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B.1 Popis území stavby 

B.1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Jimramov je městys rozkládající se po obou stranách historické zemské hranice Čech a Moravy, 14 km 
severovýchodně od Nového Města na Moravě v okrese Žďár nad Sázavou v Kraji Vysočina. Jádrová část 
městyse a část Ubušín se nacházejí na území Moravy, části Benátky, Trhonice a Sedliště spadají do Čech. 
Historické jádro městyse je městskou památkovou zónou. Žije zde přibližně 1 100 obyvatel. 

Areál ČOV Jimramov se nachází na jižním okraji městyse Jimramov, ze západní strany je areál obtékán 
řekou Svratkou. Zhruba 7 km pod profilem ČOV Jimramov začíná horní okraj vodárenské nádrže Vír.   

B.1.2 Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Doplnění čistírny odpadních vod je v souladu se stávajícím schváleným územním plánem městyse Jimramov 
a je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. 
Podle textové části SÚP má ČOV vyhlášené ochranné pásmo o poloměru 50 m od oplocení, což odporuje 
platné normě (pro ČOV této velikosti má být OP o poloměru 100 m).  

Doplnění kalového hospodářství o hygienizaci kalu je plně v souladu s platnou legislativou, zejména s 
vyhláškou č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech 
nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání 
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady).  

B.1.3 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území 

Ve vztahu k projektu nebyly žádné výjimky a úlevy řešeny. Stavba je nevyžaduje a nevyvolává. ČOV má 
vydané platné povolení k nakládání s vodami, obsahující podrobné podmínky pro vypouštění vyčištěných 
odpadních vod do řeky Svratky.    

B.1.4 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Zpracovaná dokumentace stavby bude podrobena schvalovacímu procesu dotčenými orgány a dalšími 
právními subjekty a v případě stanovení podmínek, které by vyžadovaly doplnění této dokumentace, budou 
do ní tyto zapracovány např. formou dodatku.    

B.1.5 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Pro účely tohoto projektového stupně byl zpracován předběžný inženýrskogeologický průzkum formou 
rešerše čtyř dříve provedených inženýrskogeologických a hydrogeologických průzkumů, realizovaných 
v blízkém okolí ČOV v letech 1969 až 2016 pro rekonstrukce dvou mostů přes Svratku, výstavbu 16 
bytových jednotek a výstavbu haly. Geologická rešerše je součástí DÚR v paré č. 1 až 3.   

Rostlý terén staveniště je tvořen fluviálními sedimenty, pod prachovitopísčitými povodňovými hlínami jsou do 
hl. 1,40 m fluviální písky s příměsí štěrku, spodní část souvrství do hloubky cca 3,60 m tvoří písčité štěrky. 
Staveniště bylo v nedávné minulosti dále upraveno proměnlivě mocnými objemy navážek, tvořených 
přebytky místních zemin s příměsí štěrku a úlomků stavebního odpadu (kámen, cihly, beton). Mocnost 
navážek se může pohybovat od 1,00 do 2,00 m a navážky jsou dosud mezerovité, neulehlé a málo 
konsolidované.  

Toto nesoudržné a nehomogenní souvrství je prakticky v celém rozsahu zvodnělé, přičemž mírně napjatá 
hladina podzemní vody může po ustálení vystupovat až 1,20 – 1,60 m pod terén.  
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Pro založení sdruženého objektu hygienizace kalu, reaktoru MKH–Oxyterm, bude třeba základovou spáru 
upravit vyrovnávacím štěrkopísčitým podsypem a zemní práce provádět při trvalém odvodňování stavební 
jámy s použitím nejméně tří hydrovrtů. Objekt bude nutno zakládat v zapažené stavební jámě se záporovým 
pažením (s ohledem na skalní podloží nelze beranit štětovou stěnu). Co se týká založení haly či krytého 
přístřešku na deponii kalu, skeletovou konstrukci haly nelze založit v nezdokumentovaných heterogenních 
navážkách.    

Z těchto důvodů bude třeba pro další stupeň projektové dokumentace uskutečnit podrobný hydrogeologický 
a inženýrskogeologický průzkum v navrženém umístění uvedených objektů. Cílem průzkumu bude podrobné 
ověření vlastností zemin v okolí základové spáry reaktoru MKH, podmínek pažení stavební jámy a způsobu 
a množství čerpání podzemní vody ze stavební jámy. 

B.1.6 Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Navrženou stavbu doplnění ČOV Jimramov není nutné chránit podle právních předpisů, týkajících se 
kulturních památek.  

Celé katastrální území městyse Jimramov leží v Chráněném území přirozené akumulace vod (CHOPAV) 
Žďárské vrchy.  

Staveniště ČOV se nachází ve 2. vnějším pásmu hygienické ochrany (PHO) vodního zdroje Vír. 

B.1.7 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  

Navrhovaná stavba v oblasti doplnění ČOV prochází záplavovým územím. Vybavení stavby, jakož i její 
výškové uspořádání je umístěno v násypu nad úrovní hladiny Q100. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území, v území s bludnými proudy, ani v území se zvýšenou 
seismicitou. 

B.1.8 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a okolní pozemky. Stavba zásadně neovlivní stávající odtokové 
poměry v území.  

Povinností stavby je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy neskladovat stavební materiál, 
zeminu, či parkovat stavební stroje. Stavební práce a pohyb vozidel a mechanizace bude pouze v hranicích 
předaného staveniště, které bude po celou dobu stavby oploceno ať už stávajícím, nebo provizorním 
oplocením.                                     

B.1.9 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Pro realizaci doplnění čistírny odpadních vod není nutné provést žádné kácení vzrostlých dřevin ani asanaci. 

Rozsah demolic bude patrný z popisu jednotlivých stavebních objektů v této zprávě, půjde však pouze o 
drobné úpravy v souvislosti s instalací nové technologie, a nikoliv demolice celých objektů. 

B.1.10 Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa  

K trvalému záboru zemědělského půdního fondu dojde při doplnění čistírny odpadních vod. Seznam 
pozemků dotčených trvalým záborem – viz kapitola B.8.3. Jde o jeden pozemek ve vlastnictví městyse 
Jimramova, na němž stojí i současná ČOV.  

K dotčení pozemků plnících funkci lesa nedojde. 
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B.1.11 Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

Infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Příjezdové komunikace 

Doplněná ČOV je napojena na stávající příjezdnou komunikaci, která je vedena ze středu městyse 
Jimramov. 

Příjezdové komunikace k staveništi rekonstruované čistírny odpadních vod jsou zpevněné, nepředpokládá 
se jejich poškození během výstavby. Zhotovitel stavby bude mít povinnost udržovat tyto cesty v bezvadném 
stavu a případně dle potřeby zajistit jejich čištění od případných nečistot. 

Napojení na rozvody NN 

Pro čistírnu odpadních vod bude využíváno stávající připojení v areálu ČOV, kdy je v současnosti čistírna 
odpadních vod napájena ze stávajícího elektroměrového rozvaděče RE1, umístěného ve zděném pilíři u 
oplocení ČOV. Elektroměrový rozvaděč je vybaven jističem 3 x 40A, dvousazbovým elektroměrem a 
přijímačem HDO. Je napojen kabelem z pojistkové skříně EON SS100, která je umístěna v plastovém pilíři 
vedle elektroměrového rozvaděče. 

V rámci budování nové technologie dojde k navýšení el. příkonu. V elektroměrovém rozvaděči dojde 
k navýšení hlavního jističe na 3 x 125A, budou instalovány nové měřící transformátory proudu dle vyjádření 
provozovatele distribuční soustavy EON a.s. Elektroměrový rozvaděč bude napojen kabelem CYKY-J 
3x95+50 ze stávajícího pojistkové skříně EON. Dále vedle elektroměrového rozvaděče bude umístěna nová 
pojistková skříň v plastovém pilíři se dvěma sadami pojistek.  

Napojení na rozvod vody 

Pro čistírnu odpadních vod bude využíváno připojení stávající přípojkou z veřejného vodovodu. 

Stavba nemá požadavky na kapacity veřejných síti komunikačních vedení veřejné komunikační sítě. Stavba 
nemá požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. Stavba 
nevyžaduje napojení na jiný druh technické infrastruktury. 

B.1.12 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nevyvolá ani nemá žádné požadavky na podmiňující, vyvolané a související investice.  

V tuto chvíli nejsou známé žádné věcné a časové vazby na ostatní stavby. Stavba je členěna na stavební 
objekty a provozní soubory, bude ale prováděna jako jeden celek v jednom časovém úseku. 

B.1.13 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje 

Seznam pozemků dotčených doplněním ČOV je uveden v příloze E.1. 

B.1.14 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Na katastrální situaci v příloze C.3 je vyznačeno ochranné pásmo současné ČOV (o poloměru 100 m). 
Vzhledem ke skutečnosti, že rozšíření ČOV bude realizováno ve směru mimo zástavbu, není důvod 
současné pásmo měnit (pouze upravit v textové části SÚP).  
 

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 

Převážně jednotná kanalizační sít městyse Jimramov je svedena na stávající čistírnu odpadních vod, 
která byla vybudovaná v r. 1994 a v roce 2013 byla intenzifikována. Jedná se o mechanicko-
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biologickou ČOV o kapacitě 1300 EO. Stupeň mechanického čištění tvoří strojně vyklízené hrubé 
česle, lapák štěrku, čerpací stanice, jemné česle s lisem na shrabky a obtokovatelný lapák písku. 
Shrabky z hrubých česlí jsou strojně vynášeny do koše, který je po naplnění pomocí zdvihacího 
zařízení vysypán do kontejneru. Lapák písku může být provzdušňován kompresorem, písek je ručně 
vybírán do mezideponie v souběžném žlabu, kde je i odvodňován.  Při dešťových průtocích je 
čerpací stanice vybavena též samostatným šnekovým čerpadlem pro čerpání na dešťovou zdrž 
s přepadem do obtoku.  

Biologický stupeň se skládá ze tří provzdušňovaných selektorů, přes které jde odpadní voda do 
míchané denitrifikační nádrže a dále do provzdušňované nádrže aktivace. Z aktivační nádrže poté 
voda natéká do dvojice dosazovacích nádrží, kde dochází k separaci a sedimentaci aktivovaného 
kalu. Vyčištěná voda odtéká z dosazovací nádrže pomocí podhladinového děrovaného potrubí přes 
měrný objekt do recipientu.   

Kalové hospodářství je tvořeno kalojemem se zónovým odběrem vracené kalové vody. Po zahuštění 
kalu je tento přečerpán na odvodňovací kalolis, odvodněný kal je skladován v kryté části 
nadzemního objektu a periodicky odvážen.  

V rámci předmětné stavby bude ČOV doplněna o tzv. malé kalové hospodářství MKH – Oxyterm. 
Toto zařízení umožní hygienizaci produkovaného čistírenského kalu na úroveň kategorie I, 
umožňující jeho využití buď k přímé aplikaci na zemědělské pozemky, nebo jako substrát pro výrobu 
průmyslových kompostů.  

Podle zákona o odpadech již nelze čistírenský kal (ČK) ukládat na skládky a na lesní pozemky a od 
roku 2023 jej nebude možno rovněž bez předchozí hygienizace aplikovat ani na zemědělské 
pozemky. V celé ČR v současnosti fungují pouze tři spalovny biologicky rozložitelného odpadu (ale 
ne ČK) a jediná v Cementárnách a vápenkách Mokrá spaluje dlouhodobě smluvně sjednaný ČK 
pouze z ČOV Brno v Modřicích.  

Doplňující technologická opatření rovněž zlepší funkci biologického stupně a tím i reologické 
vlastnosti kalu pro jeho kvalitnější zahuštění před vstupem do kalové koncovky.   
 

b) Účel užívání stavby 

Navržené doplnění ČOV o kalovou koncovku bude primárně sloužit k tomu, aby po zlepšení 
účinnosti kalového hospodářství zajistilo hygienizaci kalu a tím umožnilo jeho následné využití ve 
smyslu Oběhové ekonomiky EU a řádného hospodaření s kaly.   
 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

      Jedná se o trvalou stavbu. 
 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Ve vztahu k projektu nebyly žádné výjimky a úlevy řešeny. Stavba včetně zabudované technologie je 
a zůstane oplocena se zamezením přístupu veřejnosti. Bezbariérový přístup dle vyhlášky č. 398/ 
2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb se 
proto nevyžaduje. Po dobu výstavby bude staveniště řádně označeno a pro veřejnost rovněž 
nepřístupné. Přístupové komunikace jsou ryze účelové a vedou pouze k ČOV. Z toho důvodu stavba 
ani potřebu bezbariérového přístupu nevyvolává. 

Zpracovaná dokumentace stavby a její řešení zohledňuje požadavky na stavby a obecné technické 
požadavky dle vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění. 
(zejména §§ 3, 5-23, 25-27, 32-34, 36-38). 

Dotčené prostory nevyžadují bezbariérový přístup. Charakter stavby nevyžaduje řešení  
 

e) Informace o tom, zda a jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Zpracovaná dokumentace stavby bude podrobena schvalovacímu procesu dotčenými orgány a 
dalšími právními subjekty a v případě stanovení podmínek, které by vyžadovaly doplnění této 
dokumentace, budou do ní tyto zapracovány např. formou dodatku.    
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f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Navrženou stavbu doplnění ČOV Jimramov není nutné chránit podle jiných právních předpisů, 
týkajících se kulturních památek. Stavba se nenachází v poddolovaném území, v území s bludnými 
proudy, se seizmicitou. Stavba rovněž nenavrhuje objekty pro dlouhodobější pobyt osob, pro něž by 
bylo třeba provádět opatření proti výskytu radonu.   
 

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a 
předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
 
Základní parametry ČOV: 

Kapacita ČOV zůstává na 1 300 EO.  

Stávající hydraulické a látkové zatížení podle původního projektu EVČ Pardubice: 
  
Průtoky  m3/d m3/h l/s 
Průtok průměrný denní Qp 205,37 8,56 2,38 
Průtok maximální denní Qd 283,37 11,81 3,28 
Průtok maximální hodinový Qh  25,46 7,07 
Průtok minimální hodinový Qmin  5,29 1,47 
Průtok dešťový na mech. čišt. Qdeštm  396,00 110,00 
Průtok dešťový do biologie Qdeštb  36,00 10,00 

 
Látkové zatížení  mg/l kg/d t/rok 
Znečištění dle BSK5 BSK5 380 78,00 28,47 
Znečištění dle CHSK CHSK 760 156,00 56,94 
Znečištění dle NL NL 348 71,50 26,10 
Znečištění dle Ncelk Ncelk 70 14,30 5,22 
z toho N-NOX N-NOX 4 0,82 0,30 
          N-NH4 N-NH4 49 10,01 3,65 
          N-org N-org 17 3,47 1,27 
Znečištění dle Pcelk Pcelk 16 3,25 1,19 

 
Beze změny zůstávají též emisní limity na odtoku. 

Množství produkovaného kalu podle původního projektu: 

Provoz ČOV by měl podle PD produkovat kal v množství cca 37 kg kalové sušiny denně. 
V zahušťovací nádrži by mělo dojít k zahuštění kalu na 3 až 4 % sušiny, v odvodňovací stanici kalu 
pak k odvodnění kalu na cca 22 % sušiny. Produkce kalu by měla být projektově následující: 
 
Čerstvý kal  0,8 % sušiny 4,6 m3/d 
Zahuštěný kal  3,0 % sušiny 1,22 m3/d  (ve skutečnosti se dosahuje 2 – 2,5 % sušiny) 
Odvodněný kal  22 % sušiny 0,17 m3/d  (ve skutečnosti se dosahuje 14 – 16 % sušiny) 
 
Navrhované parametry:   

Pro doplnění kalového hospodářství se počítá i s dovozem aerobně stabilizovaného kalu ze 
sousední obce Javorek, z toho důvodu se počítá s návrhovým množstvím kalu od 1 500 EO: 

Zahuštěný kal  5,0 % sušiny 1,7 m3/d   do MKH Oxyterm 
Odvodněný kal  30 % sušiny 0,3 m3/d 

Podmínkou dovozu kalu je zprovoznění provzdušňovacího systému na kalojemu ČOV Javorek, bez 
něhož nelze kal v současném zahnilém stavu přijímat.  

Zastavěná plocha: 

SO 05 Sdružený objekt hygienizace kyslíku  
Zastavěná plocha – 74 m2 

SO 10 Oplocení 
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Nové oplocení – 95,0 m 

Obestavěný prostor: 

SO 05 Sdružený objekt hygienizace kyslíku  
Obestavěný prostor – 688 m3 

Užitná plocha: 

SO 05 Sdružený objekt hygienizace kyslíku  
Užitná plocha – 602 m3 

Předpokládá se přítomnost jednoho pracovníka provozovatele na 4 až 6 hodin denně. 
 
 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkově produkované množství a druhy odpadů a emisí apod. 

Navržená technologická zařízení nemají nároky na dodávku materiálů a surovin mimo materiál 
potřebný pro běžnou údržbu a opravy zařízení. 

ČOV 

Veškeré potřebné energie po dobu stavby budou zajišťovány ze stávající přípojky NN, která bude od 
stávajícího elektroměrového rozvaděče RE1 posílena. 

Stavba nemá požadavky na kapacity veřejných síti komunikačních vedení veřejné komunikační sítě. 
Stavba nemá požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační 
sítě. 

Spotřeba el. energie na ČOV bude upřesněna ve zkušebním provozu. 

Hlavním nově instalovaným spotřebičem bude generátor kyslíku. Nově budou v PS 02 – MKH 
instalována rovněž čerpadla (recirkulační, stabilizovaného kalu, kalu pro zahuštění), dmychadlo pro 
reaktor MKH a zahušťovací zařízení. Ve stávající ČOV budou posílena míchadla v aktivační nádrži a 
instalován šnekový dopravník odvodněného kalu do kontejnerů.  

Ostatní nové SO a PS nebudou mít žádné nároky na energie. 

V rámci doplnění budou vybudovány v areálu zpevněné plochy, které budou odvodněny do vstupní 
čerpací stanice. 

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

Základními milníky v harmonogramu přípravy a výstavby jsou: 

 vydání stavebního povolení – předpoklad 2021 
 zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby – předpoklad 

2021 
 výběr dodavatele stavby – předpoklad 2021 
 výstavba rozšířené části ČOV – předpoklad 2022 - 2023  
 uvedení kalového hospodářství ČOV do zkušebního provozu – předpoklad 2023 
 vyhodnocení zkušebního provozu – předpoklad 2024 
 uvedení do trvalého provozu – předpoklad 2024 

Datum zahájení stavby: předpoklad 2022 – bude upřesněno 

Datum ukončení stavby: předpoklad 2023 – bude upřesněno 
 

j) Orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace. 

B.2.2 Urbanistické a architektonické řešení¨ 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
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Vzhledem k tomu, že městys Jimramov nemá zpracovaný regulační plán území a stavba bude 
realizována v prostoru stávající ČOV, není nutné řešit územní regulaci 

Kompozice prostorového řešení stavby je navržena tak, aby byli dodržené stávající urbanistické vazby 
(přístupy a návaznosti) a požadavků stavebníka. Přístup do areálu je stávající. Dispozičně je technické 
řešení navíc limitováno potřebou občasného přístupu techniky k instalovaným strojům a zařízením pro 
provádění oprav a údržby, v případě přístřešku je třeba příjezd nákladního auta pro pravidelný odvoz 
kontejnerů s kalem. 

Navržená dispozice v maximální míře respektovala přání objednatele ponechat co největší prostor pro 
umístění sběrného dvora za ČOV. V rozšířené části areálu byla pro potřeby ČOV ponechána pouze 
územní rezerva pro budoucí instalaci třetího stupně ČOV, kterým budou muset být v budoucnosti 
vybaveny všechny ČOV v pásmu hygienické ochrany povrchových vodních zdrojů.  

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

Architektonické řešení je dáno účelem navrhované stavby a možností jejího situování do terénu. Celá 
rozšířená plocha areálu ČOV bude zatravněna a osázena okrasnými keři a vhodnými stromy. ČOV je 
jako celek po architektonické stránce řešena tak, aby vhodně zapadla do krajiny.  

      Barevné řešení fasády objektů bude sladěno se stávajícími stavebními objekty.  

B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení 

Podrobnější informace o celkovém provozním řešení a technologii výroby viz příloha B.2.6. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

ČOV je zařízení, kde se může pohybovat pouze řádně proškolená obsluha. Přístup veřejnosti nebo užívání 
osobami pohybově a zrakově postiženými se nepředpokládá.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Zhotovitel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří budou stavební práce vykonávat a kontrolovat, 
vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a ověřit jejich znalost min. 1x za tři 
roky. Stavba podléhá zákonu 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 
Sb., v aktuálním znění, které musí zhotovitel i provozovatel stavby dodržovat. 

Při provozu kanalizace a ČOV je nutné respektovat požadavky na ochranu bezpečnosti a hygieny práce. 
V provozním řádu je nutné uvést příslušné předpisy a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Podrobné podmínky pro provoz navržených objektů budou stanoveny v „Provozním řádu pro zkušební 
provoz“. Na základě vyhodnocení zkušebního provozu bude dopracován „Provozní řád pro trvalý provoz“ s 
doplněním o další podmínky, které budou specifikovány během zkušebního provozu. 

Při provozu ČOV je nutné respektovat požadavky na bezpečnost a hygienu práce. V provozním řádu ČOV je 
nutné uvést příslušné předpisy a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Pro provoz kanalizace a ČOV platí následující předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(rozumí se platná znění, tj. vždy ve znění všech pozdějších předpisů): 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
v platném znění 

 Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška MV č. 
246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška 
o požární prevenci)  

 Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění 

AQUA©
'A PROCON



ČOV JIMRAMOV_DOPLNĚNÍ MKH 
 

Zakázkové číslo: 1518319-11 

 05/2020 
DUR 11 / 33 
 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, 
v platném znění, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu 
o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném 
znění 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, v platném znění 

 Zákon č. 373/2011Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

 Vyhláška MZ č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 
hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu při 
provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, 
v platném znění 

 Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských organizacích 
(SOVAK 2013) 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění 

 Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin 
a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických veličinách) 

 Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění. 

 Vyhláška 450/2005 Sb., ze dne 4.listopadu 2005, o náležitostech nakládání se závadnými látkami a 
náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování 
jejich škodlivých následků, v platném znění 

 Zákon 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 
látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů 

 Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a 
odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 
a o citlivých oblastech  

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 

 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích), v platném znění  

 Vyhláška MŽP č. 328/2018 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů 
množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových 

 Vyhláška MŽP č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypuštění odpadních vod do vod povrchových 
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B.2.6 Základní technický popis stavby 

 
Členění stavby na stavební objekty a provozní soubory: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ČISTÍRNA  ODPADNÍCH VOD – STAVEBNÍ OBJEKTY  

SO 01 HTÚ A SADOVÉ ÚPRAVY 

V tomto objektu jsou řešeny terénní úpravy v prostoru rozšíření ČOV, zajištění stavby proti účinkům 
srážkové vody a provedení sadových úprav. 

V prostoru rozšíření areálu ČOV (v rozsahu rozšíření násypového tělesa a prováděných zemních prací) 
bude provedena skrývka ornice. Předpokládá se, že odebrání ornice bude provedeno pouze v tl. cca 100 
mm (tloušťka bude upřesněna při realizaci dle skutečného stavu). Ornice se uloží na dočasnou skládku a 
v závěru realizace stavby bude použita na ohumusování nového násypového tělesa a zásypů po výkopech. 

Areál bude rozšířen jižním směrem z důvodu realizace objektů pro hygienizaci kalu, deponie kalu a 
příslušných obslužných komunikací. Při západním okraji rozšíření areálu bude doplněno stávající násypové 
těleso ČOV s použitím přebytku výkopku ze založení reaktoru MKH, drobné výškové vyrovnání bude 
provedeno i při východním okraji podél nového plotu. 

Sadové úpravy budou spočívat v zatravnění nezpevněných ohumusovaných ploch. Ohumusování bude 
provedeno v tl. 100 mm. 

SO 02 REKONSTRUKCE BIOLOGICKÉHO STUPNĚ ČOV 

Stávající jednolinkové uspořádání biologického stupně bude přebudováno na nové dvoulinkové. Za tím 
účelem bude v rámci rekonstrukce biologického stupně vybourán stávající selektor. Spojením původního 

 ČOV Jimramov 

 Stavební objekty 

SO 01 HTÚ a sadové úpravy 

SO 02 Rekonstrukce biologického stupně ČOV 

SO 03 Rekonstrukce zahušťovací nádrže a strojovny 

SO 04 Rekonstrukce strojovny odvodněného kalu 

SO 05 Sdružený objekt hygienizace kalu 

SO 06 Objekt generátoru kyslíku 

SO 07 Deponie kalu 

SO 08 Komunikace 

SO 09 Trubní rozvody 

SO 10 Oplocení 

SO 11 Stavební elektroinstalace 

SO 12 Přípojka NN 

 Provozní soubory 

PS 01 Úpravy stávající technologie 

PS 02 Malé kalové hospodářství 

PS 03 Elektrotechnologická část 
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prostoru selektoru a denitrifikační nádrže vznikne nová aktivační nádrž o stejném objemu jako sousední 
(nitrifikační). 

Po odbourání stěn selektoru budou příslušné plochy zasanovány. V rámci stavby budou dále provedeny 
nové prostupy pro nové trubní vystrojení. Vlastní rozdělení nátoku do obou aktivací a do stávajících 
dosazovacích nádrží se předpokládá v rámci technologické dodávky s tím, že pro rozdělení nátoku bude 
stavebně upravena rozdělovací šachta. 

V rámci technologické části bude též upraveno čerpání vratného a přebytečného kalu z obou dosazovacích 
nádrží.  

SO 03 REKONSTRUKCE ZAHUŠŤOVACÍ NÁDRŽE A STROJOVNY 

Rekonstrukce zahušťovací nádrže a strojovny bude zahrnovat stavební úpravy pro novou technologii 
(prostupy pro nová potrubí) a opravy stávajících zdegradovaných konstrukcí (část omítek ve strojovně). 
Vlastní stavební konstrukce objektu zůstane bez podstatné změny. Zahušťovací nádrž bude nově využita 
jako kalojem.  

SO 04 REKONSTRUKCE STROJOVNY ODVODNĚNÉHO KALU 

V rámci rekonstrukce strojovny odvodněného kalu budou provedeny stavební úpravy pro novou technologii 
(změna funkce stávající odstředivky na zahušťovací + nová odstředivka), dále budou opraveny původní 
zdegradované konstrukce. Nepředpokládá se významnější stavební zásah, stávající stavební konstrukce 
objektu zůstane bez podstatné změny.  

SO 05 SDRUŽENÝ OBJEKT HYGIENIZACE KALU 

Novostavba objektu bude umístěna v jižní části areálu stávající ČOV Jimramov. 
V nadzemní části objektu bude vstup s točitým schodištěm do podzemní části objektu a dále místnost pro 
rozvaděče. Obě místnosti budou mít samostatný vstup a objekt bude bez oken. 
V podzemní armaturní komoře bude osazen reaktor hygienizace kalu, který bude procházet stropní deskou 
do venkovního prostředí. 

Nosné obvodové zdivo a vnitřní zeď nadzemní části bude z keramických tvárnic. Podzemní část objektu 
bude z monolitického železobetonu.  

Nadzemní část bude mít sedlovou střechu se skládanou střešní krytinou. Vlastní uzavřený reaktor MKH 
válcového tvaru výšky cca 8,6 m o průměru 3,0 m bude z nerezové oceli, variantně z polykarbonátu, uložený 
na betonovém základu. Reaktor bude tepelně izolován – dno Styropor, stěny a vrch Orsil nebo PUR. 

SO 06 OBJEKT GENERÁTORU KYSLÍKU 

Novostavba objektu bude umístěna v jižní části areálu stávající ČOV Jimramov. 
Objekt bude tvořen základovou monolitickou železobetonovou deskou, na které bude osazen kontejner 
s technologií generátoru kyslíku. Okolo zpevněné plochy bude vybudována nová areálová komunikace, 
umožňující příjezd k nově navrženým objektům. 

SO 07 DEPONIE KALU 

Novostavba objektu bude umístěna v jižní části areálu stávající ČOV Jimramov. Objekt bude tvořit 
zastřešená zpevněná plocha pro dva velkoobjemové kontejnery. 

Přístřešek bude tvořen ocelovou nosnou konstrukcí. Střešní konstrukce bude z dřevěných sbíjených 
vazníku. Střecha bude mít sedlový tvar. Střešní krytina bude skládaná. 

Zpevněnou plochu bude monolitická železobetonová deska vyspádovaná do vpustí. Obvod zpevněné plochy 
bude lemován silničními obrubníky. 

SO 08 KOMUNIKACE 

V rozšíření areálu bude provedena nová komunikace navazující na stávající komunikaci v ČOV. Konstrukce 
tohoto doplnění původní komunikace bude odpovídat konstrukci původní komunikaci v ČOV (povrch 
z asfaltobetonu). 
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Komunikace sloužit zejména pro odvážení odvodněného kalu z deponie kalu a pro příslušnou manipulaci 
s kontejnery. Bude soužit i pro otáčení vozidel. Dále bude zajišťovat v návaznosti na instalovanou bránu do 
oplocení přístup na pozemek za rozšířením areálu s předpokládaným sběrným dvorem. 

Pro přístup do nově budovaných objektů a pro jejich obsluhu jsou při těchto objektech navrženy chodníky. 
Předpokládá se, že chodníky budou provedeny ze zámkové dlažby. 

SO 09 TRUBNÍ ROZVODY 

Součástí objektu SO 09 trubní rozvody budou tlaková a gravitační potrubí ve venkovním prostředí. Tlaková 
potrubí propojují technologické celky umístěné v jednotlivých stavebních objektech. Nové gravitační 
kanalizační potrubí bude zajišťovat bezpečnostní přepad z nové jímky stabilizovaného kalu (v objektu SO 
05) a dále odvod povrchových vod z objektu zastřešené deponie kalu (oplachy plochy). Toto nové gravitační 
kanalizační potrubí bude zaústěno do stávající stoky, vedoucí na začátek stávající čistírenské linky. 

Tlaková potrubí 

Potrubí přebytečného kalu „PK1“ a „PK2“ 

Tato potrubí budou zajišťovat propojení strojovny rekonstruovaného biologického stupně ČOV (SO 02) 
a rekonstruované strojovny odvodnění kalu (SO 04). Potrubí „PK1“ a „PK2“ zajišťují transport přebytečného 
kalu nezávisle na sobě z obou linek biologie. Potrubí budou provedena z potrubí PE 100 SDR 11 RC Ø 75 
x 6,8 mm. Potrubí budou napojena v obou objektech cca 0,3 m od vnitřního líce stěn objektů lemovým 
nátrubkem a volnou točivou přírubou na nerezové potrubí technologie. Celková délka potrubí cca 2 x 11,0 m. 

Potrubí zahuštěného kalu „ZK1“ 

Potrubí zahuštěného kalu bude ve venkovním prostředí zajišťovat výtlak zahuštěného kalu od původní 
odstředivky z objektu rekonstruované strojovny odvodněného kalu SO 04 do strojovny nového objektu 
hygienizace kalu SO 05. Potrubí bude provedeno z potrubí PE 100 SDR 11 RC Ø 75 x 6,8 mm. Potrubí bude 
napojeno v obou objektech cca 0,3 m od vnitřního líce stěn objektů lemovým nátrubkem a volnou točivou 
přírubou na nerezové potrubí technologie. Celková délka potrubí cca 15,0 m. 

Potrubí stabilizovaného kalu „SK1“ 

Potrubí stabilizovaného kalu bude ve venkovním prostředí zajišťovat výtlak stabilizovaného kalu z objektu 
strojovny nového objektu hygienizace kalu SO 05 do objektu zahušťovací nádrže SO 03 rekonstruované na 
kalojem. Potrubí bude provedeno z potrubí PE 100 SDR 11 RC Ø 75 x 6,8 mm. Potrubí bude napojeno 
v obou objektech cca 0,3 m od vnitřního líce stěn objektů lemovým nátrubkem a volnou točivou přírubou na 
nerezové potrubí technologie. Celková délka potrubí cca 32,0 m. 

Potrubí kyslíku „L1“ (označení v situaci) 

Potrubí kyslíku mezi objektem generároru kyslíku SO 06 a strojovnou reaktoru v objektu hygienizace kalu 
bude provedeno jako nadzemní v provedení nerez. Z tohoto důvodu potrubí není v dodávce tohoto objektu 
SO 09, ale bude součástí dodávky technologie. 

Gravitační potrubí 

Stoka „G1.1 DN 300 

Toto potrubí stoky G1.1 zajišťuje přepad z jímky stabilizovaného kalu (v SO 05). Potrubí odvádí kal 
v havarijním případu z jímky přes lomovou šachtu NŠ3, přes lomovou a soutokovou šachtu NŠ2 a lomovou 
šachtu NŠ1 do stávající stoky „G1“ DN 300 (potrubí zaústěno do stávající rekonstruované šachty RŠ1). 
Odpadní voda či kal je dále odváděn stávající stokou „G1“ DN 300 na začátek stávající čistírenské linky. 
V šachtě NŠ2 je do stoky připojena stoka „G1.2“ DN 200, která zajišťuje odvodnění plochy deponie kalu SO 
07. Do stoky „G1.2“ je zaústěna přípojka „G1.3“ DN 150 mm, která zajišťuje odvodnění plochy deponie kalu 
SO 07.  

SO 10 OPLOCENÍ 

V rámci stavebních úprav bude jižní strana oplocení demontována. Nová hranice areálu bude oplocena 
stejným typem drátěného oplocení. 

Areál ČOV je oplocen klasickým typovým oplocením z drátěného pozinkovaného a poplastovaného 
plotového pletiva napnutým mezi ocelovými pozinkovanými a poplastovanými plotovými sloupky. Výška 
plotového pletiva 2,0 m, barva pletiva a sloupků zelená. 

AQUA©
'A PROCON



ČOV JIMRAMOV_DOPLNĚNÍ MKH 
 

Zakázkové číslo: 1518319-11 

 05/2020 
DUR 15 / 33 
 

V novém oplocení bude osazena nová dvoukřídlá brána šířky 4,5 m pro vjezd do budoucího areálu sběrného 
dvora. 

SO 11 STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE 

Stávající stavební elektroinstalace ČOV je napojena z rozvaděčů RH1, RP1, RP2 a RP3. Stávající stavební 
elektroinstalace zůstane stávající.    

Stavební objekt SO11 řeší stavební elektroinstalaci pro objekt SO 05 Sdružený objekt hygienizace kalu, SO 
07 Deponie kalu a pro SO 06 Objekt generátoru kyslíku se řeší pouze uzemnění a hromosvod. Pro novou 
stavební elektroinstalaci bude v rozvodně nn v objektu SO05 instalován rozvaděč ozn. RS21. 

Součástí dodávky objektu SO 06 je i vlastní rozvaděč, ze kterého bude napájena technologická i stavební 
elektroinstalace objektu.  

 
Napájecí napětí: 3+N+PE, 50Hz, 400/230 V/TN-S 

Ochrana před nebezpečným dotykem 
neživých částí: 

normální: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 
2000-4-41 ed.3 čl. 411  
malým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 414 
doplněná: proudovým chráničem čl. 415.1 a doplňkovým 
pospojováním čl. 415.2 

Ochrana před nebezpečným dotykem 
živých částí: 

izolací, kryty, přepážkami 

El. příkon stávající stavební 
elektroinstalace:  Pi = 31 kW 

Pp = 25 kWMAX. v zimě a v čase nízkého 
tarifu 
Pp= 2,5 kW v čase vysokého tarifu 

El. příkon nové části stavební 
elektroinstalace:  

Pi = 10 kW Pp = 4 kW 

El. příkon celkové stavební 
elektroinstalace:  Pi = 41 kW 

Pp = 25 kWMAX. v zimě a v čase nízkého 
tarifu 
Pp= 6 kW v čase vysokého tarifu 

  

Stupeň dodávky el. energie: 3  

 
Osvětlení 
Osvětlení objektů SO05 a SO07 bude provedeno LED svítidly. Ovládání svítidel umožní vypínače umístěné 
u vstupů do místností. Stávající areálové osvětlení bude doplněno dle nové situace.  

 
Zásuvky 
Zásuvkové rozvody budou v objektu SO05 a SO07 řešeny pomocí zásuvkových skříní se zásuvkami 
1x32A/400V, 2x16A/230.  
Veškeré zásuvkové skříně a zásuvkové obvody budou zapojeny z rozvaděče RS21 za proudovým 
chráničem s vybavovacím proudem 30mA. V místnosti rozvody nn  budou osazeny zásuvky 230V/16A. 
 
Temperování 
Vytápění objektu bude řešeno v SO05 v chodbě a místnosti rozvodny nn pomocí elektrických přímotopných 
konvektorů s vestavěným termostatem. Konvektor bude připojen do zásuvky pomocí flexošňůry, která je 
součástí topidla. Jištěné vývody topidel jsou připojena přes stykače a lze je blokovat v případě potřeby. 
   
Vzduchotechnika 
VZT řeší samostatný projekt, ve kterém jsou uvedeny požadavky na profesi PRS a MaR. Tyto požadavky 
jsou řešeny v tomto PS. 
 
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) 
Na stávající části ČOV je umístěn zabezpečovací systém elektronického zabezpečení. Tento systém objektu 
bude rozšířeno o pasivní infradetektory pohybu a magnetické kontakty v nových objektech.  
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Kamerový systém 
Na stávající části ČOV je umístěn kamerový systém. Data z kamer jsou přenášena bezdrátově na server na 
dispečerské pracoviště v základní škole.  
 
Uzemnění, pospojování 

Pod novým objekty SO05, SO06 a SO07 bude v betonové základové desce zřízen základový zemnič (pásek 
FeZn 30/4) se dvěma vývody FeZn d10 pro připojení hromosvodu. Pásek bude založen v betonové desce 
tak, aby byl zalit v betonu. Přechody vodiče FeZn beton/země budou z hlediska ochrany před korozí 
chráněny dle ČSN 33 2000-5-54, ed. 3. Nová zemnící soustava bude vzájemně propojena zemnícím 
páskem FeZn30x4 a bude propojena se stávající areálovou uzemňovací soustavu.  V SO 05 bude připojen 
základový zemnič na EPS.  

V souladu s ČSN 33 2000-4-41ed.3 bude provedeno hlavní pospojování. Toto hlavní pospojování slouží pro 
vyrovnání potenciálů mezi ochranným vodičem elektroinstalace a kovovými částmi objektu a technologie 
(vodivé částí strojů a ostatního zařízení včetně potrubí vcházejícího a vycházejícího z objektu). Pospojování 
uvnitř objektu provést zemnícím páskem FeZn 30/4mm (popř. FeZn d=8) a vodičem H07V-U6 zž. Vodiče 
budou k ocelovým konstrukcím připojeny svorkami kolem potrubí nebo svorkami pod šrouby přírub. 
Vodoměry osazené na kovových potrubích překlenout dle ČSN 33 2000-5-54, ed. 3 

 
Ochrana proti atmosférickému přepětí 

Vnější 
Objekty SO05, SO06 a SO07 budou vybaveny systémem ochrany před bleskem, která je navržen dle třídy 
LPS III. V ČSN EN 62305-3 ed.2 jsou stanoveny metody umístění jímací soustavy a to metoda ochranného 
úhlu, metoda valící se koule (poloměr 45mm) a metoda mřížové soustavy, dále jsou stanoveny rozteče 
svodů (maximální rozestup svodů do 15m) a provedení uzemňovací soustavy. K jímací soustavě budou 
připojeny velké kovové části (anténní stožáry, okapy, žebříky, samoodtahové hlavice apod.) Objekty budou 
vybaven dvěma svody, které jsou provedeny drátem FeZn  8 mm. Svody jsou uloženy na povrchu. Přes 
zkušební svorku je každý svod spojen s uzemněním. 

Zemní odpor zemnící soustavy nemá být větší než 10 ohmů. 

Ochranu před bleskem provést dle ČSN 62305 /1-4/ed.2, ČSN 33 2000-5-54, ed. 3a ČSN EN 60728-11 
ed.2. 

Vnitřní 
V rozváděči RM21 bude instalována přepěťová ochrana se signalizací stupně I a II pro část PRS. Pro část 
MaR, ASŘ a přenosu bude osazena přepěťová ochrana stupně III. 

Kabelové rozvody,  

jsou provedeny kabely CYKY, od přechodových skříní kabely CGSG (pokud nejsou součástí dodávky 
zařízení), pro MaR je použito kabelů CYKY, JYTY, SYKFY nebo TCEKFY. Kabely jsou uloženy v objektech 
v hlavních trasách v pozinkovaných kabelových drátěných žlabech, odbočky k jednotlivým zařízením jsou 
provedeny v ochranných trubkách. Kabely MaR jsou uloženy odděleně od silových kabelů NN. 

Kabelové rozvody v místnostech (hygienických koutech): budou pod omítkou. 

SO 12 PŘÍPOJKA NN 

Předmětem tohoto projektu je stavební objekt SO 12  Přípojka NN, tento stavební projekt řeší navýšení 
příkonu čistírny odpadních vod v obci Jimramov. 
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Základní technické údaje: 

Napájecí napětí: 3+PEN, 50Hz, 400/230V/TN-C 
Ochrana před úrazem el. proudem dle                
ČSN 33 2000-4-41 ed.3: 
Základní ochrana živých částí: 

automatickým odpojením od zdroje čl. 411 
                                                                                           
základní izolací, kryty, přepážkami  

Ochrana při poruše: ochranné uzemnění, ochranné pospojování a 
automatické odpojení v případě poruchy 

 

Hlavní jistič před elektroměrem - původní:  3x40A, charakteristika B 

Hlavní jistič před elektroměrem - požadován:  3x125A, charakteristika B 

Odjištění vývodu v SS200 (EON):   3x160A gG      

Odjištění vývodu v MP1 – RH1 (1. sada ):  3x80A gG     

 Odjištění vývodu v MP1 – RM21 (2. sada ):  3x100A gG       

 

Stávající stav 

V současnosti je čistírna odpadních vod napájena ze stávajícího elektroměrového rozvaděče RE1, který je 
osazen jističem 3x40A, dvousazbovým elektroměrem a přijímačem HDO. Elektroměrový rozvaděč je 
umístěn ve zděném pilíři u oplocení ČOV a je napojen kabelem z pojistkové skříně EON SS100, která je 
umístěna vedle elektroměrového rozvaděče. Z elektroměrového rozvaděče je na napojen kabelem CYKY-J 
4x25 hlavní rozvaděč RH1, který je umístěn v provozní místnosti provozní budovy. 

Nový stav 

V rámci budování nové technologie dojde k navýšení el. příkonu. V elektroměrovém rozvaděči dojde 
k navýšení hlavního jističe na 3 x 125A, budou instalovány nové měřící transformátory proudu dle vyjádření 
provozovatele distribuční soustavy EON a.s. Elektroměrový rozvaděč bude napojen kabelem CYKY-J 
3x95+50 ze stávajícího pojistkové skříně EON, která je umístěna v plastovém pilíři vedle elektroměrového 
rozvaděče. Dále vedle elektroměrového rozvaděče bude umístěna nová pojistková skříň v plastovém pilíři se 
dvěma sadami pojistek ozn. MP1. Tato pojistková skříň bude propojena s elektroměrovým rozvaděčem 
kabelem CYKY-J 3x95+50. Na první sadu pojistek by byl připojen stávající kabel CYKY-J 4x25, který napájí 
stávající rozvaděč RH1. Na druhou sadu pojistek by byl napojen kabelem AYKY-J 3x95+70 nový rozvaděč 
ozn. RM21, ze kterého by byla napájena nová technologie. 

         

Upozornění: 

Při pokládce kabelů je nutno dodržet ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení". 

Provedení výstavby kabelových tras je třeba zkoordinovat vzhledem k ostatním stávajícím inž. sítím. Uložení 
kabelů se provede podle ČSN 33 2000-5-52 ed.2/Z1, souběhy kabelů nn a jejich křížení s ostatními inž. 
sítěmi se provede podle ČSN 73 6005. Před započetím výkopových prací je nutno velmi pečlivě zaměřit a 
vytýčit všechny stávající inženýrské sítě. Vytýčení zajišťuje zhotovitel stavby. O geodetických pracích ve 
výstavbě, před zahájením výkopových prací. Všechny výkopové práce ve spojitosti s dotčenými 
inženýrskými sítěmi (souběh, křížení) se musí provádět ručně se zvýšenou opatrností a je nutno při nich 
zajistit stavební dozor příslušných pracovníků vč. pracovníků dotčených stran. Během stavby nesmí dojít 
k poškození ani ohrožení provozu inž. sítí a před záhozem souběhu i křížení se požaduje prokazatelná 
kontrola zástupce správců jednotlivých sítí. 

Po ukončení montážních prací se provede geodetické zaměření trasy a zhotovení polohopisného a 
schematického plánu skutečného provedení. Po dokončení výkopových prací se celá trasa přípojky uvede 
do původního stavu.   

Uložení kabelů v zemi všeobecně 

Kabel 1 kV bude uložen dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2/Z1 tabulka 52HN10. V chodníku a neobdělávaném 
terénu s krytím 35 cm v obdělávaném terénu s krytím 70 cm a v krajnici a ve vozovce s krytím 1 m . 
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Při hloubce 70 cm tam kde není nebezpečí mechanického poškození se použije výstražná folie šířky 33 cm 
uložené na pískové lože. Tam kde je nebezpečí mechanického poškození použije se ke krytí kabelu cihel. 
Při hloubce uložení 35 cm se použije cihel, nebo betonových desek. V chodnících při hloubce 35 cm se 
výstražná folie uloží pod konstrukci chodníku. 

Ve všech případech je výška pískového lože 2x10 cm. Při křižování vozovek a krajnic se kabely uloží do 
HDPE chrániček, žlabů nebo tvárnic na betonovém podkladě v hloubce 1 m. 

Dále dle čl. 521.N11.13 ČSN 33 2000-5-52 ed.2/Z1: 

Kde nelze hloubek dle tab.č. 52HN10 dosáhnout a u kabelů do 1kV s hloubkou uložení 35 cm v místech, kde 
je zvýšené nebezpečí mech. poškození, je nutno kabely opatřit mechanickou ochranou (rourami, žlaby, 
tvárnicemi apod.). Takové případy se vyskytují například při vstupu kabelů do budov, při obcházení nebo 
přecházení konstrukcí v zemi, při křížení s komunikací apod.  

Styk kabelu s inženýrskými sítěmi 

Stávající inženýrské sítě byly vykresleny u příslušných provozovatelů a z dostupných podkladů. 

Pro vzájemný styk inž. sítí platí ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení". 

a) silové kabely 

Světlá vzdálenost mezi souběžnými kabely 1kV a 22 kV je 20cm. Při menších vzdálenostech se kabely 
oddělí ohnivzdornou přepážkou. Při souběhu několika silových kabelů 1 kV se ponechá mezi nimi mezera 
min. 5 cm v krátkých vzdálenostech a výjimečně je možno klást kabely do 1 kV i těsně vedle sebe, nad i pod 
sebou (ČSN 33 2000-5-52 ed.2/Z1). Vodorovné přepážky mezi kabely NN do 1 kV se nepoužívají. 

b) sdělovací kabely 

Při souběhu je nutno dodržet min. vzdálenost 30 cm. Není-li možno tuto vzdálenost udržet uloží se kabely 1 
kV do kabelových žlabů s poklopem ve vzdálenosti min. 10 cm. Při křížení se silový kabel i kabely spojové 
uloží do kabelových žlabů s přesahem 1 m na obě strany. Při odkrytí sdělovacích kabelů a při výkopech v 
jejich blízkosti je nutné vyžádat dozor správce kabelu. 

c) plynovod 

Při souběhu s nízkotlakým a středotlakým plynovodním řadem je nutno dodržet min. vzdálenost 40 cm, při 
křížení s nízkotlakem 10 cm, středotlakem 20 cm. 

Při křížení se kabely uloží do kabelových žlabů délky 1 m, pokud možno nad plynovodem. Při souběhu s 
vysokotlakým plynovodem je nutno dodržet min. vzdálenost  8 m při křížení 0,5 m. Kabel se uloží do 
betonových žlabů s přesahem 2 m na každou stranu. 

d) vodovod 

 Při souběhu i křížení je min. vzdálenost 40 cm. Kabel se uloží do žlabů délky 1 m. 

e) kanalizace 

 Při souběhu je min. vzdálenost 50 cm, při křížení 30 cm. Kabel se uloží do žlabů. 

Vlivy na životní prostředí 

Práce uvedené v tomto projektu a také provoz elektrického zařízení navrženého tímto projektem nemají 
negativní vliv na okolní životní prostředí a nevyžadují proto zvláštní opatření.  
 

Vlivy na životní prostředí 

Práce uvedené v tomto projektu a také provoz elektrického zařízení navrženého tímto projektem nemají 
negativní vliv na okolní životní prostředí a nevyžadují proto zvláštní opatření.  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Elektrické zařízení musí být provedeno v souladu s platnými českými normami a předpisy, zejména pak dle 
ČSN 33 2000-4-41 ed.3 (Ochrana před úrazem el. proudem), ČSN  33  2000-5-54 ed.3 (Uzemnění el. 
zařízení),  ČSN 33 2000-5-52 ed.2/Z1 ed.2/Z1  (Výběr a stavba el. zařízení) a ČSN 33 2000-4-43 ed.2, ČSN 
33  2000-5-523 ed.2 (Předpisy pro dimenzování vodičů a kabelů).  Pravidla pro obsluhu a práci na el. 
zařízení a kvalifikaci obsluhy stanoví ČSN  50 110-1 ed.2 (Obsluha a práce na el. zařízeních). 
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El. zařízení lze uvést do trvalého provozu až na základě pozitivního výsledku výchozí el. revize podle 
ČSN  33  2000-6 (Revize el. zařízení) potvrzeného písemně v revizní zprávě. 

Práce související s tímto projektem nevyžadují mimořádných bezpečnostních opatření nad rámec běžných 
zvyklostí a nemají negativní důsledky na zdraví pracovníků.       

Závěrečná ustanovení 

Před předáním el. rozvodů do provozu musí být dodavatelem předána výchozí zpráva dle ČSN 33 2000-6 a 
souhlasné stanovisko TIČR. Dále je nutné, aby dodavatel montážních prací řádně poučil uživatele o provozu 
a funkci zařízení, o provádění kontroly ochrany před úrazem el. proudem. 

Doporučujeme uživateli, aby v určených lhůtách požádal odborný závod o přezkoušení funkce a ochrany el. 
zařízení. 

Elektromontážní práce nesmí být prováděny svépomocí. Všechny montážní práce je nutno provést dle 
platných Elektrotechnických předpisů ČSN a při veškeré montáži musí být použito materiálu rovněž dle ČSN. 

Stavební úpravy jsou obsaženy ve stavební části projektu. 

Projektová dokumentace je zpracován/485na dle Elektrotechnických předpisů ČSN, dle kterých musí být 
elektrické předpisy realizovány a udržovány. 

Při kladení musí být zachován nejmenší poloměr ohybu pro celoplastové kabely tj. z vnějšího průměru 
kabelu. 

 
 

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení 

 
Cílem akce je prioritně rekonstrukce stávajícího kalového hospodářství na ČOV v souladu s připravovanými 
změnami legislativy, dále bude pak na ČOV upravena stávající biologická linka. 

Popis stávající ČOV 

Stávající ČOV se skládá z mechanické části, biologické části a kalového hospodářství. Mechanická část 
obsahuje vstupní čerpací stanici, dešťovou zdrž, strojní česle a lapák písku. Biologická část sestává 
z aktivační nádrže rozdělené na dva prostory (denitrifikační a nitrifikační nádrž) a ze dvou nádrží 
dosazovacích.  Do biologické části také patří dávkovací stanice srážedla fosforu. Kalové hospodářství 
sestává z kalové nádrže a odvodnění kalu. 

V rámci projektu bude řešena pouze biologická část a kalové hospodářství. 

 

PROVOZNÍ SOUBORY – ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 

 
PS 01 Úpravy stávající ČOV 

Na stávající ČOV budou využity stávající nádrže regenerace a selektoru, nádrže budou stavebně spojeny 
tak, aby vznikla jedna nádrž, která bude vystrojena novými aeračními elementy a vertikálním míchadlem. 
Druhá aktivační nádrž – stávající – bude rovněž vystrojena novými aeračními elementy a novým míchadlem.  
Stávající linka bude dále provozována jako D-N systém s tím, že bude možno v případě potřeby 
provzdušňovat i stávající denitrifikační sekci. Nová linka bude provozována v režimu směšovací aktivace – 
s přerušovanou dodávkou kyslíku. Stávající dmychadla budou napojena na ŘS pro umožnění střídavého 
provozu. Pro řízení dodávky vzduchu bude do nové aktivační nádrže instalována kyslíková sonda. 

Aby bylo možné rozdělit průtok na dvě linky, bude před aktivační nádrže předřazen rozdělovací objekt, do 
kterého bude také zaveden výtlak vratného kalu z dosazovací nádrže. K vybudování rozdělovacího objektu 
bude využito stávající nátokové šachty.  

Stávající dosazovací nádrže jsou ve vyhovujícím stavu, recirkulace vratného kalu z obou nádrží bude 
upravena – se zaústěním do šachty před nový rozdělovací objekt. Je navržen odtah vratného kalu pomocí 
vřetenového objemového čerpadla o výkonu max. 5 l/s s FM, s výtlakem DN 40 mm.  
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Bude zrušen odtah přebytečného kalu z dosazovací nádrže č. 2, který bude nahrazen nově zřízeným 
odtahem přebytečného kalu z obou aktivačních nádrží, nebo z prohlubně vytvořené ve spojovacím žlabu 
mezi AN. Maximální zásoba kalu v AN bude při hustotě až 8 kg/m3 činit cca 2 tuny kalu. Přebytečný kal bude 
čerpán kontinuálně v množství cca 5 m3/hod (cca 20 kg kalu/hod) do cca 3 m3 plastové nádrže před 
zahušťovací odstředivkou v místnosti stávajícího KH, na níž bude kontinuálně zahušťován. 

PS 02 Malé kalové hospodářství 

Kalové hospodářství, které dnes sestává z provzdušňované kalové nádrže a odvodnění kalu, bude 
provozováno odlišně proti stávajícímu stavu. V rámci projektu je navrženo doplnění kalového hospodářství 
ČOV Jimramov o jednotku malého kalového hospodářství (MKH), která zajistí spolehlivou hygienizaci 
čistírenských kalů na kvalitativní úroveň kategorie I podle vyhlášky č. 437/2016 Sb.  

 
MKH zahrnuje:   

 Nový reaktor MKH s příslušenstvím, umístěný v novém stavebním objektu v prostoru za budovou 
odvodnění kalu 

 Generátor kyslíku v kontejnerovém provedení, umístěný na nově vybudované zpevněné ploše 

 Doplnění strojního zahuštění kalu s příslušenstvím do stávající budovy odvodnění kalu 

Provoz MKH bude navázán na stávající kalové hospodářství. Z jímky přebytečného kalu bude kal čerpán na 
novou zahušťovací linku, tvořenou stávající odstředivkou, která zajistí snížení podílu vody v kalu až na 
úroveň 4 % sušiny (40 kg sušiny v 1 m3 kalu). Zahuštění bude doplněno stanicí pro přípravu dávkování 
polyflokulantu, který bude mísen s čerpaným kalem ve flokulační komoře, která bude součástí 
zahušťovacího zařízení. Zahuštěný kal v množství cca 4 m3/den bude uskladňován v nádrži zahuštěného 
kalu s následným čerpáním buď přímo do reaktoru MKH Oxyterm, nebo do sytícího okruhu. 

Oddělená voda (filtrát) bude samostatným čerpadlem dopravována do rozdělovacího objektu před aktivací. 

Reaktor MKH je uzavřená, izolovaná nádrž, ve které dochází k biologické oxidaci organických látek kulturami 
termofilních aerobních bakterií, jejichž metabolismus je silně exotermní. Tak dochází k ohřívání směsi až na 
teplotu potřebnou k hygienizaci. Jedná se tedy o termický proces hygienizace. 

Reaktor MKH Oxyterm pracuje v cyklech, po naplnění denní dávky zahuštěného kalu nad uzavřený odtokový 
ventil proběhnou běhen cca 24 hodin autotermní hygienizační procesy, poté je ventil otevřen a část 
hygienizovaného kalu nad úrovní odtoku bude během cca 30´ gravitačně řízeně přepouštěna potrubím DN 
150 do samostatné jímky stabilizovaného kalu objemu cca 3 m3. Poté se do reaktoru znovu načerpá stejný 
objem zahuštěného kalu. Z obou jímek před a za reaktorem bude odtahován vzduch ventilátorem ven.  

Aby nedocházelo v reaktoru ke stratifikaci (oddělení) jednotlivých složek kalu a tím ke snížení účinnosti 
hygienizačního efektu, je v rámci MKH instalováno míchání obsahu. Vlastní reaktor není míchán 
mechanicky, ale je zde instalováno recirkulační čerpalo, které čerpá ze spodního horizontu nádrže a výtlak 
vede k hornímu horizontu hladiny. Tím dochází k hydraulickému míchání objemu. Aby bylo dosaženo lepší 
ekonomiky provozu, bude reaktor MKH vybaven provzdušňovacími elementy, přičemž cyklicky dojde v určité 
frekvenci k promíchání obsahu pomocí středobublinné aerace. Jako zdroj vzduchu bude sloužit dmychadlo. 

Hygienizovaný kal z jímky bude čerpán do kalojemu (stávající kalové nádrže), který bude sloužit k jeho 
základnímu uskladnění. Vypouštěcí potrubí z reaktoru MKH Oxyterm do kalojemu bude zavedeno pod 
hladinu, aby nedocházelo ke stripování mastných kyselin a úniku zápachu do okolí. Další hospodaření 
s tímto kalem bude volitelné, jednak podle uzavřených dohod o způsobu další aplikace kalu, jednak i podle 
ročního období a na něj navazující přístupnosti zemědělských pozemků. Z kalojemu bude možno na jaře a 
na podzim hygienizovaný kal použít k přímému odvozu fekálem a přímé aplikaci na zemědělské pozemky 
v tekutém stavu. V období nepřístupnosti zemědělských pozemků bude hygienizovaný kal možno čerpat na 
novou linku odvodnění kalu (předpokládá se odstředivka Mivalt nebo obdobná). Oproti současnému stavu 
bude tedy odvodňován až hygienizovaný kal. Pro manipulaci s odvodněným kalem bude sloužit nová 
zastřešená deponie, do níž bude dopravován novým šnekovým dopravníkem. Pro uskladnění kalu budou 
použity natahovací kontejnery AVIA, které budou v objektu deponie umístěny vedle sebe. Aby bylo 
umožněno plnit kontejnery kontinuálně, bez odstávky odvodňovacího zařízení, bude výsypka ze šnekového 
dopravníku doplněna o otočný skluz. Odvodněný kal bude možno dál využít buď k přímé aplikaci na 
pozemky, nebo jako vsázku pro kompostárnu.  
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Pro řádný průběh procesu hygienizace (autotermní termofilní aerobní proces) je nutné dosažení stanovené 
teploty uvnitř reaktoru, která je podstatou procesu. Z tohoto důvodu a také jako zdroj energie pro biologickou 
oxidaci organických látek v procesu hygienizace je nutné dodávat do kalové směsi kyslík. Jako zdroj kyslíku 
bude v tomto případě využit stacionární generátor kyslíku (DISA Brno). Generátor kyslíku bude dodán jako 
celek v uzavřeném kontejneru. Proces výroby kyslíku bude sestávat ze sušení a úpravy surového vzduchu a 
z vlastního generátoru pracujícího na principu tlakové adsorpce, kde potřebný objem vzduchu do vzdušníku 
cca 3 m3 bude tlačen dmychadlem o výkonu 25 m3/hod. Vyrobený kyslík bude uskladňován v tlakové nádrži 
objemu 2 m3. Kyslík bude dávkován do distribučního potrubního rozvodu, který bude zaveden do mísící 
armatury na recirkulačním okruhu MKH reaktoru. 

 

PS 03 Elektrotechnologická část  
 
Základní technické údaje 
 
Napájecí napětí 3+PE+N, 50Hz, 400/230V/TN-C-S 

2  12-24V DC 
Ochrana před úrazem el. proudem dle                            
ČSN 33 2000-4-41 ed.3 
Základní ochrana živých částí 

automatickým odpojením od zdroje čl.411 
                                                                                           
základní izolací, kryty, přepážkami 

Ochrana při poruše ochranné uzemnění, ochranné pospojování a 
automatické odpojení v případě poruchy 

Ochrana před nebezpečným dotykem živých 
částí 

izolací, kryty 

El. příkon stáv. technologická - ČOV Pi = 55 kW; Pp = 45 kW  
El. příkon nová technologická - ČOV Pi = 31 kW; Pp = 26 kW  
El. příkon stáv. stavební elektroinstalace Pi = 31 kW; Pp = 25 kW Pp = 25 kWMAX.  v zimě a 

v čase nízkého tarifu 
Pp=6 kW v čase vysokého 
tarifu 

El. příkon nová stavební elektroinstalace Pi = 10 kW; Pp = 6 kW 

El. příkon celkem - ČOV Pi = 127 kW; Pp = 77 kW Hl. jistič 3x125A 
Stupeň dodávky el. energie 3 (1- měření a regulace, přenos dat) 
Kompenzace Po skupinách   
 
 
Vnější vlivy: 

Vnější vlivy v jednotlivých prostorách budou určeny protokolem o určení vnějších vlivů v dalším stupni PD. 
 
Předmět projektu:   

 Provozní rozvod silnoproudu, měření a regulace, ASŘ  pro nově budovanou hygienizaci kalů, (tj. pro 
zahuštění kalů, generátor kyslíku a reaktor), 

 stavební elektroinstalace pro nově budovanou technologii, 
 přenos dat 

 
Provozní rozvod silnoproudu 

Provozní rozvod silnoproudu nové technologie bude napájen z rozvaděče RM21, který bude umístěn 
v rozvodně nn v objektu SO05 Sdružený objekt hygienizace kalu. Rozvaděč RM21 bude umístěn s ostatními 
rozvaděči (DT, RK) ve společné místnosti v objektu SO05.  
Do řídicího systému ČOV budou od každého motoru přenášeny informace CHOD, PORUCHA a DÁLKOVÝ 
REŽIM od servopohonů pak informace OTEVŘENO, ZAVŘENO, PORUCHA a DÁLKOVÝ REŽIM. Od 
ponorných čerpadel, či míchadel se přenáší hlášení též netěsnosti ucpávky a u pohonů frekvenčně řízených, 
též teplota vinutí.  Informace budou poskytovány formou beznapěťových kontaktů, které budou napájeny 
napětím 24VDC ze strany řídicího systému. Pohony budou z řídicího systému ovládány signály 
START/STOP a OTVEVŘI/ZAVŘI. Signály budou připojeny přes pomocná relé, jejichž kontakty budou 
připojeny do ovládacích obvodů jednotlivých pohonů. 
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Technologický rozvaděč RM21 

Technologický rozvaděč ČOV ozn. RM21 bude oceloplechový ve skříňovém provedení v krytí IP40/IP20. 
Rozvaděč RM21 bude umístěn v elektro rozvodně objektu SO05. Přívod a vývody z rozvaděče budou 
provedeny spodem. Rozvaděč RM21 bude napájen celoplastovým kabelem AYKY-3x950+70 z pojistkové 
skříně (pracovní ozn. MP1), která bude nově umístěna v oplocení vedle elektroměrového rozvaděče RE1.  
Kabelovou přípojku nn pro rozvaděč RM21 řeší projekt SO 12 Přípojka NN.  Na vstupu bude rozvaděč RM21 
vyzbrojen třípólovým jističem. Z tohoto rozvaděče budou napojeny podružné rozvaděče nových 
technologických celků a ostatní nová el. zařízení. Pro napájení technologie ČOV bude rozvaděč vyzbrojen 
stykačovými vývody pro připojení elektrických pohonů pro přímé spouštění a vývody s frekvenčními měniči 
pro pohony s regulací otáček (dmychadla). Dále pohony o výkonu 3kW a výše budou z rozvaděče RM21 
připojeny přes soft startéry. Z rozvaděče RM21 bude napájen rozvaděč MaR  DT21, rozvaděč kompenzace 
ozn. RK21 a rozvaděč stavební elektroinstalace ozn. RS21. 
 Kompenzační rozvaděč RK21 

Rozvaděč kompenzace RK21 je umístěn vedle rozvaděče DT21. Kompenzace účiníku je navržena jako 
centrální, automatická pro výsledný účiník 0,95 a bude zajištěna typovým hrazeným rozvaděčem 400V, 
30kVAr, IP40. Kompenzační rozvaděč RK21 bude kompenzovat el. pohony nové technologie.                                                             
 
Soupis rozváděčů a skříní  

Označení Popis Umístění 
RM21 

 
Oceloplechový, skříňový rozvaděč pro napájení 
technologické elektroinstalace  ČOV 

Sdružený objekt SO05 - místnost 
rozvodna elektro 

RS21 
 

Plastový nástěnný rozvaděč pro napájení stavební  
elektroinstalace  nové části ČOV 

Sdružený objekt SO05 - místnost 
rozvodna elektro 

RK21 
 

Oceloplechový, rozvaděč pro kompenzaci účiníku 
spotřebičů nové části ČOV 

Sdružený objekt SO05 - místnost 
rozvodna elektro 

DT21 
 

Oceloplechový, skříňový rozvaděč pro připojení polní 
instrumentace, řídicího systému nové části ČOV a 
zařízení pro přenos dat 

Sdružený objekt SO05 - místnost 
rozvodna elektro 

 
Soupis nových pohonů 

Označení Zařízení Příkon              
Pi (kW) 

Jmen. 
proud              
In (A) 

Příkon              
Pp 

(kW) 

Jmen. 
proud              
Ip (A) 

Napětí          
(V) 

Napájeno 
z 

PS 01 - úpravy stávající ČOV               

M101 Míchadlo aktivace 1 2,2 5,2 0   400 RM21 

M102 Míchadlo aktivace 2 2,2 5,2 0   400 RM21 

M103.1 Čerpadlo vratného kalu 0,75 1,78 0,75   400 RM21 

M103.2 Čerpadlo vratného kalu 0,75 1,78 0,75   400 RM21 

M104.1 Čerpadlo přebytečného kalu 0,75 1,78 0,75   400 RM21 

M104.2 Čerpadlo přebytečného kalu 0,75 1,78 0,75   400 RM21 

M105 Śnekový dopravník odvodněného kalu 1,5 4,2 1,5   400 RM21 

PS 02 - Malé kalové hospodářství               

MT201 Stanice přípravy flokulantu 0,75 1,78 0,75   400 RM21 

M203 Čerpadlo zahuštěného kalu 1,1 3,20 1,1   400 RM21 

M204 Recirkulační čerpadlo 2,2 5,2 2,2   400 RM21 

M205 Dmychadlo pro reaktor 1,5 4,2 1,5   400 RM21 

M206 Šoupátko s elektropohonem 0,37 1,1 0,37   400 RM21 

M207 Čerpadlo stabilizovaného kalu 1,5 4,2 1,5   400 RM21 

MT208 Generátor kyslíku 8,5 17,6 8,5   400 RM21 

M209 Čerpadlo úkapů 1,1 3,20 1,1   400 RM21 

MT 202 Linka zahuštění kalu             
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202.1 Vřetenové čerpadlo kalu 3 6,3 3   400 RM21 

202.2 Zahušťovací zařízení 2 5 2   400 RM21 
  

Soupis stávajících pohonů 

Označení Zařízení příkon              
Pi (kW) 

Jmen. proud              
In (A) 

příkon              
Pp (kW) 

Jmen. 
proud              
Ip (A) 

napětí          
(V) 

napájeno  
z 

MHČ1 Motor hrubých česlí 0,55 2,5 0,55   400 RP1 

ČŠ1 Čerpadlo čerpací šachty 2,8 6,5 0   400 RP1 

ČŠ2 Čerpadlo čerpací šachty 2,8 6,5 2,8   400 RP1 

ČNJ1 Čerpadlo navážecí jímky 1,4 3 0   400 RP1 

MJČ1 Motor jemných česlí 0,18 0,81 0,18   400 RP1 

LSN1 Lis na schrabky 0,75 2,1 0,75   400 RP1 

K1 Kompresor lapáku písku 7,3 13,9 7,3   400 RP1 

YV1 Elektroventil lapáku písku 0,1 0,5 0,1   230 RP1 

YV2 Elektroventil lapáku písku 0,1 0,5 0,1   230 RP1 

YV3 Elektroventil pro výplach 0,1 0,5 0,1   230 RP1 

ŠČ1 Šnekové čerpadlo 5,5 10,8 5,5   400 RP1 

MMŠČ1 Motor mazacího čerpadla pro ŠČ1 0,2 1 0,2   230 RP1 

RČ1 Rozvaděčová skříň 3 7,3 3   400 RP1 

MlL1 Motor míchadla Ml1 1 3,5 0   400 RP2 

ČD1 Motor čerpadla denitrifikace 0,75 3 0   400 RP2 

ČDN1 Motor čerpadla dosazovací nádrže 0,9 2,3 0,9   400 RP2 

ČDN2 Motor čerpadla dosazovací nádrže 0,9 2,3 0,9   400 RP2 

ČPK1 Motor čerpadla přebytečného kalu 1,1 2,8 0   400 RP2 

DM1 Motor dmychadla 8,5 17 8,5   400 RP2 

DM2 Motor dmychadla 8,5 17 8,5   400 RP2 

DM3 Motor dmychadla 0,55 1,4 0,55   400 RP2 

DM4 Motor dmychadla 0,12 1,19 0,12   400 RP2 

ČU1 Čerpadlo úkapů 0,18 2,2 0,18   230 RP2 

ČU2 Čerpadlo úkapů 0,18 2,2 0,18   230 RP2 

ČK1 Čerpadlo kalojemu 1,5 3,34 1,5   400 RP2 

OJ1 Motor odvodňovací jednotky 0,75 1,88 0,75   400 RP2 

DČ1 Dávkovací čerpadlo OJ1 0,37 1,6 0,37   400 RP2 

MIF1 Míchadlo přípravy flokulantu 0,75 3 0,75   400 RP2 

MIF2 Míchadlo přípravy flokulantu 0,75 3 0,75   400 RP2 

MA1 Dávkovací čerpadlo přípravy flokulantu 0,18 0,6 0,18   400 RP2 

YV3 Elektrický ventil dmychání denitrifikace 0,1 0,5 0,1   230 RP2 

DČ1 Dávkovací čerpadlo prefloku 0,2 1 0,2   230 RP2 

RČ1 Rozvaděčová skříň 3 7,3     400 RP2 
 

 
Měření a regulace 

Zařízení MaR pro novou technologii bude napájeno z rozvaděče DT21. V ČOV budou rozmístěny jednotlivé 
měřící prvky nových technologických zařízení na měření neelektrických veličin. Prvky MaR jsou přednostně 
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napájeny zálohovaným napětím 230V AC a 24V DC. Výstupy měřících čidel jsou pomocí kabelů připojeny 
do řídicího systému v rozvaděči DT21.  

Dále jsou do řídicího systému trvale hlášeny provozní stavy jednotlivých nově rekonstruovaných elektrických 
zařízení (chod, porucha, otevřeno, zavřeno, provoz v dálkovém režimu). Řídicí systém naměřené hodnoty a 
zjištěné stavy porovnává s údaji zadanými do programu a na základě vyhodnocení okamžité situace vydává 
pro jednotlivá zařízení příslušné povely (vypnout, chod, otevřít, atd.). ŘS bude spínat vybraná zařízení 
v ručním a všechna v dálkovém režimu. Pro řízení čistírny odpadních vod je navržen modulární řídicí 
systém. 

Zařízení MaR, která jsou umístěna mimo objekty, budou opatřena na obou stranách přepěťovými ochranami 
III. stupně a to včetně komunikace RS485. 
 
Soupis měření 
 

Měřící 
sestava Označení Měřená Měřící El. Napájení Umístění 

okruh č. zařízení veličina zařízení výstup z zařízení 
LIA-HL01   kontinuální hladina Hydrostatický snímač 

hladiny s keramickou 
membránou,  

dodávka ASŘTP 

4-20mA DT21 Doplnění MaR do 
stávající ČS 

LIA-HL02   kontinuální hladina Hydrostatický snímač 
hladiny s keramickou 

membránou,  
dodávka ASŘTP 

4-20mA DT21 Doplnění MaR do 
stávající dešťové 
zdrže 

GA03   Poloha vyplachovací 
vany 

Hydrostatický snímač 
hladiny s keramickou 

membránou,  
dodávka ASŘTP 

4-20mA DT21 Doplnění MaR do 
stávající dešťové 
zdrže 

FIQ04 
(původní  

ozn: 10.2) 

  průtok na obtoku 
ČOV 

1. Ultrazvukový snímač 
průtoku hladiny -  

ASŘTP dodá nový 
snímač; 

2. Parshallův žlab,  
stávající 

4–20mA 
0/1 

DT21 Průtok na obtoku 
ČOV 

05 až 06     Neobsazeno       

LIA-H07   kontinuální hladina Hydrostatický snímač 
hladiny s keramickou 

membránou,  
dodávka ASŘTP 

4-20mA DT21 Doplnění MaR pro 
stávající strojní česle 

LIA-L08   kontinuální hladina Hydrostatický snímač 
hladiny s keramickou 

membránou,  
dodávka ASŘTP 

4-20mA DT21 Doplnění MaR pro 
stávající strojní česle 

LIA-HL09 
(původní  
ozn: 1.1) 

  kontinuální hladina Hydrostatický snímač 
hladiny s keramickou 

membránou,  
ASŘTP dodá nový 

snímač 

4-20mA DT21 Hladina svozová 
jímka 
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QI 10   Kyslík a teplota Digitální senzor kyslíku a 
teploty s kontinuálními 
hodnotami na výstupu 

převodníku,  
ASŘTP dodá novou 

měřící sestavu 

2x  
4-20mA 

DT21 Obsah kyslíku a 
teplota v aktivaci 1 

QI 11   Kyslík a teplota Digitální senzor kyslíku a 
teploty s kontinuálními 
hodnotami na výstupu 

převodníku,  
ASŘTP dodá novou 

měřící sestavu 

2x  
4-20mA 

DT21 Obsah kyslíku a 
teplota v aktivaci 2 

FIQ12   průtok  Indukční průtokoměr, 
dodávka strojní 

ASŘTP zajistí kompl. 
připojení 

4–20mA 
0/1 

DT21 Průtok vratného kalu 
1 

FIQ13   průtok  Indukční průtokoměr, 
dodávka strojní 

ASŘTP zajistí kompl. 
připojení 

4–20mA 
0/2 

DT21 Průtok vratného kalu 
2 

14 až 17     Neobsazeno       

LIA-HL18   kontinuální hladina Hladinoměr,  
stávající součást 

zásobníku Fe2(SO4)3  

ASŘTP zajistí kompl. 
nové připojení 

4-20mA 
nebo 

digitální 
(bude 

upřesněno 
v dalším 

proj. 
stupni) 

DT21 Hladina v zásobníku 
Fe2(SO4)3 

LA19   hlídání netěsnosti 
zásobníku 

Snímač netěsnosti,  
stávající součást 

zásobníku Fe2(SO4)3  
ASŘTP zajistí kompl. 

nové připojení 

0/1 DT21 Netěsnost zásobníku 
Fe2(SO4)3 

HC20     Dávkovací čerpadlo,  
stávající  

ASŘTP zajistí kompl. 
nové připojení 

4-20mA DT21 Řízení dávky síranu 
železitého 

HC21     Dávkovací čerpadlo,  
stávající  

ASŘTP zajistí kompl. 
nové připojení 

4-20mA DT21 Řízení dávky síranu 
železitého 

FIQ22 
(původní) 

  průtok na odtoku z 
ČOV 

1. Ultrazvukový snímač 
průtoku hladiny -  

ASŘTP dodá nový 
snímač; 

2. Parshallův žlab,  
stávající 

4–20mA 
0/1 

DT21 Průtok na odtoku z 
ČOV 

23     Neobsazeno       
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LA-L24   min. hladina Snímač součástí 
zásobníku flokulační 
stanice, vč. zapojení 

ko
m

un
ik

ac
e 

pr
ot

ok
ol

em
 p

o 
R

S4
85

 

DT21 Min. hladina 
sypkého flokulantu 
pro zahuštění kalu 

LA-L25   min. hladina Vibrační nerezový 
snímač  

v dodávce ASŘTP pro 
stávající zásobník, 

vč. zajistí zabudování, 
bez porušení plastu, na 

svoji  externí konzoli 

0/1 DT21 Min. hladina 
sypkého flokulantu 
pro odvodnění kalu 

LIA-HL26   kontinuální hladina Hydrostatický snímač 
hladiny s keramickou 

membránou,  
dodávka ASŘTP 

4-20mA DT21 Hladina v nádrži 
přebytečného kalu 

LIA-HL27   kontinuální hladina Hydrostatický snímač 
hladiny s keramickou 

membránou,  
dodávka ASŘTP 

4-20mA DT21 Hladina v nádrži 
zahuštěného kalu 

LICA-HL28   kontinuální hladina 1. Hydrostatický snímač 
hladiny s čelní 
keramickou membránou 
DN50,  
dodávka ASŘTP 
2. Proplachovaný odběr s 
přírubou DN50, 
provedení dle typového 
předpisu, 
dodávka strojní, 
zabuduje odběr 
stavební 
3. Solenoidový ventil 1/2" 
PN10, 24VDC, pro 
automatický časový 
oplach membrány 
snímače, 
dodávka strojní, 
připojí ASŘTP z DT21 

4-20mA DT21 Hladina v reaktoru 

TICA-HL29   kontinuální teplota Odporový teploměr  
Pt100/4-20mA,  

délka 800-1600mm, určí 
další stupeň PD, 
dodávka ASŘTP 

4-20mA DT21 Teplota v reaktoru 

FIQ30   průtok  Indukční průtokoměr, 
dodávka strojní 

ASŘTP zajistí kompl. 
připojení 

4–20mA 
0/1 

DT21 Průtok 
recirkulovaného kalu 
reaktoru 

PI31   tlak Tlakový snímač, 
dodávka ASŘTP 

4–20mA DT21 Tlak recirkulovaného 
kalu reaktoru 

QIC32   O2, pH, ORP, ANALYZÁTOR 
O2, pH, ORP, 

dodávka ASŘTP 

4–20mA DT21 Analýza 
recirkulovaného kalu 
reaktoru 
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LIA-HL33   kontinuální hladina Hydrostatický snímač 
hladiny s keramickou 

membránou,  
dodávka ASŘTP 

4-20mA DT21 Hladina v jímce kalu 

LIA-HL34   kontinuální hladina Hydrostatický snímač 
hladiny s keramickou 

membránou,  
dodávka ASŘTP, nové 

měření 

4-20mA DT21 Hladina v kalojemu 

PI35   tlak Tlakový snímač, 
dodávka ASŘTP 

4–20mA DT21 Tlak vzduchu za 
dmychadlem pro 
reaktor                                                                                                                      

 
 
 
Řídicí systém 

V rozvaděči DT21 bude dále umístěn řídicí systém ozn. DM21 s integrovaným web serverem pro přenos dat. 
ŘS bude navržen s 20% rezervou a s možností dalšího rozšíření. Bude napájen zálohovaným napětím 
stejně jako jednotlivé vstupy a výstupy. Pomocí komunikačního rozhraní bude k PLC připojen modem 
GSM/GPRS/SMS pro přenos provozních dat. Na dveřích rozvaděče bude osazen grafický panel pro 
parametrizaci. 
 
 
Dispečink a radiový přenos – pomocí místního serveru 

V místnosti rozvodny nn objektu SO 05 elektro sdruženého objektu ČOV bude osazen řídící systém s 
integrovaným web serverem v rozvaděči DT1, na jehož dveřích bude 12“ grafický ovládací panel s 
vizualizací ČOV. Panel umožňuje logování dat (alarmy, historická data, zásahy obsluhy, deník). 
Monitorování a ovládání je možné jak lokálně, tak i vzdálené připojení z PC na integrovaný webový server 
stejně jako vzdálené připojení na plochu panelu ze „smart“ zařízení (tablet, telefon). Upozornění obsluhy na 
alarmové stavy bude řešeno pomocí SMS na vybraná telefonní čísla. 

Pro datový přenos bude s ohledem na množství přenášených dat využit GPRS/EDGE router ER75i v2. 
Nutné je však důsledné zabezpečení komunikace např. pomocí VPN, IPsec apod což tento modem splňuje.  
Nově navrhovaná zařízení pro přenos musí odpovídat standardům provozovatele a musí být kompatibilní se 
stávajícími zařízeními provozovatele. 

 
Stávající řídicí systém 

Ve stávající části ČOV bude v rozvaděčích RP1 a RP2 vyměněn řídící systém a nahrazen novým systémem 
kompatibilním s řídícím systémem v rozvaděči DT21. V návaznosti na  kompaktnost řízení celé ČOV se 
budou muset v případě potřeby dozbrojit nebo přezbrojit stávající rozvaděče RH1, RP1 a RP2.  
 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 

Podrobné požárně bezpečností řešení ČOV je uvedeno v příloze č.1 této souhrnné technické zprávy. 

B.2.9 Úspory energie a tepelná ochrana 

Kritéria tepelně technického hodnocení 

Jedná se o doplnění čistírny odpadních vod, u které budou všechny požadavky splněny.  

Dotčené stavební úpravy jsou navrženy v souladu s požadavky ČSN 73 0540-2 

Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Nepředpokládá se využití alternativních zdrojů energie 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 26. srpna 
2009 „o technických požadavcích na stavby“ a tím splňuje i obecné požadavky na bezpečnost a užité 
vlastnosti staveb i ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí. 

Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je třeba v průběhu výstavby i vlastního 
provozování dodržovat základní požadavky stanovené předpisy pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti 
pracovníků, tj. zejména zákona č. 309/2006Sb. „o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci“; nařízení vlády č.591/2006Sb. „o bližších min. požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích“; nařízení vlády č.362/2005 „o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“ a nařízení vlády č.101/2005Sb. „o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí“.  

Možná rizika ovlivňující bezpečnost práce při provádění stavebních a montážních prací a užívání objektu lze 
omezit dodržováním základních požadavků dle zákona č.309/2006 Sb., nařízení vlády č.591/2006Sb a 
nařízení vlády č.362/2005. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Jedná se o doplnění ČOV, kde se účel pobytových místností neřeší a proto není pronikání radonu 
součástí tohoto projektu. 

 
b) Ochrana před bludnými proudy 
V obci není znám výskyt bludných proudů. 

 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Ochrana před technickou seizmicitou je docílena osazením příslušných strojů na odpovídající betonové 
podstavce 

 
d) Ochrana před hlukem 
Všechny objekty jsou řešeny s ohledem na platné předpisy, aby bylo vytvořeno vhodné pracovní 
prostředí pro obsluhu. 

 
e) Protipovodňová opatření 

Navrhovaná stavba v oblasti doplnění ČOV prochází záplavovým územím. Vybavení stavby, jakož i její 
výškové uspořádání e umístěno nad úrovní hladiny Q100 . 

 
f) Ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 
V rámci území čistírny odpadních vod se nepředpokládá výskyt metanu ani poddolované území 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

B.3.1 Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Objekty ČOV jsou a budou napojeny: 

- na stávající rozvod elektrické energie 

- na vodovodní řad stávající přípojkou vody 

- na stávající místní komunikaci příjezdovou komunikací. 

Technické řešení viz popis jednotlivých stavebních objektů. 
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B.3.2 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Technické řešení viz popis jednotlivých stavebních objektů. 

Přívody vody a elektrické energie v průběhu výstavby si zajišťuje zhotovitel v rámci zařízení staveniště. Voda 
pro potřeby stavby bude odebírána z veřejné sítě (po dohodě s jejím provozovatelem). Na jednotlivých 
staveništních přívodech budou osazena samostatná měřidla pro měření spotřeby el. energie a vody. 
Odkanalizování objektů zařízení staveniště bude řešeno do kanalizace v areálu. Staveniště bude odvodněno 
do terénu. Telefon pro potřeby zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby (mobilní). Poskytované energie 
a služby platí zhotovitel stavby na základě smlouvy s jejich poskytovatelem. 

B.4 Dopravní řešení 

B.4.1 Popis dopravního řešení včetně bezbariérového opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Při rozšíření čistírny odpadních vod se počítá ze zachováním stávajícího dopravního řešení, které je 
podrobně popsáno v bodu B.4.2. 

B.4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

K ČOV vede stávající místní komunikace z městyse Jimramov.  

Příjezdové komunikace k staveništi rekonstruované čistírny odpadních vod jsou zpevněné,  nepředpokládá 
se jakékoliv poškození těchto komunikaci. Zhotovitel stavby bude mít povinnost udržovat tyto cesty 
v bezvadném stavu a případně dle potřeby zajistit jejich čištění od případných nečistot. 

B.4.3 Doprava v klidu 

S případným parkováním provozních vozidel provozovatele se počítá v rámci areálu čistírny odpadních vod 
– před provozní budovou. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
V oplocené části stavby (tj. v prostoru ČOV) bude prostor z velké části zastavěn vlastními objekty a 
obslužnými komunikacemi. Bude provedeno pouze zatravnění ohumusovaných ploch. Tloušťka 
ohumusování bude 10 cm.  

V rámci terénních úprav bude vytvořen násyp. Násypy je třeba provést z dostatečně kvalitního, 
nenamrzavého a zhutnitelného materiálu. V rozpočtu je udávána kubatura hotové vrstvy. V rámci položky 
nákup vhodného materiálu je třeba započítat i jeho dopravu na staveniště. Násypy budou prováděny 
v návaznosti na postupující výstavbu technologických objektů. Sklon svahů tělesa bude 1:1,5. 

V rámci podrobného inženýrsko-geologického průzkumu pro další stupně PD bude penetrační zkouškou 
zjištěna míra stabilizace násypového materiálu, na němž budou zakládány nové objekty MKH.     

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana   

B.6.1 Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda 

Vlivy na obyvatelstvo 

Při realizaci záměru bude z hygienického hlediska docházet dočasně k negativním vlivům, spojeným se 
stavební činností. Bude se jednat o zvýšenou prašnost, hluk a zplodiny ze stavebních strojů a nákladních 
automobilů, které budou zajišťovat dopravu materiálu. Tyto negativní vlivy na obyvatelstvo budou dočasné a 
bude je možné dále omezit vhodnými provozními opatřeními během realizace stavby. 
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Vlivy na horninové prostředí 

O negativních vlivech lze vzhledem k charakteru území, uvažovat prakticky jen v souvislosti s potenciálními 
riziky souvisejícími se všemi stavebními aktivitami prováděnými těžkou mechanizací, tj. s úniky ropných látek 
a olejů ze zemních a dopravních strojů. To je však otázkou důsledné kontroly a dodržování obecných zásad. 
K ovlivnění hydrogeologických poměrů a zdrojů podzemních vod v důsledku stavby nedojde 

Vliv na podzemní vody 

Při provádění stavby se předpokládá pouze lokální ovlivnění podzemních vod (hloubkové odvodnění resp. 
čerpání vody se stavební rýhy nebo jámy). Po dokončení prací musí zhotovitel zaslepit stavební drenáže, 
aby nedocházelo k ovlivňování proudění podzemní vody.  

Nároky kladené na použité materiály a kvalitu provedení by měly zaručit, že kvalita podzemních vod nebude 
vlastním provozem stavby narušena. 

Vliv na povrchové vody 

Ovlivnění povrchových vod při provádění stavby se předpokládá pouze dočasné po dobu výstavby.   

Odpadové hospodářství 

Z hlediska sbírky zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a katalogu odpadů č. 93/2016 Sb. budou při výstavbě 
a provozu produkovány následující odpady:  

Produkce odpadů z provozu ČOV: 

a)   č. odpadu : 19 08 05 

Název odpadu  : stabilizovaný kal z komunálních odpadních vod 
Původ   : čištění odpadních vod 
Kategorie odpadů :   O – ostatní odpad 
Místo určení  : smluvně zajistí investor 
Množství  : dle provozu ČOV  
 
S ohledem na probíhající legislativní změny v odpadovém hospodářství a platnost vyhlášky č. 437/2016 Sb., 
o podmínkách použití upravovaných kalů na zemědělské půdě, které v podstatě již dnes zamezují ukládání 
čistírenského kalu na skládky a od roku 2023 zamezují aplikaci nehygienizovaných kalů na zemědělské 
pozemky, bude třeba do doby zahájení zkušebního provozu rozhodnout, jak dále s tímto kalem nakládat. 
V úvahu přichází např. předání hygienizovaného kalu do kompostárny, nebo přímá aplikace odvodněného 
nebo tekutého hygienizovaného kalu na zemědělské pozemky.  
 

Produkce odpadu při výstavbě: 

d) Přebytečná zemina  
 č. odpadu :  17 05 04  

Název odpadu :  Výkopová zemina nebo kameny 
Množství : bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace 

e) Beton 
č. odpadu : 17 01 01 
Název odpadu : Materiál z demolic betonových příček 
Množství : bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace 

f) Cihly 
č. odpadu : 17 01 02 
Název odpadu : Materiál z demolic příček 
Množství : bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace 

B.6.2 Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Vlivy na floru a faunu 

V areálu ČOV, kde bude probíhat intenzifikace, není zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a 
živočichů, nelze zde kvantifikovat vliv stavby jako významný. Pouze v relativně krátkém období výstavby 
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dojde k mírnému zhoršení lokálních podmínek pro některé druhy živočichů. Jedná se o nepříznivý vliv 
krátkodobý, který je možno navrženými organizačními i technickými opatřeními minimalizovat. 
Předpokladem je šetrný postup výstavby, vylučující zásahy mimo nezbytný prostor staveniště  
  
U navrhované stavby se nepředpokládá žádný negativní vliv na krajinný ráz, stavba se nedotkne žádných 
významných krajinných prvků.   

V dotčeném území stavby se nenachází žádný památný strom a nepředpokládá se kácení dřevin v rámci 
rozšíření areálu ČOV. 

B.6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nedotýká chráněných území Natura 2000.  

B.6.4 Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Není součástí tohoto projektu 

B.6.5 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 

Není součástí tohoto projektu 

B.6.6 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Pásmo hygienické ochrany ČOV od zástavby v obci 
 

Pásmo hygienické ochrany je v souladu s TNV 75 6011 a bylo při stavbě původní čistírny odpadních vod 
vyhlášeno o poloměru 100 m. Při doplnění ČOV o MKH je není nutné upravovat, protože rozšíření se 
realizuje ve směru do extravilánu. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva    

B.7.1 Řešení ochrany ovzduší 

 Doplnění čistírny odpadních vod nedojde ke zhoršení hygienických podmínek v obci oproti současnosti. 
Negativní dopady po dobu stavby, tj. zvýšenou prašnost je nutné omezit nasazením vhodné 
mechanizace, vhodnou organizací práce, očištěním vozidel před výjezdem ze staveniště, apod. 

B.7.2 Vlivy v průběhu výstavby 

 a) stavba jako plošný, stacionární zdroj znečištění 

 Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, před znečišťujícími látkami je 
stavbu možno chápat jako potenciální stacionární, plošný zdroj znečištění, jehož nepříznivé působení lze 
minimalizovat vhodnými opatřeními na přijatelnou míru. Množství emitovaného prachu při výstavbě nelze 
odhadnout, závisí především na technologii výstavby a disciplinovanosti pracovníků provádějící 
organizace. Pravidla pro jednotlivé činnosti (manipulace se stavebními hmotami, případné deponie 
zemin, kropení ploch apod.) budou zakotvena v technologickém a pracovním postupu prací dodavatelské 
organizace. Šíření prašnosti a exhalací ze stavební činnosti bude omezeno relativně velkou vzdáleností 
staveniště od okolní zástavby  

 b) mobilní zdroje znečištění 

 Určitým zdrojem znečištění ovzduší oxidy dusíku a uhlíku budou v průběhu výstavby motory 
mechanizačních a dopravních prostředků. Liniový zdroj znečištění ovzduší v době výstavby bude 
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představovat přeprava odtěžené zeminy a demoličního materiálu ze stavby a stavebního materiálu na 
stavbu. Základní přepravní trasa V porovnání se stávajícím zatížením převážné většiny dotčených úseků 
komunikací se nebude jednat o zásadní přírůstek zatížení. Vliv na znečištění ovzduší (prašností a 
výfukovými plyny – oxidy dusíku) podél dopravních tras tedy nebude zcela zásadní.  

 Pro snížení nepříznivého vlivu výstavby a dopravy na znečištění ovzduší se navrhují tato minimalizační 
opatření:  

 v dalším období přípravy výstavby dále jednat o možnostech využití výkopku s cílem zkrácení 
přepravní trasy a jejího směřování mimo obytnou zástavbu 

 jednat s příslušnými úřady o schválení přepravních tras pro odvoz odpadů (výkopku) 

 prověřit možnost maximalizace kapacity přepravních prostředků odvážejících odpady pro snížení 
intenzity zatížení komunikací  

 všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, udržovat v dokonalém technickém 
stavu 

 zajistit, aby staveništní zařízení svými účinky - exhalacemi, prašností a zápachem - nepůsobilo na 
okolí nad přípustnou míru  

 podle okamžitých podmínek provádět kropení při pracích, u kterých dochází k víření prachu, při 
bouracích pracích, omezit skladování a deponování prašných materiálů na staveništi 

B.7.3 Řešení ochrany proti hluku 

Všechny objekty jsou řešeny s ohledem na platné předpisy, aby bylo vytvořeno vhodné pracovní prostředí 
pro obsluhu. Výstavbou navržených IS nedochází ke zvýšení intenzity hluku v obci.  

B.7.4 Vlivy v průběhu výstavby 

V době výstavby je možno v blízkosti staveniště očekávat dočasné zhoršení hlukové situace hlukovými 
emisemi stavebních strojů a vozidel obsluhujících stavbu. Protože příspěvek dopravy v průběhu stavby ke 
stávajícímu dopravnímu zatížení dotčených komunikací je malý, nebude vliv přepravy výkopku na akustickou 
situaci podél dopravních tras podstatný. Přesto i za předpokladu souběhu činnosti více zdrojů hluku na 
staveništi nelze předpokládat významné negativní ovlivnění akustické situace okolní obytné zástavby hlukem 
ze stavby. „Příznivým“ faktorem je skutečnost, že stávající akustická situace v uvedené lokalitě zástavby je 
již v současnosti postižena vysokou hladinou hluku (především z dopravy). Příspěvek stavby ke stávající 
hlukové „kulise“ bude tak minimální. 

B.7.5 Vlivy realizované stavby a jejího provozu 

Realizací stavby nedojde k ovlivnění akustické situace.  

 

B.8 Zásady organizace výstavby                              

B.8.1 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště čistírny odpadních vod je přístupné po stávající příjezdové místní komunikaci.   

Přívody vody a elektrické energie si zajišťuje dodavatel v rámci zařízení staveniště.   

Voda pro potřeby stavby bude odebírána z veřejné sítě (po dohodě s jejím provozovatelem). Odběr bude 
měřen samostatným vodoměrem.  

Elektrická energie pro potřeby zařízení staveniště bude odebírána z veřejné sítě (po dohodě s jejím 
vlastníkem). Odběr bude měřen samostatným elektroměrem.  

Sociální zázemí pro zaměstnance zhotovitele stavby bude zajištěno v mobilním WC. 

Telefon pro potřeby zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby (mobilní). 
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Poskytované energie a služby platí dodavatel stavby na základě smlouvy s jejich poskytovatelem. 

V prostoru staveniště, kde dojde ke křížení a práci v ochranných pásmech, je třeba před započetím prací 
nechat od provozovatele vytýčit inženýrské sítě a jejich ochranná pásma. V místech, kde není možno 
dodržet vzdálenost ochranného pásma NN bude požádán správce o vypnutí úseku v době provádění 
stavebních prací. 

POZOR: PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNO VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ VYTÝČIT ZA ÚČASTI 
SPRÁVCE. JE NUTNÉ DODRŽET VŠECHNY PODMÍNKY TĚCHTO SPRÁVCŮ. 

B.8.2 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Povinností stavby je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy neskladovat stavební materiál, 
zeminu, či parkovat stavební stroje. Stavební práce a pohyb vozidel a mechanizace bude pouze v hranicích 
předaného staveniště, které bude po celou dobu stavby oploceno ať už stávajícím, nebo provizorním 
oplocením.                                     

V rámci provádění stavby  nebudou prováděny žádné asanace. 

Pro realizaci doplnění čistírny odpadních vod není nutné provést žádné kácení vzrostlých dřevin ani asanaci. 

Rozsah demolic bude patrný z popisu jednotlivých stavebních objektů v této zprávě. 

Ochranné pásmo památkové zóny 

V zájmovém území stavby není vyhlášeno ochranné pásmo památkové zóny. 

B.8.3 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště     

Pro stavbu bude potřeba trvalý zábor ZPF. 

K trvalému záboru půdy dojde na následujících parcelách v k.ú. Jimramov 

parcela způsob dotčení plocha 
v m2 

Poznámka 

1089/1 Rozšíření ČOV 1354,0 Současný areál ČOV a sběrného dvora         

 Před zahájením stavebních prací bude umístění skládek materiálu a zařízení staveniště projednáno mezi 
dodavatelem stavby a vlastníkem dotčených pozemků. Rozsah a umístění uvedených ploch bude 
upřesněn na základě skutečných potřeb dodavatele a musí být smluvně potvrzen s majitelem pozemků,  

B.8.4 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Čistírna odpadních vod je průmyslové zařízení, kde se nepředpokládá výskyt lidí z omezenou schopností 
pohybu a proto bezbariérové obchozí trasy nejsou součástí tohoto projektu. 

B.8.5 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance zemních prací bude upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení           
Celkové vodohospodářské řešení je popsáno v kapitole B.2.7                                    

Příloha č.1: Požárně bezpečnostní řešení  
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