
 
 
 

 
 

 

BAKOV NAD JIZEROU,  
lokalita Na Výsluní 

 

 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 
 

   
 

PROSINEC 2012 
 

 
 

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. 
Křížová 472/47, Praha 5 



Bakov nad Jizerou, lokalita Na Výsluní  Investiční záměr  
č. zak.: VIS 9/12 - 044   

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.   prosinec 2012 2 

 

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. 

150 39 Praha 5, Křížová 472/47 

 

Projekce 

Tel.: +420 257 182 418 

GSM: +420 736 512 810 

 

e-mail:  proskova@vis-praha.cz 

projekce@vis-praha.cz  

   

 

   

 

BAKOV NAD JIZEROU, lokalita Na Výsluní 

 

INVESTIČNÍ ZÁMĚR 
 

 

 

 

 

Zpracovala:    Ing. Lucie Prošková 

 

Zodpovědný projektant:   Ing. Martin Butor 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Praha, prosinec 2012 

mailto:proskova@vis-praha.cz
mailto:projekce@vis-praha.cz


Bakov nad Jizerou, lokalita Na Výsluní  Investiční záměr  
č. zak.: VIS 9/12 - 044   

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.   prosinec 2012 3 

OBSAH 
 
1. Základní údaje ........................................................................................................................................... 4 

1.1. Předmět zpracování studie ................................................................................................................... 4 
1.2. Podklady ............................................................................................................................................... 4 

2. Zhodnocení současného stavu řešeného území ...................................................................................... 5 
2.1. Dotčené pozemky ................................................................................................................................. 5 
2.2. Územní plán ......................................................................................................................................... 5 
2.3. Ochranná pásma .................................................................................................................................. 6 

3. Popis navrženého řešení ........................................................................................................................... 6 
3.1. Základní návrhové parametry ............................................................................................................... 7 
3.2. Kanalizace ............................................................................................................................................ 7 

3.2.1. Splašková kanalizace ...................................................................................................................... 7 
3.2.2. Likvidace dešťových vod ................................................................................................................. 8 

3.3. Vodovod ............................................................................................................................................... 9 
3.4. Plynovod ............................................................................................................................................... 9 
3.5. Veřejné osvětlení .................................................................................................................................. 9 
3.6. Silové vedení ...................................................................................................................................... 10 
3.7. Sdělovací vedení ................................................................................................................................ 10 
3.8. Komunikace ........................................................................................................................................ 10 

3.8.1. Komunikace s asfaltovým povrchem ............................................................................................. 10 
3.8.2. Komunikace v obytných zónách .................................................................................................... 11 
3.8.3. Parkovací stání, vjezdy a plochy na tříděný odpad ....................................................................... 11 
3.8.4. Chodníky ....................................................................................................................................... 11 

3.9. Sadové úpravy .................................................................................................................................... 12 
3.10. Městský mobiliář ............................................................................................................................... 12 

4. Vyčíslení pořizovacích nákladů ............................................................................................................... 12 
4.1. kanalizace, hospodaření s dešťovými vodami ................................................................................... 13 

4.1.1. Splašková kanalizace .................................................................................................................... 13 
4.1.2. Čerpací stanice a Výtlak splaškové kanalizace ............................................................................ 13 
4.1.3. Hospodaření s dešťovými vodami ................................................................................................. 14 

4.2. Vodovod ............................................................................................................................................. 15 
4.3. Plynovod ............................................................................................................................................. 16 
4.4. Kabelová vedení ................................................................................................................................. 16 

4.4.1. Veřejné osvětlení ........................................................................................................................... 16 
4.4.2. Silové vedení, vedení NN .............................................................................................................. 17 
4.4.3. Sdělovací vedení ........................................................................................................................... 17 

4.5. Komunikace ........................................................................................................................................ 17 
4.5.1. Místní komunikace ........................................................................................................................ 17 
4.5.2. Komunikace v obytných zónách .................................................................................................... 18 
4.5.3. Parkování, příjezdové cesty a stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad .................................. 18 
4.5.4. Chodníky ....................................................................................................................................... 19 

4.6. Sadové úpravy .................................................................................................................................... 19 
4.7. Městský mobiliář ................................................................................................................................. 20 

5. Celkový propočet ..................................................................................................................................... 20 
6. Závěrečné a shrnující hodnocení projektu .............................................................................................. 21 
7. Přílohy...................................................................................................................................................... 22 

7.1. seznam dotčených pozemků .............................................................................................................. 22 
7.2. Propočet nákladů................................................................................................................................ 22 
7.3. Využité pozemky ................................................................................................................................ 22 
7.4. Vzorový příčný řez komunikací .......................................................................................................... 22 
7.5. Situace – rozdělení ploch ................................................................................................................... 22 
7.6. Situace – zákres inženýrských sítí ..................................................................................................... 22 

 

Seznam obrázků 
 
Obr. 1 Územní plán v řešené lokalitě ............................................................................................................6 

 



Bakov nad Jizerou, lokalita Na Výsluní  Investiční záměr  
č. zak.: VIS 9/12 - 044   

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.   prosinec 2012 4 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Název díla: Bakov nad Jizerou, lokalita na Výsluní 

– investiční záměr 

 

Místo stavby: Bakov nad Jizerou, okr. Mladá Boleslav, Středočeský 

kraj 

 

Objednatel: Město Bakov nad Jizerou 

 Mírové náměstí 208 

 294 01 Bakov nad Jizerou 

      
Zhotovitel: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. 

 Křížová 472/47 

 150 39 Praha 5 

 

Datum vypracování: prosinec 2012 

 

 

1.1. PŘEDMĚT ZPRACOVÁNÍ STUDIE 

Předmětem akce „Bakov nad Jizerou, lokalita Na Výsluní“ je zpracování návrhu 

investičního záměru ve městě v plánované obytné zástavbě v lokalitě Na Výsluní. Cílem 

práce je vyčíslení nákladů na vybudování veřejných ploch a komunikací včetně 

přivedení inženýrských sítí do dané lokality. Lokalita je vymezena k individuálnímu 

bydlení v rodinných domech. Pro účely této studie je uvažováno s výhledovou 

zástavbou 92 rodinných domů. 

 

1.2. PODKLADY 

 katastrální mapa zájmového území 

 územní plán města Bakov nad Jizerou 

 informace z webových stránek města Bakov nad Jizerou 
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 Bakov nad Jizerou, lokalita „Na Výsluní“, odkanalizování, vodohospodářská studie, 

č. zak.: VIS 2/12 – 006, květen 2012 

 

2. ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  

Město Bakov nad Jizerou se nachází ve Středočeském kraji severovýchodně od 

Prahy. V současné době obývá město 4999 obyvatel (údaj k 1. 1. 2012).  

Řešená lokalita „Na Výsluní“ je umístěna na jihovýchodním okraji města Bakov 

v těsné blízkosti silnice II. třídy 610 – ulice Pražská, která spojuje Mnichovo Hradiště 

a Mladou Boleslav. Z jihu je lokalita obklopena stávající zástavbou rodinných domů 

v ulici Svatojánská a na severozápadě sousedí lokalita s průmyslovým areálem 

společnosti DOBA a.s. V lokalitě se uvažuje s výstavbou rodinných domů, rozloha 

areálu je cca. 12,14 ha. 

Lokalita je mírně svažitá z východu na západ, maximální výška terénu je 227,20 

m n. m., minimální výška terénu je 224,61 m n. m. 

 

2.1. DOTČENÉ POZEMKY 

Záměr uvažuje s umístěním stavby ve městě Bakov nad Jizerou v katastru Bakov 

nad Jizerou (600831) na pozemcích uvedených v tabulce v příloze č. 1. Tyto pozemky 

se nachází v jihovýchodní části města. V současné době jsou pozemky vedeny jako 

orná půda.  

 

2.2. ÚZEMNÍ PLÁN 

Dle současného územního plánu je řešená lokalita vedena jako orná půda 

a navržena je k hromadnému bydlení (označení SM). 
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Obr. 1 Územní plán v řešené lokalitě 

 

2.3. OCHRANNÁ PÁSMA 

Část pozemků v řešené lokalitě se nalézá v území s výskytem nerostných surovin. 

V lokalitě by měly být umístěny také dle územního plánu dvě trafostanice.  

 Dané území se nenachází v záplavové ani jiné ochranné zóně.  

 

3. POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

Na základě pozemkového uspořádání je již jasně definován prostor pro vedení 

komunikací v řešené lokalitě. Lokalita bude uprostřed protnuta pozemkem určeným pro 

komunikaci, která spojí ulici Na Výsluní s ulicí Pražskou a zároveň rozdělí území na dvě 

obytné zóny. Příjezd nákladních vozů do průmyslového areálu, který sousedí s řešenou 

lokalitou, bude zajištěn z nově vybudované komunikace. Tu by bylo vhodné vybudovat 

na pozemcích soukromých majitelů, parc. č. 775/230 a 775/236. 
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Většina uvažovaných komunikací je vedena po pozemcích vlastněných městem 

Bakov nad Jizerou, část pozemků je však stále vlastněna soukromými majiteli, s kterými 

by bylo vhodné návrh realizace komunikací vyřešit smluvně či odkupem pozemků. 

 

3.1. ZÁKLADNÍ NÁVRHOVÉ PARAMETRY 

Celková plocha určená ke zbudování komunikací, parkovacích míst a zeleně je 

26 022 m2. Z toho je uvažována na vybudování místní komunikace s asfaltovým 

povrchem plocha o výměře 5 175 m2. Plocha komunikace v obytných zónách 

s dlážděným povrchem je uvažována 6 802 m2. Pro majitele a návštěvníky obytných 

zón se uvažuje s vybudováním přibližně 80 parkovacích stání, která budou zabírat 

celkovou plochu 1 067 m2. Chodníky podél komunikací s asfaltovým povrchem, které 

povedou středem řešené lokality a jako příjezd do průmyslového areálu, budou zabírat 

1 062 m2. 

Položení všech inženýrských sítí včetně veřejných částí přípojek se předpokládá 

a doporučuje před samotným zhotovením místních a obslužných komunikací.  

 

3.2. KANALIZACE 

3.2.1. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

Na základě standardních požadavků VaK Mladá Boleslav, která je správcem 

kanalizační sítě ve městě Bakov nad Jizerou, jsou všechny navržené kanalizační řady 

v řešené lokalitě Na Výsluní navrhovány v materiálu kamenina.  

V přilehlé ulici Pražská je kanalizační řad od křižovatky s ulicí Svatojánská veden 

až k okraji zástavby v této ulici z kameniny DN 300. V ulici Svatojánská a Na Výsluní 

jsou vedeny kanalizační stoky z betonu v dimenzích DN 400 a DN 300. V těchto 

přilehlých ulicích se jedná o jednotné kanalizace a do těchto stok jsou svedeny 

splaškové vody z rodinných domů a také dešťové vody z komunikací, a dalších 

zpevněných ploch.  

Na základě původní vodohospodářské studie z r. 2012, je z důvodu výškového 

členění terénu a zjištěným hloubkám vedení stávající kanalizace v okolních ulicích 

možné zajistit gravitační odvedení a napojení na stávající stoky jen z jihozápadní části 

lokality přiléhající k ulici Na Výsluní, které odvádějí splaškové vody z cca 15 RD.  
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V již zpracované vodohospodářské studii se dále uvádí, že zbývající část budoucí 

zástavby není možné gravitačně napojit do stávajících stok v přilehlých ulicích. V této 

části lokality je proto navržena gravitační splašková kanalizace, která se zaústí do 

centrální čerpací stanice odpadních vod. Z této čerpací stanice budou odpadní vody 

přečerpávány výtlakem splaškové kanalizace do stávající jednotné kanalizace v ulici 

Pražská, kamenina DN 300, v koncové revizní šachtě na této stoce. 

Předpokládá se přednostní vedení navržených gravitačních stok v osách nových 

obslužných komunikací. Ve směrových a výškových lomech stok a na přímých úsecích 

maximálně ve vzdálenosti 50 m od sebe je navrženo osazenení vstupními revizními 

šachtami DN 1000. Domovní kanalizační přípojky od jednotlivých RD budou napojeny 

gravitačně do těchto nových stok. 

 

3.2.2. LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD 

Optimální systém likvidace dešťových vod z veřejných obslužných komunikací 

a chodníků. Likvidace dešťových vod ze střech a zpevněných ploch jednotlivých 

nemovitostí bude řešena přímo na pozemcích jednotlivých RD. 

Pro řešenou lokalitu nebyl dosud zpracován inženýrsko-geologický nebo 

hydrogeologický průzkum. Dle zpracované vodohospodářské studie z roku 2012 je 

řešená lokalita z hlediska zasakování dešťových vod velmi vhodná, neboť podloží je 

tvořeno štěrkopísky (koeficient filtrace kv=0,0001 m/s) a hladina podzemní vody je 

zaklesnuta poměrně hluboko pod terénem (cca 7 m). V navazujícím stupni projektové 

dokumentace bude nutné provést podrobný inženýrsko-geologický a hydrogeologický 

průzkum pro upřesnění navrženého systému vsakování. 

Nejvhodnější navržení systému vsakovacích příkopů je jejich jednostranné 

vybudování v návaznosti na nové komunikace. Obslužné komunikace vč. chodníků 

budou spádovány k těmto příkopům. Pro vsakování dešťových vod ze střech 

a zpevněných ploch pro jednotlivé RD je vhodné vybudovat podzemní vsakovací jímku 

nebo případně srážkové vody akumulovat pro další využití v podzemní nádrži 

v kombinaci se zasakováním přebytečné vody vsakovacími bloky. Likvidaci dešťových 

vod ze soukromých pozemků bude řešena v rámci daného pozemku.  

 Vsakovací příkopy budou dle zpracované vodohospodářské studie navrženy 

v součinnosti s projektem komunikací ve spádu dle podélného spádu navržených 
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komunikací. Vsakovací příkop bude tvořen půl metru širokou a metr hlubokou rýhou. Na 

dně rýhy na štěrkovém loži bude osazena drenážní trubka DN 110 obalená filtrační 

geotextílií. Trubka se obsype štěrkem frakce. Následně se provede retenční vrstva. Na 

retenční vrstvu se položí vodopropustná geotextílie a rozprostře se vrchní filtrační 

vrstva. Při křížení s komunikací a vjezdy k jednotlivým RD budou vsakovací příkopy 

přerušeny a drenážní trubky uloženy do chráničky DN 160. Pro zvýšení bezpečnosti 

vsakovacího systému a zrychlení vsakování se podél vsakovacích příkopů a na konci 

příkopů provedou vsakovací studny, kde se zaústí drenážní potrubí ze dna příkopů. 

Hloubka vsakovacích studní bude cca 5 m, tj. 2 m nad zaklesnutou hladinou podzemní 

vody.  

 

3.3. VODOVOD 

Vodovodní řady do lokality Na Výsluní budou napojeny v ulicích Pražská, 

Svatojánská a Na Výsluní. Dle standardních požadavků provozovatele vodovodní sítě, 

bude jako materiál potrubí volena tvárná litina. Dimenze vodovodních řadů se 

předpokládá DN 80 – DN 100. 

Potrubí bude pokládáno do štěrkopískového lože. Lože bude provedeno na 

urovnané rostlé dno výkopu, opatřené drenážním systémem při zastižení podzemní 

vody. Potrubí bude obsypáno štěrkopískem. Štěrkopísek bude hutněn po vrstvách. Pak 

bude následovat zásyp vhodnou vytěženou zeminou.  

 

3.4. PLYNOVOD 

Plynovodní potrubí bude případně zhotoveno v lokalitě Na Výsluní, pokud majitelé 

pozemků o tuto možnost projeví zájem. Plynovodní vedení v řešeném území je možné 

napojit na stávající STL plynovod v ulici Pražská a dále bude vedeno v materiálu PE 

o vnějším průměru dn 110 mm, pokud správce sítě neurčí jinak. Krycí vrstva se 

předpokládá 1,2 m pod úrovní vozovky. 

 

3.5. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

V řešené lokalitě Na Výsluní bude zbudováno veřejné osvětlení, které bude 

vedeno do všech nově vzniklých ulic. Osvětlení bude zajištěno lampami veřejného 
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osvětlení, které budou umístěny jednostranně, především u křižovatek, ploch určených 

pro tříděný odpad a dále vždy v určené vzdálenosti od sebe, dle intenzity osvětlení 

využitých lamp. Pro využití této studie je uvažováno s rozmístěním lamp veřejného 

osvětlení ve vzdálenostech 40 m od sebe. Patky stožárů budou osazovány v min. 

vzdálenosti 0,5 m od okraje komunikace. 

 

3.6. SILOVÉ VEDENÍ 

Silové vedení bude dodávkou společnosti ČEZ, která je správcem přenosové 

soustavy. Majitelé pozemků by měli hradit pouze náklady na připojení, které jim budou 

účtovány ze strany společnosti ČEZ.  

 

3.7. SDĚLOVACÍ VEDENÍ 

V případě zájmu majitelů nemovitostí v řešené lokalitě se uvažuje také s vedením 

sdělovacího vedení pro rozvod telefonů, signalizace a datových sítí. Sdělovací kabel 

bude napojen na stávající sdělovací rozvod v ulici Pražská. Sdělovací kabel bude veden 

částečně pod komunikací v dostatečné vzdálenosti od ostatních sítí technického 

vybavení dle platných norem.   

 

3.8. KOMUNIKACE 

3.8.1. KOMUNIKACE S ASFALTOVÝM POVRCHEM  

V řešené lokalitě Na Výsluní se předpokládá výstavba komunikace propojující ulici 

Na Výsluní s ulicí Pražskou, kde bude zhotoven asfaltový povrch. Na této nové 

komunikaci se navrhuje vybudování třech křižovatek, jedné mini okružní křižovatky 

a dvou křižovatek, kde budou vjezdy a výjezdy z obytných zón. Variantou mini okružní 

křižovatky může být zhotovení zvýšené plochy v této křižovatce, která by splnila stejný 

účel, tedy snížení rychlosti vozidel, ale doporučuje se využívat ve stísněných 

prostorech, kde není možné realizovat mini okružní křižovatku.  

Zároveň je v severovýchodní okrajové části lokality navržena druhá komunikace 

s asfaltovým povrchem, která zajistí odvedení nákladních vozidel z ulice Smetanova 
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a tím sníží zatížení této stávající komunikace. Navržená komunikace by byla vedena 

přímo k průmyslovému areálu, na jehož pozemku by bylo nutné vybudovat obratiště.  

Komunikace se navrhují s šířkou vozovky 6 m, což by mělo být dostačující i pro 

výskyt nákladních vozů. 

 

3.8.2. KOMUNIKACE V OBYTNÝCH ZÓNÁCH 

Povrch vymezeného dopravního prostoru v obytných zónách se předpokládá 

zhotovit s dlážděným povrchem. Většina komunikací v obytných zónách je navržena 

jako obousměrná s dvoupruhovým dopravním prostorem o šířce 4,5 m resp. 5,5 m. 

V některých okrajových částech obytných zón, kde se nepředpokládá vysoký výskyt 

automobilů, jsou navrženy komunikace v obytné zóně jako obousměrné v místě 

s jednopruhovým dopravním prostorem o šířce 3,5 m. 

Při vjezdech do obytných zón budou instalovány příčné prahy, které zajistí snížení 

rychlosti na požadovaných 20 km/h v obytné zóně. Příčné prahy budou realizovány jako 

široké zvýšením povrchu komunikace v lichoběžníkovém tvaru v délce cca 5 – 6 m.  

 

3.8.3. PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A PLOCHY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD 

Součástí zpevněných ploch budou i parkovací stání, kterých bude v obytných 

zónách a podél místních komunikací celkem 92. Parkovací stání budou určena pro 

majitele a návštěvníky obytných zón, povrch parkovacích stání je navržen dlážděný. 

Parkovací stání budou umístěny v pobytovém prostoru obytné zóny a budou odděleny 

od dopravního prostoru barvou povrchu. 

Stejný povrch a skladbu jako parkovací stání budou mít i vjezdy na soukromé 

pozemky a plochy určené pro kontejnery na tříděný odpad. Počet soukromých vjezdů 

bude roven počtu uvažovaných rodinných domů. V lokalitě se uvažuje rozmístění ploch 

určených pro kontejnery na tříděný odpad. Budou tři místa pro kontejnery, které jsou 

umístěny na místa s pravděpodobně nejvyšším výskytem chodců. 

 

3.8.4. CHODNÍKY 

Chodníky budou umístěny podél místních komunikací s asfaltovým povrchem. 

V obytných zónách budou umístěny komunikace se smíšeným provozem, zde je pro 
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pěší určen dopravní i pobytový prostor. V severovýchodní části západní obytné zóny je 

umístěn úsek, který slouží pouze pro pěší provoz, v situaci je šrafován stejně jako 

chodníky.  

 

3.9. SADOVÉ ÚPRAVY 

Zbývající plochy, které se nevyužijí pro výše zmíněné zpevněné plochy, budou 

upraveny a bude na nich založen trávník. V lokalitě bude také pro zpříjemnění prostředí 

vysazeno několik desítek stromů a keřů. Sadové úpravy budou voleny, tak aby 

vyžadovali co nejnižší náklady na údržbu.  

Mezi jednotlivými zpevněnými plochami budou vytvořeny ostrůvky zeleně, které 

budou v určitých místech působit jako zpomalovací prvek. 

 

3.10. MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ 

Součástí pobytového prostoru v obytných zónách bude i běžný městský mobiliář, který 

bude instalován do míst s vyšší frekvencí výskytu chodců. Uvažuje se s rozmístěním 

odpadkových košů, stojanů na kola, informačních tabulí atd.  

 

4. VYČÍSLENÍ POŘIZOVACÍCH NÁKLADŮ 

Investiční náklady jsou stanoveny na základě agregovaných cen ceníku firmy 

RTS, a.s. (databáze II. pololetí 2011).  

Ceny jsou pouze orientační, reálné ceny se mohou lišit a budou záviset na 

zvolené technologii a postupu výstavby, materiálu potrubí a na upřesněných 

geologických poměrech v lokalitě. 

Propočet nezahrnuje DPH, vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na 

zařízení staveniště, dále rozpočtovou rezervu a ostatní nepředvídané náklady. Provozní 

náklady na čerpací stanici odpadních vod jsou uvažovány v cenové relaci roku 2012. 
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4.1. KANALIZACE, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI 

4.1.1. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

Pro splaškovou kanalizaci je kalkulováno s uložením kanalizační stoky v hloubce 

2 a 3 m. V jednotkové ceně pro vybudování stok jsou zahrnuty náklady na hloubení rýh, 

pažení a rozepření rýh včetně přepažování, svislé přemístění výkopku, naložení 

přebytku po zásypu, odvoz do 10 km a uložení na skládku vč. poplatku za skládku, lože 

pod potrubí z betonu, dodávka a montáž potrubí z trub kameninových světlosti DN 250, 

zřízení veřejné části kanalizační přípojky, dodávka a montáž kameninových tvarovek 

odbočných pro přípojky, dodávka a montáž kameninových tvarovek jednoosých vč. 

provedení proplachu, tlakové zkoušky a kamerové prohlídky, dále obetonování potrubí 

betonem prostým C 12/15 vč. bednění, obsyp potrubí štěrkopískem a zásyp rýhy 

sypaninou se zhutněním. 

 

gravitační stoky DN 250 dl. 706 m (uvažovaná prům. hloubka stoky 2 m) 

706 x 3 828 ,-……………………………………………………………………2 702 568,- Kč 

 

gravitační stoky DN 250, dl. 1146 m (uvažovaná prům. hloubka stoky 3 m) 

1146 x 4 952 ,-………………………………………………………………….. 5 674 992,- Kč 

 

revizní šachty DN 1000 

58 x 24 563 ,-………………………………………………………………….... 1 424 654,- Kč 

 

Celkem …………………..……………………………………………………....9 802 214,- Kč 

 

4.1.2. ČERPACÍ STANICE A VÝTLAK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

V ceně čerpací stanice jsou zahrnuty náklady na hloubení stavební jámy, pažení 

jámy vč. rozepření stěn a jejich přepažování, svislé přemístění výkopku, naložení 

přebytku po zásypu, odvoz do 10 km a uložení na skládku vč. poplatku za skládku, 

podkladní konstrukce pod ČS, dodávka a montáž kompletní čerpací stanice, obsyp 

objektu ČS tříděným kamenivem a zásyp jámy sypaninou se zhutněním. 
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Výkop jámy je uvažován od hrubých terénních úprav (HTU), jejichž úroveň je 

uvažována 0,2 m pod úrovní stávajícího terénu (0,2 m je uvažovaná tloušťka sejmuté 

orniční vrstvy). 

Vybudování zděného elektropilíře na betonovém základu, se stříškou a dvířky, 

s osazením elektroměru, pojistkové skříně a elektrorozvaděče vč. osazení dálkových 

přenosů (radiomodem). Součástí je také vybudování přípojky NN, která se napojí na 

rozvody elektro, které se vybudují v lokalitě. 

V jednotkové ceně pro vybudování potrubí výtlaku jsou zahrnuty náklady na 

hloubení rýh, pažení a rozepření rýh včetně přepažování, svislé přemístění výkopku, 

naložení přebytku po zásypu, odvoz do 10 km a uložení na skládku vč. poplatku za 

skládku, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub 

polyetylénových tlakových PE100, d90x8,2 mm, SDR11, PN16, vč. osazení 

identifikačního vodiče, provedení proplachu a tlakové zkoušky, obsypu potrubí 

štěrkopískem a zásyp rýhy sypaninou se zhutněním. 

Výkopy pro potrubí výtlaku jsou uvažovány od hrubých terénních úprav (HTU), 

jejichž úroveň je uvažována 0,2 m pod úrovní stávajícího terénu (0,2 m je uvažovaná 

tloušťka sejmuté orniční vrstvy). 

 

čerpací stanice splaškových vod (vč.elektropilíře)…………………………….1 750 000 Kč 

výtlak splaškové kanalizace, potrubí PE100, d90x8,2 mm, SDR11, PN16, dl. 162 m  

162 x 2 135 ,-…………………………………………………………………….….345 870 Kč 

Celkem …………………..……………………………………………………....2 095 870,- Kč 

 

 

4.1.3. HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI 

V jednotkové ceně pro vybudování vsakovacího příkopu šířky 0,5 m a hloubky 

 1,0 m jsou zahrnuty náklady na hloubení rýhy, svislé přemístění výkopku, naložení 

výkopku a odvoz do 10 km a uložení na skládku vč. poplatku za skládku, dodávka 

a položení geotextílií, lože pod drenážní potrubí a obsyp ze štěrku, dodávka a montáž 

perforovaného drenážního potrubí PVC DN 110 obaleného geotextílií se zásypem rýhy 

retenční vrstvou - štěrkem. V místech křížení komunikací a vjezdů k jednotlivým RD se 

osadí drenážní potrubí do PVC chráničky DN 160. Dále je součástí dodávka a montáž 
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vodopropustné geotextílie na retenční vrstvu a rozprostření filtrační vrstvy –. V položce 

jsou kalkulovány také náklady na dodávku a osazení chrániček v místě vjezdů na 

pozemky, dále dodávka a osazení revizních šachet DN 400 v místě lomů a napojení 

drenážního potrubí vč. pojezdových poklopů (třída zatížení D400-40t). 

Jednotková cena pro vybudování vsakovací studny obsahuje provedení výkopu, 

svislé přemístění výkopku, naložení výkopku a odvoz do 10 km a uložení na skládku vč. 

poplatku za skládku. Dále položka obsahuje dodávku a montáž studničních skruží, 

výplň dna a prostoru mezi skružemi a stěnou výkopu štěrkopískem, dodávku a osazení 

krycí desky. 

Výkopy rýh jsou uvažovány od hrubých terénních úprav (HTU), jejichž úroveň je 

uvažována 0,2 m pod úrovní stávajícího terénu (0,2 m je uvažovaná tloušťka sejmuté 

orniční vrstvy). 

 

vsakovací příkopy, dl. 2238 m 

2238 x 1391 ,-……………………………………………………………………..3 113 580 Kč 

vsakovací studny DN 1000 

20 x 21 516 ,-………………………………………………………………………..430 320 Kč 

 

Celkem …………………..…………………………..……………………….... 3 543 378,- Kč 

 
 

Celkové náklady na vybudování splaškové kanalizace a systému likvidace 

dešťových vod jsou 15 441 462 Kč. 

 

4.2. VODOVOD 

Vedení vodovodního potrubí se uvažuje z litinových trub DN 80 – DN 100 

v průměrné hloubce 1,5 m. 

V položce je již zahrnuto: hloubení rýh, pažení a rozepření rýh včetně 

přepažování, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu (0,40 m3/m rýhy) na 

dopravní prostředek, odvoz do 6 km a uložení na skládku, lože pod potrubí ze 

štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub polyetylénových tlakových hrdlových 

vnějšího průměru dle popisu, dodávka a montáž šoupátek s osazením zemní soupravy 

(1 kus/ 20 m potrubí), tlaková zkouška potrubí, proplach a dezinfekce, obsyp potrubí 
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sypaninou, zásyp rýhy sypaninou, se zhutněním. V položce není kalkulován poplatek za 

skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. 

 

vodovod DN 80 – DN 100, dl. 2119 m (uvažovaná prům. hloubka 1,5 m) 

2119 x 1 722 ,-………………………………………………………………….. 3 648 918,- Kč 

 

4.3. PLYNOVOD 

Předpokládá se vedení plynovodu v PE troubách, o vnějším průměru 110 mm 

a jeho uložení v průměrné hloubce 1,2 m. 

V položce je zakalkulováno hloubení rýh nezapažených, šířky 50 cm v hornině 

3 a 4 (včetně příplatku za lepivost - 30 %) ve volném terénu, dodávka a montáž potrubí, 

s podsypem štěrkopískem, s obsypem pískem nebo štěrkopískem, se zásypem 

hutněným a s odvozem přebytečné zeminy do 6 km, bez poplatku za skládku. Součástí 

ceny je i hlavní tlaková zkouška vzduchem, signalizační vodič a výstražná fólie. 

Součástí ceny nejsou odvodňovače a tvarovky, rozpočtují se zvlášť.   

 

plynovod DN 63, dl. 2119 m (uvažovaná prům. hloubka 1,2 m) 

2127 x 1 051 ,-………………………………………………………………….. 2 235 477,- Kč 

 

4.4. KABELOVÁ VEDENÍ 

4.4.1. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  

Venkovní osvětlení stožár uliční 

55 x 43 650,- ,-………………………………………………………………….. 2 400 750,- Kč 

Vedení VO, dl. 2119 m (uvažovaná prům. hloubka 1,5 m) 

2273 x 650 ,-…………………………………………………………………….. 1 477 450,- Kč 

 

VO celkem  3 878 200,- Kč bez DPH 
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4.4.2. SILOVÉ VEDENÍ, VEDENÍ NN 

Zhotovení silového vedení bude realizováno na náklady společnosti ČEZ, která 

přenosovou soustavu spravuje. Předpokládané náklady, které obsahují výkopové práce, 

pokládku a dodání kabelu a vybudování dvou trafostanic by měli odpovídat níže 

uvedené odhadnuté ceně. Tato částka by neměla být hrazena z obecních ani 

soukromých zdrojů, nýbrž společností ČEZ. Cena trafostanice se liší dle typu a výkonu.  

 

Silové kabely, dl. 2665 m (uvažovaná prům. hloubka 1,2 m) 

2141 x 650 ,-…………………………………………………………………….. 1 391 650,- Kč 

 
Trafostanice 

2 x 1 250 000 ,-………………………………………………………………….. 2 500 000,-Kč 

 

4.4.3. SDĚLOVACÍ VEDENÍ 

Realizace přivedení sdělovacího vedení do řešené lokality, je na rozhodnutí 

majitelů pozemků. Kalkulovaná část uvažuje se zemními pracemi . 

 
Telefonní vedení, dl. 2200 m (uvažovaná prům. hloubka 1,2 m) 

2200 x 450 ,-…………………………………………………………………..….. 990 000,- Kč 

 

4.5. KOMUNIKACE 

4.5.1. MÍSTNÍ KOMUNIKACE 

Kalkulace je včetně zemních prací. Skladba místní komunikace dle publikace 

vydané Ministerstvem dopravy České republiky pod č. TP 170 "Navrhování vozovek 

pozemních komunikací":  

ABS II               40 mm  

OKS I                60 mm  

MZK                150 mm  

ŠD                   200 mm  

Celkem            450 mm    
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místní komunikace, plocha 5175 m2 

5175 x 1234 ,-…………………………………………………………………..6 285 950,-  Kč 

 

4.5.2. KOMUNIKACE V OBYTNÝCH ZÓNÁCH 

V kalkulaci je použita pro komunikace v obytných zónách dlažba přírodní BEST-

BASE. Při použití jiného typu a výrobce dlažby, musí být cena upřesněna dle 

skutečnosti.  Skladba dle publikace vydané Ministerstvem dopravy České republiky pod 

č. TP 170 "Navrhování vozovek pozemních komunikací":  

MZ              150 mm  

KSC I       190 mm  

L          40 mm  

dlažba        100 mm   

Celkem      480 mm    

Kalkulace včetně zemních prací.   

 

komunikace v obytných zónách, plocha 6802 m2 

6802 x 1370 ,-…………………………………………………………………..9 318 740 ,- Kč 

 

4.5.3. PARKOVÁNÍ, PŘÍJEZDOVÉ CESTY A STANOVIŠTĚ PRO KONTEJNERY NA 
TŘÍDĚNÝ ODPAD 

V obytných zónách jsou také navržena parkovací stání pro residenty i případné 

návštěvníky. Celkem je zde navrženo 92 parkovacích stání. Součástí komunikací je 

také napojení soukromých pozemků na plánovanou komunikaci v obytných zónách, 

proto je zde uvažováno s vybudováním 91 příjezdových cest. V řešené lokalitě se také 

počítá s navržením třech míst pro nádoby na tříděný odpad. Povrch příjezdových cest 

a prostoru pro tříděný odpad bude shodný se skladbou parkovacích stání, od 

komunikace v obytných zónách budou tyto plochy barevně odděleny. 

V kalkulaci je použita pro komunikace v obytných zónách dlažba přírodní BEST-

BASE. Při použití jiného typu a výrobce dlažby, musí být cena upřesněna dle 

skutečnosti.  Skladba dle publikace vydané Ministerstvem dopravy České republiky pod 

č. TP 170 "Navrhování vozovek pozemních komunikací":  
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MZ              150 mm  

KSC I       190 mm  

L          40 mm  

dlažba        100 mm   

Celkem      480 mm    

Kalkulace včetně zemních prací.   

 

parkování v obytných zónách vč. prostoru pro tříděný odpad, plocha 1142 m2 

příjezdové cesty v obytných zónách, plocha 1215 m2 

2357 x 1370 ,-…………………………………………………………………...3 228 432,- Kč 

 

4.5.4. CHODNÍKY 

V kalkulaci je použita dlažba přírodní BEST-BASE. Při použití jiného typu 

a výrobce dlažby, musí být cena upřesněna dle skutečnosti.  Skladba dle publikace 

vydané Ministerstvem dopravy České republiky pod č. TP 170 "Navrhování vozovek 

pozemních komunikací":  

MZ                      150 mm  

L                           30 mm  

dlažba                   60 mm   

Celkem                240 mm    

Kalkulace včetně zemních prací. 

 

chodníky, plocha 1062 m2 

1062 x 760 ,-…………………………………………………………………….807 120,-  Kč 

 

 

Komunikace celkem 19 740 242,- Kč bez DPH 

 

4.6. SADOVÉ ÚPRAVY 

Na nezpevněných plochách je uvažováno se založením trávníků a výsadbou 

stromů. V kalkulaci je uvažováno sejmutí ornice do hloubky 15 cm, přípravou pro 

výsadbu a založení trávníku. Zvlášť je uvedena výsadba stromů. 
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Sadové úpravy, plocha  10 866 m2 

10 866 x 35 ,-……………………………………………………..…………….….380 310,- Kč 

Výsadba stromů, výška 2 m, 100 ks  

800 x 100 ,-………………………………………………………………………….80 000,-  Kč 

Výsadba keřů 

100 x 30,- ,-…………………………………………………..……………………….3 000,- Kč 

Sadové úpravy celkem  463 310,- Kč bez DPH 

 

4.7. MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ 

Městský mobiliář je nedílným prvkem každé obce i její části, proto ani v plánované 

zástavbě v lokalitě Na Výsluní by se neměl mobiliář opominout. Součástí městského 

mobiliáře, kterým by měla být řešená lokalita vybavena, jsou mimo odpadkových košů, 

také lavičky, stojany na kola, ukazatele atd.  

 

Městský mobiliář……………………………………………..…………………….120 000,- Kč 

 

5. CELKOVÝ PROPOČET 

Celkem jsou předpokládané agregované náklady na jednotlivé části stavby uvedeny 

níže. Ceny odpovídají cenové úrovni II/2012. 

Kanalizace 15 441 462,- Kč bez DPH 

Vodovod 6 568 900,- Kč bez DPH 

Veřejné osvětlení  3 878 200 ,- Kč bez DPH 

Komunikace 19 740 242,- Kč bez DPH 

Sadové úpravy  463 310,- Kč bez DPH 

Městský mobiliář 120 000,- Kč bez DPH 

Vedení NN (dodávka ČEZ) 3 891 650,- Kč bez DPH 

Plynovod 2 235 477,- Kč bez DPH 

Sdělovací vedení 990 000,- Kč bez DPH 

 

 

Celkem 53 329 241,- Kč bez DPH 
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V řešené lokalitě se nachází celkem 86 305 m2 pozemků (tz. 174 pozemků) 

v soukromém vlastnictví a v majetku obce. Seznam pozemků včetně výměr je součástí 

přílohy č. 1.  

 

6. ZÁVĚREČNÉ A SHRNUJÍCÍ HODNOCENÍ PROJEKTU 

Na základě uvedených finančních nákladů přichází pro město Bakov nad Jizerou 

v úvahu hned několik možností financování projektu. Na projektu se mohou podílet 

i samotní majitelé dotčených pozemků, kterým se realizací projektu, jejich pozemky 

dosud vedené jako orná půda značně zhodnotí. Do lokality Na Výsluní budou přivedeny 

veškeré potřebné inženýrské sítě, realizována bude obytná zóna s komunikacemi 

a pobytovým prostorem včetně parkovacích míst.  

 

 

V Praze, prosinec 2012 Ing. Lucie Prošková   
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7. PŘÍLOHY 

7.1. SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ 

7.2. PROPOČET NÁKLADŮ 

7.3. VYUŽITÉ POZEMKY 

7.4. VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KOMUNIKACÍ 

7.5. SITUACE – ROZDĚLENÍ PLOCH 

7.6. SITUACE – ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 
 

 

Příloha 7.1. 

 
Seznam dotčených pozemků 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 



   

 

 

 
 

 

Příloha 7.2 

 
Propočet nákladů 

 
 
 
 
 

 


