projektová dokumentace řeší vybudování nového vodovodního řadu v ulici Větrná včetně 
části přípojky (odbočky) k pozemku parc.č. 343/26 - část po veřejném  pozemku. 
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Jedná se o navržený vodovodní řad VVě“  -  dl. 52,0  m, (materiál PE100-SDR17-D90x5,1).  
Část přípojky (odbočky) na veřejném pozemku (parc.č. 343/27 bude provedena z HDPE DN 
32, délky 2,5 metru a přivedena k hranicím napojovaného pozemku parc.č. 343/26. Část 
přípojky na uvedeném napojovaném pozemku bude zprojektována a povolována samostatným 
územním souhlasem a není součástí této PD.  
 
 B.4 Dopravní řešení 
Dopravní řešení se nemění, není tedy předmětem projektové dokumentace. 
 B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Bez požadavků. 
 B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu 
Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nemá vliv na chráněné území. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Bez požadavků. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
Běžné ochranné pásmo, tj. 1,5 metru od vnější hrany potrubí. 
 B.7 Ochrana obyvatelstva 
Bez zvláštních požadavků pro daný typ stavby, je zajištěna již polohovým umístěním objektů 
pod zemí. 
 B.8 Zásady organizace výstavby 
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Pozemky se nachází v blízkosti místní komunikace, na kterou je zajištěn přístup. Při výstavbě 
dodavatel provede DIO tak, aby byla zachována průjezdnost a dostupnost okolních objektů. 
Napojení na technickou infrastrukturu je bez zvláštních nároků. 
 
b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Při výstavbě budou přijata opatření, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění životního 
prostředí (hluk, čištění vozidel a mechanizmů, atd.) Hlučnost a prašnost při výstavbě bude 
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snížena na minimum. Přilehlé komunikace zatížené zejména dopravou stavby budou průběžně 
čištěny. Způsob likvidace odpadu bude doložen – s odpady bude zacházeno ve smyslu zákona 
o odpadech. 
Realizace stavby nemá požadavky na asanace, kácení dřevin.  
 
c) maximální zábory pro staveniště 
V ose budoucího potrubí 1,5 metru do stran. 
 
d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Vytěžená zemina bude odvážena deponována a bude znovu použita na zpětný zásyp. Případné 
přebytky budou odváženy na řádné skládky. 
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 D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
 D.1 Technická zpráva 

Projektová dokumentace řeší vybudování nového vodovodního řadu v ulici Větrná včetně 
části přípojky (odbočky) k pozemku parc.č. 343/26 - část po veřejném  pozemku  
Jedná se o navržený vodovodní řad VVě“  -  dl. 52,0  m, (materiál PE100-SDR17-D90x5,1).  
Část přípojky (odbočky) na veřejném pozemku (parc.č. 343/27 bude provedena z HDPE DN 
32, délky 2,5 metru a přivedena k hranicím napojovaného pozemku parc.č. 343/26. Část 
přípojky na uvedeném napojovaném pozemku bude zprojektována a povolována samostatným 
územním souhlasem a není součástí této PD.  
 
Potrubí bude vedeno s krytím min. 1,3 metru, podsyp tl. 10 cm a obsyp do výšky 30 cm 
nad horní hranu potrubí pískem, hutněno, dále zásyp pískem či hutněným prohozeným 
výkopkem; značeno vodivým proužkem (identifikačním vodičem pro budoucí vytýčení – 
vytrasování inženýrských sítí)  a signalizační fólií.  
 
Stávající inženýrské sítě budou před prováděním stavby vytýčeny jejich správci a/nebo 
majiteli pozemků a prověřen, zjištěn, zaznamenán a posouzen jejich skutečný průběh. Bude 
dodržena norma Prostorové uspořádání sítí techn. vybavení. 
 
Při výstavbě dodavatel provede DIO tak, aby byla zachována průjezdnost a dostupnost 
okolních objektů. 
 
Povrch terénu bude obnoven, týká se zejména o obnovu svrchních vrstev komunikace, 
případně ohumusování a zatravnění v místech zelených pásů či zahrad. 
 
Každá přípojka bude uložena v zemi a vše bude provedeno v souladu s příslušnými předpisy a 
normami. 
 
Obecné: 
Výkop bude pažen a prováděn mechanizací, ručně v blízkosti stávajících inženýrských sítí.  
Všechny inženýrské sítě v blízkém okruhu stavby budou vytýčeny jejich správci před 
prováděním prací a během výstavby budou zabezpečeny.   
 
Při výstavbě budou přijata opatření, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění životního 
prostředí (hluk, čištění vozidel a mechanizmů, atd..). 
 
Hlučnost a prašnost při výstavbě bude snížena na minimum. Přilehlé komunikace zatížené 
zejména dopravou stavby budou průběžně čištěny. 
 
Přilehlé komunikace zatížené zejména dopravou stavby budou průběžně čištěny. 
Vytěžená zemina bude odvážena deponována a bude znovu použita.  
 
Způsob likvidace odpadu bude doložen – s odpady bude zacházeno ve smyslu zákona o 
odpadech. 
 
Vlastní uložení potrubí bude prováděno ve výkopu, v případě nutnosti (dle geolog. podmínek) 
paženém.  Podsyp bude pískem tl. 10 cm, zásyp pískem tl. 30 cm nad horní hranu potrubí a 
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dále hutněným prohozeným výkopkem a povrch terénu bude obnoven. Nad potrubím bude 
vodivý proužek FeZn a signalizační folie.  
 
Před zahájením stavebních prací, budou stávající podzemní sítě vytýčeny jejich správci a 
předány protokolární formou. Trasa projektované kanalizace kříží či může křížit i přípojky a i 
jiná vedení stávajících podzemních sítí, které jsou v majetku jednotlivých vlastníků 
nemovitostí a nejsou zakresleny v situaci. 
 
Přípojky budou budovány od stávajících (projektovaných) veřejných stok a řadů. Budou před 
započetím zemních pracích a při vlastním provádění stavby prověřeny skutečné napojovací 
výšky a prostorové umístění stávajících potrubích a inženýrských sítí, které jsou uvedeny v 
této dokumentaci na základě údajů investora a provozovatele veřejných sítí a případně bude 
řešení přípojek upraveno. 
Předpokládá se, že by práce prováděla místní firma bez požadavků na plochu zařízení 
staveniště. 
 
Skutečný stav bude při realizaci posouzen projektantem nebo jinou způsobilou osobou. 
Napojení nové přípojky na řad je bez zvláštních požadavků – provede oprávněná firma (dle 
podmínek provozovatele), stejně tak jako osazení vodoměrné sestavy.  
 
Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny v průběhu provádění díla za přítomnosti 
investora, TDI, projektanta a zhotovitele v termínu 1 x za 14 dní.  Bude o tomto prováděn 
zápis ve stavebním deníku. Zejména bude provedena tlaková zkouška potrubí a vizuální 
kontrola ještě před zásypem.  
 
Při výstavbě a provozu je třeba dodržovat všechny, i zde neuvedené související normy, 
předpisy, vyhlášky atd… 
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