
   

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

ČÍSLO STAVBY:   1030043586 
NÁZEV STAVBY: Kostelec u H., kabel.přípojka NN-Barták 
PARCELNÍ ČÍSLA POZEMKŮ:  
 
obec katastrální území 

parcelní 
číslo 

druh pozemku podle 
katastru nemovitostí 

výměra 
způsob 
ochrany 

Kostelec u 
Holešova 

Kostelec u Holešova St. 284 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
172 - 

Kostelec u 
Holešova 

Kostelec u Holešova 933 ostatní plocha 975 -  

Kostelec u 
Holešova 

Kostelec u Holešova 246/29 ostatní plocha 36 - 

 

PŘÍPOJKA NN 
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Provozní napětí: 400/230 V, 50 Hz 
 
2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Na p.č.246/29 na stávajícím betonovém sloupu b.č.139, bude proveden nový 
kabelosvod kabelem NAYY 4x50. Kabel bude dále veden v zemi k č.p.235, kde 
bude ukončen v nové přípojkové skříni SS100/NVE1P. Skříň bude zasekána do zdi 
v místě rušené přípojkové skříně SP100. Demotována bude také stávaící venkovní 
přípojka NN, izolovaný vodič NFA2X 4x16.  
Další podrobnosti vedení trasy jsou zřejmé ze situace výkres č. C01 v měřítku 1:250. 
 
3. JIŠTĚNÍ A UZEMNĚNÍ 
 Jištění bude provedeno v plastové pojistkové skříni typu SS100 s pojistkami o hodnotě 80A, 
typu PN s pojistkovými vložkami s vypínací charakteristikou Gg. Vše dle schématu zapojení. 
Hodnoty pojistek byly stanoveny za pomocí programu Sichr. Úkolem projektu nebylo řešit 
jištění celé stávající sítě NN v dané lokalitě. Výpočet a návrh jištění byl proveden pouze pro 
úseky vedení, jichž se tato akce bezprostředně dotýká. 
Stávající uzemnění na b.č.139 je vzdáleno 15m od nové přípojkové skříně SS100. 
 
4. ULOŽENÍ KABELŮ V ZEMI 

 Kabel 1 kV bude uložen dle ČSN 33 2000-5-52 čl. 521.N11.13 a podle tabulky 52HN10 
chodníku a neobdělávaném terénu s krytem 35 cm, v obdělávaném terénu s krytem 70 cm a 
v krajnici vozovky a ve vozovce s krytem 1 m. Při hloubce 70 cm, tam, kde není nebezpečí 
mechanického poškození (zahrada), se použije výstražné fólie š. 33 cm uložené na pískové 
lože. Tam, ke je nebezpečí mechanického poškození (pole), se použije ke krytí kabelu 
plastových desek nebo cihel. Při hloubce uložení 35 cm (v zeleném pásu) se použije 
plastových desek nebo cihel. V chodnících při hloubce 35 cm se výstražná fólie uloží pod 



   

konstrukci chodníku. Ve všech případech je výška pískového lože 8 cm pod kabelem a 8 cm 
nad kabelem. V krajnici se kabely uloží do plastových rour, plastových žlabů nebo tvárnic na 
betonovém podkladě v hloubce h = 100 cm. 
Dále dle ČSN 33 2000-5-52 čl. 521.N11.13:  

Kde nelze hloubek dle tabulky 52HN10 dosáhnout a u kabelů s hloubkou uložení 35 
cm v místech, kde je zvýšené nebezpečí mechanického nebezpečí je nutno kabely opatřit 
mechanickou ochranou. 

Ochrana kabelů se provádí vrubovanými plastovými trubkami.  
  

 
5. ODPADY 

 
Přehledu odpadů ke zneškodnění 

Kat.č. Název odpadu Specifikace M.j. Množství 

170504 O zemina a kamení skrývka,výkop      t 1,8 

170102 O cihla kusy, úlomky t 0,04 

170101 O beton kusy, úlomky t 0,05 

170201 O železobeton železobet. Sloupy t - 

170302 O asfalt bez dehtu kusy, úlomky t - 

170204 N dřevo impregnované dřevěné sloupy t - 

170410 N kabely s pap. impreg. izolací kusy       t - 

 
6. CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY 

138 tis. Kč 
 
 
7. DODRŽENÍ PODMÍNEK PŘI REALIZACI STAVBY 

Při realizaci stavby budou splněny podmínky všech správců inženýrských 
sítí! 

Při provádění a provozu stavby nesmí dojít k ohrožení nebo znečištění 
podzemních ani povrchových vod.  

Mechanizace použitá při realizaci stavebních prací musí být takové, aby 
nemohly negativně ovlivnit zdroje podzemní vody.  
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