
  
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Dešťová kanalizace Strahovice U vodárny SO 02 Ochranný val“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny 
na změnu klimatu 
 
Cílem realizací protierozního a protipovodňového opatření plánu společných 
zařízení KoPÚ ochranného valu s příkopem je zachycení a bezpečné svedení 
povrchových vod z extravilánu nad novou zástavbou rodinných domů do dešťové 
kanalizace. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.22/2.6.4/138.056a/22OP056a  
PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – pobočka Opava 
ZÁMĚR: a) Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu  
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: J&J STUDIO - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o, Chelčického 27,  
747 05 Opava 5; IČO: 26864169 
DODAVATEL: TALPA-VHS, s.r.o., Holvekova 645/36, 71800 Ostrava-Kunčičky, IČ: 10726284 
MÍSTO REALIZACE: Okres Opava, Obec Strahovice, katastrální území Strahovice 
CELKOVÉ VÝDAJE: 4 881 268,83 Kč (vč. DPH a 1leté následné péče) 
VÝDAJE PRO DOTACI: 4 034 106,47 Kč bez DPH (vč. 1leté násl. péče, DPH je nepřijatelný výdaj) 
TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE: 4.10.2022 
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 31.10.2023 
 
ANOTACE, POPIS:  
Je realizován ochranný zemní val délky 240 m, výšky 0,5 až 1,5 m, šířky koruny 3 m. Podél ochranného valu je 

z horní strany navržen odvodňovací příkop šířky 0,6 m svedený z jedné strany do vtokového objektu s regulovaným 

odtokem-šachta Š6. Pozemek nad příkopem bude zatravněn. Odtok z regulovaného vtoku bude odtékat 

kanalizačním potrubím DN 300 délky 20 metrů do stávající kanalizace DN 500 vedené podél místní komunikace. 

Regulovaný odtok bude potrubím 2 x DN 150 o max. průtoku 15 l/s. Větší průtok se bude akumulovat nad hrází. 

Při větším objemu povrchových vod se voda přelije přepadem podél hráze do pročištěného uličního příkopu podél 

stávající účelové komunikace, k vodárně, který je napojen do vtokového objektu Š1 a následně do stávající 

kanalizace DN 700 zaústěné do vodoteče. Vjezd pro údržbu valu je navržen z účelové komunikace přes nový 

propustek DN 500 délky 7.5 metrů. Kanalizace z šachty (vtoku) Š6 je navržena z potrubí PP D330/300 SN 8 celkové 

délky20 metrů. Vtok je opatřen vtokovou mříží. Po dohodě s obcí bude vzdušný svah valu osazen pokryvnými keři 

(malý prostor pro údržbu travního porostu technikou). Val nebylo možné odsunout dále nad zástavu z důvodu 

vzdušného vedení VN. Návodní svah a obecní pozemek nad valem a příkopem bude zatravněn. Rozpočet počítá 

s 1letou údržbou výsadby.  



F O T O D O K U M E N T A C E 

STAV PŘED REALIZACÍ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:  

 


