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Vypracování návrhu řešení odtokových poměrů ve vybraných lokalitách obce Litultovice

1
NÁVRH CELKOVÉHO STRUKTURÁLNÍHO ŘEŠENÍ PROTIEROZNÍCH A
PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ
1.1

Úvod – základní informace

Na základě objednávky Městyse Litultovice byl zpracován návrh na řešení problematiky
přítoku povrchové vody ze zemědělských pozemků směrem k intravilánu obce a ke
komunikacím.
Byly zmíněny dvě základní lokality (viz Situace C.1), kde se nejvíce projevuje negativní vliv
nadměrného odtoku povrchové vody. Tento přítok způsobuje problémy jak na lokálních
částech komunikací v blízkosti zástavby, tak způsobuje škody na soukromých a zastavěných
pozemcích nejen nadměrným přítokem při přívalových srážkách, ale i tím, že tento přítok
obsahuje značný podíl splavené půdy, která je při přívalových srážkách strhávána ze
zemědělských pozemků (erozní smyv).

1.2

Zásady návrhu

Problematika, která byla přednesena zástupcem městyse Litultovice byla analyzována a byl
navržen způsob řešení tak, aby došlo k ochraně ohrožených komunikací, pozemků a
nemovitostí.
Hlavní zásadou zde zpracovaných návrhů je zachycení přitékající povrchové vody a její,
pokud možno neškodným a přírodě blízkým způsobem odvedení jak do podpovrchového
odtoku (vsakování), tak do povrchového odtoku mimo ohrožené plochy. K odvedení do
povrchového odtoku je maximálně využita stávající síť povrchových příkopů, kanalizace a
dalších prvků, kde zachycená voda již nebude ve zvýšené míře zatěžovat zejména ohrožené
lokality.
V návrhu jsou technická řešení rozdělena do několika dílčích stavebních objektů, z nichž
některé byly dále členěny na podobjekty:
SO 01 Zasakovací a svodný průleh I.
SO 02 Zasakovací a svodný průleh II.
SO 03 Odvodnění u hřiště
SO 03.1 Záchytný příkop 1
SO 03.2 Záchytný příkop 2
SO 03.3 Trubní napojení 3
SO 04 Odvodnění u ČS PHM
SO 04.1 Úprava a vyčištění koryta
SO 04.2 Revize stávajícího zatrubnění
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1.2.1 SO 01 Zasakovací a svodný průleh I.
stavba:
katastrální území:
priorita:
Vodní tok:
km toku:
ID toku
(DIBAVOD):
ČHP:
správce toku:

Zasakovací a svodný průleh I.
Litultovice
Hlavní parametry stavby:
délka úpravy:
484 m
šířka úpravy:
6m
2-02-02-0910
-

kapacita propusti:
odhad nákladů:

1,200 m3.s-1
1,050 mil. Kč

Popis současného stavu:
Lokalita se nachází v polní trati severozápadně od zástavby. Ze zemědělsky
obhospodařovaného pozemku přitéká (zejména při přívalových srážkách) směrem ke
stávající komunikaci větší množství vody, smísené s erozním smyvem, zanáší silniční příkop
a dochází k ohrožení komunikace. Lokalita byla označena zástupcem obce jako
problematická s požadavkem řešení.
Návrh opatření:
Návrhem opatření je usměrňovací průleh (mělký příkop s hrázkou a zasakovacím
sedimentačním pásem, případnou doprovodnou výsadbou), který je navržen a spádován
napříč zemědělským pozemkem směrem ke stávající vodní nádrži. Průleh má minimální
podélný sklon, aby nedocházelo k rychlému odtoku zachycené vody, ale nejprve k zásaku a
sedimentaci erozního smyvu.
Průleh je navrženo pod stávající polní cestou u vodní nádrže převést propustí DN 600, která
by mohla (v případě částečného zanesení) působit i jako škrtící prvek odtoku.
přítok do průlehu z povodí
periodicita

1

0,5

0,2

0,1

0,05

0,02

0,01

přítok (l/s)

396

497

626

730

834

970

1074

NÁVRH PARAMETRŮ STAVBY
Typ opatření

protipovodňový průleh; propust DN 600;
vegetační úpravy

Protipovodňový průleh
Lichoběžníkový až miskovitý profil s nízkou hrázkou lichoběžníkového profilu v levobřežní
části. Po zemních pracích bude povrch průlehu zatravněn, případně opatřen doprovodnou
vegetací pro zviditelnění (označení) průlehu při provádění strojního zemědělského
obhospodařování ploch.
Návrhový průtok (odtok z povodí nad průlehem) byl stanoven na základě intenzitního
výpočtu s použitím návrhového 15-minutového přívalového deště s periodicitou p = 1- 0,01.
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Sklony svahů
Proměnlivý podélný sklon
Hloubka průlehu
Celková délka

cca 1:3
0,45 % až 2,75 %
0,40 – 0,60 m
484 m

Propust
Profil
Délka
Podélný sklon
Průtočnost

DN 600
38,0 m
0,45 - 2,75 %
1200 l/s (při použití potrubí PVC)
920 l/s (při použití bet. potrubí)

Vegetační úpravy
Skupinové výsadby
Plocha zatravnění
 zatravnění povrchu koryta a hrázky průlehu
 sporadická výsadba keřů, příp. dřevin pro zviditelnění linie průlehu
Technické limity:

Na okraji pozemku je vedena polní cesta, křížení řešeno propustí
DN 600

Jiné limity:

Souhlas vlastníků dotčených pozemků

Stavební objekty:

SO 01 – Zasakovací a svodný průleh I.

Odtokové
charakteristiky:

návrhový průtok přívalového deště

Q100 = 1,074 m3/s

Propočet realizačních nákladů
označ.

název

náklady

SO 01

Zasakovací a svodný průleh I.

1 050

Součet

tis. Kč

1 050 tis. Kč

Návrh časového plánu realizace
Realizace je odhadnuta na 2 měsíce.

7

Vypracování návrhu řešení odtokových poměrů ve vybraných lokalitách obce Litultovice

1.2.2 SO 02 Zasakovací a svodný průleh II.
stavba:
katastrální území:
priorita:
Vodní tok:
km toku:
ID toku
(DIBAVOD):
ČHP:
správce toku:

Zasakovací a svodný průleh II.
Litultovice
Hlavní parametry stavby:
délka úpravy:
339 m
-

šířka úpravy:

3,30 m

2-02-02-0910
-

kapacita propusti:
odhad nákladů:

0,080 m3.s-1
0,728 mil. Kč

Popis současného stavu:
Lokalita se nachází v polní trati severně od fotbalového hřiště. Ze zemědělsky
obhospodařovaného pozemku přitéká (zejména při přívalových srážkách) směrem k hřišti
větší množství vody, smísené s erozním smyvem a ohrožuje nejen hřiště, ale i zástavbu, vč.
areálu místní firmy, zanáší silniční příkop a dochází k ohrožení i místní komunikace. Lokalita
byla označena zástupcem obce jako problematická s požadavkem řešení.
Návrh opatření:
Návrhem opatření je usměrňovací průleh (mělký příkop s hrázkou a zasakovacím
sedimentačním pásem, případnou doprovodnou výsadbou), který je spádován napříč
zemědělským pozemkem směrem ke stávající komunikaci a souběžnému příkopu, do
kterého je přebytek vody z průlehu navrženo odvést.
Průleh bude odlehčovat (zmenšovat) množství přitékající vody ze zemědělského pozemku,
který je ukloněn k zástavbě, čímž dojde ke zmenšení kumulace povrchových vod,
přitékajících do zástavby při přívalových deštích. Průleh má minimální podélný sklon, aby
nedocházelo k rychlému odtoku zachycené vody, ale nejprve k zásaku a sedimentaci
erozního smyvu. Případný přebytek vody je odveden do silničního příkopu.
Průleh v cca polovině své délky kříží stávající polní cestu. Křížení je navrženo pod stávající
polní cestou řešit propustí DN 400.
přítok do průlehu z povodí
periodicita

1

0,5

0,2

0,1

0,05

0,02

0,01

přítok (l/s)

318

399

503

587

670

780

863

NÁVRH PARAMETRŮ STAVBY
Typ opatření

protipovodňový průleh; propust DN 400;
vegetační úpravy

Protipovodňový průleh
Lichoběžníkový až miskovitý profil s nízkou hrázkou lichoběžníkového profilu v levobřežní
části. Po zemních pracích bude povrch průlehu zatravněn, případně opatřen doprovodnou
vegetací pro zviditelnění (označení) průlehu při provádění strojního zemědělského
8
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obhospodařování ploch. Přejezd přes průleh je umožněn po stávající polní cestě
prostřednictvím navržené propusti DN 400.
Návrhový průtok (odtok z povodí nad průlehem) byl stanoven na základě intenzitního
výpočtu s použitím návrhového 15-minutového přívalového deště s periodicitou p = 1 až
0,01.
Sklony svahů
Podélný sklon
Hloubka průlehu
Celková délka

cca 1:3
0,18 %
0,40 – 0,50 m
339 m

Propust
Profil
Délka
Podélný sklon
Průtočnost

DN 400
6,0 m
0,18 %
80 l/s (při použití potrubí PVC)
65 l/s (při použití beton. potrubí)

Vegetační úpravy
Skupinové výsadby
Plocha zatravnění
 zatravnění povrchu koryta a hrázky průlehu
 sporadická výsadba keřů, příp. dřevin pro zviditelnění linie průlehu
Technické limity:

Uprostřed pozemku je vedena polní cesta, křížení řešeno propustí
DN 400

Jiné limity:

Souhlas vlastníků dotčených pozemků, souhlas SÚS se zaústěním
vody.

Stavební objekty:

SO 02 – Zasakovací a svodný průleh II.

Odtokové
charakteristiky:

návrhový průtok přívalového deště

Q100 = 0,863 m3/s

Propočet realizačních nákladů
označ.

název

náklady

SO 02

Zasakovací a svodný průleh II.

728

Součet

tis. Kč

728 tis. Kč

Návrh časového plánu realizace
Realizace je odhadnuta na 2 měsíce.
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1.2.3 SO 03.1 Záchytný příkop 1
stavba:
katastrální území:
priorita:
Vodní tok:
km toku:
ID toku
(DIBAVOD):
ČHP:
správce toku:

Záchytný příkop 1
Litultovice
-

Hlavní parametry stavby:
délka úpravy:
270 m

-

šířka úpravy:

3,00 m

2-02-02-0910
-

kapacita propusti:
odhad nákladů:

0,295 m3.s-1
0,815 mil. Kč

Popis současného stavu:
Lokalita se nachází podél místní komunikace na severním okraji zástavby obce. K této cestě
a přes ni, dochází k nadměrným přítokům ze zemědělsky obhospodařovaných pozemků a
zaplavování hlavně areálu místní firmy, ale i soukromých pozemků rodinné zástavby.
Lokalita byla označena zástupcem obce jako problematická s požadavkem řešení.
Návrh opatření:
Návrhem opatření je výstavba záchytného příkopu, který bude zachycovat povrchový odtok
z pole, situovaného nad zástavbou. Pokud by došlo k realizaci navrženého opatření (SO 02),
byl by povrchový přítok zmenšen o objem, zachycený v zasakovacím a svodném průlehu II.,
který je obsahem SO 02. I v případě realizace SO 02 je uvažováno, že dojde k podchycení o
vody, která by eventuálně přetekla z průlehu II. Přibližně v polovině délky navrženého
příkopu odbočuje z místní komunikace polní cesta, která bude překonávat příkop
prostřednictvím nově navržené propusti DN 500.
Navržený příkop navazuje na již vybudovaný stávající povrchový příkop délky cca 37 m,
situovaný podél areálu fotbalového hřiště. Ze stávajícího příkopu je navrženo provést trubní
propojení (viz SO 03.3) se zaústěním do stávající kanalizace pro veřejnou potřebu městyse
Litultovice.
Navržený příkop bude nejen zachycovat povrchový odtok, ale je uvažováno i s částečnou
akumulací zachyceného objemu vody s postupným odtokem do stávajícího kanalizačního
systému.
V trase příkopu je navržena stabilizace nivelety prostřednictvím 3 ks stabilizačních stupňů
výšky 0,15 – 0,50 m.

NÁVRH PARAMETRŮ STAVBY
Typ opatření

záchytný příkop; propust DN 500;
vegetační úpravy

Záchytný příkop
Koryto příkopu je navrženo lichoběžníkového profilu se dnem opevněným bet. žlabovými
tvarovkami pro snadnější čištění sedimentovaného erozního smyvu. Po zemních pracích
bude povrch příkopu zatravněn, případně opatřen doprovodnou vegetací pro zviditelnění
10
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(označení) při provádění strojního zemědělského obhospodařování ploch. Před příkopem je
doporučeno vybudovat alespoň třímetrový zatravněný pruh, zachytávající erozní smyv.
Přejezd přes příkop na zemědělské pozemky z místní komunikace je umožněn po stávající
polní cestě prostřednictvím navržené propusti DN 500.
Návrhový průtok (odtok z povodí nad příkopem) byl stanoven na základě intenzitního
výpočtu s použitím návrhového 15-minutového přívalového deště s periodicitou p = 1 až
0,01 pro dva následující stavy:
1) přítok z povodí bez vlivu průlehu II. (SO 02)
periodicita
1
0,5
0,2
0,1
přítok (l/s)
375
471
594
692

0,05
791

0,02
920

0,01
1018

2) přítok z povodí s vlivem průlehu II. (SO 02)
periodicita
1
0,5
0,2
0,1
přítok (l/s)
73
91
115
134

0,05
153

0,02
178

0,01
197

objem návrhového přívalového deště:
objem bez vlivu průlehu II.
periodicita
1
0,5
3
objem (m )
338
424
objem s vlivem průlehu II.
periodicita
1
3
objem (m )
65

0,5
82

0,2
534

0,1
623

0,05
712

0,02
828

0,01
916

0,2
103

0,1
120

0,05
138

0,02
160

0,01
177

Sklony svahů
Podélný sklon
Hloubka příkopu
Celková délka
Retenční objem navrženého a stávajícího příkopu
Propust
Profil
Délka
Podélný sklon
Průtočnost

cca 1:1,5
0,8 – 1,3 %
0,80 – 1,20 m
270 m
cca 450 m3

DN 500
10,0 m
0,45 %
230 l/s (při použití bet. potrubí)
295 l/s (při použití potrubí PVC)

Vegetační úpravy
Skupinové výsadby
Plocha zatravnění
 zatravnění povrchu koryta příkopu
 sporadická výsadba keřů, příp. dřevin pro zviditelnění linie příkopu
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Technické limity:

Uprostřed pozemku je vedena polní cesta, křížení řešeno propustí
DN 500

Jiné limity:

Souhlas vlastníků dotčených pozemků

Stavební objekty:

SO 03.1 – Záchytný příkop 1

Odtokové
charakteristiky:

návrhový průtok přívalového deště max.

Q100 = 1,018 m3/s

Propočet realizačních nákladů
označ.

název

náklady

SO 03.1

Záchytný příkop 1

815

Součet

tis. Kč

815 tis. Kč

Návrh časového plánu realizace
Realizace je odhadnuta na 2 měsíce.
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1.2.4 SO 03.2 Záchytný příkop 2
stavba:
katastrální území:
priorita:
Vodní tok:
km toku:
ID toku
(DIBAVOD):
ČHP:
správce toku:

Záchytný příkop 2
Litultovice
-

Hlavní parametry stavby:
délka úpravy:
50 m

-

šířka úpravy:

1,60 m

2-02-02-0910
-

kapacita:
odhad nákladů:

0,931 m3.s-1
0,154 mil. Kč

Popis současného stavu:
Lokalita se nachází podél místní komunikace před vyústěním na komunikaci Litultovice –
Hlavnice na severním okraji zástavby obce. K této cestě a přes ni, dochází k nadměrným
přítokům ze zemědělsky obhospodařovaného pozemku a zaplavování části areálu místní
firmy. S ohledem na velikost povodí nad touto lokalitou se však jedná o relativně menší
přítok než na vedlejší části, která je podchycena Příkopem 1 (SO 03.1). Lokalita byla
označena zástupcem obce jako problematická s požadavkem řešení.
Návrh opatření:
Návrhem opatření je výstavba záchytného příkopu, který bude zachycovat povrchový odtok
z pole, situovaného nad areálem místní firmy. Příkop je navrženo (s ohledem na relativně
malý odtok) zaústit do stávajícího silničního příkopu, vedeného podél komunikace Litultovice
– Hlavnice.
NÁVRH PARAMETRŮ STAVEB
Typ opatření

záchytný příkop; vegetační úpravy

Záchytný příkop
Koryto příkopu je navrženo lichoběžníkového profilu se dnem opevněným bet. žlabovými
pro snadnější čištění sedimentovaného erozního smyvu. Po zemních pracích bude povrch
příkopu zatravněn, případně opatřen doprovodnou vegetací pro zviditelnění (označení) při
provádění strojního zemědělského obhospodařování ploch. Před příkopem je doporučeno
vybudovat alespoň třímetrový zatravněný pruh, zachytávající erozní smyv.
Návrhový průtok (odtok z povodí nad příkopem) byl stanoven na základě intenzitního
výpočtu s použitím návrhového 15-minutového přívalového deště s periodicitou p = 1 až
0,01 a činí:
periodicita
objem (m3)

1
2

0,5
2

0,2
3

0,1
3
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Sklony svahů
Podélný sklon
Hloubka příkopu
Celková délka

cca 1:1,5
1,4 %
0,46 m
50 m

Vegetační úpravy
Skupinové výsadby
Plocha zatravnění
 zatravnění povrchu koryta příkopu
 sporadická výsadba keřů, příp. dřevin pro zviditelnění linie příkopu
Technické limity:

nejsou stanoveny

Jiné limity:

Souhlas vlastníků dotčených pozemků

Stavební objekty:

SO 03.2 – Záchytný příkop 2

Odtokové
charakteristiky:

návrhový průtok přívalového deště

Q100 = 0,004 m3/s

Propočet realizačních nákladů
označ.

název

náklady

SO 03.1

Záchytný příkop 2

154

Součet

tis. Kč

154 tis. Kč

Návrh časového plánu realizace
Realizace je odhadnuta na 1 měsíc.
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1.2.5 SO 03.3 Trubní napojení 3
stavba:
katastrální území:
priorita:
Vodní tok:
km toku:
ID toku
(DIBAVOD):
ČHP:
správce toku:

Trubní napojení 3
Litultovice
-

Hlavní parametry stavby:
délka úpravy:
106 m

-

šířka úpravy:

-

2-02-02-0910
-

kapacita:
odhad nákladů:

0,168 m3.s-1
1,325 mil. Kč

Popis současného stavu:
V současné době je lokalita pro návrh uložení potrubí tvořena zpevněnou místní komunikací,
která je vedena částečně podél oplocení areálu fotbalového hřiště, částečně podél objektu
zázemí sportovního areálu.
Návrh opatření:
Obsahem návrhu je odvedení povrchového přítoku, zachyceného navrženým Příkopem 1 a
navazujícím stávajícím příkopem do systému kanalizace městyse Litultovice.
Na vtoku do zatrubnění je navržen vtokový objekt, prostřednictvím kterého bude možno
regulovat odtok do kanalizace tak, aby nedošlo k přetížení stávající kanalizace. Regulace
bude prováděna pomocí hradítek na vtoku, nebo prostřednictvím regulačního uzávěru.
Objekt je navržen jako monolitická betonová šachta s vtokovým otvorem, kterému budou
předsazeny česle pro zachycení hrubých splavenin. Vtokový otvor bude osazen vodící
drážkou pro vsazení odtokové clony, nebo bude na odtoku ze šachty osazeno kanivé
šoupátko, kterým bude možno regulovat odtok z otevřeného příkopu, případně odtok zcela
zastavit.
S ohledem na absenci podrobnějších informací o stávající kanalizaci (reálný stávající průtok
při srážkové činnosti), nebylo možno podrobněji stanovit maximální odtok do kanalizace po
dobu srážky a mimo srážku.
Trubní vedení je navrženo jako standardní kanalizace DN 300 z trub PVC (UltraRib) se
dvěma revizními šachtami, z nichž jedna je lomová. Kanalizace délky 106,0 m je napojena
do stávající revizní šachty na stávající kanalizaci.
NÁVRH PARAMETRŮ STAVEB
Typ opatření

trubní odvedení vody

Kanalizace
Jedná se o standardní kanalizační potrubí z PVC DN 300, které bude uloženo v kraji místní
komunikace a to podél stávajícího oplocení sportovního areálu a podél objektu zázemí
sportovního areálu. Hloubka uložení se pohybuje od 1,0 m po 1,8 m. V trase potrubí jsou
navrženy dvě revizní šachty – Wavin Tegra 600 pro případné čištění.
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Profil potrubí
Podélný sklon
Hloubka uložení
Celková délka

DN 300
1,4 %
1,0 – 1,8 m
106 m

Technické limity:

možnost napojení do stávající revizní šachty

Jiné limity:

Souhlas majitele (provozovatele) s napojením trubního vedení

Stavební objekty:

SO 03.3 – Trubní napojení 3

Odtokové
charakteristiky:

kapacitní průtok

0,168 m3/s

Propočet realizačních nákladů
označ.

název

náklady

SO 03.1

Trubní napojení 3

1 325

Součet

tis. Kč

1 325 tis. Kč

Návrh časového plánu realizace
Realizace je odhadnuta na 2 měsíce.
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1.2.6 SO 04.1 Úprava a vyčištění koryta
stavba:
katastrální území:
priorita:
Vodní tok:
km toku:
ID toku (CEVT):
ČHP:
správce toku:

Úprava a vyčištění koryta
Litultovice
bezejmenný PB přítok
Hlavní parametry stavby:
Litultovického potoka
0,000 – 0,121
délka úpravy:
121 m
10211828
šířka úpravy:
3,0 – 5,5 m
2-02-02-0910
kapacita:
4,0 m3.s-1
Povodí Odry, státní
odhad nákladů:
1,532 mil. Kč
podnik

Popis současného stavu:
Lokalita se nachází podél stávající zástavby v západní části intravilánu, pod násypem za
stávající čerpací stanicí PHM. Jedná se o otevřené koryto (PB přítok Litultovického potoka ve
správě podniku Povodí Odry, s.p. (ID dle CEVT: 10 211 828)), které navazuje na vyústění
zatrubnění DN 800. Zatrubněním je povrchová voda z polních pozemků převáděna pod
komunikací I/46 (Opava – Moravský Beroun) a dále pod násypem u zmíněné ČS do koryta
PB přítoku Litultovického potoka. Koryto je vedeno mezi nezastavěným pozemkem a
oplocením zahrady a ústí pravobřežně do koryta Litultovického potoka v km cca 3,050.
Litultovický potok je ve správě podniku Povodí Odry, s.p. (ID dle CEVT: 10 212 415).
V korytě je zřízena trubní propust DN 800, která zpřístupňuje pozemky na levém břehu
koryta.
Povodí bezejmenného PB přítoku Litultovického potoka náleží do povodí ČHP 2-02-02-0910
Návrh opatření:
Návrhem opatření úprava stávajícího koryta a jeho vyčištění s cílem zkapacitnění průtočného
profilu. Přítok ze zatrubnění se předpokládá (předpokládaný sklon = cca 7%) v hodnotách
okolo cca 3,0 – 3,5 m3/s.

NÁVRH PARAMETRŮ STAVEB
Typ opatření

úprava stávajícího koryta

Úprava koryta
Koryto je navrženo upravit do lichoběžníkového profilu s šířkou ve dně 70 cm, hloubkou
koryta dle okolního terénu, sklonem svahů 1:1,5 – 1:2 a podélným sklonem cca 3,0%.
Dno je navrženo opevnit kamennou rovnaninou, případně stabilizovat příčnými prahy výšky
do 20 cm. Soutok s korytem Litultovického potoka je navrženo rovněž opevnit rovnaninou
z lomového kamene.
Součástí je i návrh rekonstrukce stávající propusti DN 800 tak, aby nátok do propusti byl
plynulý a kontrakce vodního proudu byly omezeny na maximální možnou míru.
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Vybřežení z upraveného koryta se nepředpokládá, koryto bude dostatečně kapacitní.
Před dalším návrhem je nutno získat vyjádření správce vodního toku, týkající se zaústění PB
do koryta Litultovického potoka v souvislosti s kapacitou koryta Litultovického potoka.
Sklony svahů koryta
Podélný sklon
Hloubka koryta
Celková délka úpravy

cca 1:1,5 – 1:2
cca 3,0%
min. 0,85 m
121 m

Technické limity:

Úprava nesmí zasáhnout do stávajícího oplocení soukromého
pozemku.

Jiné limity:

Souhlas vlastníků dotčených pozemků, kladné vyjádření správce
vodního toku.

Stavební objekty:

SO 04.1 – Úprava a vyčištění koryta

Odtokové
charakteristiky:

návrhový průtok

Qmax = 3,80 m3/s

Propočet realizačních nákladů
označ.

název

náklady

SO 04.1

Úprava a vyčištění koryta

1 532

Součet

tis. Kč

1 532 tis. Kč

Návrh časového plánu realizace
Realizace je odhadnuta na 1 měsíc.

18

Vypracování návrhu řešení odtokových poměrů ve vybraných lokalitách obce Litultovice

1.2.7 SO 04.2 Revize stávajícího zatrubnění
stavba:
katastrální území:
priorita:
Vodní tok:
km toku:
ID toku
(DIBAVOD):
ČHP:
správce toku:

Revize stávajícího zatrubnění
Litultovice
Hlavní parametry stavby:
délka úpravy:
cca 80 m
-

šířka úpravy:

-

2-02-02-0910
-

kapacita:
odhad nákladů:

3,80 m3.s-1
0,040 mil. Kč

Popis současného stavu:
Stávající zatrubnění odvádí povrchový odtok ze zemědělského pozemku situovaného před
stávající čerpací stanicí PHM, jižně od komunikace I/46 (Opava Moravský Beroun).
Zatrubnění podchází komunikaci I/46 a je vedeno pod vjezdovou částí ČS PHM a pokračuje
pod násypem, kde vyúsťuje do otevřeného koryta – PB bezejmenného přítoku Litultovického
potoka v km cca 3,050.
Návrh opatření:
V rámci stavebního objektu je navrženo provést revizi stávajícího zatrubnění a ověřit
technický stav potrubí, vtokové části a případné poruchy, či zanesení průtočného profilu.
Na základě revize navrhnout nápravná opatření.
přítok do vtoku zatrubnění ze zemědělského pozemku činí:
periodicita
objem (m3)

1
712

0,5
894

0,2
1127

0,1
1314

0,05
1501

0,02
1746

0,01
1933

NÁVRH PARAMETRŮ STAVEB
Typ opatření

revize zatrubněného úseku

Revizi je doporučeno provést po řádném průplachu potrubí a prohlídku potrubí provést buď
vizuální (jedná se o průlezný profil), nebo kamerovou, specializovanou firmou. Při revizi
prověřit těsnost hrdlových spojů, praskliny potrubí, počet a stav revizních šachet apod.
Podélný sklon zatrubnění
Celková délka revize
Technické limity:

cca 7,0%
cca 80 m

nejsou stanoveny
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Jiné limity:

zjistit vlastníka, nebo provozovatele zatrubnění

Stavební objekty:

SO 04.2 – Revize stávajícího zatrubnění

Odtokové
charakteristiky:

návrhový průtok

Qmax = 1,933 m3/s

Propočet realizačních nákladů
označ.

název

náklady

SO 04.2

Revize stávajícího zatrubnění

40

Součet

tis. Kč

40 tis. Kč

Návrh časového plánu realizace
Realizace je odhadnuta na 1 týden.

1.3

Přílohy: Seznam dotčených pozemků

SO 01
p.č.
1782
1768
1767
2290
1815

vlastník
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Městys Litultovice, č. p. 1,
74755 Litultovice
Česká republika

právo hospodaření
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov,
13000 Praha 3
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov,
13000 Praha 3
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov,
13000 Praha 3

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov,
13000 Praha 3

SO 02
p.č.
2073
2291
2292

vlastník
Městys Litultovice, č. p. 1,
74755 Litultovice
Městys Litultovice, č. p. 1,
74755 Litultovice
Městys Litultovice, č. p. 1,
74755 Litultovice

právo hospodaření
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SO 03.1
p.č.
146/21
968/2
968/3
968/4
968/21
1865

1866
1868

1871
1872/2
1874
1885
2292

vlastník
Městys Litultovice, č. p. 1,
74755 Litultovice
Česká republika
Česká republika
Městys Litultovice, č. p. 1,
74755 Litultovice
Pavlíček Martin, Sedlická
146/1, Suché Lazce, 74795
Opava
Hadámek Alex, č. p. 103,
74755 Litultovice
Hadámek Ivan, č. p. 101,
74755 Litultovice
Hadámek Jiří RNDr., Olešná
65, 59231 Nové Město na
Moravě
Hadámek Luděk Ing.,
Mendlova 1301/21,
Předměstí, 74601 Opava
Zemědělské obchodní
družstvo Litultovice, č. p. 82,
74755 Litultovice

právo hospodaření

Silesia Opava, státní podnik "v likvidaci"., Mezi trhy
290/2, Město, 74601 Opava
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2

Městys Litultovice, č. p. 1,
74755 Litultovice

SO 03.2
p.č.
968/1
968/2
1050
1774
1864

1865

vlastník
právo hospodaření
Městys Litultovice, č. p. 1,
74755 Litultovice
Moravskoslezský kraj, 28. října
2771/117, Moravská Ostrava, Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
70200 Ostrava
organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 70200 Ostrava
Městys Litultovice, č. p. 1,
74755 Litultovice
Pastrňák David, Rolnická
1545/34, Kateřinky, 74705
Opava
Pavlíček Martin, Sedlická
146/1, Suché Lazce, 74795
Opava
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SO 03.3
p.č.
1874
1885
498/2
498/33
968/10
968/11

vlastník

968/12

Česká republika

968/21
176/3

Městys Litultovice, č. p. 1,
74755 Litultovice

právo hospodaření

Městys Litultovice, č. p. 1,
74755 Litultovice

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2

SO 04.1
p.č.

vlastník

právo hospodaření

1748
1777
1780
1781 Městys Litultovice, č. p. 1,
468 74755 Litultovice
466
449
103/1

SO 04.2
p.č.
450/1

450/4
1058

vlastník

právo hospodaření

MOTOHAUS, a.s., Ostravská
586/4, Šumbark, 73601
Havířov
ČEPRO, a.s., Dělnická
213/12, Holešovice, 17000
Praha 7
Česká republika

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,
Nusle, 14000 Praha
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