
TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
 
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY 
 
Investor:  Obec SOĽ 

Adresa:  Soľ 161, 094 35 Soľ 
Miesto stavby:  Soľ, okr. Vranov nad Topľou 

Stavba:  SO-07 Kanalizačná prípojka 

Projektant:  Ing. Anton Pavúk 

     Nám. Slobody 79, 09301, Vranov n. T. 

 
 
 Projekt rieši napojenie výdajne vody v obci Soľ na verejnú kanalizáciu. Domová 
inštalácia bude realizovaná svojpomocne.  
 
 
2. POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA 
 

Objekt kanalizačná prípojka bude slúžiť na odvádzanie vôd z výdajne vody v Soli. 
Odvádzanie odpadových vôd bude do verejnej kanalizácie PVC D 315. Odpadové vody budú 
odvádzané prípojkou PVC-U D 160.  

Kanalizačná prípojka bude napojená na verejnú kanalizáciu odbočkou  z T kusu PVC 
D 315/160.  

 Na preplachnutie prípojky bude slúžiť revízna šachta, umiestnené pred objektom vo 
vzdialenosti 5,3 m od bodu napojenia. Celková dĺžka verejnej prípojky je 5,3 m. Z revíznej 
šachty je prípojka ďalej vedená k objektu, kde sa napája na jestvujúcu šachtu, ktorá nie je 
predmetom tejto PD. 

Kanalizačná prípojka je vedená v zelenom páse a popod asfaltovú cestu. Popod 
asfaltovú cestu je vedená v chráničke PVC D 225 o dĺžke 4,5m. 

Revízna šachta bude typová s prechodovým ľahkým kusom a poklopom. Po betonáži 
monolitickej časti šachty sa osadia šachtové vložky PVC D 160 pre napojenie potrubia do 
šachty. 

Po montáži potrubia sa vykoná tesnostná skúška potrubia. Ak bude vyhovujúca, je 
možné potrubie zasypať. 

Napojenie na verejnú kanalizáciu môže vykonať  len prevádzkovateľ kanalizácie, t.j. 
VVS a.s. OZ Vranov nad Topľou. 

Zemné práce budú pozostávať z výkopu ryhy pre potrubie, šírky 1,1 m a hĺbky 1,3– 
2m. 

Vykopaná zemina sa použije na obsyp a zásyp potrubia. Vzhľadom na hĺbku výkopu 
je potrebné paženie výkopu príložným pažením. 
Pred začatím zemných prác je investor povinný vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete ! 
 
 
3. PRÍPRAVA ÚZEMIA PRE VÝSTAVBU 
 

V rámci prípravy územia pre výstavbu je potrebné zabezpečiť: 
- vytýčenie všetkých podzemných vedení , aby ich bolo možné chrániť pred poškodením  
 
 
 
 
 
 



4. ZÁSADY TECHNICKÉHO RIEŠENIA 
 

Zásady technického riešenia sú dané tým, že odpadové vody sa majú odvádzať cez 
kanalizáciu do ČOV , kde sa budú čistiť, s rešpektovaním: 

- STN 73 6701 - Stokové siete a kanalizačné prípojky 
- STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia 

 
 
5. NAPOJENIE NA DOPRAVNÝ SYSTÉM  
 

Stavba je v celom rozsahu prístupná z existujúcich štátnych a miestnych komunikácií. 
 
 
6. VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
 

Stavba nebude mať negatívny účinok na životné prostredie. Práve naopak, je to stavba 
ekologická, ochraňujúca životné prostredie a to tým, že bude odvádzať odpadové vody do 
verejnej kanalizácie. Zabráni sa tak znečisťovaniu okolia a znečisťovaniu podzemných 
a povrchových vôd.  
 
 
7. PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY 

 
Z hľadiska požiarnej ochrany nie je treba riešiť osobitné opatrenia. Kanalizácia je podzemná 
stavba bez požiarneho rizika. 
 
 
8. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 
 
Počas realizácie stavebných prác je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy týkajúce sa 
tohoto druhu prác a riadiť sa Vyhl. MPSVaR č.508/2009 Z.z. 
 
 
9. VÝPOČET MNOŽSTVA ODVÁDZANÝCH VÔD 
 

Výpočet potreby vody je spracovaný v súlade s Úpravou MPôD SR č.684/2006 zo 14. 
11. 2006 a STN 75 5401. 
 
Počet obyvateľov: 500 
 
Predpokladaná potreba vody pre obyvateľov: 
 
a) špecifická potreba vody pre základnú vybavenosť:   15 l os-1 d-1 
Predpokladaná potreba vody pre obyvateľa:     15 l os-1 d-1 
Počet osôb:  500 
 
Priemerná denná potreba vody: 
 
QP = 500x15,0 = 7 500,0 l.d-1  

QP= 312,5 l.h-1 

QP= 0,087 l.s-1 
 
Maximálna denná potreba vody: 
 
Qm= QP x kd= 7 500,0 l.d-1 x 1,6 = 12 000 l.d-1 
Qm= 500, l.h-1 
Qm= 0,139 l.s-1 

 



Maximálna hodinová potreba vody: 
 
Qh= Qm x kh =12000 l.d-1 x 1,8 = 21 600,0 l.d-1   
Qh= 900,0 l.h-1 
Qh=0,25 l.s-1 

 
Ročná potreba vody: 
 
Qr= 7 500 x 365 = 2 737 500 l.rok-1 

Qr= 2 737,5 m3.rok-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
vo Vranove n. T.  09/2017                                                 vypracoval: Bc. Pavol Červeňanský 
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