
IKKO Hradec Králové, s.r.o.  
Br. Štefanů 238, 500 03  Hradec Králové, tel. 495 217 150 

e-mail: ikko@ikko.cz, http:\\www.ikko.cz 

 

 

 

 

 
 
 

Průvodní zpráva 
 

    
    
 
 

 
 
 
 

 
 
Akce:   Pasport části kanalizace obce České Meziříčí 
   2.část  - stoky D7, D7-1, D8, D9, D9-1, D9-1-1, D9-2, D10, D11,  
         D111 
    
       
Investor:   Obec České Meziříčí, Boženy Němcové 61, České Meziříčí 
 
 
 
Stupeň :  Pasport  
 
 
Zodp. projektant: Ing. Bohuslav Kouba                
Vypracoval:  Jana Jarkovská 
 
    
 
Datum:  říjen 2015       Č. paré 

Číslo akce:  102015          Č. přílohy  A 

mailto:ikko@wo.cz


 2

 

 A 1. Identifikační údaje  
  
A 1.1 Údaje o stavbě  
 
Název stavby:   Pasport části kanalizace obce České Meziříčí 
Kraj     Královéhradecký 
Místo stavby:    k.ú. České Meziříčí 
Označení pozemků :           dle uložení kanalizace                 
 
A 1.2 Údaje o vlastníkovi 
 
Investor:    Obec České Meziříčí, B.Němcové 61 
    517 71 České Meziříčí 
Sídlo:    České Meziříčí 
Kraj:     Královéhradecký 
IČO:    00274810     
   
A 1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
Gen.projektant :  IKKO Hradec Králové, s.r.o.  

Br. Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 217 150 
 
Zodp. projektant: Ing. Bohuslav Kouba, autorizovaný inženýr 

  v oboru vodohospodářské stavby 

  č. autorizačního osvědčení 10 756, ze dne 16.5.1995 

 
IČO:             132 05 986 
 

A2.  Seznam vstupních podkladů 
 

a) rozhodnutí ani opatření související se stavbou  - nejsou 
b) základní informace o dokumentaci – nejsou  

 

Kanalizace se budovala postupně, s rozrůstající se zástavbou obce. 
 
Další podklady: 
 
 -  Katastrální mapa 
 -  Výškopisné  a polohopisné zaměření objektů na kanalizaci 
  
A.3 Údaje o území 

 
Nejsou známy žádné památkové rezervace, památkové zóny, zvláštní chráněná 

 území. Kanalizační systém se nachází v záplavovém území.  
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A.4 Údaje o stavbě 
 

a) účel užívání stavby – pasport části kanalizace – 2.část 
 

Tato 2. část pasportu zahrnuje jednotnou  gravitační kanalizaci v ulici B. Němcové. Tato část 
je rozdělená do dvanácti stok – D7, D7-1, D8, D9, D9-1, D9-1-1, D9-2, D10, D11 a  D111.  

Popisovaná část kanalizace tvoří samostatný kanalizační systém a odvádí předčištěné 
splaškové a dešťové vody z části obce České Meziříčí a to v celé délce ulice B. Němcové, až po 
křižovatku s ulicí Osvobození. Jednotná kanalizace je zaústěna do bezejmenné vodoteče, která 
natéká do toku Dědiny. Kanalizace rovněž protéká soustavou rybníčků, které jsou podél ulice B. 
Němcové. 

Stav kanalizace a objektů na stokové síti je zachycen k datu prohlídky to je červenec – září 
2015. 
 

b) trvalá nebo dočasná stavba 
 
        jedná se o stavby trvalé  
 

c) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  
 
       netýká se  

 
d)  navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
 

V obci České Meziříčí je zaměřena část jednotné gravitační kanalizace. Zaměřená 2. část 
jednotné kanalizace jsme rozdělili do 10 stok  - D7, D7-1, D8, D9, D9-1, D9-1-1, D9-2, D10, D11, 
D111.  Kanalizace je vedena v komunikaci III. třídy, podél ní, v  místních komunikacích, podél 
místních komunikací, v chodnících a v zelených plochách, které jsou v majetku Kraje, obce a po 
soukromých pozemcích.  
 

e) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.), 
 
Neřeší se. 

 

Zodpovědný projektant:  Ing. Bohuslav Kouba  
Vypracoval:    Jana Jarkovská        
Třebechovice pod Or.            říjen 2015 
 

 


