ÚVOD

Žádost o podporu ze SFŽP ČR podle podmínek
Národního programu Životní prostředí

Prioritní oblast:

1. Voda

Podoblast podpory:

1.6 Zdroje vody

Podporované aktivity:

1.6.A Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

Vyplňuje žadatel
Žadatel:

Obec Přišimasy

Vyplňuje SFŽP ČR
Číslo žádosti:
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I. ŽADATEL

1. Základní identifikační údaje
Obec Přišimasy
Plný název žadatele:
DIČ:
Právní forma:

Sídlo

CZ00235652

Jana Čermáka

č. pop.:

80

Město:

Přišimasy

Okres:

Kolín

ID datové schránky:

00235652

PSČ:

282 01

obec

Ulice:

Ulice:
Doručovací
č. pop.:
adresa
Město:

IČ:

č. orient.:

Kraj:

Středočeský

Jana Čermáka
80

č. orient.:

PSČ:

282 01

Přišimasy
2ekaspn

2. Statutární zástupce
Jméno:

Šárka

Příjmení:

Rumanová

Telefon:

321 627 890

Mobilní tel.: 602 493 477

E-mail:

rumanova@prisimasy.cz

3. Osoba pověřená jednáním s Fondem
Jméno:

Šárka

Příjmení:

Rumanová

Telefon:

321 627 890

Mobilní tel.: 602 493 477

E-mail:

rumanova@prisimasy.cz

4. Bankovní spojení (banka musí být u ČNB)
Název účtu:

Přišimasy

Číslo účtu:

94-9018151

Název banky:

ČNB
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Kód banky:

0710

II. PODPOROVANÉ OPATŘENÍ
II.1 Identifikace projektu
Název projektu

ZAJIŠTĚNÍ ZDROJE VODY PRO PŘIŠIMASY

Termín zahájení realizace

1.5.2019

Termín ukončení realizace

31.12.2019

II.2 Místo realizace
Kraj:

Středočeský

Okres:

Kolín

Obec:

Přišimasy

PSČ

257 63

II.3 Výše požadované podpory ze SFŽP ČR
Celkové výdaje projektu Celkové způsobilé výdaje
Požadovaná výše
Požadovaná výše podpory ze
podpory ze SFŽP ČR v Kč
SFŽP v %
v Kč
v Kč
2 995 725 Kč

2 995 725 Kč

2 396 580 Kč

80%

II.4 Sledované indikátory
Indikátor

MJ

Počet

ks

1

ks

0

ks

0

ks

0

Počet instalovaných objektů k úpravě vody

ks

1

Počet instalovaných objektů k akumulaci vody

ks

1

Počet rekonstruovaných či obnovených přivaděčů

ks

0

Délka realizovaného napojení zdroje vody

m

300

Počet trvale žijících obyvatel se zlepšeným
přístupem k pitné vodě

počet

250

Počet realizovaných nových zdrojů podzemních
vod
Počet realizovaných nových zdrojů povrchových
vod
Počet regenerovaných nebo zkapacitněních zdrojů
podzemních vod
Počet regenerovaných nebo zkapacitněních zdrojů
povrchových vod

Komentář

připojení na stávající trubní
vedení vedoucí do úpravny
připojení na stávající trubní
vedení vedoucí do vodojemu

maximálně

II.5 Stávající vodovod pro veřejnou potřebu (je-li relevantní)
Vlastník vodovodu

Obec Přišimasy

Provozovatel vodovodu

STAVOKOMPLET spol. s r.o.

Rok kolaudace

1997

Informace o zpracovaném plánu financování obnovy vodovodu ve smyslu § 8 odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů
V souladu se zpracovaným plánem financování obnovy vodovodu - PRVKUK - CZ021_0291_01 CZ021.3204.2106.0291 - Přišimasy, Horka, Skřivany - HYDROPROJEKT červen 2004 - zhodnoceno v kapitole 6
hydrogeologického posudku (Mgr. Vlasáková a Mgr. Černý)
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způsobilých přímých realizačních výdajů)

Výdaje na přípravu projektu (max. do výše 10 % z celkových

Název výdaje

Výdaje na služby

02.

03.01.
03.01.01
03.01.02
03.01.03
03.02.
03.02.01
03.02.02
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Přeprava a příprava čerpací techniky a MaR
Montáž a demontáž ČS a odpadního potrubí do 150bm

Zřízení staveniště - vrtné a vystrojovací práce
Doprava vrtné soupravy a materiálu
Vrtné a vystrojovací práce
2. etapa - hydrodynamické zkoušky

Výdaje na realizaci projektu

1. etapa - hydrogeologicko stavební realizace

03.

02.03.01 Zpracování PD pro územní a vodoprávní řízení vč. aktualizace
stavebního rozpočtu
02.03.02 Zpracování elektroprojektu
02.03.03 Inženýring - projednání stavební dokumentace
02.03.04 Elektrorevize
02.03.05 Dokumentace skutečného provedení
02.03.06 Návrh provozního řádu
02.03.07 Inženýring - projednání ke kolaudaci stavby

02.01.
1. etapa - hydrogeologicko stavební práce
02.01.01 Projekt geologických prací
02.01.02 Výtýčení vrtu
Dokumentace HG průzkumu, Projekt HDZ vč. vodoprávního
02.01.03
povolení a Tech. zpráva vrtných prací
02.02.
2. etapa - hydrodynamické zkoušky
02.02.01 Zajištění sběru a archivace dat HDZ
02.02.02 Odběr vzorků vody a přeprava do laboratoře
02.02.03 Rozbor vody - krácený
02.02.04 Rozbor vody - úplný
02.02.05 Čerpací osádka nebo zajištění ostrahy materiálu ČS
Vyhodnocení geologických prací - Závěrečná zpráva, stanovení
02.02.06
využitelného množství vody
02.03.
3. etapa - stavebně vodohospodářská realizace

či
tí k
lt í
Odborný posudek
Zjednodušená projektová dokumentace
Zadávací dokumentace na realizaci podporovaných aktivit
Organizace zadávacího řízení

01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.01.05

hydrogeologicko stavební rešerše (vč. Geofondu), analytických

01.01.01 Příprava projektového záměru včetně rekognoskace,

01.

výdaje

Kód

Celkem

10,0%

výdajů

realizačních

přímých

způsobilých

% z celkových
Měrná jednotka

ks
ks
ks
ks

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Jednotková

40 000,00
28 000,00
30 000,00
20 000,00
35 000,00
28 000,00

60 000,00

241 000,00

20 000,00
12 000,00
6 000,00
26 000,00
23 000,00
30 000,00

117 000,00

15 000,00

35 000,00
10 000,00
10 000,00

393 000,00

25 000,00
25 000,00
65 000,00
75 000,00

30 000,00

220 000,00

Kč) *

2,00
2,00

ks
ks

10 000,00
15 000,00

455 000,00
50 000,00
45 000,00
360 000,00
225 500,00
20 000,00
30 000,00
1,00
1,00
80,00

ks
ks
bm

50 000,00
45 000,00
4 500,00

Cena celkem
včetně DPH (v

2 204 500,00

(%)

Sazba DPH

455 000,00
50 000,00
45 000,00
360 000,00
225 500,00
20 000,00
30 000,00

40 000,00
28 000,00
30 000,00
20 000,00
35 000,00
28 000,00

60 000,00

10 000,00
2 000,00
1 500,00
13 000,00
1 000,00
30 000,00

10 000,00
5 000,00
15 000,00

25 000,00
25 000,00
65 000,00
75 000,00

30 000,00

(v Kč)

cena bez DPH

2019

2 204 500,00

ks
ks
ks
ks
ks
ks

40 000,00
28 000,00
30 000,00
20 000,00
35 000,00
28 000,00

2,00
6,00
4,00
2,00
23,00
1,00

1,00

ks
ks
ks
ks
den
ks

1,00
2,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

jednotek

Počet

60 000,00 ks

241 000,00

30 000,00

117 000,00
20 000,00
12 000,00
6 000,00
26 000,00
23 000,00

35 000,00
10 000,00 ks
10 000,00 ks
ks
15 000,00

393 000,00

25 000,00
25 000,00
65 000,00
75 000,00

30 000,00 ks

220 000,00

(v Kč)

Výdaje celkem

V rozpočtu lze v případě potřeby přidávat řádky, vždy je nutno specifikovat.
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III. ROZPOČET PROJEKTU

armatury, hladinová automatika)

Zařízení staveniště - stavební práce
Manipulační šachta vrtané studny
Strojní vybavení studny a MaR (čerpadlo, potrubí, tvarovky,

HZS - Orientační čerpací zkouška vč. Zdroje el. Energie
HZS - Poloprovozní zkouška vč. Zdroje el. Energie
3. etapa - stavebně vodohospodářská realizace

Název výdaje

2 396 580

Požadovaná výše dotace SFŽP ČR
599 145

398 225,00

z toho neinvestiční výdaje

2 597 500,00

z toho investiční výdaje

Vlastní zdroje žadatele

ks

ks
bm
bm
bm

8 000,00 ks
60 000,00 ks
110 225,00 ---

178 225,00

82 000,00

288 000,00
48 000,00
120 000,00
60 000,00

20%

80%

13%

87%

Podíl v %

1,00
1,00
1,00

ks
ks
ks

1,00
1,00
0,05

480,00
480,00
1,00
1,00
1,00
1,00

300,00
1,00

4,00
23,00

jednotek

Počet

den
den

Měrná jednotka

450 000,00 ks
36 000,00 bm

90 000,00

26 000,00
149 500,00
1 524 000,00
50 000,00
50 000,00

(v Kč)

Výdaje celkem

2 995 725,00

výdajů

realizačních

přímých

způsobilých

% z celkových

Celkové způsobilé výdaje projektu

předchozích výdajů v rámci jednotlivých fází projektu)
Publicita projektu
Zajištění autorského dozoru / technického dozoru investora
Rozpočtová rezerva max. 5% z celkových způsobilých výdajů

proplachy, apod.)
Výdaje jinde nezařazené (výdaje, které nelze zařadit do

podzemní
Silové vedení elektropřipojení zdroje vody
Propojení MaR zdroje vody s vodojemem
Elektroinstalace, rozvaděče, připojení ke zdroji el.energie
Napojení na stávající systém (prostupy apod.)
Úpravna vody a hygienické zabezpečení
Komplet činností spojených se zprovozněním (tlakové zkoušky,
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04.01
04.02
04.03

04.

03.03.11

03.03.06
03.03.07
03.03.08
03.03.09
03.03.10

03.03.04 Vodovodní přivaděč DN50-80 PN16 vč. zemních prací
03.03.05 Manipulační objekt napojení na výtlak do vodojemu - hydrant

03.03.03

03.02.03
03.02.04
03.03.
03.03.01
03.03.02

výdaje

Kód

Celkem

V rozpočtu lze v případě potřeby přidávat řádky, vždy je nutno specifikovat.
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Jednotková

8 000,00
60 000,00
2 204 500,00

600,00
100,00
120 000,00
60 000,00
250 000,00
82 000,00

1 500,00
36 000,00

50 000,00
50 000,00
90 000,00

6 500,00
6 500,00

(v Kč)

cena bez DPH
(%)

Sazba DPH

2019

Cena celkem

599 145

2 396 580

2 995 725,00

8 000,00
60 000,00
110 225,00

178 225,00

82 000,00

288 000,00
48 000,00
120 000,00
60 000,00
250 000,00

36 000,00

450 000,00

90 000,00

26 000,00
149 500,00
1 524 000,00
50 000,00
50 000,00

Kč) *

včetně DPH (v

IV. PROHLÁŠENÍ ŽADATELE
1. Já, níže podepsaný(á), jsem statutárním zástupcem žadatele a prohlašuji tímto, že:
(a) jsem osobou s oprávněním jednat v této věci jménem žadatele;
(b) informace uvedené v této žádosti jsou úplné a správné;
(c) žadatel a spolupracující organizace (jsou-li) splňují podmínky v tomto programu;
(d) žadatel disponuje dostatečnými finančními a odbornými zdroji nezbytnými pro úspěšnou realizaci tohoto
(e) opatření na realizaci akce bude vedeno v účetnictví žadatele jako *:
investiční
(f) daň z přidané hodnoty v rámci projektu u FÚ:
UPLATŇUJI
(g) souhlasím se zveřejněním identifikačních údajů o žadateli, předmětu a výši podpory;
(h) žadatel nemá dluhy vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám;
(i) jsem si vědom, že projekt může být spolufinancován z jiných veřejných zdrojů, přičemž celkové výdaje
* V případě kombinace žadatel zvolí převažující charakter výdajů. Kromě účetních operací Fondu se toto označení
promítá i do akceptačního čísla Žádosti, které nelze měnit.
2. Dále prohlašuji
Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s podmínkami poskytování podpory podle Národního programu Životní
prostředí (dále jen "Program") a Směrnice MŽP č. 4/2015 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci tohoto Programu, jakož i s příslušnou vyhlášenou Výzvou. Porozuměl/a jsem
jejich obsahu a mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Jsem si vědom/a, že uvedení nepravdivých údajů bude
znamenat ztrátu příspěvku a postih ve smyslu platných právních předpisů.
Souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele a zveřejněním identifikačních údajů organizace, adresy,
dotačního titulu, účelového určení podpory a výše poskytnuté podpory.
3. Veřejná podpora
Prohlašuji, že:1

Podpora nenaplňuje definiční znaky veřejné podpory dle čl. 107
odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.
O podporu žádám v režimu Podpory malého rozsahu (de minimis)
dle Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu
de minimis.

1

Lze vybrat pouze jednu z uvedených možností. Podpora je poskytnutá dnem vydání právního aktu, jímž
příjemce získal na podporu právní nárok. Za tento den je považován v NPŽP podpis Smlouvy o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Zde žadatelem uvedená volba má proto
informační charakter a lze ji v případě potřeby změnit.

4.Prohlášení ke zpracování osobních údajů:
Souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v této žádosti ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem tohoto dotačního programu v souladu se
zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře
výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji správci a zpracovateli, Státnímu fondu
životního prostředí ČR, pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne
udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů. Všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
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Jméno statutárního zástupce:

Funkce :

Bc. Šárka Rumanová

starostka

Podpis (razítko):

Datum a místo:
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V Přišimasech dne 14.3.2019

KONTROLNÍ SEZNAM
Před odesláním žádosti prosím zkontrolujte, zda je Vaše žádost úplná.

a) Formulář žádosti o poskytnutí podpory

X

Žádost je vyplněna na předepsaném formuláří žádosti.

X

Prohlášení žadatele je podepsáno.

X

Povinné přílohy jsou přiloženy k žádosti.

b) Požadované přílohy a dokumenty k žádosti

X

X

X

Odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice
MŽP č. 4/2015, který vypracuje osoba, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti v oboru
hydrogeologie dle § 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb. o geologických pracích, v platném znění.
Dokumenty prokazující nedostatek či nevyhovující kvalitu pitné vody (např. doklady o zajištění
náhradního zásobování pitnou vodou, vyhláška o omezení využívání pitné vody, rozbory kvality
vody apod.).
Stanovisko krajského úřadu v případě, kdy projekt není v souladu s platným Plánem rozvoje
vodovodů a kanalizací.
Souhlas vlastníka nebo provozovatele vodárenské soustavy s připojením, v případě připojení na
vodárenskou soustavu.
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Příloha: ROZPOČET PROJEKTU
ZAJIŠTĚNÍ ZDROJE VODY PRO OBEC PŘIŠIMASY-HRADEŠÍN

Kód
výdaje
01.

Název výdaje

Měrná

Počet

jedn.

jedn.

Jednotková
cena bez
DPH (v Kč)

Výdaje na přípravu projektu (max. do výše 10 % z celkových způsobilých přímých

DPH (v Kč)
220 000,00

realizačních výdajů)
Příprava projektového záměru včetně rekognoskace, hydrogeologicko stavební rešerše (vč.

Cena celkem bez

ks

1

30 000,00

30 000,00

01.01.02 Odborný posudek

ks

1

25 000,00

25 000,00

01.01.03 Zjednodušená projektová dokumentace

ks

1

25 000,00

25 000,00

01.01.04 Zadávací dokumentace na realizaci podporovaných aktivit

ks

1

65 000,00

65 000,00

01.01.05 Organizace zadávacího řízení

ks

1

75 000,00

75 000,00

01.01.01

Geofondu), analytických činností a konzultací

02.

Výdaje na služby

02.01.

1. etapa - hydrogeologicko stavební práce

393 000,00
35 000,00

02.01.01 Projekt geologických prací (průzkum)

ks

1

10 000,00

10 000,00

02.01.02 Výtýčení vrtu

ks

2

5 000,00

10 000,00

ks

1

15 000,00

15 000,00

02.02.01 Zajištění sběru a archivace dat HDZ

ks

2

10 000,00

20 000,00

02.02.02 Odběr vzorků vody a přeprava do laboratoře

ks

6

2 000,00

12 000,00

02.02.03 Rozbor vody - krácený

ks

4

1 500,00

6 000,00

02.02.04 Rozbor vody - úplný včetně detailní radiologie

ks

2

13 000,00

26 000,00

02.02.05 Čerpací osádka nebo zajištění ostrahy materiálu ČS

den

23

1 000,00

23 000,00

02.02.06 Vyhodnocení geologických prací - závěrečná zpráva, stanovení využitelného množství vody

ks

1

30 000,00

30 000,00

02.03.01 Zpracování PD pro územní a vodoprávní řízení vč. aktualizace stavebního rozpočtu

ks

1

60 000,00

60 000,00

02.03.02 Zpracování elektroprojektu

ks

1

40 000,00

40 000,00

02.03.03 Inženýring - projednání stavební dokumentace

ks

1

28 000,00

28 000,00

02.03.04 Elektrorevize

ks

1

30 000,00

30 000,00

02.03.05 Dokumentace skutečného provedení

ks

1

20 000,00

20 000,00

02.03.06 Návrh provozního řádu

ks

1

35 000,00

35 000,00

02.03.07 Inženýring - projednání ke kolaudaci stavby

ks

1

28 000,00

02.01.03
02.02.

02.03.

Dokumentace HG průzkumu, Projekt HDZ vč. vodoprávního povolení a tech. zpráva vrtných
prací

117 000,00

2. etapa - hydrodynamické zkoušky

241 000,00

3. etapa - stavebně vodohospodářská realizace

03.

Výdaje na realizaci projektu

03.01.

1. etapa - hydrogeologicko stavební realizace

28 000,00
2 204 500,00
455 000,00

03.01.01 Zřízení staveniště - úprava terénu, kácení dřevin pro vrtné a vystrojovací práce

ks

1

50 000,00

03.01.02 Doprava vrtné soupravy a materiálu

ks

1

45 000,00

45 000,00

03.01.03 Vrtné a vystrojovací práce

bm

80

4 500,00

360 000,00

03.02.01 Přeprava a příprava čerpací techniky a MaR

ks

2

10 000,00

20 000,00

03.02.02 Montáž a demontáž ČS a odpadního potrubí do 150bm

ks

2

15 000,00

30 000,00

03.02.03 HZS - Orientační čerpací zkouška vč. zdroje el. energie

den

4

6 500,00

26 000,00

03.02.04 HZS - Poloprovozní zkouška vč. zdroje el. energie

den

23

6 500,00

149 500,00

03.02.

03.03.

50 000,00

225 500,00

2. etapa - hydrodynamické zkoušky

1 524 000,00

3. etapa - stavebně vodohospodářská realizace

03.03.01 Zařízení staveniště - stavební práce

ks

1

50 000,00

50 000,00

03.03.02 Manipulační šachta vrtané studny

ks

1

50 000,00

50 000,00

03.03.03 Strojní vybavení studny a MaR (čerpadlo, potrubí, tvarovky, armatury, hladinová automatika) ks

1

90 000,00

90 000,00

300

1 500,00

450 000,00

1

36 000,00

36 000,00

600,00

288 000,00

03.03.04 Vodovodní přivaděč DN50-80 PN16 vč. zemních prací

bm

03.03.05 Manipulační objekt napojení na výtlak do vodojemu - hydrant podzemní

ks

03.03.06 Silové vedení elektropřipojení zdroje vody

bm

480

03.03.07 Propojení MaR zdroje vody s vodojemem

bm

480

100,00

48 000,00

03.03.08 Elektroinstalace, rozvaděče, připojení ke zdroji el.energie

ks

1

120 000,00

120 000,00

03.03.09 Napojení na stávající systém (prostupy apod.)

ks

1

60 000,00

60 000,00

03.03.13 Úpravna vody a hygienické zabezpečení

ks

1

250 000,00

250 000,00

03.03.14 Komplet činností spojených se zprovozněním (tlakové zkoušky, proplachy, apod.)

ks

1

82 000,00

82 000,00

04.

Výdaje jinde nezařazené (výdaje, které nelze zařadit do předchozích výdajů v rámci

178 225,00

jednotlivých fází projektu)

04.01

Publicita projektu

ks

1

8 000,00

8 000,00

04.02

Zajištění autorského dozoru / technického dozoru investora

ks

1

60 000,00

60 000,00

04.03

Rozpočtová rezerva max. 5% z celkových způsobilých výdajů

---

0,05

2 204 500,00

110 225,00

Cena celkem

2 995 725,00

VODNÍ ZDROJE, a.s.
Jindřicha Plachty 535/16
150 00 Praha 5 - Smíchov
www.vodnizdroje.cz

Odborný posudek
ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb.
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2 ÚVOD
Předložený odborný posudek vypracovala firma VODNÍ ZDROJE, a.s. se sídlem Jindřicha Plachty 535/16,
150 00 Praha 5, IČ 45274428, DIČ CZ45274428 na základě objednávky obce Přišimasy ze dne 10. 12. 2019.
Posudek bude součástí žádosti o uvolnění finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Národního programu Životní prostředí (dále NPŽP), Výzva č. 2/2018.
Obec Přišimasy je obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a je tedy
oprávněným příjemcem podpory v rámci NPŽP, Výzva č. 2/2018.
Cílem Výzvy je zlepšení zásobování pitnou vodou v odpovídající kvalitě a/nebo vyhledání nových zdrojů vody
pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající kvalitě.
Důvodem žádosti obce Přišimasy o dotaci v rámci Výzvy č. 2/2018 NPŽP je zajištění zdroje/zdrojů pitné vody
(náhrada za havarovaný vrt) a jeho připojení do stávajícího obecního vodovodu.

3 IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Obec:

Přišimasy

Okres:

Kolín (CZ0204)

Kraj:

Středočeský kraj (CZ020)

Adresa:

Obec Přišimasy
Jana Čermáka 80
282 01 Přišimasy

Identifikační číslo:

IČ: 00235652

Kontaktní údaje:

Telefon: 321 672 890
E-mail: ou@prisimasy.cz
Www: www.prisimasy.cz

Katastrální území

Hradešín (736287) - lokalizace zdrojů vody
Přišimasy (736295)

Obec s rozšířenou působností:

Český Brod

Obec s pověřeným obecním úřadem:

Český Brod
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4 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU
Předložený projekt řeší zásobování obcí Přišimasy a Hradešín vodou z důvodu akutního nedostatku vody.
Obec Přišimasy (části: Přišimasy, Horka, Skřivany) je středně velká obec ve Středočeském kraji v okrese Kolín.
Nachází se asi 7 km jihozápadně od města Český Brod, 3,5 km jihovýchodně od města Úvaly. K 1. 1. 2018
bylo v obci Přišimasy evidováno 815 trvale žijících obyvatel. Dlouhodobý výhled počítá s výstavbou cca 47
nových rodinných domů (lokalita Kbelka), což znamená nárůst o dalších cca 190 obyvatel.
Obec Hradešín se nachází cca 1 km jižně od obce Přišimasy. K 1. 1. 2018 bylo v obci Hradešín evidováno 470
trvale žijících obyvatel.
Obce mají výraznou venkovskou zástavbu (rodinné domy, bývalé zemědělské usedlosti v obci Přišimasy;
rodinné domy + rekreační objekty v obci Hradešín) s drobnou zemědělskou činností. V bývalém výrobním
areálu JZD (sever obce Přišimasy) se nachází autovrakoviště a sběrný dvůr (sídlo firem Autovrakoviště ADOS,
Levné díly, s.r.o.,…). Na okraji jižní části obce se nachází skladový a výrobní areál firmy AC MARCA Czech
Republic s.r.o.
Obec Přišimasy a Hradešín je zásobena z centrálního vodovodu. Zdroje pro vodovod se nacházejí v lese v
údolí vodního toku Hradešínky, cca 1,3 km J od obce Mrzky, 500 m JZ od hájovny Niklov. Jedná se o 2 jímací
vrty PH-1 a PH-2 na parcele č. 148/1 (k.ú. Hradešín; vlastník Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové). Provozovatelem těchto zdrojů je firma STAVOKOMPLET spol.
s r.o. (IČO: 47052945).
Jímací objekty byly vyhloubeny v roce 1992 do hloubky 80 m (vrt PH-1) a 60 m (vrt PH-2) od úrovně
okolního terénu. Hloubení bylo zahájeno vrtným profilem 273 mm a ukončeno profilem 254/205 mm. Vrty
jsou vystrojeny ocelovou zárubnicí 219/168 mm. Hladina podzemní vody byla naražena v hloubce 12-16 m a
ustálena v hloubce 7,6 -8,2 mm od terénu. Nad vrty byly vybudovány čerpací stanice s uzamykatelným
vstupem, přičemž nad vrtem PH-1 zděná, nad vrtem PH-2 je zemní objekt. Vrty nemají vyhlášena ochranná
pásma (hydrogeologické podmínky, odlehlost a konstrukční řešení zdrojů zajišťují dostatečnou
vodohospodářskou ochranu jímání bez ohledu na ochranná pásma).
Vrt PH-1 se v současné době nachází v havarijním stavu (ověřeno televizní kamerou). Z vrtu PH-1 byl čerpán
kal (zvýšený podíl mechanických částic), docházelo k poškozování čerpadel a hrozilo zanášení náplně stanice
na odstranění uranu. Z těchto důvodů byl vrt PH-1 odstaven z provozu. Díky nadlimitně zatěžovanému vrtu
PH-2 a dlouhotrvajícímu suchu došlo k poklesu vydatnosti tohoto, v současnosti jediného, zdroje vody.
V současné době je z vrtu čerpáno cca 1,4 l/s vody. Tato vydatnost nepokryje potřebu vody pro obě obce
(Přišimasy, Hradešín). Hladina vody ve vrtu PH-2 se během exploatace nachází téměř v úrovni sacího koše
čerpadla. Dochází tak k hydraulickému přetěžování vrtu, vrt začal pískovat a došlo k poškození čerpadla.
Pro obec je tedy nutné urychleně zajistit doplňkový zdroj pitné vody pro hromadné zásobování a jeho
připojení do stávajícímu vodárenskému systému.
Obec je dále zásobována pitnou vodou z individuálních zdrojů podzemní vody. Jedná se především o mělké
kopané studny, v menší míře studny vrtané.
Průměrná potřeba vody pro obec je podle vyhlášky č. 120/2011 Sb. (směrná čísla roční potřeby vody) mimo
vegetační období cca 162 m3/den, při započtení vody pro závlahu některých zahrad ve vegetačním období
cca 170 m3/den. Do potřeby vody je započtena též pitná voda pro sklady a výrobní areál společnosti AC
MARCA Czech Republic s.r.o. v objemu cca 8 m3/den, areálu autovrakoviště (sever obce) v objemu cca 0,5
m3/den a ve vegetačním období závlaha části zahrad o odhadované rozloze cca 20 000 m2.
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V rámci odborného posudku navrhujeme problematiku se zásobováním obcí Přišimasy a Hradešín pitnou
vodou řešit vybudováním 1 ks náhradního (nového) zdroje podzemní vody. Na vytipovaném místě je
projektem navrženo vyhloubení 1 ks hydrogeologických vrtu, který bude v případě zastižení dostatečné
vydatnosti vystrojen, stavebně upraven jako jímací zařízení a připojen na stávající vodárenskou soustavu
(vodojem Hradešín, úpravna vody) a to včetně elektropřipojení a technologického a strojního vybavení.
Vzhledem ke kapacitě stávajícího vodojemu (2x100 m3), který pokrývá akutní potřebu vody zejména
v letních (suchých) období na hraně bezpečnosti zásobování, je doporučeno závážení jeho rozšíření (např. až
na 2x 150 m3). Návrh rozšíření vodojemu, výpočet apod. není předmětem tohoto posudku, ani žádosti o
dotaci.
Náhradní jímací vrty doporučujeme umístit do stávajícího prameniště, kde se nacházejí stávající vrty PH-1 a
PH-2. Jedná se o pozemek p.č. 148/1 (k.ú. Hradešín; vlastník Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové). V rámci terénní rekognoskace bylo metodou biodetekce
identifikováno rozsáhlé poruchové pásmo. Výhodou je malá vzdálenost napojení na stávající vodárenskou
soustavu (délka projektovaného trubního připojení k místu napojení na vodovod bude maximálně 300 m).
Další výhodou projektovaného vrtu je jímání podzemní vody hlubšího puklinového systému v horninách
podloží, s menší zranitelností zdroje.
Alternativní průzkumné území (původně uvažované) v povodí Mrzeckého potoka pro lokalizaci náhradního
vrtu vzhledem k odlehlosti a méně příznivým geologickým podmínkám nedoporučujeme.
Součástí odborného posudku je zjednodušená projektová dokumentace (samostatná příloha) na realizaci
nového zdroje podzemní vody (vodní dílo), která definuje navržené práce. Tato projektová dokumentace,
včetně položkového rozpočtu, je uvedena v samostatné příloze.

5 POSOUZENÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZDROJE VODY
5.1 Možnost napojení na kapacitní vodárenskou soustavu
V plánu rozvoje vodovodů a kanalizací se s připojením této obce na kapacitní vodárenskou soustavu
nepočítá.
Nejbližší obcí, která je v území zásobena z kapacitní vodárenské soustavy, je obec Škvorec, který je od obce
Přišimasy vzdálený cca 2 km. Jedná se o skupinový vodovod Škvorec, který zásobuje obce Květnice, Škvorec,
Tuklaty, Dobročovice, Rostoklaty, Břežany II. Zdrojem vody pro tento skupinový vodovod je přivaděč
s předávacím místem stanice Rohožník (káranské zdroje). Vzhledem k existenci vlastních zdrojů a vodárenské
soustavy je ekonomicky nevýhodné budovat odbočku této soustavy jako zdroj pitné vody pro obec Přišimasy
(ev. Hradešín). Náklady na přípojku z dálkového vodovodu by výrazně překročily náklady na vybudování
vlastního - náhradního zdroje podzemní vody v katastru obce Hradešín, a to jednak z důvodu délky
přívodního potrubí a dále v souvislosti s odkupy pozemků nebo podmínkami souhlasu vedení potrubí přes
cizí pozemky. Tuto variantu je vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nemožné bez podrobnějšího
projektu kalkulovat, ale jednalo by se řádově o 5-7 milionů korun. Další nevýhodou je i o něco málo vyšší
cena pitné vody z této vodárenské soustavy, která převyšuju cenu vodného a stočného v lokalitě (aktuálně
dle sdělení starostky obce cena vodného činí 37 Kč/m3 a stočného 47 Kč/m3).
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Projekty napojení rozsáhlých území na jeden zdroj pitné vody obecně považujeme za diskutabilní a málo
strategické. V případě náhlého zhoršení jakosti nebo závažnější poruše na přívodním potrubí tak dojde
k okamžitému výpadku dodávek pitné vody pro značný počet obyvatel. Dalším problémem je nadměrné
využívání podzemních vod, prokázané u některých zdrojů velkokapacitních vodovodů, kdy bilance odběru po
část roku dokonce překračuje přírodní zdroje, a tedy dochází k odčerpávání statických zásob podzemní vody.
Proto je vhodné udržovat a rozšiřovat i síť lokálních zdrojů podzemní vody pro zásobení menších sídelních
celků, kdy jsou odběrná místa v krajině pravidelněji rozmístěna.

5.2 Možnost využití povrchového zdroje vody
Možnost využití povrchového zdroje vody v obci Přišimasy (Hradešín) není. V okolí obcí se vyskytují jen málo
vydatné toky (oblast na kopci, v blízkosti rozvodnice) a využitím povrchové vody z těchto vodotečí by mohly
být narušeny odtokové poměry zájmového území. Povrchové vody jsou také více zranitelné, pokud jde o
znečištění vod, i z hlediska celoroční stability vydatnosti vodního zdroje. U povrchových zdrojů je obecně
úprava vody složitější a dražší než v případě zdrojů podzemní vody. Finanční kalkulace této varianty je
vzhledem k neexistenci povrchového zdroje vody bezpředmětná.

5.3 Využití zdroje podzemní vody
Nejvhodnější variantou řešení zdroje vody pro obce Přišimasy a Hradešín je využití zdroje/zdrojů podzemní
vody. V obci je vybudován vodovod s vlastními 2 zdroji vody. Tyto zdroje však v současné době nejsou
vyhovující z hlediska vydatnosti (AKUTNÍ NEDOSTATEK PITNÉ VODY) – viz kapitoly 4 a 8. Proto je nutné
urychleně vybudovat pro obecní vodovod nové zdroje.
Vhodný pozemek se nachází v oblasti stávajícího jímacího území v údolí toku Hradešínky, jihovýchodně od
obce Přišimasy (východně od obce Hradešín) v blízkosti stávajících vrtů PH-1 a PH-2. Jedná se o lesní
pozemek v k.ú. Hradešín p.č. 148/1. Pozemek je v majetku Lesů České republiky, s.p. (Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové). Výhodou je možnost napojení na stávající vodárenskou
soustavu (tzn. přivaděč vedoucí do vodojemu Hradešín). Náhradní vrt bude od stávajících vrtů vzdálen
maximálně 300 m. Další výhodou projektovaného vrtu je jímání podzemní vody hlubšího puklinového
systému v horninách podloží, lokalizace vrtu v lese (odlehlost od zdrojů potencionálního znečištění) a tedy
malá zranitelnost zdroje. V místě není bezpodmínečně nutné stanovovat ochranná pásma vodních zdrojů.
Navržená konstrukce vrtu a jeho lokalizace (les) budou zajišťovat dostatečnou vodohospodářskou ochranu.
Projekt navrhuje realizovat následující práce:
•

zajištění všech potřebných povolení k realizaci průzkumného vrtu PH-3

•

odvrtání 1 ks hydrogeologického vrtu do hloubky 80 m, ∅ 385/305 mm

•

v případě zastižení dostatečné vydatnosti vystrojení vrtu jako jímacího objektu, ∅ 225 mm

•

realizace hydrodynamických zkoušek – čerpací zkouška + stoupací zkouška (v předpokládané délce
23 dnů)

•

laboratorní analýzy

•

sled, řízení a vyhodnocení průzkumných prací
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•

vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a povolení k nakládání s vodami
(sloučené řízení)

•

vybudování manipulační šachtice nad zdrojem

•

technologické vybavení vrtu

•

vodovodní připojení nového zdroje do stávající vodárenské soustavy

•

elektropřipojení a systém řízení MaR

•

dle potřeby rozšíření úpravny vody

Zjednodušená projektová dokumentace na realizaci nového zdroje podzemní vody (vodní dílo), včetně
položkového rozpočtu, která definuje navržené práce, je uvedena v samostatné příloze.
Celkové předpokládané výdaje na opatření jsou uvedeny v rozpočtu (v příloze).
Předkládaný projekt je z hlediska nákladů na realizaci navrhovaných opatření k zajištění zdroje pitné vody
pro obec Přišimasy hospodárný, ekonomicky výhodný a vzhledem ke skutečnosti, že bude dlouhodobě řešit
zásobování obce pitnou vodou, jsou vynaložené prostředky úměrné jeho očekávaným přínosům. Vybraná
varianta je nejvhodnější i z hlediska zájmů ochrany životního prostředí.

6 POSOUZENÍ SOULADU VYBRANÉ VARIANTY S PRVKÚK
V Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů („PRVKÚK“) z roku 2004 bylo pro obec Přišimasy (včetně
místních částí Horka, Skřivany) počítáno s odběrem vody ze stávajícího vrtu s vydatností cca 3 l/s a s
napojením do zemního vodojemu. Zda se jednalo o vrt PH-1 nebo PH-2 (vrty budovány v roce 1992), není
známo. Pravděpodobně se jednalo o chybnou interpretaci aktuálního stavu a počítalo se s čerpáním obou
vrtů. V („PRVKÚK“) z roku 2004 se nepředpokládala změna zásobování obce pitnou vodou, pouze se ve
výhledu počítalo s napojením obce Hradešín (uvedeno též v PRVÚK pro obec Hradešín z roku 2004 i 2006) a
místní část Limuzy na vodovod Přišimasy.
Navržené opatření je v souladu s tímto plánem a kartou z roku 2004 (ev. aktualizovanou kartou z r. 2006 pro
obec Hradešín). Vzhledem k havarijnímu stavu vrtu PH-1 a následně nadlimitně čerpanému vrtu PH-2 je
nutné akutní nedostatek pitné vody v obci urychleně řešit vybudováním náhradního (doplňkového) zdroje
vody.

7 VYHODNOCENÍ VYDATNOSTI A KVALITY STÁVAJÍCÍCH ZDROJŮ PITNÉ VODY
Jako stávající zdroje pitné vody pro obec Přišimasy a Hradešín slouží 2 vrty (napojeny na vodárenskou
soustavu) a částečně domovní studny a vrty. Vzhledem k problémům s vydatností těchto zdrojů (viz kapitola
4 a 8) je ve veřejném zájmu nutné v obci urychleně zajistit náhradní (doplňkové) hromadné zásobování
jakostní pitnou vodou, která bude pravidelně kontrolována.
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Tato kapitola podrobněji zpracovává přírodní poměry lokality, možnost vybudování doplňkového
(náhradního) zdroje pitné vody pro hromadné zásobování obcí Přišimasy a Hradešína a problematiku
vydatnosti a kvality stávajících zdrojů pitné vody v Přišimasech.

7.1 Přírodní poměry zájmového území
Zájmové území z hlediska klimatických poměrů spadá do mírně teplé oblasti MT10, s průměrnou roční
teplotou okolo 8,20C, dlouhodobý srážkový úhrn (1981-2010) činil 587 mm s tím, že v letech 2015-2017
činikl průměrný úhrn 78-105% dlouhodobého normálu a v letních měsících roku 2018 klesly srážky na úroveň
40% dlouhodobého normálu.
Podle geomorfologického členění ČSR (Demek J. et al., 2006) se jedná o Česko-moravskou soustavu,
podsoustavu Středočeská pahorkatina, celek Benešovská pahorkatina, podcelek Dobříšská pahorkatina. Jedná
se o vysoce antropogenní typ krajiny, intenzívně zemědělsky využívaný, místy s významným zastoupením
lesů. Průměrná nadmořská výška širšího zájmového území je 300-350 m n. m.
Zájmové území je odvodňováno potokem Hradešínka (přítok toku Bušinec), číslo hydrologického pořadí je 104-06-0037-0-00.
Zájmové území se nachází na rozhraní hydrogeologických rajónů 6320 krystalinikum v povodí Střední Vltavy
a rajónu 4350 Velimská křída, útvar podzemních vod 43500 Velimská křída. Podloží širšího zájmového
území je budováno granitoidy středočeského plutonu v kontaktu s permokarbonskými uloženinami, na které
nasedají křídové relikty a spraše nebo sprašové hlíny.
Vrtný profil stávajících vrtů PH-1 a PH-2 zastihl červenohnědé jílovce až prachovce k bázi hrubnoucí do
polymiktních hrubozrnných konglomerátů permokarbonského stáří. Na permokarbonské uloženiny nasedaly
kvartérní jílovité až písčito-jílovité hlíny o mocnosti do 6 m. Vrty nedosáhly báze permokarbonského
souvrství a byly ukončeny v hloubce 80 m (PH-1) a 60 m (PH-2).
Podzemní voda je jímána z pásma průlinově a částečně puklinově propustných permokarbonských hornin
střídajících větší počet kolektorů a izolátorů. Mocnost zvodnění permokarbonského napjatého kolektrou je
místně proměnlivá, obvykle se pohybuje v řádu desítek m s hodnotou transmisivity 1,0.10-4 až 4.10-4 m2.s-1 a
využitelnými vydatnostmi jímacích objektů v řádu jednotek l.s-1. Dle Vyhl. 620/2004 Sb. lze oběh podzemní
vody v zájmovém území hodnotit jako hlubinný, dotovaný převážně srážkami v hydrogeologickém povodí
s napjatou hladinou podzemní vody uloženou v hloubce nad 10 m pod úrovní terénu dle místní topografické
dispozice.
Směr proudění podzemní vody v místě projektovaného vrtu pro obec Přišimasy (Hradešín) je směrem
k místní erozní bázi – potoku Hradešínka.
Zájmové území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny v platném znění, přírodního parku, významného krajinného prvku ani ÚSES (Územní systém
ekologické stability). Posuzovaná lokalita není z ochranářského hlediska nikterak významná. Zájmové území
se nenachází v CHOPAV (Chráněná oblast přirozené akumulace vod ani v ochranném pásmu vodních zdrojů.
Zájmové území leží mimo záplavovou oblast. Realizací vrtu nedojde k významnému narušení rázu krajiny a
odběrem vody nedojde k zásadnímu ovlivnění přírodních poměrů v dané lokalitě.
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7.2 Vydatnost stávajících zdrojů pitné vody
V současné době v obci ani blízkém okolí neexistuje zdroj pitné vody pro hromadné zásobování s vyhovující
kapacitou (vrt PH-1 v havarijním stavu, vrt PH-2 nadlimitně čerpán, hydraulicky přetěžován).
V některých případech (zejména v oblasti nové a plánované zástavby) není obyvatelům obce (vzhledem
k současnému stavu) povoleno napojení na stávající vodárenskou soustavu. Část obyvatel reagovala na tuto
situaci vybudováním nové vrtané studny, což však není finančně dostupné pro všechny obyvatele.
V některých případech se ani novým vrtem nepodaří zastihnout kvalitní zdroj podzemní vody.

7.3 Kvalita stávajících zdrojů pitné vody
Stávající vrty PH-1 a PH-2 mají zhoršené radiologické vlastnosti vody. Vzhledem k vyššímu obsahu uranu
v podzemní vodě musí být voda upravována. Voda je též zabezpečena po bakteriologické stránce. V ostatních
parametrech voda vyhovuje Vyhlášce č. 252/2004 Sb. (pitná voda).
Rozbory vody z domovních studní nemáme k dispozici.

7.4 Jiné zdroje pitné vody v obci a blízkém okolí
Jiný zdroj pitné vody s vyhovující kvalitou a kapacitou v současné době v obci ani blízkém okolí není.
Soukromé domovní mělké kopané studny i hlubší vrtané studny mají nevyhovující kapacitu (slouží pouze
jako zdroje pro individuální zásobování). Kvalita vody v těchto studní není občany pravidelně monitorována.
Stávající jímací zdroje PH-1 a PH-2 mají nedostatečnou vydatnost (viz následující kapitola 8).

8 VYHODNOCENÍ HROZÍCÍHO RIZIKA NEDOSTATKU JAKOSTNÍ PITNÉ VODY
Obec Přišimasy má dva vlastní zdroje (vrty PH-1, PH-2) pro hromadné zásobování obyvatel pitnou vodou.
Z těchto zdrojů je zásobena i obec Hradešín. Bohužel vrt PH-1 se nachází v havarijním stavu (výsledky
kamerové zkoušky). Tato skutečnost byla potvrzena zvýšeným výnosem mechanických částic v podzemní
vodě čerpané do vodojemu, kde hrozilo zanesení a následné zničení nákladné technologie na odstranění
uranu. Vrt PH-1 byl proto odstaven z provozu. V současné době je jímán pouze vrt PH-2. Z vrtu je však
exploatováno nadlimitní množství vody, dochází k jeho hydraulickému přetížení a následnému pískování vrtu
(snižování hladiny podzemní vody na úroveň sacího koše čerpadla). Pískování vrtu PH-2 mělo za následek
zadření čerpadla, které muselo být vyměněno.
Část obcí Přišimasy a Hradešín je zásobována z místních individuálních zdrojů (především mělké kopané
studny), které jímají podzemní vodu z kvartérních sedimentů. Vzhledem k výraznému vlivu atmosférických
srážek na vydatnosti zdrojů se jedná o podzemní vodu mělkého průlinového kolektoru. V suchých obdobích
je kapacita těchto zdrojů hraniční.
V obci je nutné stávající stav urychleně řešit.
Průměrná potřeba vody pro obce Přišimasy a Hradešín je podle vyhlášky č. 120/2011 Sb. (směrná čísla roční
potřeby vody) následující:
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•

Potřeba na pitnou vodu pro obyvatele
(36 m3/rok na osobu v rodinném domě, počet obyvatel 1 475 zahrnuto též navýšení obyvatel z
plánované výstavby):
145,48 m3/den = 4 425 m3/měsíc = 53 100 m3/rok

Maximální denní potřeba vody při započtení součinitele denní nerovnoměrnosti je cca 1,6 x vyšší.
•

Potřeba na zalévání zahrady – ve vegetačním období (16 m3/rok na 100 m2)
(většina obyvatel bude nadále k zalévání využívat vlastní studny a akumulovanou dešťovou vodu,
z obecního vodovodu se bude zavlažovat cca 20 000 m2 plochy)
15,24 m3/den = 457,14 m3/měsíc = 3 200 m3/210 dní (uvažováno vegetační období březen-září)

•

Potřeba vody pro výrobní a skladový areál společnosti AC MARCA Czech Republic s.r.o. (současný
odběr činí cca 300-350 m3/měsíc, počítá se s rozšířením odpovídajícím cca 500 m3/měsíc)
16,39 m3/den = 500 m3/měsíc = 6 000 m3/rok

•

Potřeba vody pro areál autovrakoviště – bývalé JZD (současný odběr je téměř zanedbatelný, činí
průměrně cca 11m3/měsíc, lze počítat s rozšířením odpovídajícím cca 15 m3/měsíc)
0,49 m3/den = 15 m3/měsíc = 180 m3/rok

Celková potřeba vody:
Potřeba vody
Denní prům.
Denní max.
Měsíční max.
Roční max.

l/den
170 030,01
272 048,01

m3/měs

m3/den
170,03
272,05

l/s
1,97

m3/rok

8 297,46
54 700,00

Celková potřeba vody pro obec je cca 162 m3/den mimo vegetační období a cca 170 m3/den ve vegetačním
období, což odpovídá potřebné vydatnosti zdroje minimálně 1,88 l/s mimo vegetační období, resp. 1,97 l/s
ve vegetačním období. Maximální denní potřeba pitné vody daná součinitelem nerovnoměrnosti spotřeby
může být až 272 m3/den, což odpovídá vydatnosti zdroje cca 3,15 l/s.
Reálná spotřeba pitné vody v obci Přišimasy a Hradešín bude patrně nižší vzhledem k existenci
individuálních zdrojů, které budou nadále pro jímání vody využívány.

9 POSOUZENÍ MOŽNOSTI NAPOJENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMNÍ NA ZDROJE PITNÉ
VODY LEŽÍCÍ MIMO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
V řešeném území existuje potenciální možnost napojení na vodovod z obce Škvorec vybudováním přivaděče.
Napojení na vodovod z obce Škvorec by souviselo s vyššími náklady na vodovodní přípojku vzhledem
ke vzdálenosti cca 2 km (cena minimálně 5-7 mil. Kč). Připojení by souviselo i s nutností odkupu či pronájmu
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pozemků, přes které by vodovod vedl. Celá realizace projektu včetně vyřízení vlastnických práv, potřebných
smluv a povolení by tak trvala několik let, přičemž problém nedostatku kvalitní pitné vody v obci Přišimasy a
Hradešín je nutné řešit co nejdříve. Vybudování náhradního zdroje pitné vody v blízkosti stávajících vrtů PH1 a PH-2 (jímací území Hradešínky) je ekonomicky výhodnější.

10 ZÁVĚREČNÉ STANOVISKO
V případě přidělení finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR je obec Přišimasy připravena
vypsat ihned zadávací řízení dle Zákona o veřejných zakázkách pro výběr zhotovitele stavby s předpokladem
dokončení stavby do konce roku 2020. Do celkového času realizace projektu je nutné započítat dobu
potřebnou pro vypsání a vyhodnocení zadávacího řízení a čas na vyřízení potřebných povolení a rozhodnutí
(sloučené řízení, vyjádření příslušných orgánů,…).
Navrhované opatření se jednoznačně a plně doporučuje realizovat v předloženém rozsahu a časovém období
s finanční podporou Státního fondu životního prostředí ČR. Zajištění hromadného zásobování obyvatel
kvalitní pitnou vodou je důležitým veřejným zájmem.
Zjednodušená projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu je samostatnou přílohou tohoto
posudku. Předmětem předkládané projektové dokumentace je projekt realizace 1 ks nového
hydrogeologického vrtu, jeho vystrojení a stavební úprava jako jímacích zařízení, připojení do stávající
vodárenské soustavy, a to včetně elektropřipojení a technologického a strojního vybavení (čerpadla, systém
řízení, úpravna vody).
Vypracoval:

Mgr. Ivo Černý

V Praze dne 6. 2. 2019
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Odborný posudek
ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb.

PŘIŠIMASY HRADEŠÍN

PŘÍLOHOVÁ ČÁST

ëíłî~à−Å−=à−ã~Å−=şòÉã−
äçâ~äáí~=îóíáéçî~åł=éêç
äçâ~äáò~Åá=åçîČÅÜ=îêí▄

jÖê K=fîç=ěÉêåČ
Projektoval

VODOHOSPODÁŘSKÁ MAPA 1: 50 000

âKşK=eê~ÇÉ╠−åI=éçòÉãÉâ=éKĹK=NQULN
Lokalita

VODNÍ ZDROJE, a.s., Jindřicha Plachty 535/16, Praha 5

PŘÍLOHA č. 1

PŘIŠIMASY-HRADEŠÍN
Obec

meJN=EåÉÑìåâĹå−F
meJO
meJP=Eî~êá~åí~=NF

ëíłî~à−Å−=îêíóW=meJN=EòÜ~î~êçî~åČFI=meJO

åłÜê~Çå−LÇçéä┌âçîČ=ÜóÇêçÖÉçäçÖáÅâČ=îêíW=meJP

âKşK=eê~ÇÉ╠−åI=éçòÉãÉâ=éKĹK=NQUL
jÖê K=fîç=ěÉêåČ

Lokalita
Projektoval

ZÁKLADNÍ MAPA 1: 10 000

PŘIŠIMASY-HRADEŠÍN
Obec

VODNÍ ZDROJE, a.s., Jindřicha Plachty 535/16, Praha 5

PŘÍLOHA č. 2

meJP=Eî~êá~åí~=OF
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ëíłî~à−Å−=îêíóW=meJN=EòÜ~î~êçî~åČFI=meJO

åłÜê~Çå−LÇçéä┌âçîČ=ÜóÇêçÖÉçäçÖáÅâČ=îêíW=meJP=

meJN

ZÁKLADNÍ MAPA 1: 25 000

jÖê K=fîç=ěÉêåČ
Projektoval

VODNÍ ZDROJE, a.s., Jindřicha Plachty 535/16, Praha 5

PŘÍLOHA č. 3

âKşK=eê~ÇÉ╠−åI=éçòÉãÉâ=éKĹK=NQUL
Lokalita

PŘIŠIMASY-HRADEŠÍN

meJP=Eî~êá~åí~=OF

Obec

meJP=Eî~êá~åí~=NF meJO

îçÇçàÉãHşéê~îå~=îçÇó

Obec Přišimasy
vydává
Veřejnou vyhlášku č. 1/2018
ZÁKAZ NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ, MYTÍ
AUTOMOBILŮ A ZALÉVÁNÍ ZAHRADY
Z OBECNÍHO VODOVODU
Obec Přišimasy zakazuje z důvodu nedostatečného
množství vody ve vodojemu, napouštění bazénů, zalévání
zahrad a mytí automobilů pitnou vodovou z obecního
vodovodu.
Platnost vyhlášky:
Ode dne vyhlášení tj. 10.5. 2018 do 10.9.2018.
V případě dotazů volejte na tel.: +420 602 493 477 nebo
pište na email: ou@prisimasy.cz

V Přišimasech 9.5.2018
Bc. Šárka Rumanová
starostka obce

Obec Přišimasy
Jana Čermáka 80

282 01 Přišimasy
IČ: 00235652
Souhlas vlastníka vodárenské soustavy s připojením, v případě připojení na
vodárenskou soustavu.
Tímto z titulu vlastníka vodárenské infrastruktury souhlasíme s realizací vrtané studny a
jejím připojením na přivaděč surové vody k úpravně vody a vodojemu, který zásobuje
Přišimasy a Hradešín pitnou vodou.
Tento souhlas je vystaven na základě požadavku žádosti o dotaci v Národním programu
Životní prostředí Výzvy č.2/2018 podávané v III/2019
V Přišimasech dne 14.3.2019

Starostka obce: Bc. Šárka Rumanová

ZJEDNODUŠENÁ PD VODNÍHO DÍLA
Pozn.: projektová dokumentace vodního díla ‐ studny je strukturována dle platných předpisů s tím, že
rozsah a obsah jednotlivých částí je přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně
technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. Charakter projektové
dokumentace vodního díla ‐ studny umožňuje jednotné strukturování pro dokumentaci územního řízení,
stavební povolení, skutečné provedení, a případný pasport existující studny, jelikož rozsah kapitol je
z věcného hlediska obdobný.

HLAVNÍ PROJEKTANT:

PROJEKTANT HG ČÁSTI:

PROJEKTANT BÁŇSKÉ ČÁSTI:

VODNÍ ZDROJE, a.s.

JMÉNO, PODPIS A OTISK RAZÍTKA

JMÉNO

JMÉNO

Ing. Zdeněk Formánek

Mgr. Ivo Černý

Ing. Dalibor Slavík

Jindřicha Plachty 535/16,
150 00 Praha 5
www.vodnizdroje.cz

NÁZEV STAVBY:

STUPEŇ:

NOVÝ ZDROJ PITNÉ VODY PRO EMĚ –
PŘIŠIMASY – HRADEŠÍN

TYP:

MÍSTO STAVBY:

MĚŘ:

Přišimasy ‐ Hradešín

VÝTISK

ŽADATEL / STAVEBNÍK:

ČÍSLO:

Obec Přišimasy, Jana Čermáka 80, 282 01 Přišimasy

DATUM:
Z.Č.:

VODNÍ DÍLO
II/2019
190017
‐‐‐

A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) Název stavby:
Nový zdroj pitné vody PŘIŠIMASY HRADEŠÍN
Cílem projektu je zajistit dodávku pitné vody pro Přišimasy Hradešín. Stávající systém dodávky vody
se skládá ze dvou zdrojů vody (studní), vodovodního přivaděče, úpravny vody, akumulace 2x100m3 a
dvou distribučních tlakových pásem. Smyslem rozšíření je nahradit minimálně jeden nevyhovující
zdroj vody, a posílit produkci vody, která je v současné době nedostačující. Řešením je vybudování
minimálně jednoho nového zdroje vody a jeho připojení na stávající přivaděč. Pravděpodobně bude
nutné i aktualizovat technologii úpravy vody (lze upřesnit až po realizaci vrtané studny).
b) Místo stavby:
Nový zdroj vody – vrtaná studna

p.č. 148/1 k.ú. Hradešín, Lesní pozemek, Lesy České republiky, s.p.

c) Předmět dokumentace:
☒ nová stavba

/

☐ změna dokončené stavby

☒ trvalá stavba

/

☐ dočasná stavba

Účel užívání stavby:

odběr podzemní vody.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi
Obec Přišimasy
Jana Čermáka 80
282 01 Přišimasy
IČ: 00235652

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
VODNÍ ZDROJE, a.s.
Jindřicha Plachty 535/16
150 00 Praha 5 – Smíchov
www.vodnizdroje.cz
datová schránka: ctmgxvi
Manažer projektu:
Mgr. Radka Vlasáková
projektant hydrogeologické části
Mgr. Ivo Černý

Projektant báňské části
Ing. Dalibor Slavík

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
SO‐1 Vrtaná studna
Jedná se o stavbu vrtané studny hl. 80m. SO‐1a je skrytá stavba.
SO‐2 Manipulační šachta studny
Na vrtanou studnu bude osazena podzemní manipulační šachta. SO‐2 je kromě průlezu skrytá stavba.
SO‐3 Trubní a elektrické propojení a technologické zařízení studny
Vrtaná studna bude osazena čerpadlem, přívodem elektrické energie, čerpacím zhlavím a trubním
propojením charakteru vodovodního přivaděče.
SO‐4 Rozšíření úpravny vody
Rozšíření technologie úpravny vody dle aktuálních směsných parametrů kvality vody ze všech zdrojů
vody.

A.3 Seznam vstupních podkladů
1. Archivní materiály investora / stavebníka
2. Nabídka zhotovitele
2. Veřejně dostupné datové podklady
3. Archiv VODNÍ ZDROJE, a.s., Interní směrnice a postupy.

B Souhrnná technická zpráva
B.1 Popis území stavby
a) Charakteristika území a stavebního pozemku:
Řešené území je definováno pozemkem(y) k umístění stavby. Pozemek k vybudování zdroje pitné
vody se nachází na lesním pozemku nezastavěné části katastru obce.
b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně
informace o vydané územně plánovací dokumentaci:
Pro řešené území je zpracován územní plán.
Umístění stavby vrtané studny není v rozporu s územně plánovací dokumentací.
Umístění studny není v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.
Současné i navrhované využití území je v souladu s obecnými požadavky na využití území (dle
Vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území), a je specifikováno v
následujících kapitolách.
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání
území:
Žádné výjimky.
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných
stanovisek dotčených orgánů:
Nejsou stanoveny podmínky nad rámec obecně závazných předpisů.
e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů:
(geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Pro danou lokalitu byly provedeny geologické, hydrogeologické průzkumy, a to spojené s budováním
původních studní a vodovodního přivaděče. Samotná realizace nové studny je z povahy věci
hydrogeologickým a geologickým průzkumem, a realizace vrtných prací podléhá geologickému
zákonu. Projekt studní byl zpracován na základě spolupráce stavebního inženýra vodaře a
hydrogeologa.
f) Ochrana území podle jiných právních předpisů:
(památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Na řešené území se nevztahuje ochranné a/nebo bezpečnostní pásmo
V případě požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů se v případě stavby vodního díla –
vrtané studny jedná o požadavky definované § 17 Vyhlášky 590/2002 Sb. o technických požadavcích
pro vodní díla. Tyto jsou uvedeny v tabulce 1.

Tab.1.: Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků:
Požadavek
1) Stavba studny se provádí ze
stavebních hmot, které
odpovídají příslušným
materiálovým normám:

2) Konstrukce studny se provádí
tak, aby zabraňovala vnikání
dešťové vody a nečistot do
studny:
3) Podmínky umístění a
zřizování studny jsou
stanoveny podle zvláštního
právního předpisu:

Způsob splnění / dodržení
Jelikož charakter stavby předpokládá (i případný) odběr
podzemní vody využívané pro zásobování pitnou vodou, jsou
použité materiály v souladu s Vyhláškou č. 409/2005 Sb. o
hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody. Soulad s tímto požadavkem se
dokládá atesty a prohlášeními výrobců a dodavatelů
komponent nebo celé stavby jako součást kolaudačního řízení.
Návrh konstrukce studny je v souladu s rozhodnými prvky
ČSN755115, a je doložen touto projektovou dokumentací
ověřenou autorizovanou osobou a vyjádřením hydrogeologa.
Umístění a zřizování studny je navrženo a posouzeno dle
vyhlášky č.501/2006Sb. (o obecných požadavcích na využívání
území), podle normových hodnot ČSN755115, a s přihlédnutím k
vyjádření autorizované osoby a hydrogeologa.

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:
Bez vztahu.
h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území:
Rozsah vlivu stavby a jejího užívání je pro vrtanou studnu (vodní dílo) definován v podobě „Vyjádření
osoby s odbornou způsobilostí ‐ hydrogeologa dle § 9 odst. 1 vodního zákona“, který je součástí
samostatného posudku hydrogeologa.
i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:
V případě budování studny lze předpokládat dílčí úpravu přístupové cesty pro vrtnou soupravu, a
drobné zemní práce spojené s přípravou pracoviště pro vrtnou soupravu.
j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění
funkce lesa:(dočasné / trvalé)
V případě vybudování vrtané studny na lesním pozemku se jedná o trvalé vyjmutí nezbytného
prostoru vrtané studny.
k) Územně technické podmínky:
(zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Jedná se o doplnění stávajícího systému dodávky vody.
l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:
Plán kontrolních prohlídek stavby podle §133 Zákona č. 183/2006 Sb.:
1. zahájení stavby (ve vazbě na vydání stavebního povolení)
2. kolaudace stavby
m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí:
Pozemky s umístěnou stavbou studny a přivaděče:
p.č. 148/1 k.u. Hradešín
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní
pásmo:
Pozemky potřebné k případnému ochrannému pásmu: p.č. 148/1 k.u. Hradešín

B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
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

☒ nová stavba

/

☐ změna dokončené stavby

b) Účel užívání stavby:
Smyslem stavby je nakládání s podzemní vodou ve formě jejího odběru dle (§ 8 odst. 1 písm. b) bod
1 vodního zákona).
c) Trvalá nebo dočasná stavba:
☒ trvalá stavba
/
☐ dočasná stavba
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby:
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá její bezbariérové užívání. K datu zpracování této PD
nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby.
Obecné požadavky na umístění stavby jsou hodnoceny s ohledem na možné kolize s jinými objekty
(dle §24a Vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území). Splnění podmínky o
umístění stavby dle této vyhlášky je dokladováno posouzením limitních vzdáleností, a je zohledněno
v technickém návrhu provedení stavby, a v hydrogeologickém posouzení území stavby. Pro potřeby
této dokumentace je uveden přehled a posouzení těchto limitních vzdáleností. V případě nedodržení
i jednotlivé podmínky je následně uveden její konkrétní důvod, a případný návrh výjimky včetně
odůvodnění. Hodnocení dalších odstupových vzdáleností (ochranná pásma dopravních staveb,
energetických zařízenín, elektrokomunikací, vodovodu a kanalizací, produktovodů, a dalších) je
uvedeno pro přehlednost ve stejné tabulce č.2.
S ohledem na § 24a Vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území je pro
potřeby této dokumentace definován pojem „prostupnost prostředí“ jako zohlednění možnosti
znečištění studny s přihlédnutím ke konstrukci stavby studny s těsněním dle ČSN 75 7111, a
hydrogeologickým charakteristikám posuzovaného území.
Vzhledem ke konstrukci stavby studny dle ČSN 75 7111 s těsněním v kvartérní části, a jímání
puklinové vody vyskytující se v jiné zvodni než možné zdroje znečištění lze předmětné území
označit jako málo prostupné.

Tab. 2 Posouzení limitních vzdáleností stavby od ostatních objektů, staveb, území, nebo jiných zájmů
Limitní vzdálenosti dle § 24a Vyhlášky č. 501/2006 Sb.:

PROSTUPNÉ
PROSTŘEDÍ

MÁLO
PROSTUPNÉ
PROSTŘEDÍ

1) žumpy, malé ČOV, kanalizační přípojky vzdáleny minimálně:
2) nádrže tekutých paliv pro vytápění umístěné v obytné budově
nebo samostatné pomocné budově vzdáleny minimálně:
3) chlévy, močůvkové jímky a hnojiště při drobném ustájení
jednotlivých kusů hospodářských zvířat vzdáleny minimálně:

30m

12m

20m

7m

25m

10m

4) veřejné pozemní komunikace vzdáleny minimálně:

30m

12m

5) individuální umývací plochy motorových vozidel a od nich
vedoucí odtokové potrubí a strouhy vzdáleny minimálně:

40m

15m

Ochranná pásma dopravních staveb:
6) Celostátní a regionální dráha (SŽDC) od osy krajní koleje
7) Celostátní dráha (SŽDC) v>160 km/h od osy krajní koleje
8) Vlečka (SŽDC) a speciální dráha od osy krajní koleje
9) Tunel speciální dráhy od osy krajní koleje
10) Lanová dráha od nosného lana nebo osy krajní koleje
11) Tramvajová a trolejbusová dráha od osy krajní koleje/drátu
12) Dálnice a rychlostní silnice od osy vozovky přilehlého jízdního pásu
13) Silnice I.třídy od osy vozovky
14) Silnice II. Třídy a místní komunikace od osy vozovky
15) Silnice III. Třídy od vozovky
16) Místní komunikace I. A II. Třídy od osy vozovky
Ochranná pásma energetických zařízení:
Dle § 46, 68 a 87 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o
změně některých zákonů (energetický zákon)

17) Podzemní el. vedení do 110 kV
18) Podzemní el. vedení nad 110 kV
19) Nadzemní el. vedení 1 kV a do 35 kV
20) Nadzemní el. vedení nad 35 kV do 110 kV
21) Nadzemní el. vedení nad 110 kV do 220 kV
22) Nadzemní el. vedení nad 220 kV do 400 kV
23) Nadzemní el. vedení nad 400 kV
24) Nadzemní el. vedení u závěsného kabelového vedení 110 kV
25) Nadzemní el. vedení u zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence
26) Plynovody a přípojky nad DN 500mm
27) Plynovody a přípojky od DN 200mm do DN 500mm
28) Plynovody a přípojky do DN 200mm
29) Plynovodní rozvody v zastavěném území obce
30) Tepelná síť (teplovod)
Ochranná pásma elektrokomunikačních vedení:
Dle §102 Zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
elektronických komunikacích)

31) Podzemní komunikační vedení
Ochranná pásma vodovodů a kanalizací:
Dle §23 zákona č. 274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích)

32) Vodovod/kanalizace do DN500
33) Vodovod/kanalizace nad DN500 (a DN200 ‐ DN500 v hloubce > 2,5m)
34) Vodovod/kanalizace nad DN500 v hloubce > 2,5m

OCHRANNÉ
PÁSMO

DODRŽENO

ANO NE

DODRŽENO/
NEDOTČENO

ANO NE

60 m
100 m
30 m
35 m
10 m
30 m
100 m
50 m
25 m
20 m
15 m
OCHRANNÉ
PÁSMO

DODRŽENO/
NEDOTČENO

ANO NE

1m
3m
7m
12 m
15 m
20 m
30 m
2m
1m
12 m
8m
4m
1m
2,5 m
OCHRANNÉ
PÁSMO

DODRŽENO/
NEDOTČENO

ANO NE

1,5 m
OCHRANNÉ
PÁSMO

1,5m
2,5m
3,5m

DODRŽENO/
NEDOTČENO

ANO NE

Ochranná pásma produktovodů:
Dle §5 Vládního nařízení č. 29/59 Sb. o oprávněních k cizím nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí
pro pohonné látky a ropu

35) Ochranné pásmo ropovodu/produktovodu
36) Provádění staveb menšího významu a kanalizačních sítí
37) Zřizování potrubí pro jiné látky než hořlavé kapaliny I. a II. třídy
38) Provádění činností ohrožujících potrubí a plynulost a bezpečnost provozu

OCHRANNÉ
PÁSMO

DODRŽENO/
NEDOTČENO

ANO NE

300 m
50 m
20 m
3m

(např. výkopy, odklizování zemin, jejich navršování, sondy a vysazování stromů).

Ostatní odstupové vzdálenosti a ochranná pásma:
39) Pozemek určený k plnění funkce lesa (dle §14 odst. 2 zákona 289/1995 Sb., „lesního zákona)
40) Památný strom – 10tinásobek průměru kmene ve výši 130cm
(Zákon 114/1992 Sb.)

41) Stromy obecně – 4násobek obvodu kmene ve výši 1m, min. 2,5m
(ČSN 839061)

OCHRANNÉ
PÁSMO

DODRŽENO/
NEDOTČENO

ANO NE

50 m
stavbou nedotčeno
stavbou nedotčeno

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných
stanovisek dotčených orgánů:
K datu zpracování PD nejsou zapracována žádná stanoviska dotčených orgánů, která by byla
stanovena nad rámec požadované struktury PD.
f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů:
Dle § 30 Vodního zákona se pro ochranu vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů
podzemní vody stanovují ochranná pásma vodního zdroje, a to v případě:
a) zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m3/rok (cca 27m3/den),
b) využití pro výrobu balené kojenecké vody nebo pramenité vody, a
c) závažných okolností i pro vodní zdroje s nižší kapacitou, než je uvedeno v bodě a).
U zdrojů podzemní vody stanovuje vodoprávní úřad ochranná pásmo I. stupně na základě návrhu
projektanta jako souvislé území s minimální vzdáleností hranice jeho vymezení 10 m od odběrného
zařízení. V odůvodněných případech může být ochranné pásmo I. stupně v rozsahu menším.
Vzhledem k charakteru a rozsahu užívání stavby a dispozici prostředí umístění studny (rozsáhlý
lesní pozemek) – studny (vodního díla) není navrženo ochranné pásmo.
g) Navrhované parametry stavby:
Cílem projektu je zajistit dodávku pitné vody pro celou lokalitu Přišimasy‐ Hradešín. Základem je
provedení minimálně jednoho čerpacího vrtu, který doplní stávající systém, a rozšíření akumulace
vodojemu.
Část strojně technologická
Vrt bude vystrojen čerpadlem, jehož výtlak bude dále vybaveny zpětnými klapkami, uzavíracími
armaturami a přírubovými spoji instalovanými tak, aby umožňovali bezproblémovou a bezpečnou
demontáž a vytažení čerpadla z vrtu a funkčnímu odpojení od vodovodního řadu.

Obr. 1.: Návrh čerpadla byl pro potřeby zjednodušené PD navržen s ohledem na výšková data
digitálního modelu terenu (ČUZK 5G):

Obr. 2.: A zároveň Scan půdorysu přivaděče (poskytl stavebník):

Nejnižší bod
Nejvyšší bod
Délka:

288m n.m.
370m n.m.
3000m

Obr. 3.: Hydraulický výpočet:

Dodávka čerpadla parametru Qmax 1,97l/s H=131m – volba čerpadla dle programu WebCAPS =
příkon 4kW. Z toho plynoucí návrh silového kabelu na dopojení k novému vrtu (max 480m) profilem
5x4mm2. (Bude aktualizováno v prováděcí dokumentaci)
Jako uzavírací armatury budou použita vodárenská šoupata. Umístění těchto armatur bude
v šachtách vrtů. Potrubí vedené od jednotlivých vrtů bude dále pokračovat do stávajícího
vodovodního přivaděče. Pro možnost odstavení budou napojení na řády vystrojena ručními uzávěry a
propojí s uzávěrem DN50 až DN80. Všechny armatury budou přírubového, nebo samosvěrného
provedení.
Na straně přítoku od čerpadla bude na každou přívodní větev osazeno provozní měřidlo, vodoměr,
který bude sloužit o ověření průtoku, zejména pro provedení garančních testů čerpadel.
Vlastní napojování vrtu bude probíhat postupně, jelikož po celou dobu realizace díla nesmí být
ohrožena dodávka pitné vody.
Po vyhloubení vrtu a na základě provedené pozitivní čerpací zkoušky bude na zhlaví každého vrtu
osazeno čerpadlo odpovídající čerpané vydatnosti.
Část elektro
Připojovacím místem pro silové připojení je rozvaděč u stávajících studní. Vzdálenost je max 300 m a
uložení kabelů bude pod terénem. Přívod zajistí napájení všech čerpadel nově osazených v čerpacích
vrtech, včetně samostatných kabelů, rozvaděče vyzbrojeného ovládáním a jištěním (zásuvkové
skříně) pro každé čerpadlo. V šachtě každého vrtu bude přechodová skříň, umožňující odpojení a

demontáž připojovacího kabelu k čerpadlu. Bude realizováno propojení zemní sítě. Při zemních
výkopech je nutno respektovat možnou kolizi s napájecími kabely. Před výkopem polohu uvedeného
kabelu Objednatel vytyčí.
Kabeláž
Typ kabelu bude odpovídat dodanému zařízení, přesné označení a délka bude součástí dokumentace
nového zařízení.
Část MaR
Princip ovládání čerpadel zůstane zachován stávající, tzn. chod čerpadel bude ovládán od signálů
plovákových spínačů umístěných na rezervoárech v ATS stanici. Vzhledem k souběhu stávajícího
ovládacího kabelu a stávajícího řádu studniční vody bude napojení na ovládací kabel v místě napojení
na tento řad. Z tohoto napojení bude veden samostatný kabel ovládacích signálů k rozvaděči
čerpadel umístěného v blízkosti vrtů. Tento rozvaděč bude vystrojen pro automatické hlídání hladin,
ruční přepínání volby a vypnutí čerpadel. Čerpadla budou ovládána automaticky od hladin ve
vodojemu a v ATS stanici a blokována od depresní hladiny ve vrtu, kterou stanoví hydrogeolog.
Pro zajištění bezchybné funkce čerpadel pitné vody budou uvnitř vrtu – v PE zárubnici instalovány
snímače hladiny – hladinové sondy. Sondy budou nastaveny na snímání maximální a minimální
hladiny ve vrtu. Minimální hladina bude nastavena a zapojena tak, aby znemožnila chod čerpadla při
nedostatečné hladině. Přesné nastavení hladiny bude stanoveno na základě provedené čerpací
zkoušky.
Stavba studny je určena k veřejnému zásobování pitnou vodou. S ohledem na vodní zákon bude
v realizační dokumentaci navržen odběr podzemní vody v množství, který zohledňuje jak možnosti
vrtaných studní, tak potřeby distribuční sítě.
Potřeba na pitnou vodu pro obyvatele
(36 m3/rok na osobu v rodinném domě, počet obyvatel 1 475 zahrnuto též navýšení obyvatel z
plánované výstavby):
145,48 m3/den = 4 425 m3/měsíc = 53 100 m3/rok
Maximální denní potřeba vody při započtení součinitele denní nerovnoměrnosti je cca 1,6 x vyšší.
Potřeba na zalévání zahrady – ve vegetačním období (16 m3/rok na 100 m2)
(většina obyvatel bude nadále k zalévání využívat vlastní studny a akumulovanou dešťovou vodu,
z obecního vodovodu se bude zavlažovat cca 20 000 m2 plochy)
15,24 m3/den = 457,14 m3/měsíc = 3 200 m3/210 dní (uvažováno vegetační období březen‐září)
Potřeba vody pro výrobní a skladový areál společnosti AC MARCA Czech Republic s.r.o. (současný
odběr činí cca 300‐350 m3/měsíc, počítá se s rozšířením odpovídajícím cca 500 m3/měsíc)
16,39 m3/den = 500 m3/měsíc = 6 000 m3/rok
Potřeba vody pro areál autovrakoviště – bývalé JZD (současný odběr je téměř zanedbatelný, činí
průměrně cca 11m3/měsíc, lze počítat s rozšířením odpovídajícím cca 15 m3/měsíc)
0,49 m3/den = 15 m3/měsíc = 180 m3/rok
Celková potřeba vody:

Potřeba vody
Denní prům.
Denní max.
Měsíční max.
Roční max.

l/den
170 030,01
272 048,01

m3/měs

m3/den
170,03
272,05

l/s
1,97

m3/rok

8 297,46
54 700,00

Celková potřeba vody pro obec je cca 162 m3/den mimo vegetační období a cca 170 m3/den ve
vegetačním období, což odpovídá potřebné vydatnosti zdroje minimálně 1,88 l/s mimo vegetační
období, resp. 1,97 l/s ve vegetačním období. Maximální denní potřeba pitné vody daná součinitelem
nerovnoměrnosti spotřeby může být až 272 m3/den, což odpovídá vydatnosti zdroje cca 3,15 l/s.
Reálná spotřeba pitné vody v obci Přišimasy a Hradešín bude patrně nižší vzhledem k existenci
individuálních zdrojů, které budou nadále pro jímání vody využívány.

Tab.3: Navrhované kapacity stavby ve stadiu přípravy této PD (všechny zdroje vody dohromady)
Počet měsíců v roce, kdy se s vodami nakládá: 12
prům. 1,97 l.s‐1

max. 3,15 l.s‐1

max. 8 297 m3.měs‐1

max. 54,7 tis. m3.rok‐1

Poznámka:
Údaje z tabulky č. 3 doporučujeme žadateli uvést v žádosti o povolení odběru podzemní vody. Je
v pravomoci a odpovědnosti žadatele požádat i o jiné objemové a průtočné údaje, a to:



nižší ‐ byť v jediném parametru (bez dalších nutných vyjádření),
vyšší ‐ pokud došlo k jiným průkazným zjištěním po zpracování této dokumentace (např.
čerpací zkouška, navazující hydrogeologický posudek, rozhodnutí vodoprávního orgánu,
apod.)

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.

Smyslem stavby je jímání podzemní vody. Proto pro základní bilanci stavby uvádíme měření množství
čerpané vody.
‐ Měření množství vody
Způsob měření vody se navrhuje v případě, že oprávněný žádá o povolení k nakládání s vodami
v množství větším než 500 m3 vody v kalendářním měsíci nebo větším než 6 000 m3 vody
v kalendářním roce (pozn.: dle vodního zákona odběr vody v množství vyšším než v předchozím
odstavci podléhá zpoplatnění ‐ řešení této otázky není součástí této projektové dokumentace).
Vzhledem k navrhovaným objemovým údajům v tabulce č. 3 je navržen způsob měření množství
vody v podobě instalace vodoměrů na jednotlivých zdrojích vody.
i) Základní předpoklady výstavby:(časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)
Stavbu lze realizovat v rozsahu cca 1 rok.

j) Orientační náklady stavby:
Viz rozpočet.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) Urbanismus:
územní regulace, kompozice prostorového řešení

V případě studny se jedná se o skrytou stavbu, u které je urbanistické řešení bezpředmětné.
b) Architektonické řešení:
kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Jedná se o skrytou stavbu, u které je architektonické řešení bezpředmětné.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Voda bude čerpána ze studny ponorným čerpadlem, bude tlakovým potrubím přiváděna do budovy
k další distribuci. Předpokládá se nutnost aktualizace úpravy vody zařazením nového zdroje vody do
systému.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon
práce osob se zdravotním postižením.

Není umožněno bezbariérové užívání stavby.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Při vstupu do manipulační šachty a s elektrospotřebiči musí být dodržovány příslušné předpisy BOZP.

B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) Stavební řešení:
Jedná se o vrtanou studnu osazenou manipulační šachtou, čerpadlem, výtlačným potrubím, čerpacím
zhlavím. Liniovou část stavby tvoří připojení ke stávajícímu přivaděči, a rozšíření vodojemu. Souběžné
elektropřipojení.
b) Konstrukční a materiálové řešení:
Studna a manipulační šachta bude provedena dle ČSN755115.
SO‐1 Studna PH‐3
Projekt navrhuje realizovat následující práce:
‐ zajištění všech potřebných povolení k realizaci průzkumného vrtu PH‐3
‐ odvrtání 1 ks hydrogeologického vrtu do hloubky 80 m,  385/305 mm v případě zastižení
dostatečné vydatnosti vystrojení vrtu jako jímacího objektu,  225 mm
‐ realizace hydrodynamických zkoušek – čerpací zkouška + stoupací zkouška (v předpokládané délce
23 dnů)
‐ laboratorní analýzy.
SO‐2 Manipulační šachta studny

Na vrtané studni bude osazena betonová skružová manipulační šachta. Vstup do šachty bude
umožněn přes uzavíratelný poklop. Vstup do šachty bude částečně umístěna nad terén.

SO‐3 Trubní a elektrické propojení a technologické zařízení studny
Vrtaná studna bude osazena čerpadlem, přívodem elektrické energie, čerpacím zhlavím a trubním
propojením charakteru vodovodního přivaděče DN50 – DN80 délky max 480m. Trubní propojení je
vzhledem k navrženým parametrům čerpadel (do 1l/s) a délce připojení navrženo z materiálu HDPE
PN16 průměru D63‐90mm (DN50‐80mm) celkové délky 480m. Elektropropojení se předpokládá
silové (25x5mm2), ovládací (3x1,5mm2) a sdělovací (TCkPFLE 3x4x1,5). Umístění ovládacího
rozvaděče je navrženo ze stávajícího objektu do manipulační šachty studny. Silové vedení je
navrženo v souběhu s potrubím. Umístění trubního propojení je navrženo jako jednoduchá liniová
stavba. Rýha široká 80 cm, hluboká 120 cm, s pískový ložem tl. 10 cm pro umístění vodiče a potrubí.
SO‐4 Rozšíření úpravny vody
Rozšíření technologie úpravny vody dle aktuálních směsných parametrů kvality vody ze všech zdrojů
vody. V současné době se voda upravuje především v radiologických parametrech. Předpokladem je,
že nový zdroj vody bude mít podobnou hydrochemickou skladbu, a bude využívána již stávající
technologie. Z hlediska předběžné opatrnosti se předpokládá i úprava této technologie.
Obr. 4.: Stávající vodojem a úpravna vody

Obr. 5.: Stávající vodojem a úpravna vody

Obr. 6.: Stávající technologie úpravny vody

c) Mechanická odolnost a stabilita:
Použité stavební materiály, množství a způsob provedení musí odpovídat podmínkám výrobce a
závěrům hydrogeologického průzkumu.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) Technické řešení:
Návrh čerpadla, výkonu, příkonu odpovídá navržené elektropřípojce a trubnímu propojení. Viz
kapitola B.2.6 b).
b) Výčet technických a technologických zařízení:
Návrh čerpadla, výkonu, příkonu odpovídá navržené elektropřípojce a trubnímu propojení. Viz
kapitola B.2.6 b).

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
Posouzení technických podmínek požární ochrany:
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních
konstrukcí,
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva,včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty),
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení),
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

Stavba studny vzhledem ke svému charakteru není popisována ani hodnocena dle výše uvedených
charakteristik. Stavba studny není součástí širšího systému zabezpečení požární bezpečnosti jiné
stavby.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
a) Kritéria tepelně technického hodnocení:
Nehodnoceno.
b) Energetická náročnost stavby:
Nehodnocena.
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií:
Nejsou využívány.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby ‐ větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí ‐
vibrace, hluk, prašnost apod.

Užívání stavby předpokládá vstup do manipulační šachty pouze při kontrole a opravách. Není účelné
stanovovat pro tyto situace hygienické požadavky nad rámec obecně závazných předpisů (především
BOZP).

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží:
Nenavrhována.
b) Ochrana před bludnými proudy:
Nenavrhována.
c) Ochrana před technickou seizmicitou:
Nenavrhována.
d) Ochrana před hlukem:
Nenavrhována.
e) Protipovodňová opatření:
Nenavrhována.
f) Ostatní účinky ‐ vliv poddolování, výskyt metanu apod.:
Nenavrhovány.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky:
Stavba studny bude připojena ke zdroji elektrické energie stávajících zdrojů vody
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:
Jsou definovány jako součást návrhu elektropřipojení.

B.4 Dopravní řešení
a) Popis dopravního řešení:
Stavba nemá vliv na dopravní řešení v území.
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:
Stavba nemá vliv na dopravní řešení v území.
c) Doprava v klidu:
Stavba nemá vliv na dopravní řešení v území.
d) Pěší a cyklistické stezky:
Stavba nemá vliv na dopravní řešení v území.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) Terénní úpravy:
Z hlediska terénních úprav nenáročná stavba bude řešena v rámci instalace manipulační šachty.
V příadě vodojemu se předpokládá neutrální bilance zeminy při vybudování rozšíření vodojemu.
b) Použité vegetační prvky:
Zatravnění.
c) Biotechnická opatření:
Žádná.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) Vliv na životní prostředí:
(ovzduší, hluk, voda, odpady a půda)

Bez vlivu.
b) Vliv na přírodu a krajinu:
(ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod., zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině)

Bez vlivu.
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000:
Bez vlivu.
d) Způsob zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA:
Dle § 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), je stavba vodního díla – studny
předmětem posuzování podle tohoto zákona v následujících případech (citace z přílohy č.1 zákona o
posuzování vlivu na životní prostředí):
ZÁMĚR KATEGORIE I (záměry vždy podléhající posouzení)
1.2 Čerpání podzemní vody … od 10 mil. m3/rok a více (pozn. Q>310l/s)
ZÁMĚR KATEGORIE II (záměry vyžadující zjišťovací řízení)
1.8 ... čerpání podzemní vody … od 1 do 10 mil.m3/rok (pozn. Q>31l/s)
2.11 … hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů …
Pozn.: I v případě že objem nebo účel odběru vody nedosahuje příslušné limitní hodnoty, tak se jedná
o tzv. „podlimitní záměr“, a příslušný úřad může posuzovat a stanovovat, zda záměr stavby
bude/nebude podléhat zjišťovacímu řízení.
Prohlášení zhotovitele projektové dokumentace
Předmětná stavba nedosahuje limitu KATEGORIE I záměru 1.2 (Q>310l/s) a tudíž nepodléhá
posouzení vlivu na životní prostředí.
Předmětná stavba není hloubkovým vrtem pro zásobování vodou do vodovodů (hromadného
zásobení) dle KATEGORIE II záměru 2.11, a tudíž nepodléhá zjišťovacímu řízení.
Předmětná stavba nedosahuje limitu KATEGORIE II záměru 1.8. (pozn. Q>31l/s), a tudíž nepodléhá
zjišťovacímu řízení.
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:
Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.
f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma:
(rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů)

Nejsou navržena (v režimu EIA).

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Stavba studny není předmětem základních požadavků dle Vyhlášky č. 380/2002 Sb. k přípravě a
provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.
b) Odvodnění staveniště:
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:
Bez vlivu definovatelného ve stádiu zpracování této projektové dokumentace.
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin:
Staveniště bude označeno a uvedeno ve stavebním deníku. Charakter stavby nepředpokládá nutnost
ochrany okolí staveniště. Nejsou stanoveny požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin.
f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště:
Veškeré dočasné zábory není účelné vzhledem k jejich minimálnímu rozsahu definovat. Realizace
stavby nepředpokládá trvalé zábory.
g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy:
Žádné požadavky.
h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace:
Odpady (obaly od stavebních hmot apod.) není účelné definovat vzhledem k předpokladu naprosto
minimálního množství. Likvidace těchto odpadů bude jejich původci prováděna dle obecně závazných
předpisů.
i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:
Projektová dokumentace předpokládá vyrovnanou bilanci zemních prací v podobě drobného
přebytku či nedostatku zeminy. Neodstatek zeminy bude řešen ze zdrojů stavebníka. Přebytek
zeminy vzniklý umístěním stavebních objektů bude použit stavebníkem pro drobné terénní úpravy na
pozemku stavby, tudíž z tohoto pohledu odpad nevzniká.
j) Ochrana životního prostředí při výstavbě:
Charakter stavby nevyžaduje nutnost bližší projekční specifikace ochrany životního prostředí nad
rámec obecných zásad.
k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů:
Realizátor stavby bude mít přijata technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z
výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení.
Realizátor montážních prací se musí řídit technologickým postupem jím montované konstrukce, ve
kterém bude obsažen časový sled montážních záběrů, pohyb mechanizačních prostředků, zásadní
řešení přístupu pracovníků ke stykovým uzlům včetně jejich zajištění proti pádu.

Předpokladem realizace stavby dle této PD je provedení jedním zhotovitelem a/nebo více zhotoviteli
s rozsahem prací nepřesahujícím 500 osobodní, které představují 3750 normohodin (tj. cca
900 tis. Kč). Stavebník tudíž nemusí zřizovat funkci koordinátora BOZP na staveništi.
l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb:
Žádné úpravy.
m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření:
Nejsou definovány.
n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby:
(provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Nejsou stanoveny.
o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:
Vzhledem k malému rozsahu stavby nejsou definovány.

C Situační výkresy
Výkresová dokumentace je vzhledem k charakteru a rozsahu stavby řazena v závěru této PD
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Hydrogologické vrty PH-3 Hradešín, p.č. 148/1

190017

VODNÍ ZDROJE, a.s.

název úkolu:

označení vrtu

Jindřicha Plachty 535/16
Praha 5 - Smíchov

Přišimasy-Hradešín
objednatel:

PARAMETRY VRTÁNÍ
HLOUBKA VRTU
VRTNÝ PROFIL 1
VRTNÝ PROFIL 2

PRACOVNÍ PAŽNICE
ocel D324
VYSTROJENÍ VRTU
PVC-U 225/13
PERFORACE
PVC-U 225/13

PH-3
Obec Přišimasy, Jana Čermáka 80, 280 01 Přišimasy

provozní technik:

-80 m
385 mm
305
průměr:

324 mm
průměr:

225 mm
225 mm

od (m)

0,0
-5,0
od (m)

0,5
od (m)

0,5

do (m) poznámka:

vrtmistr:

-5,0
-80,0

vrtná souprava:
realizace prací:

-5,0 po odvrtání odpaženo (bude-li tech. možné)
do (m) poznámka:

-80,0 závitovaná výstroj
do (m) poznámka:

-25,0
-45,0
-65,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

-35,0
-55,0
-70,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

od (m)

do (m) specifikace obsypu a těsnění:

výplň prostoru mezi výstrojí a vrtným profilem

0,0
-1,5
-10,0
-11,0

-1,5
-10,0
-11,0
-80,0

UZÁVĚR VRTU

od (m)

do (m) specifikace uzávěru vrtu:

filtr 1

druh perforace:

filtr 2

štěrbinová, příčná,
šířka 1mm

filtr 3
filtr 4
filtr 5
filtr 6
filtr 7
filtr 8

OBSYP A TĚSNĚNÍ

průměr:

0,50

0-25 m plná zárubnice,
perforované úseky
budou umístěny v místě
přítoků (známo po
odvrtání), na bázi vrtu
kalník, předpokládaná
délka otevřeného úseku
cca 25 m

HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE

m
m
m
m

HPV NARAŽENÁ (předpoklad)
HPV USTÁLENÁ (předpoklad)
PŘÍTOKY DO VRTU:

DOPLŇKOVÉ INFORMACE
VYDATNOST VRTU (INFORMATIVNÍ)
HPV MAX. SNÍŽENÍ (DOPORUČENÁ)
UMÍSTĚNÍ ČERPADLA (DOPORUČENÉ)

1 l/s
m
-60 m

ZÁHOZ
GRANULOVANÝ JÍL
PÍSKOVÝ PŘECHOD
FILTRAČNÍ OBSYP f2/5

-0,20 plastová kápě, předpoklad budoucí šachtice

2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36
-37
-38
-39
-40
-41
-42
-43
-44
-45
-46
-47
-48
-49
-50
-51
-52
-53
-54
-55
-56
-57
-58
-59
-60
-61
-62
-63
-64
-65
-66
-67
-68
-69
-70
-71
-72
-73
-74
-75
-76
-77
-78
-79
-80

225 mm

Mgr. Radka Vlasáková
Tomáš Černý

do (m) poznámka:

od (m)

dočasný (před šachticí)

geolog:

zpracovatel:

VRTNÝ PROFIL 1

VRTNÝ PROFIL 2

PRACOVNÍ PAŽNICE

VYSTROJENÍ VRTU

PERFORACE

HPV NARAŽENÁ (předpoklad)

HPV USTÁLENÁ (předpoklad)

HPV MAX. SNÍŽENÍ (DOPORUČENÁ)

UMÍSTĚNÍ ČERPADLA (DOPORUČENÉ)

UZÁVĚR VRTU

TERÉN

ZÁHOZ

GRANULOVANÝ JÍL

PÍSKOVÝ PŘECHOD

FILTRAČNÍ OBSYP f2/5

Doplňující informace:

Projektová dokumentace nemůže reflektovat veškeré skutečnosti, které budou
zjištěny při samotné realizaci vrtu. Návrh technických prací odpovídá projektové
dokumentaci hydrogeologického průzkumu. Zjištěné skutečnosti a případné
změny zpracuje a interpretuje geolog na základě výsledků provedených vrtných
pracích.
zpracoval:
Mgr.Radka Vlasáková datum:
6.2.2019
kontroloval a uvolnil:
Ing. Zdeněk Formánek datum:
6.2.2019
ELEKTRONICKÝ PODKLAD DOKUMENTU ZPRACOVAL: ING. ZDENĚK FORMÁNEK
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TYPOVÝ VÝKRES ŠACHTY

TYP: BETON-1200/1500-SKRUŽ-STANDARD

1

580

ŘEZ A-A´

+0,58

3
9

0,00

3

1200

8

3

B

B´

5

5
3

SO-3

500

SO-1

-1,20

4

80 80

-1,70
7

-1,78

6

-1,86

POPIS:

ŘEZ B-B´

A

A´

15

120

SO-1
SO-3
1
2
3
4
5
6
7
8
9

vrtaná studna (samost. výkres)
technologie (samostatný výkres)
studniční půlený poklop 1500
neobsazeno
skruž 1200/1500/500
dno skruže 1200/1500
ojílování šachty v celém obvodu
štěrkový hutněný podsyp
prostý beton
zásyp prosátým materiálem
vegetační úprava se sklonem od
šachty

15

150

TYPOVÝ VÝKRES VODNÍ ZDROJE, a.s.
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Informace o pozemku
Parcelní číslo:

148/1⇗

Obec:

Hradešín [564800]⇗

Katastrální území:

Hradešín [736287]

Číslo LV:

690

Výměra [m2]:

1924294

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

KMD

Určení výměry:

Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku:

lesní pozemek

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo

Podíl

Česká republika,
Právo hospodařit s majetkem státu
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové

Způsob ochrany nemovitosti
Název
pozemek určený k plnění funkcí lesa

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva
Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy
Typ
Poznámka spornosti
Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Kolín⇗

Podíl

Ministerstvo zemědělství
České republiky

Středočeský kraj

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

ZMĚNA - 2016

CZ021.3204.2106.0280
.0280.01

Popis vodovodů a kanalizací v obcích
a jejich administrativních částech
Díl 6 – Český Brod

Hradešín
Hradešín
identifikační číslo obce 13628
kód obce 13628

Změna 2006 je zapsána zeleně
Změna 2016 je zapsána červeně

PODKLADY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Program rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.
Dotazník/Prohlášení obce ze dne 11/12/2003.
Žádost č.j. 65/2005 ze dne 15.8.2005
Doplnění žádosti ze dne 9.8.2006
Doplnění žádosti č.j. 32/2005 ze dne 28.8.2006
PRVKUK
Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 21. 10. 2016

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)
Obec Hradešín leží jihozápadně od města Český Brod.
Jedná se o souvislou zástavbu rodinných domů v zahradách, rozkládající se podél
místních komunikací. Na východním okraji obce prochází komunikace spojující obce Doubek
(okres Říčany) a Přišimasy.
Východně od kraje zástavby pramení tok Hradešínka, který teče směrem na východ
a protéká bezejmennou vodní nádrží. Západně od kraje zástavby pramení bezejmenný tok,
který teče směrem na západ.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Obec Hradešín (396 - 364 m n.m.) je zásobena pitnou vodou ze 17 % vodovodem
pro veřejnou potřebu a zbývajících 83 % z domovních studní. Kvalita vody v domovních
studních je dobrá.
Zdrojem pro vodovod jsou čtyři kopané studny, jejichž vydatnost ani kvalita není
uvedena. Voda je ze studní čerpána do vodojemu 10 m3 (394,00/392,00 m n.m.) a odtud je
gravitačně dopravována do spotřebiště.
×××××

září 2016
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Ministerstvo zemědělství
České republiky

Středočeský kraj

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

ZMĚNA - 2016

Popis vodovodů a kanalizací v obcích
a jejich administrativních částech
Díl 6 – Český Brod

Doporučujeme napojit obec na vodovod Přišimasy. Bude dostavěna rozvodná síť,
která umožní připojení všech obyvatel. Obec Hradešín bude zásobena z vodojemu přes
ATS.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody
v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Telecom. Zásobení pitnou
vodou bude doplňováno balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu,
z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se
bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Obec Hradešín nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou
porřebu. Odpadní vody od obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se
vyvážejí na ČOV Úvaly.
Dešťové vody jsou z obce odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní
vodoteče.
V Hradešíně je plánováno vybudování oddílné splaškové kanalizace. Odpadní vody
měly být odváděny ke společnému zneškodňování na výhledovou ČOV Přišimasy.
V Přišimasech je v současnosti připravována výstavba plynovodu a obec nyní nemá v
plánu výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod společné i pro obec Hradešín. Vzhledem
k tomu, že mezi Obcemi nedošlo ani k dohodě o spolufinancování a budoucím provozování
společné kanalizace a čistírny, byla opuštěna varianta řešení společného zneškodňování
odpadních vod.
×××××
V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové
délce 4,525 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub
profilu DN 250 a DN 300.
Odpadní vody ze tří objektů budou zachycovány v bezodtokových jímkách a následně
vyváženy k likvidaci na ČOV Přišimasy+ Horka + Skřivany.
Odpadní vody budou dále gravitačně přivedeny kmenovou stokou o profilu DN 300 a
délce 460 m do kanalizační sítě obce Přišimasy+ Horka + Skřivany a odtud pak odváděny
k likvidaci na ČOV Přišimasy+ Horka + Skřivany.
V Hradešíně bude vybudována oddílná splašková kanalizace, která bude vzhledem
k morfologii terénu řešena jako tlaková. Kanalizací budou splašky odváděny ke zneškodnění
na čistírnu odpadních vod umístěnou pod zástavbou obce Hradešín.
Orientační návrhové parametry :
kapacita ČOV
.....
200 E.O.
tlaková kanalizace .....
cca 3,9 km
Orientační návrhové parametry :
kapacita ČOV
.....
650 E.O.
tlaková kanalizace .....
cca
3,9 kmCZ021.3204.2106.0280 .01 Hradešín
září 2016
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Přišimasy
Přišimasy
Horka
Skřivany
identifikační číslo obce
identifikační číslo obce
identifikační číslo obce
kód obce

13629
40215
40216
13629

CZ021.3204.2106.0291.01 Přišimasy
CZ021.3204.2106.0291.02 Horka
CZ021.3204.2106.0291.03 Skřivany

PODKLADY
1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.
2. Dotazník/Prohlášení obce ze dne 06/08/2003.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)
Obec Přišimasy a místní části Horka, Skřivany (310 - 346 m n. m.) se nacházejí
severozápadním směrem od města Český Brod.
Jedná se o nesouvislou zástavbu rodinných domů v zahradách, rozkládající se podél
místních komunikací a podél komunikace spojující obce Límuzy a Hradešín.
Na jižním okraji obce Přišimasy pramení Přišimaský potok, který protéká dvěmi
vodními nádržemi směrem na sever. Od pramene až k první nádrži (cca 700 m) je potok jen
občasnou vodotečí.
Na území obce se nachází ještě dvě vodní nádrže (v centru a na východě). Nedaleko
obce se rozkládá Přírodní památka Klepec I.
V budoucnosti se předpokládá nárůst počtu obyvatel, protože ve výhledu se v obci
Přišimasy počítá s novou výstavbou.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Všichni obyvatelé obce Přišimasy a místní části Horka, Skřivany jsou zásobováni
pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu.
Zdrojem pro vodovod je vrt jehož vydatnost je 3,0 l/s. Kvalita zdoje je dobrá
až na zvýšený obsah radioaktivity. Na vrtu je osazena čerpací stanice s výkonem 3,0 l/s
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a neznámou dopravní výškou.
Voda je čerpána do dvoukomorového zemního vodojemu 2x100 m3 z něhož je gravitačně
zásobena obec a její místní části.
×××××
V budoucnu nepředpokládáme změnu zásobování obce pitnou vodou. Pouze
doporučujeme ve výhledu napojit na vodovod Přišimas obec Hradešín a místní část Limuzy.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody
v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Telecom. Zásobení pitnou
vodou bude doplňováno balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou
potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou
vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Obec Přišimasy+Horka+Skřivany nemá v současné době vybudovaný systém
kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách
a následně vyváženy k likvidaci na ČOV do Úval nebo Říčan (okres Praha – východ).
Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytují v obci ještě tyto
závody - SAF PRAHA a.s (povrchové úpravy – 14 zaměstnanců), SA – PŘIŠIMASY,
MARCA CZ s.r.o. (výroba a produkce čistících prostředků – 60 zaměstnanců). Dešťové
vody jsou odváděny systémem neudržovaných příkopů, propustků a struh (propustky
o profilu DN 300) do Přišimaského potoka.
×××××
V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové
délce 5,395 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub
profilu DN 250 a DN 300.
Odpadní vody ze 4 objektů budou zachycovány v bezodtokových jímkách a následně
vyváženy k likvidaci na místní čistírnu odpadních vod.
Do kanalizační sítě obce Přišimasy+ Horka + Skřivany budou přiváděny splaškové
vody z obce Hradešín.
Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.
Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.
Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický
stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou
na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude
čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení
písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno
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na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků
na čistírně a s jejich následnou likvidací.
Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek.
Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních
dosazovacích nádržích.
Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu
budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.
Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného
provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto
zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude
odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením.
Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.
Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Přišimaského potoka.
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Obec Hradešín
Hradešín 114
282 01 Český Brod
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956 266 116

724 523 359

daniela kramaro11a@!esycr cz

Žádost o povolení k provedení náhradního jímacího vrtu na lesním pozemku
v k.ú. Hradešín p.č. 148/ 1

Z hlediska odborného lesního hospodáře a subJektu s právem hospodařit s lesním
pozemkem ve vlastnictví ČR v k.ú. Hradešín p.č. 148/1 sděluJeme, že nemame námitek
proti realizaci náhradního J1madho vrtu PH-3 na shora uvedeném lesním pozemku podle
předložené situace, a to za následuJÍCÍch podmínek.
•
•
•
•
•
•
•
•

vrt bude povolen příslušným, orgány státní správy (vodoprávní úřad apod .),
přičemž žadatel Je povinen příslušná řízení Iniciovat.
nedoJde k poškozen í pozemkfl v naší správě mimo vlastrnho dotčení vrtem
vrt bude provede šetrně vflčl okolnímu lesnímu porostu a Jeho kořenového
systému
nedojde k narušení vodního režimu v lokalitě, což by mělo být předmětem
posuzování v rámci schvalovacího procesu příslušným úřadem
termín zahájení a ukončení prací bude oznámen vedoucímu polesí Komorní
Hrádek Ing. Císařovi, tel. 724523392
případný vJezd vozidel a stavební mechanizace bude předem projednán
s vedoucím polesí Komorní Hrádek
nebude omezen prujezd po cestě pro vozidla lesní dopravy
vrt bude geodeticky zaměřen a geometricky pian bude následně součástí
smlouvy o zřízení věcného břemene.

Souhlas se stavbou podmiňujeme následným uzavřením smlouvy o zřízení věcného
- služebnost! za jednorázovou úhradu v celkové výsl 10.000,- Kč, s tím, že
koncept smlouvy Vám předložíme na základě Vaší žádosti a po vydání příslušných
správních rozhodnutí.
břemene

1oto vyJádření nenahrazuJe rozhodnut,, závazná stanoviska a stanovisk7gánu statní
správy.
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