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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

ČOV a kanalizace Plumlov, Soběsuky, Žárovice a Hamry – III. etapa. 

b) místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků 

Extravilán a intravilán obce Hamry, extravilán obce Žárovic a intravilán města Plumlova. 
Viz Dokladová část – Soupis dotčených parcel. 

c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná 
stavba, účel užívání stavby 

Předmětem dokumentace je dokončení kanalizační sítě města Plumlova a obcí Soběsuk, 
Žárovic a Hamer s ukončením na ČOV Plumlov. Součástí projektu je i zkapacitnění 
primárního čištění a kalové koncovky na ČOV Plumlov. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

Neobsazeno. 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) 

Neobsazeno. 

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba) 

Město Plumlov, IČ: 00288632, Rudé armády 302, 798 03 Plumlov, +420 582 393 217, 
podatelna@mestoplumlov.cz, ID: s5kbbz7. 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla 
(právnická osoba) 

STAVING engineering s.r.o., IČ: 25334107, Bylinková 365/14, 783 01 Olomouc – 
Nemilany, +420 588 884 450, sedlacek@staving.net. 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jeho autorizace 

Ing. Radek Sedláček, ČKAIT: 1201371, IV00, stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství. 
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c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým 
jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jejich autorizace 

Neobsazeno. 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 

Projekt dělí stavbu na: 

Stavební objekty: 

SO1 Splašková kanalizace Hamry 

SO2 Splaškové odbočky Hamry 

SO3 Oprava části kmenové stoky včetně OK – provedeno v rámci havarijní opravy 
kmenové stoky 

SO4 Intenzifikace ČOV Plumlov 

SO5 Plumlov, Boskovická – splaškové odbočky k pěti RD – provedeno v rámci opravy 
chodníku 

SO6 Posun kabelů elektronických komunikací – provedeno v rámci havarijní opravy 
kmenové stoky 

 

Provozní soubory: 

PS1 ČS Ž1, ČS H1 – ČS H5 

PS2 ČOV Plumlov 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

- Digitální polohopis a výškopis předmětné lokality, 

- digitální katastrální mapa, 

- digitální data inženýrských sítí, 

- vlastní rekognoskace terénu, 

- PD pro stavební povolení, 

- územní plán města Plumlova. 
 

V Olomouci, říjen 2020      Vypracoval: 


