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A.

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

ZOO Lešná – Zlín, areálový rozvod pitné vody

b) Místo stavby:

k.ú. Štípa

c) Předmět dokumentace:

Rozšíření stávajícího vodovodu PE D 63 z důvodu
nedostatku vody.

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi
ZOO a zámek Zlín – Lešná, p.o., Lukovská 112, 763 14 Zlín
IČ: 00090026
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
Ing. Ondřej Mlčoch, Osvoboditelů 248/9, 767 01 Kroměříž
Autorizace: Ing. Ondřej Mlčoch

ČKAIT: 1005590

A.2 Seznam vstupních podkladů
•
•
•
•

polohopis a výškopis získaný od investora stavby
zjištění stávajících inženýrských sítí u investora stavby
zajištění mapy z katastru nemovitostí
konzultace metody bezvýkopové technologie s dodavatelem

A.3 Údaje o území
a) Rozsah řešeného území: Dotčené pozemky stavbou vodovodu se nachází na okraji zastavěné
části obce Štípa, v areálu ZOO Lešná, v intravilánu obce. Příjezd na staveniště je zajištěn z krajské silnice
III/49015 a stávajícími sjezdy.
b) Údaje o ochraně území: Výstavba vodovodu, povede v areálu ZOO Lešná, p.o.,. Dle územního
plánu města Zlína se jedná o plochy občanského vybavení specifických forem s limitem využití jako
nemovitá kulturní památka. Vodovod nezasahuje do vyhlášením záplavovém území. Lesní pozemky
nebudou dotčeny. Vodovod bude křížit stávající areálové inženýrské sítě. V řešené lokalitě výstavby se
nepředpokládá výskyt podzemní vody.
c) Údaje o odtokových poměrech: Území výstavby vodovodu je rovinné. Z větší části bude
vodovod proveden řízeným protlačováním. Rýha pro vodovod musí být prostá vody. Výstavba vodovodu
se nenachází v záplavovém území.
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas: Záměr investora
je v souladu s územně plánovací dokumentací.
e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebo veřejnoprávní smlouvou
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně
plánovací dokumentací: Využití území se nezmění. Vodovod povede v areálu ZOO Lešná. Po
provedení výstavby se pozemky uvedou do původního stavu.
f) Údaje o souladu dodržení obecných požadavků na využití území: Vyjádření dotčených
orgánů jsou součástí projektové dokumentace v části E., a jejich požadavky jsou respektovány.
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: Vyjádření dotčených orgánů jsou součástí
projektové dokumentace v části E., a jejich požadavky jsou respektovány.
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h) Seznam výjimek a úlevových řešení: Nepředpokládají se žádné výjimky a ani jiná řešení.
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic: V průběhu výstavby vodovodu nebudou
probíhat jiné stavby jiných investorů.
j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby:
Katastrální
území

Parcelní
číslo KN

Druh
pozemku

Výměra

Číslo
LV

Společnost

Ulice

Město

PSČ

ŠTÍPA

St. 1592

zastavěná
plocha a
nádvoří

1156

1779

ZOO a zámek
Lešná, p.o.,

Lukovská
112, Štípa

Zlín

76314

ŠTÍPA

1602/1

ostatní
plocha

90938

1779

ZOO a zámek
Lešná, p.o.,

Lukovská
112, Štípa

Zlín

76314

A.4 Údaje o stavbě
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby: Jedná se o novou stavbu.
b) Účel užívání stavby: Stavba dostavby vodovodu bude sloužit k zásobování pitné vody.
c) Trvalá stavba nebo dočasná stavba: Jedná se o stavbu trvalou.
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů: Rýha pro vodovod bude chráněna
před vstupem nepovolaných osob mobilním zábradlím. U vodovodu do DN 500 se vymezuje ochranné
pásmo 1.5 m od líce potrubí na obě strany vodovodu. Vodovod bude opatřen výstražnou fólií.
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:
Jedná se o stavbu podzemní. Po provedení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu.
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných
právních předpisů: Vyjádření dotčených orgánů jsou součástí projektové dokumentace v části E., a
jejich požadavky jsou respektovány.
g) Seznam výjimek a úlevových řešení: Nepředpokládají se žádné výjimky a ani jiná řešení.
h) Navrhované kapacity stavby: Jedná se o výstavbu vodovodu v areálu ZOO Lešná. Ta bude
sloužit k zásobování pitnou vodou. Vodovod bude proveden z potrubí RCPE100, SDR17 D63, s
ochranným opláštěním z polypropylénu v délce 260,30 m + 7 m a trub PPR PN16 D75 délky 68 m.
i) Základní bilance stavby: Bilance stavby nebude změněna.
j) Základní předpoklady výstavby: Stavba bude provedena v jedné etapě s předpokladem
výstavby 06/2018 až 08/2018.
k) Orientační náklady stavby: Orientační cena stavby bude kolem 800 000,- Kč

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Stavba vodovodu je členěna na dva stavební objekty:
IO 01 – Venkovní vodovod
IO 02 – Vnitřní vodovod
Technická a technologická zařízení se neuvažují.

V Kroměříži, únor 2018
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