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TEXTOVÁ ČÁST:

1.    VYMEZENÍ ŘEŠENÉ PLOCHY

Studie řeší území situované ve městě Olomouc v městské části Nová Ulice. Řešená 

plocha je definovaná  z východní strany železniční tratí č. 275 - Olomouc - Drahanovice, z 

jižní strany ulicí Litovelskou, která je součástí tzv. Úřednické čtvrti. Západní strana řešené 

plochy je  vymezená ulicemi Před lipami, Na trati a Pod lipami - stabilizovanou zástavbou 

smíšené obytné funkce. Území okolo ulice Pod lipami je označeno jako urbanisticky 

hodnotný soubor vil. Severní hranice je tvořena zatravněnými plochami českých drah. 

Řešené území je tvořeno zhruba plochami 205z19 KA, 213z19 KA a 1671 SON a z části 

plochami 3029az8 ZO a 143 SO. Území je určeno pro výstavbu víceúčelových komplexů,

především obchodně administrativního charakteru. Z části pro umístění bydlení.

2.    URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Návrh studie vychází ze snahy využít přestavbového území bývalých nádražních 

ploch, tedy nevyužité plochy mezi železnicí a stabilizovaným obytným územím při ulici 

Litovelské a Před Lipami. Studie nabízí optimální variantu využití území pro administrativní, 

administrativně-obchodní a víceúčelové komplexy včetně bydlení. 

Studie přirozeně navazuje na  blokovou strukturu zástavby jak výškovým uspořádáním tak i 

využitím řešených ploch. U ulice Litovelská a dále severně v řešeném území jsou navrženy 

plochy pro zástavbu víceúčelových objektů, především administrativního charakteru. Cílem 

je navázat na urbanisticky hodnotnou lokalitu tzv. Úřednické čtvrti. 

V severní části řešeného prostoru navržená zástavba rodinného domu plynule navazuje na 

lokalitu kolem ulice pod lipami, tedy urbanisticky hodnotný soubor vil. Dodržuje jak uliční tak i 

stavební čáru a výšku objektů na ulici Pod Lipami. 

Celá lokalita bude průjezdná novou navrženou komunikací s přidruženým chodníkem a 

zeleným pásem s navrženým stromořadím. Navržené stromořadí bude tvořit přirozenou 

hranici od přilehlých pozemků českých drah a železniční tratě č.275 - Olomouc -

Drahanovice. navrženou dopravní situací se počítá i napojení areálu sila na východní straně 

řešené lokality. 
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3.    KAPACITY ÚZEMÍ

Celková plocha řešeného území .................................................................. 14 765 m2

Zastavitelná plocha ......................................................................................... 4 205 m2

Zpevněné plochy ............................................................................................ 2 365 m2

Plochy veřejné a vyhrazené zeleně .......................... ....................................  2 734 m2

Stávající řešené plochy beze změn ................................................................ 5 461 m2

4.    KONCEPCE DOPRAVY

Koncepce dopravního řešení vychází z očekávaného schématu zástavby a z 

předpokládané zátěže. Nové napojení řešeného území je navrženo prostřednictvím nové 

místní komunikace napojené z jižní strany na ulici Litovelská ze silnice II/448 a ze 

severovýchodní strany napojením na ulici Pod Lipami. 

Ulice Litovelská je průjezdním úsekem silnice II/448 Olomouc - Konice a rovněž významnou 

dvoupruhovou městskou třídou se sběrnou funkcí a tramvajovou tratí. Je jasnou osou 

přilehlého území a převádí dopravní vztahy z centrálním částí města k nadřazeným 

dopravním tahům - Pražskou na R32 a v pokračování jako II/448 tř. Míru do území západně 

od Olomouce. Ulice pod lipami je místní komunikace v lokalitě vilové zástavby. 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Místní dvoupruhová obousměrná komunikace šířky 7,0m, 6,0m a 5,5m bude 

napojena na ulici Litovelská stykovou křižovatkou. Poloměry obrub v napojení budou 6,0m 

jak u napojení na ul. Litovelská tak i u napojení na ul. Pod lipami. Navržené řešení dále 

umožňuje nové komunikační napojení areálu silo, které je v současné době problematické.

Po jedné straně je komunikace lemována chodníkem širokým 2,0m a z druhé strany  

ohraničuje tuto komunikaci zelený pás široký 2,0m s plánovanou výsadbou stromů a 

umístění veřejného osvětlení.

Budoucí sjezdy k jednotlivým objektům budou provedeny dle platných norem a předpisů. 
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STATICKÁ DOPRAVA

Statická doprava je v současnosti v území zastoupena především podélnými 

parkovacími stáními v ulici Litovelská, odstavnými plochami soukromých firem a dále 

parkováním na části pozemku ČD z východní strany dráhy. 

Parkovací a odstavná stání bude nejlépe řešit v rámci výstavby v jednotlivých objektech. U 

vjezdu z ulice Litovelská se počítá s vybudováním 5 povrchových parkovacích stání pro 

automobily skupiny 02. Jedno z těchto povrchových stání bude bezbariérové. 

HROMADNÁ DOPRAVA

Hromadná doprava je v území zastoupena především tramvajovou tratí v ulici 

Litovelská se zastávkou Nádraží Město a dále vlakovou stanicí Olomouc město. Vzdálenost 

okraje území k tramvajové zastávce je 100m, k železniční stanici 170m. Dostupnost území 

hromadnou dopravou lze hodnotit jako velmi dobrou.

KAPACITNÍ POSOUZENÍ

Kapacitně bylo posouzeno připojení Litovelská * Palackého * ÚK. V příloze č.1 jsou 

doloženy protokoly o kapacitním posouzení neřízené křižovatky dle TP 188 pro špičkovou 

hodinu v roce 2030.

Z hlediska kapacity lze konstatovat, že navržené připojení vyhoví. V ulici Litovelská je 

zachována ÚKD A, v napojované účelové komunikaci dochází vlivem levého oblouku ke 

střední době zdržení 21 sec, což stanovuje  úroveň kvality dopravy na C.

Právě levé odbočení bude patrně limitujícím prvkem řešení v případě, kdy by došlo k nárůstu 

očekávaného dopravního zatížení rozvojové plochy. Budování samostatného levého pruhu 

by znamenalo značné plošné rozšíření připojované větve (ochranný ostrůvek pro pěší) 

s dopadem do sousedícího pozemku. Varianta se zakázaným levým odbočením není vhodná, 

neboť by vedla k nerespektování právního stavu k neočekávaným kolizím. Bude tedy nutno 

pro každý další stupeň přípravy výstavby aktualizovat výpočet očekávané intenzity příjezdů a 

tento konfrontovat s kapacitním výpočtem. Při nárůstu střední doby zdržení nad 45 sec by již 

docházelo k nestabilnímu stavu s poklesem ÚKD na E. Tyto hodnoty lze reálně očekávat při 

intenzitách cca trojnásobných, ke zhoršování situace však bude docházet postupně.
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5.    KONCEPCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Sítě technické infrastruktury budou umístěny v nově navrženém komunikačním 

prostranství s respektováním normových požadavků vzájemných odstupů.

VODOVOD

Zásobení vodou, objektů řešené lokality, je navrženo novým řadem z tvárné litiny DN 

100 s napojením na stávající vodovod LT DN 200 v ulici Litovelská a na stávající vodovod v 

ulici Před lipami. Nový řad v řešeném území bude veden pod navrženým chodníkem v 

hloubce 1,6m. Pro výpočet spotřeby vody je uvažováno 180 administrativních pracovníků s 

pracovním objemem cca 250 pracovních dní. pro výpočet spotřeby vody byla použita 

hodnota z přílohy vyhlášky 120/2011 Sb.

ROČNÍ SPOTŘEBA VODY (dle vyhl. 428/2001 Sb.)

1325204501180  rokmQr

DENNÍ POTŘEBA VODY

1113 116,008,1008,10
250

2520   sldenldenmQd

MAXIMÁLNÍ DENNÍ POTŘEBA VODY

1
max 174,0/151205,110080  sldenlQ

MAXIMÁLNÍ HODINOVÁ POTŘEBA VODY

11
max 3675,013231,2

24

15120   slhlQ h

Protože se nepředpokládá větší odběr než pro požární venkovní hydrant (7,5 m3s-1), bude 

vodovod zásobující nově projektovanou lokalitu z litinového potrubí DN 100.

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Odkanalizování řešené lokality je navrženo novou větví jednotné kanalizace z 

kameniny DN 250 s napojením na sběrač ŽB DN 1000 v Litovelské ulici. Nová kanalizace 

povede pod nově navrženou komunikací v hloubce 2,0m. Je možná i varianta napojení 

kanalizace do stávající šachty ID 3655 před přechodem sběrače pod tramvajovou tratí a 

trasa se neprodlouží. 
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DENNÍ PRODUKCE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

1113 116,008,1008,10
250

2520   sldenldenmQd

MAXIMÁLNÍ DENNÍ PRODUKCE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

1
max 174,0/151205,110080  sldenlQ

MAXIMÁLNÍ HODINOVÁ PRODUKCE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

11
max 3675,013231,2

24

15120   slhlQ h

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

Pro vyřešení odvodu dešťových vod z řešeného území je předpoklad nemožnosti 

zasakování. Hydrogeologický posudek bude zpracován v dalším stupni dokumentace. Pokud 

se prokáže možnost zasakování bude v jižní části řešeného území umístěna zasakovací 

nádrž. 

Při předpokladu nemožnosti zasakování bude nutno dešťové vody odvést do veřejné 

kanalizace. Odtokové množství bude určeno podle generelu města Olomouce, výpočet 

vychází z předpokladu, že bude zachycen rozdíl odtoků navrhované zástavby vůči odtoku za 

stávajícího stavu. 

Plochy střech 1.160 m2 x 1,0 = 1.160 m2 

komunikace 2.365 m2 x 0, 9 = 2.128 m2 

trávník 2.734 m2 x 0,1 = 273,4 m2 

Původní plocha je tvořena různými povrchy, dlažební kostky, živičný povrch, zpevněný štěrk 

atd, je uvažován koeficient odtoku 0,4 – redukovaná stávající plocha = 6.259 m2 x 0,4 = 

2.503,6 m2. Dle původního generelu je hodnota odtoku udávaná cca 23,0 l s-1ha-1. Stávající 

odtok je tedy 5,76 l s-1. 

Objem retenční nádrže vychází pro zadané hodnoty 102,0 m3. 

Upřesnění výpočtu bude provedeno v dalším stupni podle nově zpracovaného generelu 

odtokových poměrů v Olomouci. 
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ROZVODY ELEKTRICKÉ ENERGIE

Uvedená lokalita bude připojena ze stávající trafostanice OC 4880 samostatným 

kabelovým vývodem 2x/AYKY 3x120+70/. Kabel ve výkopu smyčkově připojí přípojkové 

pojistkové skříně SS200 u jednotlivých objektů SO 01-04. Skříně budou osazeny u vstupu do 

objektu, zapuštěné nebo ve zděném /plastovém/ pilíři, viz situace. Kabel NN bude zčásti 

položen ve stejné trase a výkopu s kabelem VO /ve vzdálenosti min 5cm/.

Z pojistkové skříně SS200 u objektů bude připojen elektroměrový rozváděč ER osazen uvnitř 

objektu na přístupném místě. Z nového elektroměrového rozvaděče ER budou připojeny

podružné rozvaděče pro provozovny, ubytovací jednotky a společná spotřeba. 

UZEMNĚNÍ

Pojistkové kabelové skříně SS200 budou uzemněny páskem FeZn 30/4. Pásek je 

uložen ve společné rýze s kabelem NN a zahrnut dobře vodivou zeminou. 

POŽADAVKY NA VYBAVENÍ

o Nap. soustava: 3PEN, 50Hz, 400V/TN-C-S

o Ochrana před nebezp. dotykem: dle ČSN 332000-4-41 samočinným odpojením 

od zdroje

o Vnější vlivy: venkovní AA8, AB8, AD2, AE4, AQ2, AR2, BA4, min krytí IP43.

ENERGETICKÁ BILANCE

Instalovaný příkon:         440 kW

Soudobost:                      0,6, 0,45

Soudobý příkon:             234 kW    

Roční spotřeba el. energie : cca 561500 kWh              

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Projektová dokumentace řeší venkovní osvětlení místních komunikací v nově 

budované lokalitě objektů pro ubytovací jednotky a kanceláře v Olomouci, ulice Litovelská. 

Osvětlení je navrženo 8ks sadových stožárů žárový zinek, výška sloupu bude 6m. Na sloup 

bude osazeno svítidlo o výkonu 70W.

Nový rozvod VO bude připojen ze stávajícího rozvodu VO, připojení upřesní správce VO –

Technické služby Olomouc. Rozvod VO bude kabelem CYKY 4Bx16, kabell VO bude zčásti 
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položen ve stejné trase a výkopu s kabelem NN /ve vzdálenosti min 5cm/ a z části povede 

pod navrženou komunikací.

UZEMNĚNÍ

Stožáry VO budou uzemněny páskem FeZn 30/4, pásek propojí vždy dva sousední 

sloupy VO, připevnění uzemnění bude šroubem M10 s maticí. Pásek je položen na dno 

kabelové rýhy zahrnut dobře vodivou zeminou. Spoje v zemi svařit a opatřit asfaltovým 

nátěrem.

POŽADAVKY NA VYBAVENÍ

o Nap. soustava: 3PEN, 50Hz, 400V/TN-C

o Ochrana před nebezp. dotykem: dle ČSN 332000-4-41 samočinným odpojením 

od zdroje

o Vnější vlivy: venkovní AA8, AB8, AD2, AE4, AQ2, AR2, BA4, min krytí IP43.

ENERGETICKÁ BILANCE

Instalovaný příkon Pi = 0,6kW

Soudobost                      1

Soudobý příkon     Pp =0,6kW

Stupeň důležitosti dodávky el. energie: dle ČSN 34 1610  - 3.stupeň

PLYNOVOD

Zásobování plynem dané lokality je navrženo NTL plynovodem dn 110x6,3. Napojení 

bude na ulici Litovelská na stávající řad NTL DN 150 a na ulici Pod lipami na stávající řad 

NTL DN 100. Navržený plynovod bude veden v nově navrženém chodníku v hloubce 800mm.

Alternativně lze řešené území napojit na tepelnou síť CZT společnosti DALKIA.

7.    KONCEPCE ZELĚNĚ

Zeleň je v řešeném území zastoupena jednak plošnou zelení, na rozšířených místech,

tak i liniovou zelení. Zeleným pás šířky 2,0m je navržen podél nové komunikace v celé její 

délce a je určen pro výsadbu stromořadí menšího vzrůstu. V tomto zeleném pásu 

rezervovaném pro výsadbu stromořadí není přípustné vést inženýrské sítě. V řešené lokalitě 

se dále uplatní individuální ozelenění zahrad a veřejně přístupných ploch.
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