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A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

a) Název stavby:   Revitalizace vodních ekosystémů SO 10 

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků): 

Obec:    Lanžhot 

 Katastrální území:   Lanžhot 

 Obec s rozšířenou působností:  Lanžhot 

 Okres:   Břeclav 

 Kraj:  Jihomoravský 

c)  Předmět projektové dokumentace (nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná 

stavba, účel užívání stavby): 

  Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení je revitalizace slepých ramen v lokalitě 

Hrubé štěpnice propojením vodních ploch Gajdovka, Jasenová levá a Jasenová pravá.   

 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

 

Objednatel:  Město Lanžhot 

  Náměstí 177/2 

  691 51 Lanžhot 

  IČ: 0283321 

 

A.1.3. Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

 

Zpracovatel projektu: Bc. Pavel Benda 

 

 Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství 

 Fakulta stavební 

 České vysoké učení technické v Praze 

 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Adam Vokurka, Ph.D. 
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A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba je členěna na 10 stavebních objektů. 

▪ SO 01 – Stabilizační pas na Svodnici  

▪ SO 02 – Propojení Svodnice a Gajdovky 

▪ SO 03 – Gajdovka 

▪ SO 04 – Propojení Gajdovky a Jasenové pravé 

▪ SO 05 – Jasenová levá 

▪ SO 06 – Propojení Jasenové levé a Jasenové pravé 

▪ SO 07 – Jasenová pravá 

▪ SO 08 – Propojení Jasenové pravé a Svodnice 

▪ SO 09 - Zařízení staveniště, přístupy 

▪ SO 10 – Kácení dřevin a výsadba 

A.3. Seznam vstupních podkladů 

 

• Terénní průzkumy provedené v období květen 2021 – leden 2022 

• Studie Protipovodňová ochrana Lanžhot – aktualizace 2019, A.KTI, s.r.o., říjen 2019 

• Geodetické zaměření poskytnuté zadavatelem - SURGEO listopad 2020, doměření listopad 2021 

• Digitální podklad vytvořený na základě geodetického zaměření 

• Fotodokumentace pořízená z průzkumu terénu v období květen 2021 – leden 2022  

• Geologický, hydrogeologický a stavebně technický průzkum poskytnutý zadavatelem, SURGEO, 

červen 2021 

• Biologický průzkum poskytnutý zadavatelem - AQ-servis s.r.o., říjen 2019 

• Ústní zadání, které upřesňuje požadavky na zpracování 

• Vyhláška o dokumentaci staveb č. 499/2006 v aktuálním znění 

• Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 

č. 294/2005 v aktuálním znění 


