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ÚVOD :
Projektová dokumentace eší rekonstrukci rozvodu ve ejného osv tlení v eském Krumlov –
lokalita „Nové Domovy“ z d vodu havarijního stavu stávajících rozvod ve ejného osv tlení.
Projektovaná oprava rozvod VO je navržena dle možností ve stávajících trasách sou asného
rozvodu VO. Podkladem pro zpracování dokumentace byly požadavky provozovatele
ve ejného osv tlení, projektová dokumentace nových rozvod kanalizace, vodovodu, výpo et
osv tlení pr jezdních komunikací zpracovaný firmou ELEKTRO-LUMEN, s.r.o. a prohlídka
místa stavby.

TECHNICKÁ DATA :
Nap ová soustava : 3x230/400 V, 50 Hz, TN-C (kab. rozvod v.o.), TN-S (svítidla)
Ochrana p ed nebezpe ným dotykem : samo inným odpojením od zdroje
dle SN 33 2000-4-41
Instalovaný p íkon VO: 1.6 kW
Spot eba elektrické energie: 4 714 kWh/rok

TECHNICKÝ POPIS ZA ÍZENÍ :
Ve ejné osv tlení je navrženo v souladu s požadavkem zadavatele. Navržený kabelový rozvod
ve ejného osv tlení bude napojen z nov vybudovaného napájecího bodu (rozvad R-VO).
Rozvad R-VO bude napojen kabelem CYKY 4Bx10 ze stávající kabelové sk ín .
Pro rozvad R-VO bude vystav n nový zd ný pilí z vápenocementových cihel.
Rozvad R-VO bude obsahovat m ení spot ebované el. energie a dále spínání ty
nezávislých v tví rozvodu VO. Jednotlivé v tv rozvodu VO budou jišt ny t emi
jednopólovými jisti i 10A. Rozvad R-VO viz samostatný výkres VO4.
Kabelový rozvod ve ejného osv tlení je navržen vodi i CYKY 4Bx10. Projektované rozvody
VO budou uloženy ve výkopu 35/80cm ve volném terénu v pískovém loži tl.10cm s krytím
výstražnou fólií z PVC š.33cm, u vjezd na parcely v PE rourách 90mm, p i p echodu
místních komunikací v PE rourách 90mm ve výkopu 50/120cm. Na hrázi rybníka bude
rozvod uložen ve výkopu 35/50cm v PE rourách 90mm.
V p ípad náhodných archeologických nález je stavebník povinen podat neprodlen
oznámení nejbližšímu archeologickému pracovišti. P i provád ní prací nedojde ke kácení
strom a souvislých ke ových porost – práce v blízkosti ko enových systému provád t ru n .
Stavba nemá vliv na životní prost edí. Použité materiály jsou z hlediska p sobení na životní
prost edí nezávadné. Výskyt bludných proud se nep edpokládá. Elektro-Lumen ARC-80VT-33 osazenými na bezpaticových stožárech ZMA 6.0m/60mm. Jako zdroj sv tla bude do
svítidel osazena sodíková výbojka MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27. Stožáry
budou vybaveny elektrovýzbrojí pro napojení svítidel v soustav TN-S. Pro stožáry budou
zhotoveny pouzdrové základy s uložením podkladového plechu na vybetonované dno,
vytvo ením kabelových prostup a zabetonováním pouzdra. Po stavb stožáru bude povrch
pouzdrového základu upraven v etn zhotovení spádové betonové desky.
Rozvod ve ejného osv tlení bude uzemn n p ipojením stožár VO na uzem ovací drát
FeZn10mm , který bude uložen v celé trase projektovaného rozvodu dle SN 33 2000-4-41
pod kabelové lože do drážky na dn výkopu a zasypán zeminou. Vlastní p ipojení stožár
provést drátem FeZn8mm pomocí svorek SP1 osazených cca 30cm nad terénem.

ORGANIZACE VÝSTAVBY:
- za ízení staveništ bude umíst no na pozemku investora akce – m sta eský Krumlov.
- pro dopravu a p íjezd montážních mechanism bude využito stávajících silnic a
místních komunikací.
- skládky objemného materiálu nebudou z izovány, materiál na stavbu bude navážen
pr b žn .
- p ebyte ná zemina bude uložena a skládku – ur í m sto eský Krumlov.
- p i realizaci stavby budou dodržovány SN 33 2000-4-41, SN 33 2000-5-52,
SN EN 50110-1,2, SN 73 6005 a ostatní platné normy a bezpe nostní p edpisy
týkající se vlastní stavby.
- p i práci je nutné dodržovat vyhlášku ÚB . 324/1994Sb. o bezpe nosti práce p i
stavebních pracích. Výkopové práce budou provád ny tak, aby nedošlo k úrazu.
- demontovaný materiál a odpady budou zlikvidovány dle zásad dodavatelské firmy pro
nakládání s demontovanými materiály a odpady.

P IPOMÍNKY ZHOTOVITELI STAVBY:
Zajistit vytý ení všech stávajících kabelových a inženýrských sítí v zájmovém území stavby.
Dodržet podmínky všech provozovatel stávajících podzemních kabelových vedení a
inženýrských sítí a dot ených orgán státní správy stanovené v jednotlivých vyjád eních – viz
dokladová ást. Veškeré zm ny proti projektu i vícepráce musí být odsouhlaseny investorem
a musí být podchyceny ve stavebním deníku. V p ípad , že budou zjišt ny jiné skute nosti
oproti projektu, je nutné informovat technický dozor, aby mohlo být provedeno náležité
opat ení. Výkopové práce budou provád ny v ochranném pásmu stávajících podzemních
vedení – provád t ru n se zvýšenou opatrností.
P i provád ní zemních prací je uvažováno s t ídou zeminy 3 – 4, m rná únosnost p dy 0,250,35 Mpa.
P i p edání dokon ené stavby dodat geodetické zam ení stavby v etn výchozí revizní
zprávy celého za ízení – podklad pro kolauda ní ízení.
Po dokon ení stavby, zajišt ní výchozí revize, skute ného provedení a ostatní dokumentace
p edá zhotovitel stavbu objednateli. Objednatel požádá o kolaudaci a uvedení stavby do
trvalého provozu.

CIZÍ ZA ÍZENÍ :
P i provád ní prací neporušit stávající podzemní kabelové a inženýrské sít v zájmovém
území stavby, viz vyjád ení o existenci stávajících podzemních kabelových vedení a
inženýrských sítí a zákres stávajících kabelových a inženýrských sítí v projektové
dokumentaci.
P ed zahájením zemních prací je nutno zažádat o p esné vytý ení všech stávajících
podzemních vedení a provést jejich zajišt ní p ed poškozením.

ZÁV R :
Provedení prací i použitý materiál musí odpovídat platným SN.

V . Krumlov , b ezen 2014
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SOUPIS DOT ENÝCH POZEMK :

íslo parc.
324/13
324/14
324/43
324/44
324/48

488/1
488/3
582
1608

list vlastnictví
10001
10001
10001
10001
6376

ú el využití
zele -ostatní plocha
ostatní komunikace
zele -ostatní plocha
ostatní komunikace
zele -ostatní plocha

10001
10001
10001
10001

ostatní komunikace
manipula ní plocha
rybník-vodní plocha
ostatní komunikace

majitel
M sto eský Krumlov
M sto eský Krumlov
M sto eský Krumlov
M sto eský Krumlov
Houdek Josef,
Houdková Ludmila
Nová 81, .Krumlov
M sto eský Krumlov
M sto eský Krumlov
M sto eský Krumlov
M sto eský Krumlov

