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1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Řešené území je vyznačeno v grafické příloze. Jedná se o plochu 6,61ha na okraji stávající 

zástavby v k.ú. Týneček a Chvalkovice. Území je ohraničeno stávající zástavbou podél ulice 

Nohejlova, Šternberská, zahradami ze zástavby z Blodkova náměstí a ulice B. Martinů. 

2. PODMÍNKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNÍHO PLÁNU (PLATNÉHO K 04/2014 I NOVÉHO 

NÁVRHOVÉHO) 

Řešené území je v rozvojové funkční ploše 1001 BV (bydlení předměstské, venkovské) a 

 také v ploše na území katastru Chvalkovic, kde bydlení není funkčně povoleno. 

Pro dané území je intenzita zastavění stanovena indexem podlažní plochy (dále IPP). 

V návrhové ploše 1001 BV je hodnota IPP rovna 0,15. 

Podle návrhu územního plánu je řešené území rozděleno do ploch nebo jejich částí: 

19/001S,  19/025S, 19/026Z, 19/027Z, 19/028Z, 19/029Z, 19/030N. 

3. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

Územní studie (dále jen ÚS) ponechává členění území v návaznosti na návrh územního 

plánu (hlavní komunikační osy a dělení území do ploch 19/001S,  19/025S, 19/026Z, 19/027Z, 

19/028Z, 19/029Z, 19/030N).  

ÚS doplňuje komunikační síť z návrhu územního plánu o komunikační propojení v SV 

hraně plochy 19/029Z. Tato veřejná plocha navazuje na majetkoprávní stav k 04/2014, 

veřejný prostor (VP 4 mezi plochami C a B2 v grafické části) je veden po pozemcích města a 

státu. Návrh tohoto veřejného prostoru umožní lepší obsluhu území. Prostupnost sídla 

v krajině bude novou výstavbou zachována. 

Stávající pěší propojení a sjezd k zahradě (VP 2 v grafické části) zůstává. Vzhledem 

k problematickým majetkoprávním vztahům a zejména možnostem dopravního napojení není 

tento směr podpořen i pro další provoz aut a dopravní obsluhu území. 

Území je rozděleno do ploch bydlení a ploch veřejného prostranství.  

Navržena jsou veřejná prostranství (VP1-VP4), ve kterých se počítá zejména s realizací 

inženýrských sítí (tzn. vody, kanal. splaškové, plynu, NN), komunikace, zeleně liniové, osetých 

zelených ploch jako volných vsakovacích ploch a systémem průlehů situovaných podél 

komunikací, vzájemně povrchově propojených jako ploch zasakovacích. Pro zasakování 

budou využity také rozšířené volné plochy zeleně.  

Úkolem veřejných prostranství je také prostor pro rekreační vybavenost. 

Velikost veřejných prostranství odpovídá vyhl. č. 501/2006 Sb. Plocha veřejných 

prostranství je nově navrhovaná 0,948 ha, stávající 0,466 ha (1,4ha z celkové plochy 6,61ha). 

V řešeném území je funkčně kromě veřejného prostranství stanoveno bydlení (v souladu 

s ÚPD dokumentací).  
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Funkce bydlení je definována v plochách A-D, viz. grafická část.  

Prostor, který není označený „veřejný prostor VP 1-4“ ani není součást „A-D“, je součást 

stavebních parcel z ploch A-D. Tyto plochy jsou mimo plochy k zastavění, není zde povolena 

výstavba nadzemních objektů vyjma oplocení, přípojkových skříní apod. 

Určujícím činitelem pro rozvoj zástavby je prostorová a plošná regulace. 

Plošné požadavky na výstavbu domů rodinných (solitérů, řadových i atriových) jsou 

definovány pomocí: 

1) stavebních čar 

2) maximální plochy pro výstavbu 

3) procentem minimální plochy zeleně- je stanoveno min. 65% zelených ploch pro A-D (tzn. 

nezastavěné plochy -bez teras, chodníků, komunikací) 

4) minimální velikost pozemku pro výstavbu 1 rodinného domu solitérního bude 700 m2 

5) Dále je stanoven požadavek na parcelaci  

-novou - v minimální š. pozemku 20m na 1 pozemek pro výstavbu 1 solitérního RD. 

V užších případech je nutné řešit návaznost na sousední parcely a navrhovat řetězovou 

zástavbu (tzn. řadové domy, atriové domy nebo dvojdomy) 

-stávající- v minimální š. pozemku 18 m na 1 pozemek pro výstavbu 1 solitérního RD. 

V užších případech je nutné řešit návaznost na sousední parcely a navrhovat řetězovou 

zástavbu (tzn. řadové domy, atriové domy nebo dvojdomy) 

 

Prostorové požadavky na výstavbu jsou definovány pomocí  

1) maximální výšky zástavby- maximální výška zástavby udává výšku římsy a maximální 

výšku hřebene střechy nebo ustupujícího podlaží pod úhlem 45°, výška je pro celé území 

stanovena 7/10m 

2) IPP dle ÚPnSÚ- 0,15  (maximální) 

3) Maximální je počet 2 nadzemních podlaží 

 

Povolená výstavba a činnost na hranici veřejného prostranství a soukromých parcel -před 

stavební čárou a na ploše pro výstavbu rodinného domu: 

-oplocení do h 1,5m 

-přípojkové skříně jako součást oplocení (pokud oplocení bude existovat); sdružovat 

skříně na hranici se sousedními parcelami (zejména pokud oplocení existovat nebude) 

-dlážděné odstavné plochy bez zastřešení 

-komunikace  

-přiměřené drobné objekty jako součást oplocení k instalaci přípojkových skříní, 

schránek, zvonků do max. h 1,8m 

-keřové živé ploty  

-výsadba zeleně 

 



AKTUALIZACE ÚZEMNÍ STUDIE,  TÝNEČEK- BLODKOVO NÁMĚSTÍ 

 
 

5 
 

4. REGULACE PLOCH, tabulka č.1 

Tabulka samostatně 

 

 

 

Pozn.  

-max. výška zástavby 2.NP (7/10- max. výška římsy a hřebene střechy nebo ustupující podlaží 

pod úhlem 45 ) 

-65% zeleně tvoří pouze zeleň- tzn. takové plochy, které jsou nezastavěné, nezadlážděné; do 

65% se nezapočítavají chodníky, terasy apod. 
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5. POPIS PLOCH: 

A (A1,A2, A3- výstavba v zahradních traktech) 

Jedná se o plochu v návaznosti na stávající zástavbu, v zahradních traktech. Předpokládá 

se využití stávající parcelace a výstavba zejména solitérních rodinných domů. 

Při parcelách užších než 18m (pravá strana A1) je výstavbu nutné řešit  v návaznosti na 

sousední úzké pozemky jako řetězovou, popř. zvážit přeparcelaci- tedy rozšíření pozemků. 

Dopravní obslužnost je možná prodloužením navrhovaných nových komunikací v ploše 

VP4, které budou navazovat na výstavbu v ulici Nohejlova. Není stanovena etapovitost 

výstavby inženýrských sítí, protože není znám zájem o výstavbu v tomto území. 

Napojení na inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, NN, plynovod) je kapacitně možné.  

Zásobení plynem bude řešeno etapovitě podle postupu výstavby. Stávající středotlaká síť 

je kapacitní pro zásobování celé řešené lokality. 

Splaškové vody budou řešeny individuálně pro každý dům samostatně s osazením 

domovní čerpací stanice splaškových vod. Odvod splaškových vod z řešeného území není 

možný gravitačním způsobem vzhledem k rovinatému území. Protože není znám postup 

výstavby jednotlivých RD, bude páteřní systém tlakové kanalizace navržen individuálně podle 

potřeby postupu výstavby. 

Předpokládá se napojení na gravitační kanalizaci DN 250mm do ulice Nohejlova, do 

stávajícího potrubí v severní části nebo jižní části, a do stávající gravitační kanalizace DN 

300mm v ul. B. Martinů v křížení s ul. Šternberskou. Je navržena dimenze tlakového potrubí 

DN 50mm, kterou budou odváděny splaškové vody z maximálně 12 RD z nejbližšího okolí (A1, 

A2, D).  

Napojení na vodovod bude řešeno rozšířením okruhové vodovodní sítě v řešené lokalitě 

podle postupu výstavby RD. Výstavba inženýrských sítí bude řešena jednotně podle postupu 

výstavby dopravního systému, dále viz. kapitola KAPACITY ÚZEMÍ. 

Dešťové vody budou řešeny na pozemku výstavby. Podrobněji viz kapitola KAPACITY 

ÚZEMÍ.  

Regulace plochy viz. tabulka č.1 

 

B (B1,B2- výstavba u Šternberské) 

Jedná se o plochu v návaznosti na stávající zástavbu, u frekventované komunikace I. 

třídy, v ulici Šternberská. Předpokládá se využití stávající parcelace.  

Část výstavby v ploše B1 je kromě regulativů vázána nutností řešit domy jako bariérové, 

hlukové zatížení je značné. 

Dopravní obslužnost v ploše B je možné řešit a) sjezdy z komunikace I. třídy nebo b) 

realizací nové komunikace v ploše VP4 -ať již ze směru ul. Nohejlova nebo Šternberská.  

Křižovatku v ul. Šternberská lze za současných podmínek realizovat pouze jako vstřícnou 

k odbočce k benzinové stanici. 

Napojení na inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, plyn a NN) je kapacitně možné.  
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Zásobení plynem bude řešeno etapovitě podle postupu výstavby. Stávající středotlaká síť 

je kapacitní pro zásobování celé řešené lokality.   

Splaškové vody budou řešeny individuálně pro každý dům samostatně s osazením 

domovní čerpací stanice splaškových vod. Odvod splaškových vod z řešeného území není 

možný gravitačním způsobem vzhledem k rovinatému území. Systém splaškové tlakové 

kanalizace bude zahájen podle postupu výstavby jednotlivých RD. Pro odvádění splaškových 

vod bude navržen systém tlakové splaškové kanalizace kapacitně pro nejbližší objekty v počtu 

do 12 RD v dimenzi DN 50mm v provedení z trub kanalizačních pro tlakovou kanalizaci. 

Napojení lokality se předpokládá do nejbližších možných napojovacích bodů na gravitační 

kanalizaci- jižní Nohejlova, Šternberská. 

Napojení na vodovod bude řešeno rozšířením okruhové vodovodní sítě v řešené lokalitě 

podle postupu výstavby RD. Výstavba inženýrských sítí bude řešena jednotně podle postupu 

výstavby dopravního systému. Po dokončení vodovodní sítě v lokalitě bude navržený 

vodovod DN 100mm zaokruhován se stávajícím vodovodem DN 100mm v ul. B Martinů, 

tlakové poměry budou vyrovnány. Dimenze navrženého vodovodního potrubí DN 100mm. 

V případě, že kapacita nebude po zaokruhování dostačující je nutné odstranění ztrát ve 

vodoměrné šachtě, v případě nedostatečnosti opatření z důvodu vyššího rozvoje, poté 

rekonstrukce  

Dešťové vody budou řešeny na pozemku výstavby.  

Podrobněji viz kapitola KAPACITY ÚZEMÍ.  

Etapovitost se nestanovuje. 

Regulace plochy viz. tabulka č.1 

 

C uzavřená lokalita s majetkovými výměnami 

Plocha pro výstavbu vznikla vymezením hlavních komunikačních tras. Od stávající rušné 

komunikace v ulici Šternberská je oddělena 24m širokým pruhem veřejného prostranství. 

Podoba výstavby je omezena regulativy, viz. tabulka č.1. Hlukové omezení je nutné 

respektovat ve vlastním architektonickém řešení (a bude řešeno až v dalším stupni PD). 

Předpokládá se zástavba 5 domy (plocha „C“ je 2860m2). Vzhledem k stávajícím 

majetkoprávním vztahům je možná nová parcelace v území. 

Dopravní obslužnost v ploše C je možné řešit a) prodloužením komunikace ze stávající 

zástavby v ulici Nohejlova (včetně jednopruhového průjezdu u p.č. 251/5) nebo b) realizací 

nové komunikace v ploše VP4 -ať již ze směru ul. Nohejlova nebo Šternberská.  Křižovatku 

v ul. Šternberská lze za současných podmínek realizovat pouze jako vstřícnou k odbočce 

k benzinové stanici. 

V severní hraně této plochy vede trasa inženýrských sítí, která bude i nadále 

respektována. Samotná plocha však nemusí být v ploše definovaného veřejného prostranství, 

např. formou nájmu může být udržována sousedními RD  a sloužit jako zatravněná zahrada. 

Trasa inženýrských sítí nesmí být oplocena. 

Napojení na inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, NN a plynovod) je kapacitně možné.  
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Zásobení plynem bude řešeno etapovitě podle postupu výstavby. Stávající středotlaká síť 

je kapacitní pro zásobování celé řešené lokality.   

Splaškové vody budou řešeny individuálně pro každý dům samostatně s osazením 

domovní čerpací stanice splaškových vod. Odvod splaškových vod z řešeného území není 

možný gravitačním způsobem vzhledem k rovinatému území. Protože není znám postup 

výstavby jednotlivých RD, bude systém tlakové kanalizace navržen individuálně podle potřeby 

postupu výstavby. Napojovacím bodem splaškové kanalizace bude stávající gravitační 

kanalizace DN 250mm v jižní části ul. Nohejlova. Tlaková splašková kanalizace je navržena 

v dimenzi DN 50mm v provedení z trub kanalizačních pro tlakovou kanalizaci. Tlakový úsek 

kanalizačního potrubí bude navržen vždy pro napojení splaškových vod z cca 12 RD. 

Napojení na vodovod bude řešeno rozšířením okruhové vodovodní sítě v řešené lokalitě 

podle postupu výstavby RD. Výstavba inženýrských sítí bude řešena jednotně podle postupu 

výstavby dopravního systému. Podrobněji viz. bod. Kapacity území. 

 Dešťové vody budou řešeny na pozemku výstavby. Podrobněji viz kapitola KAPACITY 

ÚZEMÍ.  

Etapovitost se nestanovuje. 
 

D uzavřená lokalita s majetkovými výměnami 

Plocha pro výstavbu vznikla vymezením hlavních komunikačních tras. Plocha navazuje na 

stávající zástavbu v ulici Nohejlova. Výstavba je omezena regulativy, viz. tabulka č.1.  

Zástavba se vyjma regulativů blíže nespecifikuje, předpokládá se developerské využití a 

možnost výstavby solitérních domů, atriových domů i řadových domů. 

Vzhledem ke stávajícím majetkoprávním vztahům je možná nová parcelace v území pro 

výhodnější umístění rodinných domů. 

Předpokládaný počet domů je 7 (plocha území „D“ je 5200m2) 

Napojení na inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, NN a plynovod) je kapacitně možné.  

Zásobení plynem bude řešeno etapovitě podle postupu výstavby. Stávající středotlaká síť 

je kapacitní pro zásobování celé řešené lokality.   

Splaškové vody budou řešeny individuálně pro každý dům samostatně s osazením 

domovní čerpací stanice splaškových vod. Odvod splaškových vod z řešeného území není 

možný gravitačním způsobem vzhledem k rovinatému území. Protože není znám postup 

výstavby jednotlivých RD, bude páteřní systém tlakové kanalizace navržen individuálně podle 

potřeby postupu výstavby. Počítá se s napojením na nejbližší napojovací body (ul. Nohejlova- 

sever, jih), maximální počet napojených RD do 1 napojovacího bodu je 12. Podrobněji viz. 

bod. Kapacity území. 

Napojení na vodovod bude řešeno rozšířením okruhové vodovodní sítě v řešené lokalitě 

podle postupu výstavby RD. Výstavba inženýrských sítí bude řešena jednotně podle postupu 

výstavby dopravního systému. Podrobněji viz. bod. Kapacity území. 

 Dešťové vody budou řešeny na pozemku výstavby. Podrobněji viz kapitola KAPACITY 

ÚZEMÍ.  

Etapovitost se nestanovuje. 
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VP1- veřejný prostor u ulice Šternberská 

Veřejné prostranství je definováno jako veřejné (soukromé a polosoukromé součásti 

nejsou definovány). Minimální šířka je stanovena na 24m a 25m od komunikace (dle grafické 

části). Tato plocha bude sloužit jako plocha zeleně a prostor pro kompletní trasování: 

-až obousměrné komunikace,  

-veškerých inženýrských sítí,  

-liniové zeleně nové i stávající, 

-pěší komunikace, 

-vsakovacích objektů (systémem průlehů situovaných podél komunikací, vzájemně povrchově 

propojených jako ploch zasakovacích. Pro zasakování budou využity také rozšířené volné 

plochy zelených pásů).  

V dalších stupních PD je nutné dle ČSN 759010 provést hydrogeologický posudek 

v místech navrženého vsaku, upřesnit koeficient zasaku, hladinu podzemní vody a jednotlivé 

vrstvy geologie. Dle HGP v místě výstavby bude upraven systém pro likvidaci dešťových vod. 

Dále jsou povoleny: 

-parkovací místa (max. 5 míst) 

-objekty pro schování nádob odpadu (separovaného) 

-umístění mobiliáře, drobné architektury (rozcestník, informativní tabule, drobný altán apod.) 

-zeleň rozptýlené výsadby 

- a další funkce, které pouze doplní hlavní funkci veřejného prostoru 

 

VP2- veřejný prostor u ulice Šternberská v blízkosti ul. B. Martinů 

Veřejné prostranství je definováno jako veřejné (soukromé a polosoukromé součásti 

nejsou definovány). Velikost prostoru je definována katastrální hranicí parcel 240/2, 239/1 a 

269/2 v k.ú. Týneček (dle grafické části). Tento prostor bude sloužit pro kompletní trasování: 

-až obousměrné komunikace (možnost využití pro napojení do ulice Šternberské je 

podrobněji popsáno v „dopravní“ části a zobrazeno v části grafické DOPRAVA),  

-veškerých inženýrských sítí,  

-liniové zeleně nové i stávající, 

-vsakovacích objektů (systémem průlehů situovaných podél komunikací, vzájemně povrchově 

propojených jako ploch zasakovacích. Pro zasakování budou využity také rozšířené volné 

plochy zelených pásů).  

 Plocha VP2 je veřejnou plochou i zeleně, do které budou dešťové vody svedeny. 
Podél komunikace bude v ploše zeleně vybudován zasakovací průleh. Tento průleh bude 
budován postupně dle výstavby komunikace. Podrobněji pospáno v kapitole „Kapacity 
území“. 

V celém rozsahu plánované výstavby bude uspořádání inženýrských sítí respektovat 

prostorové uspořádání sítí dle ČSN 736005. 

V dalších stupních PD je nutné dle ČSN 759010 provést hydrogeologický posudek 

v místech navrženého vsaku, upřesnit koeficient zasaku, hladinu podzemní vody a jednotlivé 

vrstvy geologie. Dle HGP v místě výstavby bude upraven systém pro likvidaci dešťových vod. 

-pěší komunikace.  
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Dále jsou povoleny: 

-parkovací místa (max. 3 místa) 

-objekty pro schování nádob odpadu (separovaného) 

-umístění mobiliáře, drobné architektury (rozcestník, informativní tabule, drobný altán apod.) 

-zeleň rozptýlené výsadby 

- a další funkce, které pouze doplní hlavní funkci veřejného prostoru 

Tento veřejný prostor je navržen v místě, kde vzhledem k blízkosti ulice Šternberská není 

vhodná plocha pro výstavbu objektů bydlení, výroby a služeb. Součástí plochy je stávající pěší 

propojení z ulice B. Martinů (směr k zastávkám MHD), toto pěší propojení je podpořeno 

návrhem liniové zeleně. Stávající sjezd do zahrady p.č. 255 v k.ú. Týneček bude ponechán a 

bude součástí pěší trasy. 

Navrhovanou plochu (VP2) lze v současném dopravním režimu v území využívat pouze 

jako sjezd k vlastnímu pozemku. 

 

VP3- veřejný prostor uprostřed řešeného území 

Veřejné prostranství je definováno jako veřejné (soukromé a polosoukromé součásti 

nejsou definovány). Velikost prostoru je definována v grafické části. Tento prostor bude 

sloužit pro kompletní trasování: 

-až obousměrné komunikace 

-veškerých inženýrských sítí,  

-liniové zeleně,  

-vsakovacích objektů (systémem průlehů situovaných podél komunikací, vzájemně povrchově 

propojených jako ploch zasakovacích. Pro zasakování budou využity také rozšířené volné 

plochy zelených pásů).  

V dalších stupních PD je nutné dle ČSN 759010 provést hydrogeologický posudek 

v místech navrženého vsaku, upřesnit koeficient zasaku, hladinu podzemní vody a jednotlivé 

vrstvy geologie. Dle HGP v místě výstavby bude upraven systém pro likvidaci dešťových vod. 

-pěší komunikace.  

Dále jsou povoleny: 

-parkovací místa (max. 3 místa) 

-objekty pro schování nádob odpadu (separovaného) 

-umístění mobiliáře, drobné architektury (rozcestník, informativní tabule, drobný altán apod.) 

-zeleň rozptýlené výsadby 

- a další funkce, které pouze doplní hlavní funkci veřejného prostoru 

Tento veřejný prostor je navržen v místě křížení komunikací. Prostor navazuje na již 

stávající zástavbu a zástavbu navrhovanou. Tento veřejný prostor má rozšířit komunikační 

uzel a umožnit realizaci zejména prostorově náročnějších objektů- např. rekreační drobné 

objekty, retenční nádrž nebo výsadba zeleně rozptýlené. 
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VP4-uliční prostor 

Veřejné prostranství je definováno jako veřejné (soukromé a polosoukromé součásti 

nejsou definovány). Minimální šíře veřejného prostranství je stanovena na 12m! 

Tento prostor bude sloužit pro kompletní trasování: 

-až obousměrné komunikace 

-veškerých inženýrských sítí,  

-liniové zeleně,  

-vsakovacích objektů (systémem průlehů situovaných podél komunikací, vzájemně povrchově 

propojených jako ploch zasakovacích. Pro zasakování budou využity také rozšířené volné 

plochy zelených pásů).  

-pěší komunikace.  

Dále jsou povoleny: 

-parkovací stání- výpočet potřeby parkovacích stání dle návrhu obytné ulice- viz. část textu 

statická doprava, 

-objekty pro schování nádob odpadu (separovaného), 

-umístění mobiliáře, drobné architektury (rozcestník, informativní tabule, drobný altán 

apod.), 

-zeleň rozptýlené výsadby, 

-a další funkce, které pouze doplní hlavní funkci veřejného prostoru 

 

Tento veřejný prostor je navržen v místě mezi zástavbou. Veřejný prostor definuje 

minimální uliční čáru.  

-min. 19 m u oboustranné stavební čáry 

-min.18,5m mezi stavebními čarami mezi A1 a D 

-min. 18m mezi plochami pro výstavbu A3 aD 
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6. ETAPIZACE 

 

 Etapovitost pro řešené území není stanovena. Vzhledem k různorodosti 

majetkoprávních vztahů a nutnosti pozemkových směn v části území není možné stanovit 

předpokládaný zájem o výstavbu. Předpokládá se reálnost výstavby v jakékoliv ploše určené 

pro výstavbu, jen je výstavba omezena požadavky na realizaci všech inž. sítí. 

 Při výstavbě developerským projektem se stavba přípojek ke stavebním pozemkům 

zřejmě bude realizovat v jedné etapě pro větší část území. Při postupné zástavbě území je 

výstavba přípojek časově nekordinovatelná a docházelo by k neustálému rozkopávání 

komunikace z důvodu postupné realizaci přípojek.  

 Při postupné zástavbě v území je požadováno toto: 

 Pro celé území je stanoven 6m pruh vázaný na výstavbu komunikace a inženýrských 

sítí (kanalizace splašková, plyn, voda, NN, VO). Šířka komunikace ale nemusí být ve fázích 

postupné (ani konečné) zástavby široká 6m, ale může být omezena pouze na jednopruhovou 

komunikaci (jednosměrnou, dvousměrnou dle dané situace v dalších stupních projektové 

dokumentace)- pozn. výsledné řešení bude součástí dalšího stupně PD. Při postupné zástavbě 

požadujeme koordinaci sítí ve 2m šíři komunikace tak, aby následně zůstaly 4 m pro 

nenarušovaný asfaltový povrch. 

Pro výstavbu inženýrských sítí jsou stanoveny základní zásady, které jsou popsány 

v kapitole č.7 „ Kapacity území“.  

 



AKTUALIZACE ÚZEMNÍ STUDIE,  TÝNEČEK- BLODKOVO NÁMĚSTÍ 

 
 

13 
 

7. KAPACITY ÚZEMÍ 

Stávající majetkoprávní vztahy neumožňují trasování inženýrských sítí bez majetkových 

směn a odkupů. Výjimkou je trasa v ploše VP4 mezi VP1a VP2, VP2 aVP3, kde je částečně 

využito parcel v majetku města Olomouce a ČR. Nicméně i zde je nutné rozšíření stávajících 

parcel pro trasování nových dopravních a inženýrských sítí. 

V celém rozsahu plánované výstavby bude uspořádání inženýrských sítí respektovat 

prostorové uspořádání sítí dle ČSN 736005. 

 

Zásobování vodou: 

Stávající stav 

Pro obec Týneček je přivedena pitná a požární voda z městského vodovodu stávajícím 

řadem zásobovacím DN 150-LT k jižnímu okraji obce. Voda je předávána do obce přes 

centrální vodoměrnou šachtu, která je umístěna na okraji řešené lokality stávající výstavby 

13. RD-Nohejlova ul. 

Stávající vodovod je provozován Moravskou vodárenskou a.s. 

Do stávající lokality RD byl přiveden nový vodovodní řad DN 100mm z trub litinových. 

Vzhledem k stáří potrubí se předpokládá dobrý technický stav sítě. 

Ve stávající zástavbě, ul. Nohejlova je vodovod rozveden větevným systémem. Tlakové 

poměry v prostoru centrální VŠ se pohybují v rozmezí 0.40-0.50 MPa-vyhovující pro 

zásobování celé lokality s výškově navrženými objekty. 

 

Návrh 

Plánované rozšíření výstavby RD-územní studie navazuje se zásobováním pitnou a 

požární vodou na již vybudovaný vodovodní řad. 

Napojovací body rozšířené lokality jsou vyznačeny v situaci. Rozšíření vodovodu vytvoří 

zaokruhovanou vodovodní sít nové lokality s propoji na stávající řady ve stávající zástavbě 

v ul. Nohejlova a napojovacími body na stávající vodovod v ul. B. Martinů a v ul. Šternberské. 

Dookruhování vodovodní sítě bude provedeno z trub litinových DN 100mm. Zaokruhovaná síť 

vytvoří rovnoměrné tlakové pokrytí. Dimenze potrubí a tlakové poměry vyhoví prodlužování 

vodovodu, tzn. postupné výstavbě, k zaokruhování dojde v připojovacích uzlech. 

V případě, že kapacita nebude po zaokruhování vodovodu dostačující, je nutné 

odstranění ztrát ve vodoměrné šachtě. V případě nedostatečnosti opatření z důvodu vyššího 

rozvoje území bude nutná rekonstrukce šachty. 

Ke každému novému RD bude přivedena vodovodní přípojka DN 40mm, ukončená 

v domovní vodoměrné šachtě umístěné na pozemku RD, případně bude měření odběru vody 

umístěno v objektech RD. Průběžně podle potřeby budou vysazeny na řadech požární 

hydranty.  

Potřeba pitné vody:  Qp=150 l/d *4 os * 34 rd = 20.400 l/d  

     0.24 l/s 

Potřeba požární vody: 6.6 l/s 
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Při případném požárním odběru je nutné počítat s tím, že kapacita sítě je 6 l/s a při 

vyšším odběru již mohou nastat tlakovéproblémy. 

V případě, že kapacita vodovodu nebude po zaokruhování dostačující, je nutné 

odstranění ztrát ve vodoměrné šachtě. V případě nedostatečnosti opatření z důvodu vyššího 

rozvoje území bude nutná rekonstrukce šachty. 

 

 

Kanalizace: 

Stávající stav 

V obci Týneček je vybudovaná oddílná kanalizace. Splaškové vody jsou odváděny 

samostatnou splaškovou kanalizací na centrální městskou ČOV. Dešťové vody jsou odděleně 

dešťovou kanalizací odváděny do retenční nádrže a následně vodoteče. Kanalizace je 

provozována Moravskou vodárenskou a.s.  

Stávající splaškovákanalizace DN 250mm (stoka Ae Ae1 v ul.Nohejlova) vyhoví kapacitně 
pro odvedení veškerých splaškových vod ze stávající a doplňující řešené lokality. 

Stavebně-technický stav kanalizace, která byla budována a kolaudována jako splašková 
kanalizace je ve stáří do 5ti let, tedy vyhovující.  

Z důvodu postupné zástavby se předpokládá napojení do napojovacích bodů: v ulici 
Nohejlova (ze severní strany, z jižní strany), v ulice B. Martinů a v ulici Šterberská. Pro 
jednotlivá napojení bude při řešení postupné výstavby RD nutná dohoda se správcem 
kanalizace. 

 

Návrh 

Splašková kanalizace 

Jedná se o velmi rovinné území, kde již žádné další prodloužení splaškové kanalizace do 

řešené lokality není možné gravitačním způsobem. 

Rozšíření zástavby RD je možné pouze vybudováním tlakové kanalizace.  

Tlaková kanalizace bude napojena do koncových šachet stávající splaškové gravitační 

kanalizace přes přerušovací šachty.  

Podél nové výstavby RD bude navržena jedna, až tři větve splaškové tlakové kanalizace 

s postupným napojováním na stávající gravitační kanalizaci, které budou budovány podle 

postupu výstavby RD. Jedna větev splaškové kanalizace v dimenzi DN 50mm, bude sloužit 

vždy pro max. 12 RD. Místa gravitační kanalizace vhodná pro napojení splaškových vod jsou 

popsána v předchozích částech. Pro jednotlivá napojení bude při řešení postupné výstavby 

RD nutná dohoda se správcem kanalizace. Čerpací domovní stanice splaškových vod budou 

součástí každého jednotlivého RD. Tlakové napojení z DČS bude provedeno přímo do veřejné 

větve tlakové kanalizace.  
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Dešťová kanalizace 

Likvidace dešťových vod je řešena v souladu s platnou legislativou a koncepcí vodního 
hospodářství města Olomouce. 

Dešťové vody ze střech, zpevněných ploch a zeleně objektů RD, budou likvidovány 
převážně na pozemcích jednotlivých RD a to zasakem ve vlastních zelených plochách. Dále 
budou střešní vody a vody ze zpevněných ploch jednotlivých RD zachytávány ve vlastních 
akumulačních dešťových nádržích pro využití postřiku. Z těchto retenčních nádrží pak mohou 
být dešťové vody řízeně vypouštěny v součtovém objemu s dešťovými vodami ze zpevněných 
ploch na pozemcích RD v max. množství 0,5 l.s-1 /RD. Tomuto povolenému množství bude 
vypočtena velikost retenční nádrže jednotlivě ke každému RD, podle velikosti střechy a 
zpevněné plochy. Bezpečnostní přepad nádrže ve výše uvedeném množství bude vypouštěn 
do vsakovacích průlehů podél komunikace. 

 
Odvádění dešťových vod z komunikace a ze zpevněných ploch bude provedeno 

povrchovým odtokem.  Podél všech komunikací budou situované oboustranně plochy zeleně 
navržené jako odvodňovací a zasakovací průlehy vzájemně povrchově propojené. Tímto 
řešením dojde ke vzájemnému propojení všech navržených zasakovacích průlehů od severní 
části-všechny plochy VP4 -po jižní plochy VP1, VP2, VP3. 

Pro zlepšení vsakovacích poměrů v území, jsou navrženy v jednotlivých místech u 
komunikace plochy pro rozšíření zeleně (v rámci VP1, VP2, VP3), které budou využity plošně 
pro potřeby zasakování. Dešťové vody z průlehů budou s těmito plochami propojeny. 

Navržení všech průlehů podél komunikací od severní strany lokality po jižní stranu bude 
provedeno min. na 5-ti letý déšť /periodicita 02/. Úsek navrženého průlehu podél 
komunikace v prostoru JZ a JV bude proveden na 10-ti letý déšť /periodicita 01/- kolem 
plochy „C“. Plocha mezi VP2 a VP3 může být navržena na 5-ti letý déšť v případě výstavby 
šířky komunikace ve zmíněném území max. 4m. 

Průlehy z oblasti A1-D, A2-D budou propojeny a vyspádovany směrem k ulici Nohejlova 
(do severní části) ke stávající koncové šachtě dešťové kanalizace. Na koncovou šachtu 
dešťové kanalizace bude provedeno gravitačně bezpečnostní propojení. 

Návrh odvádění dešťové vody z území bude upřesněn dalšími stupni PD, kde již budou 
navrženy podélné sklony komunikací, případně budou sklony komunikací přizpůsobeny 
požadavkům odvodnění.  

 
Výpočet průlehu dle ČSN 759010 a ČSN 759011 

 

Plochy A3,D+B2+VP1+C 

A=1894 m2 

Ψ = 1,0 
Ared= A.ψ = 1894 m2 
Kv = 1.10-6 m.s-1 
P= 0,1 rok-1 
 

Stanovení retenčního objemu průlehu pro stanici Kláštěrní Hradisko 
Retenční objem Vp = 106,2 m3 
Avsak = 1120 m2 
Qvsak = 0,56 l.s-1 

 

Retenční objem průlehuVp=106,2 m3 
Délka průlehu lp=345m 
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Šířka průlehubp = 3m 
Hloubka průlehuhp = 0,1m < 0,3m 
Vsakovací plocha Avsak = 1035 m2< 1120 m2 
Doba prázdnění průlehuTp = 9,3 hod  
 

Plochy A1,D a A2,D 

A=1199 m2 

Ψ = 1,0 
Ared= A.ψ = 1199 m2 
Kv = 1.10-6 m.s-1 
P= 0,2 rok-1 

qc = 9 l.(s.ha)-1 
Qc= Qo = A. qc= 1,07 l.s-1 

Stanovení retenčního objemu průlehu pro stanici Kláštěrní Hradisko 
Retenční objem Vp = 48,1 m3 
Avsak = 603 m2 
Qvsak = 0,3 l.s-1 

 

Retenční objem průlehuVp=48,1 m3 
Délka průlehulp=200m 
Šířka průlehubp = 3m 
Hloubka průlehuhp = 0,08m < 0,3m 
Vsakovací plocha Avsak = 600 m2< 603 m2 
Doba prázdnění průlehuTp = 7,5 hod  
 
Plochy VP2 

A=179 m2 

Ψ = 1,0 
Ared= A.ψ = 179 m2 
Kv = 1.10-6 m.s-1 
P= 0,1 rok-1 
 

Stanovení retenčního objemu průlehu pro stanici Kláštěrní Hradisko 
Retenční objem Vp = 9,82 m3 
Avsak = 77 m2 – potřebná plocha k zasaku 
Qvsak = 0,04 l.s-1 

 
Plochy VP3 

A=188 m2 

Ψ = 1,0 
Ared= A.ψ = 188 m2 
Kv = 1.10-6 m.s-1 
P= 0,1 rok-1 
 

Stanovení retenčního objemu průlehu pro stanici Kláštěrní Hradisko 
Retenční objem Vp = 10,2 m3 
Avsak = 82 m2 – potřebná plocha k zasaku 
Qvsak = 0,04 l.s-1 
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Potřebná šířka zelené plochy navržené podél komunikace, která má sloužit jako 

vsakovací průleh musí být realizován v šířce min. 3,0m. Vsakovací průleh je vhodné doplnit o 

zasakovací plochu- pás zeleně (min. 1m), který může být součástí ploch pro výsadbu 

vzrostlých stromů. Minimální požadovaná šířka zelené plochy je 4m (4m celkem po obou 

stranách komunikace), v území je navržena šířka zelené plochy větší- tzn. 6m. 

Podél všech komunikací jsou navrženy zelené plochy pro umístění vsakovacích průlehů 

(š. 3m). Celková navržená šíře zelené plochy podél komunikace je 6m z uličního profilu (2+4 

nebo 3+3m). Výsadba stromů může být součásti vsakovacích průlehů a zasakovacích ploch. 

Podrobnější řešení zajistí další stupeň PD. 

Předběžný HGP navazuje na lokalitu 1. et. RD (stávající ulice Nohejlova)-koeficient 

zasaku byl uvažován v hodnotě n . 10ˉ5 – n . 10ˉ7. Tyto hodnoty musí být rozšířením zástavby 

v rámci 2.et. upřesněny. GEOLOGICKÝ POSUDEK Z VÝSTAVBY UL. NOHEJLOVA JE V PŘÍLOZE. 

V dalších stupních PD je nutné dle ČSN 759010 provést hydrogeologický posudek 

v místech navrženého vsaku, upřesnit koeficient zasaku, hladinu podzemní vody a jednotlivé 

vrstvy geologie. Dle HGP v místě výstavby bude upraven systém pro likvidaci dešťových vod. 

Při postupné výstavbě budou jednotlivé vsakovací průlehy propojované postupně, 

výsledným stavem je propojení celého území. 

 

Zásobování plynem:  

Stávající stav 

Do obce Týneček je přiveden středotlaký plynovod dn 110mm, který je veden ve směru 

od města a navrženou příjezdnou komunikací do obce k ul. Chaloupky. Plynovod je 

provozován pod středním tlakem do 100 kPa. 

Z tohoto plynovodu je přiveden do lokality zemní plyn novou středotlakou plynovodní 

větví dn 63mm. Rozvod ve stávající lokalitě 1.et. RD, ul. Nohejlova je řešen větevným 

systémem. 

Plynovod je provozován RWE pracovištěm Olomouc. 

 

Návrh 

Napojení lokality 2.et. na zemní plyn bude řešeno prodloužením sídlištního plynovodu 

s napojením na koncové body stávajícího plynovodu 1.etapy, ul. Nohejlova. 

Prodloužením středotlakého rozvodu v lokalitě 2.etapy RD dojde k zaokruhování sítě. 

Z tohoto páteřního řadu bude provedeno napojení jednotlivých RD pomocí 

plynopřípojekdn 32mm. Ukončení domovních přípojek v připravených vyzděných 

plynoskříních umístěných v oplocení s osazením HUP+M+R. Za plynoskříní navazuje domovní 

rozvod plynu. 

Pro plynovod bude použit materiál PE 100-SDR 11-dn 32-63mm. 

Předpokládaná potřeba zemního plynu- potřeba topení  a vaření: 

Qh = 34 RD * 2.8 m3/h = 95.20 m3/h 
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Zásobování NN: 

V prostoru stavby se nachází  nadzemní vedení VN, podzemní vedení- kabel VN, el. 

stanice VN/NN. Lokality A-D pro výstavbu rodinných domů jsou z hlediska elektrické energie 

napojitelné. Novou výstavbu kabelového vedení NN pro potřeby nových odběrných míst 

zajistí provozovatel sítě po přesných specifikacích  požadovaných příkonů a podání žádosti o 

připojení v rámci dalšího stupně projektové dokumentace. 
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8. KONCEPCE DOPRAVY VČETNĚ BILANCE STATICKÉ DOPRAVY 

Dopravní režim 

Navržené komunikace jsou řešeny jako zklidněné místní komunikace, funkční skupina D, 

řešení jako „obytná zóna“. Vjezd do zóny je řešen pomocí dlouhého prahu, pěší i motorová 

doprava probíhají v jednom dopravním prostoru s přiměřenou preferencí pěších.  

Obecně lze očekávat dvoupruhová obousměrná řešení s lokálním zúžením jako 

zklidňujícím prvkem. 

Páteřní trasa napojení na západním okraji území bude řešena jako místní obslužná 

dvoupruhová komunikace s doprovodným chodníkem. 

Hlukové poměry  

Ulice Šternberská je dnes silně zatížena silniční dopravou. Jedná se o průjezdní úsek 

silnice I. třídy -s intenzitou na sčítacím úseku 7-1085 14590 vozidel/24hod v roce 2010. 

Tato komunikace generuje značnou hlukovou zátěž, která neumožňuje v přilehlém pásu 

realizovat obytné budovy s venkovním chráněným prostorem. Zástavba v pásu podél I/46 

tedy může být realizována v současné dopravní situaci, avšak s omezením (nebytové využití, 

bariérové domy), případně je možné vyčkat do doby realizace I/46 v obchvatu Týnečka a 

potom uvažovat funkci bydlení i zde. 

V každém případě bude nutno před rozhodnutím o umístění stavby zpracovat hlukovou 

studii konkrétní zástavby se zhodnocením aktuální dopravní situace. 

Statická doprava 

Podle ČSN 736110 je nutno uvažovat v lokalitě s hostečným počtem parkovacích a 

odstavných ploch. Výpočet potřeb dle ČSN 736110 vychází z počtu obyvatel, počtu RD a 

stupně automobilizace. Pro předpokládaný stupeň automobilizace 1:2,5 je pro každý RD 

nutno uvažovat 2 odstavná stání, pro 20 obyvatel 1 parkovací místo. Lze dovodit, že 

odstavování vozidel musí být zajištěno na pozemcích stavebníka, parkování potom ve 

veřejném prostoru obytné ulice. Potřeba parkovacích stání je při základních koeficientech 

20*3,5/20 = 4 stání. Tento počet musí být v konkrétním návrhu obytné ulice lokalizován. 

Bezbariérové užívání stavby 

Návrh dopravní infrastruktury respektuje ustanovení vyhlášky č.398/2009 Sb., která 

stanovuje obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace.  

Navržené komunikace jsou řešeny jako místní zklidněné komunikace, funkční skupina D, 

podskupina D1 – obytné zóny. Tyto komunikace jsou především charakterizovány smíšeným 

provozem s povinností řidiče respektovat chodce a další osoby v dopravním 

prostoru.Komunikace, sloužící k pěšímu provozu jsou navrženy v šíři minimálně 3,5m. 

Podélný profil větví vychází z konfigurace terénu a bude činit maximálně 4%. Povrch dlážděný 
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nebo asfaltový s dostatečnou drsností.Na začátku a konci obytné zóny bude zřízen signální 

pás (dle TP 103) v šíři 1,0m. Přirozenými vodícími liniemi obytné zóny jsou zvýšené 

chodníkové obrubníky.V navrženém území budou řešena parkovací stání v souvislosti 

s přípravou jednotlivých RD. Pro pokrytí potřeby parkovacích stání návštěv bude nutno 

realizovat cca 4 stání, z toho minimálně 1 s rozměry pro potřebu osob se sníženou schopností 

pohybu. 
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9. KONCEPCE ZELENĚ 

Koncepce zeleně vychází z vlastního urbanistického rozčlenění území. Území je protknuto 

hlavními dopravními osami, na které bude vázána liniové zeleň (v plochách VP4). Jsou navržena 

veřejná prostranství (VP1-3), kde se v maximální míře prosazuje zatravnění a nová zeleň rozptýlená i 

liniová. Prostupnost území je zajištěna samotným návrhem komunikačních tras. 

Samotné území je funkčně využitelné pouze pro bydlení –BV. Výstavba je omezena regulativy- 

IPP, maxim. výškou, minimální plochou zeleně apod. Tyto regulativy mají zamezit přetížení území 

zástavbou. 

Návrh zeleně rozděluje území do ploch soukromé zeleně na pozemcích pro výstavbu RD (na 

plochách A-D) a ploch veřejné zeleně v rámci veřejných prostranství VP1-4. 

Na ploše VP1 je definována: 

-stávající trasa liniové zeleně- stávající topolová alej, (při kácení topolové aleje musí být 
výsadba nahrazena) 

-návrhová zeleň – rozptýlená výsadba- doplnění stávající aleje výškově i skladebně různorodou 
výsadbou. Charakter (např. druhovost a hustota) výsadby bude řešen v závislosti na výsledném 
návrhu dopravního uspořádání v dalším stupni PD. 

 

Na ploše VP2 je definována: 

-nová trasa liniové zeleně- nová alej vzrostlých stromů podél pěší komunikace (charakter 

výsadby musí navazovat na výsadbu v ploše VP4 mezi „A3+D“.) 

 
Na ploše VP3 není poloha a podoba zeleně závazně definována. 

 

Na plochách VP4 je poloha trasy liniové zeleně závazně definována- tzn. vlevo/vpravo 

komunikace ( viz. grafická část). 

Trasa veřejné zeleně v rámci veřejného prostranství (tedy na VP4) je definována tak, že v rámci 

profilu minimální šířky veřejného prostranství (12m) bude umožněna výsadba liniové zeleně s 

realizací travnatých ploch.  

Samostatně je definován požadavek na odvodňovací a vsakovací průlehy pro odvod dešťových 

vod ze zpevněných ploch.  Šířka pruhu (z 12m šířky uličního profilu) pro výsadbu stromů bude min. 

3m.Šířka zelené plochy pro umístění odvodňovacích a vsakovacích průlehů je 6m z šířky uličního 

profilu (tzn. 2+4m nebo 3+3m). 

 

Inženýrské sítě nesmí být vedeny tak, aby znemožnily výsadbu trasy liniové zeleně. Poloha 

inženýrských sítí bude definována až v rámci dalšího stupně PD a předpokládá se umístění všech sítí 

v rámci koridoru 6m šířky komunikace.  

Na plochách soukromé zeleně- tedy na pozemcích rodinných domů, je definován regulativ min 

65% nezastavěné plochy, tzn. plochy zatravněné (bez chodníků, teras apod.). Výsadba na soukromých 

pozemcích není regulována. Nejsou regulativně definovány zelené pásy (keřové živé ploty) jako 

součást oplocení, přesto se jejich realizace doporučuje. 
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Pojmy: 
- liniová zeleň- stávající:  stávající topolová alej 

- liniová zeleň- navrhovaná: nová alej stromů bez druhové specifikace, v pravidelném rastru,  

Volba měřítka: 

-u ulice Šternberské, výška výsadby od 3-15m 

-ve VP4 (koridor ulice)- min. 1 strom á20m délky ulice, výška výsadby 3-10m  

- nová zeleň -rozptýlená výsadba: doplňuje dominantní prvek-např. alej, tvoří optickou bariéru- 

např. hustější výsadba keřového patra, malých stromů 

 

- keřové živé ploty :  hustá výsadba keřů, které vytvoří oplocení- do 2m výšky 
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10. PŘÍLOHY A DOKLADOVÁ ČÁST- viz. paré č.1 

A) PŘÍLOHY 

Majetkoprávní vztahy, k  04/2014 

B) DOKLADOVÁ ČÁST 

Vyjádření ČEZ distribuce ze dne 10.4.2014 

Plynovod- 30.4.2014, RWE 

kanalizace dešťová a splašková, vodovod- 2.5.2014, MOVO 
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4) ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  1:1000 
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popis

stavební čára, maximální plocha 

pro výstavbu

minimální podíl 

zeleně na parcele šíře parcely / VP

maximální 

výška 

zástavby

počet 

nadzem. 

podlaží IPP ostatní stav navrh

VP 1

24 a 25m od komunikace 

I.tr. BV 1008, x 19/028Z

VP 2 vymezeno graficky BV 1008 19/028Z

VP 3 vymezeno graficky BV 1008, BV 1001 19/028Z

VP 4

plocha veřejného prostranství 

jejíž hlavní funkcí je tvorba 

uličního profilu

minimální šíře 12m, stanovuje se 

ponechání prostoru v rámci VP 

pro možnou šíři komunikace až 

6m 12m BV 1008, BV 1001 19/028Z

A1 18/20 BV 1008 19/001S

A2 18/20 BV 1008 19/001S

A3 18/20 BV 1008 19/001S

B1 18/20 BV 1008 19/001S

B2 18/20 BV 1008 19/001S

C

výstavba RD- developerská 

výstavba 20 hluková zátěž BV 1001 19/029Z

D

výstavba RD- developerská 

výstavba 20 BV 1001 19/027 Z

plochy UP

plocha veřejného prostranství

plocha určená pro výstavbu 

rodinných domů v zadních 

částech zahrad, předpokládá se 

využití stávající parcelace

stanovuje se pouze ponechání 

prostoru pro možnou šíři 

komunikace až 6m

nestanovuje se

REGULACE PLOCH, tabulka č.1

plocha k 

bydlení

veřejný 

prostor

Pozn. 

-max. výška zástavby 2.NP (7/10- max. výška římsy a hřebene střechy nebo ustupující podlaží pod úhlem 45 )

-65% zeleně tvoří pouze zeleň- tzn. takové plochy, které jsou nezastavěné, nezadlážděné; do 65% se nezapočítavají chodníky, terasy apod.

výstavba RD podél ulice 

Šternebrská

bariérové domy, 

hluková zátěž

vymezeno graficky 65% 7/10 2 0,15

regulativy



k.ú. druh číslo majitel druh výměra popis

tynecek 2 /1

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 

77900 Olomouc komunikace 4426

chválkovice 163/1

Dosoudil Jaroslav, Polívkova 1030/23, Nová Ulice, 

77900 Olomouc orná půda 2044

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

chválkovice 163/3

Římská Zdeňka, Blodkovo náměstí 123/7, Týneček, 

77900 Olomouc orná půda 1134

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

Šuba Ladislav, Spáčilova 636/50, Černovice, 61800 

Brno

chválkovice 163/4

Kočiřík Zdeněk, U cihelny 146/19, Droždín, 77900 

Olomouc orná půda 1836

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

Turek Dalibor, 4 Johnson St. 5039, Edwardstoun, 

Adelaide, Austrálie

chválkovice 163/5

Hladký Emil PhDr., Rokycanova 725/77, Židenice, 

61500 Brno orná půda 922

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

chválkovice 163/13

Tichý Miroslav, Chválkovická 460/188, Chválkovice, 

77900 Olomouc orná půda 1153

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

chválkovice 163/14

Šuba Ladislav, Spáčilova 636/50, Černovice, 61800 

Brno orná půda 1759

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

Winkler Oldřich, Na partkách 28/1, Černovír, 77900 

Olomouc

chválkovice 163/15

Tichý Miroslav, Chválkovická 460/188, Chválkovice, 

77900 Olomouc orná půda 4790

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

chválkovice 163/16

Král Roman, Blodkovo náměstí 39/21, Týneček, 

77900 Olomouc orná půda 1933

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

chválkovice 163/17

Ambrož Karel, Blodkovo náměstí 25/11, Týneček, 

77900 Olomouc orná půda 915

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

Doležalová Naděžda, Žilinská 1127/32, Nová Ulice, 

77900 Olomouc

chválkovice 163/18

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 

77900 Olomouc orná půda 10625

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

chválkovice 163/20

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 

77900 Olomouc orná půda 49

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

tynecek 239/1

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 

77900 Olomouc orná půda 330

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

tynecek 239/2

Pospíšil Ladislav, Bohuslava Martinů 47/32, 

Týneček, 77900 Olomouc orná půda 137

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

tynecek 240/1

Štýbnar Zbyněk Mgr., Šternberská 148/13, Týneček, 

77900 Olomouc orná půda 406

tynecek 240/2

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 

77900 Olomouc orná půda 62

tynecek st. 241

SJM Štýbnar Zbyněk Mgr. a Štýbnarová Leona Mgr., 

Šternberská 148/13, Týneček, 77900 Olomouc zastavěná plocha 110

tynecek 242/3

SJM Štýbnar Zbyněk Mgr. a Štýbnarová Leona Mgr., 

Šternberská 148/13, Týneček, 77900 Olomouc zahrada 452

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

tynecek 242/4

SJM Štýbnar Martin Mgr. a Štýbnarová Dagmar, 

Šternberská 147/11, Týneček, 77900 Olomouc zahrada 565

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

tynecek st. 242/6

SJM Štýbnar Martin Mgr. a Štýbnarová Dagmar, 

Šternberská 147/11, Týneček, 77900 Olomouc zastavěná plocha 104
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tynecek 243

Sklenovský Michal, Šternberská 134/7, Týneček, 

77900 Olomouc zahrada 1768

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

tynecek 244

Sklenovský Michal, Šternberská 134/7, Týneček, 

77900 Olomouc zahrada 143

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

tynecek st. 245

Sklenovský Michal, Šternberská 134/7, Týneček, 

77900 Olomouc zastavěná plocha 367

tynecek 246

Sklenovský Michal, Šternberská 134/7, Týneček, 

77900 Olomouc zahrada 507

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

tynecek 247/1

Hartman Robert, Dr. Milady Horákové 1079/21, 

77900 Olomouc komunikace 270
Hartmanová Zuzana, Olomoucká 370, 78375 Dub 

Nad Moravou

tynecek 247/2

Hartman Robert, Dr. Milady Horákové 1079/21, 

77900 Olomouc zahrada 811
Hartmanová Zuzana, Olomoucká 370, 78375 Dub 

Nad Moravou

tynecek 248

Hartman Robert, Dr. Milady Horákové 1079/21, 

77900 Olomouc orná půda 615
Hartmanová Zuzana, Olomoucká 370, 78375 Dub 

Nad Moravou

tynecek 249/1

Sklenovský Mojmír Ing., Na Letné 479/49, Lazce, 

77900 Olomouc zahrada 448

tynecek 249/2

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 

77900 Olomouc zahrada 97

tynecek 250/1

Česká republika,Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 

Nové Město, 12800 Praha 2 komunikace 411

tynecek 250/2

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 

77900 Olomouc komunikace 218

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

tynecek 250/3

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 

77900 Olomouc komunikace 220

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

tynecek 250/4

Pospíšil Ladislav, Bohuslava Martinů 47/32, 

Týneček, 77900 Olomouc komunikace 12

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

tynecek 251/2

Římská Zdeňka, Blodkovo náměstí 123/7, Týneček, 

77900 Olomouc orná půda 2169

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

Šuba Ladislav, Spáčilova 636/50, Černovice, 61800 

Brno

tynecek 251/5

SPZ Reality s.r.o., Příčná 129/3, Hodolany, 77900 

Olomouc orná půda 204

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

tynecek 251/7

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 

77900 Olomouc orná půda 213

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

tynecek 251/8

SPZ Reality s.r.o., Příčná 129/3, Hodolany, 77900 

Olomouc orná půda 857

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

tynecek 251/9

SPZ Reality s.r.o., Příčná 129/3, Hodolany, 77900 

Olomouc orná půda 136

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

tynecek 251/10

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 

77900 Olomouc orná půda 155

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

tynecek 251/11

Rozbořilová Marcela Ing., Nohejlova 159/1, 

Týneček, 77900 Olomouc orná půda 420

tynecek 251/12 Rozbořil Jakub Bc., č.p. 206, 78342 Slatinky orná půda 542

tynecek 251/13

SJM Štýbnar Vojtěch a Štýbnarová Eva, Nohejlova 

157/7, Týneček, 77900 Olomouc orná půda 454
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tynecek 251/14

SPZ Reality s.r.o., Příčná 129/3, Hodolany, 77900 

Olomouc orná půda 422

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

tynecek 251/15

SJM Rozbořil Jaroslav Ing. a Rozbořilová Marcela 

Ing., orná půda 96

tynecek 251/17

SJM Rozbořil Jaroslav Ing. a Rozbořilová Marcela 

Ing., orná půda 365

tynecek 251/18

Juklová Renáta MUDr., Nohejlova 158/3, Týneček, 

77900 Olomouc orná půda 180
Pálenský Radek Ing., Nohejlova 158/3, Týneček, 

77900 Olomouc

tynecek 251/19

Juklová Renáta MUDr., Nohejlova 158/3, Týneček, 

77900 Olomouc orná půda 251
Pálenský Radek Ing., Nohejlova 158/3, Týneček, 

77900 Olomouc

tynecek 251/20

SJM Matela Tomáš Ing. a Matelová Šárka MUDr., 

Nohejlova 160/5, Týneček, 77900 Olomouc orná půda 174

tynecek 251/21

SJM Matela Tomáš Ing. a Matelová Šárka MUDr., 

Nohejlova 160/5, Týneček, 77900 Olomouc orná půda 261

tynecek 251/22

SPZ Reality s.r.o., Příčná 129/3, Hodolany, 77900 

Olomouc orná půda 419

tynecek st. 251/23

Bezděková Monika Mgr., K Vápeníkám 2051/28, 

78901 Zábřeh zastavěná plocha 115

tynecek 251/24

Bezděková Monika Mgr., K Vápeníkám 2051/28, 

78901 Zábřeh orná půda 405

tynecek 251/32

Kantořík Petr Ing., Sušice 112, 57101 Moravská 

Třebová orná půda 72

Moravčíková Adéla, Poříční 1008, 47001 Česká Lípa

tynecek 251/33

Kantořík Petr Ing., Sušice 112, 57101 Moravská 

Třebová orná půda 361

Moravčíková Adéla, Poříční 1008, 47001 Česká Lípa

tynecek st. 251/34

SPZ Reality s.r.o., Příčná 129/3, Hodolany, 77900 

Olomouc zastavěná plocha 110

tynecek st. 251/36

SJM Kalita Ondřej MUDr. a Kalitová Markéta Mgr., 

Nohejlova 156/4, Týneček, 77900 Olomouc zastavěná plocha 131

tynecek st. 251/37

Juklová Renáta MUDr., Nohejlova 158/3, Týneček, 

77900 Olomouc zastavěná plocha 132
Pálenský Radek Ing., Nohejlova 158/3, Týneček, 

77900 Olomouc

tynecek st. 251/38

SJM Matela Tomáš Ing. a Matelová Šárka MUDr., 

Nohejlova 160/5, Týneček, 77900 Olomouc zastavěná plocha 131

tynecek st. 251/39

SJM Rozbořil Jaroslav Ing. a Rozbořilová Marcela 

Ing., zastavěná plocha 105

tynecek st. 251/40

Fabiánová Alena, Šternberská 142/2, Týneček, 

77900 Olomouc zastavěná plocha 106
Hoferek Libor, Karafiátová 24/24, Neředín, 77900 

Olomouc

tynecek st. 251/41

SJM Štýbnar Vojtěch a Štýbnarová Eva, Nohejlova 

157/7, Týneček, 77900 Olomouc zastavěná plocha 136

tynecek st. 251/42

SPZ Reality s.r.o., Příčná 129/3, Hodolany, 77900 

Olomouc zastavěná plocha 129

tynecek st. 251/44

Kantořík Petr Ing., Sušice 112, 57101 Moravská 

Třebová zastavěná plocha 130

Moravčíková Adéla, Poříční 1008, 47001 Česká Lípa

tynecek st. 251/45

Rozbořilová Marcela Ing., Nohejlova 159/1, 

Týneček, 77900 Olomouc zastavěná plocha 130

tynecek 254

SJM Ptáček Zdeněk a Ptáčková Hana, Provaznická 

907/74, Hrabůvka, 70030 Ostrava orná půda 805
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tynecek 255

Ptáčková Hana, Werichova 649/7, Nové Sady, 

77900 Olomouc zahrada 698

tynecek 268

Koberová Karla, B. Martinů 67/9, Týneček, 77900 

Olomouc zahrada 397

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

Sanetrníková Jana, B. Martinů 67/9, Týneček, 

77900 Olomouc

tynecek 270

SJM Buček Jiří a Bučková Jitka,B. Martinů 66/11, 

Týneček, 77300 Olomouc zahrada 542

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

tynecek 272

Hylmar Jiří, Bohuslava Martinů 64/13, Týneček, 

77900 Olomouc zahrada 829

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

Hylmar Petr, Bohuslava Martinů 64/13, Týneček, 

77900 Olomouc

tynecek 282

SJM Hlobil Pavel a Hlobilová Renata, Blodkovo 

náměstí 40/2, Týneček, 77900 Olomouc zahrada 439

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

tynecek 284

SJM Hauser Miloš a Hauserová Jarmila, Blodkovo 

náměstí 38/3, Týneček, 77900 Olomouc zahrada 471

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

tynecek 286

SJM Novák Petr a Nováková Světlana, Blodkovo 

náměstí 36/5, Týneček, 77900 Olomouc zahrada 374

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

tynecek 289

SJM Novák Petr a Nováková Světlana, Blodkovo 

náměstí 36/5, Týneček, 77900 Olomouc zahrada 836

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

tynecek 293/1

Římská Zdeňka, Blodkovo náměstí 123/7, Týneček, 

77900 Olomouc orná půda 591

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

tynecek 293/2

Římský Miloslav, Blodkovo náměstí 31/8, Týneček, 

77900 Olomouc orná půda 20

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

tynecek 294/4

Římský Miloslav, Blodkovo náměstí 31/8, Týneček, 

77900 Olomouc ost. Komunikace 137

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

tynecek 294/5

Ambrož Karel, Blodkovo náměstí 25/11, Týneček, 

77900 Olomouc ost. Komunikace 112

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

Doležalová Naděžda, Žilinská 1127/32, Nová Ulice, 

77900 Olomouc

tynecek 294/6

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 

77900 Olomouc ost. Komunikace 290

tynecek 296

Šuba Zdeněk, Blodkovo náměstí 28/9, Týneček, 

77900 Olomouc zahrada 1220

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

tynecek 298

SJM Štěpánek František a Štěpánková Jaroslava, 

Blodkovo náměstí 26/10, Týneček, 77900 Olomouc zahrada 531

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

tynecek 300

Ambrož Karel, Blodkovo náměstí 25/11, Týneček, 

77900 Olomouc zahrada 1044

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

tynecek 302/3

Fiala Miroslav, Blodkovo náměstí 23/12, Týneček, 

77900 Olomouc zahrada 482

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

tynecek st. 302/4

Fiala Miroslav, Blodkovo náměstí 23/12, Týneček, 

77900 Olomouc zastavěná plocha 64

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

tynecek st. 302/5

Fiala Miroslav, Blodkovo náměstí 23/12, Týneček, 

77900 Olomouc zastavěná plocha 32

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

tynecek 304

Zdařil Jaroslav, Blodkovo náměstí 139/13a, 

Týneček, 77900 Olomouc zahrada 423

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

tynecek 306

Zdařil František, Blodkovo náměstí 22/13, Týneček, 

77900 Olomouc zahrada 1718

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

tynecek 307/1

Římská Zdeňka, Blodkovo náměstí 123/7, Týneček, 

77900 Olomouc orná půda 121
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tynecek 307/2

Římský Miloslav, Blodkovo náměstí 31/8, Týneček, 

77900 Olomouc orná půda 85

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

chválkovice st. 1217

Tichý Miroslav, Chválkovická 460/188, Chválkovice, 

77900 Olomouc zastavěná plocha 456

chválkovice 1428/1

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 

77900 Olomouc komunikace 1974

chválkovice 1591/46

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 

77900 Olomouc komunikace 156

chválkovice 1591/47

Tichý Miroslav, Chválkovická 460/188, Chválkovice, 

77900 Olomouc orná půda 795

chválkovice 1616

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 

77900 Olomouc orná půda 2113

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně

chválkovice 1623/1

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 

77900 Olomouc ostatní plocha 676

ochranné pásmo vodního 

zdroje 2.stupně
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Statutární město Olomouc
Odbor kocepce a rozvoje      Hynaisova 34/10,  Olomouc

TÝNEČEK- BLODKOVO NÁMĚSTÍ

investor:
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architektonické studio
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A K T U A L I Z A C E  Ú Z E M N Í  S T U D I E ŠIRŠÍ VZTAHY
01

04/2014

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ- TÝNEČEK

STÁVAJÍCÍ ODBOČENÍ K BENZ. STANICI

lokalita k zástavbě

SITUACE 1:5000

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ- TÝNEČEK



D 02 URBANISTICKÁ KONCEPCE    1:1000

Statutární město Olomouc
Odbor kocepce a rozvoje      Hynaisova 34/10,  Olomouc

TÝNEČEK- BLODKOVO NÁMĚSTÍ

investor:
k.ú.:datum:

architektonické studio

Týneček, Chvalkovice
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A K T U A L I Z A C E  Ú Z E M N Í  S T U D I E URBANISTICKÁ
KONCEPCE
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04/2014
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13,26
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minimální rozsah a šířka veřejného prostranství v uličním koridoru-  v nezastavěném území

maximální rozsah ploch pro zástavbu RD- čárová definice

maximální rozsah ploch pro zástavbu RD- plošná definice

v rozmezí mezi hranicí plochy minimální šířky veřejného prostranství a stavební čarou bude
situována uliční čára v závislosti na charakteru zástavby a uspořádání staveb rodinných domů

návrh- trasa stromořadí kolem páteřní komunikace, nová alej- v šířce 4m společně s průlehem,
v šíři 3m samostatně bez průlehu

stavební čáry

katastrální mapa

objekty v katastrální mapě

hranice řešeného území

stav- zeleň kolem páteřní komunikace v již existující zástavbě

minimální rozsah a šířka veřejného prostranství v uličním koridoru-  v zastavěném území
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É 
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M
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minimální rozsah a šířka veřejného prostranství v uličním koridoru-  v nezastavěném území

návrh-vzrostlá zeleň -rozptýlená výsadba

stav- stávající topolová alej (bez geodet. zaměření polohy)

popis

stavební čára, maximální plocha 

pro výstavbu

minimální podíl 

zeleně na parcele šíře parcely / VP

maximální 

výška 

zástavby

počet 

nadzem. 

podlaží IPP ostatní stav navrh

VP 1

24 a 25m od komunikace 

I.tr. BV 1008, x 19/028Z

VP 2 vymezeno graficky BV 1008 19/028Z

VP 3 vymezeno graficky BV 1008, BV 1001 19/028Z

VP 4

plocha veřejného prostranství 

jejíž hlavní funkcí je tvorba 

uličního profilu

minimální šíře 12m, stanovuje se 

ponechání prostoru v rámci VP 

pro možnou šíři komunikace až 

6m 12m BV 1008, BV 1001 19/028Z

A1 18/20 BV 1008 19/001S

A2 18/20 BV 1008 19/001S

A3 18/20 BV 1008 19/001S

B1 18/20 BV 1008 19/001S

B2 18/20 BV 1008 19/001S

C

výstavba RD- developerská 

výstavba 20 hluková zátěž BV 1001 19/029Z

D

výstavba RD- developerská 

výstavba 20 BV 1001 19/027 Z

REGULACE PLOCH, tabulka č.1

plocha k 

bydlení

veřejný 

prostor

Pozn. 

-max. výška zástavby 2.NP (7/10- max. výška římsy a hřebene střechy nebo ustupující podlaží pod úhlem 45 )

-65% zeleně tvoří pouze zeleň- tzn. takové plochy, které jsou nezastavěné, nezadlážděné; do 65% se nezapočítavají chodníky, terasy apod.

výstavba RD podél ulice 

Šternebrská

bariérové domy, 

hluková zátěž

vymezeno graficky 65% 7/10 2 0,15

regulativy plochy UP

plocha veřejného prostranství

plocha určená pro výstavbu 

rodinných domů v zadních 

částech zahrad, předpokládá se 

využití stávající parcelace

stanovuje se pouze ponechání 

prostoru pro možnou šíři 

komunikace až 6m

nestanovuje se

A1
A2

A3
B1

B2

C

D

VP1

VP2

VP3

VP4

VP4

VP4

VP1- veřejný prostor u ulice Šternberská
Veřejné prostranství je definováno jako veřejné (soukromé a polosoukromé součás� nejsou definovány). Minimální šířka je stanovena na 24m a

25m od komunikace (dle grafické čás� ). Tato plocha bude sloužit jako plocha zeleně a prostor pro kompletní trasování:
-až obousměrné komunikace,
-veškerých inženýrských sí� ,
-liniové zeleně nové i stávající,
-pěší komunikace,
-vsakovacích objektů (systémem průlehů situovaných podél komunikací, vzájemně povrchově propojených jako ploch zasakovacích. Pro zasakování
budou využity také rozšířené volné plochy zelených pásů).

Dále jsou povoleny:
-parkovací místa (max. 5 míst)
-objekty pro schování nádob odpadu (separovaného)
-umístění mobiliáře, drobné architektury (rozcestník, informa�vní tabule, drobný altán apod.)
-zeleň rozptýlené výsadby
- a další funkce, které pouze doplní hlavní funkci veřejného prostoru

VP2- veřejný prostor u ulice Šternberská v blízkos� ul. B. M a r � n ů
Veřejné prostranství je definováno jako veřejné (soukromé a polosoukromé součás� nejsou definovány). Velikost prostoru je definována

katastrální hranicí parcel 240/2, 239/1 a 269/2 v k.ú. Týneček (dle grafické čás� ). Tento prostor bude sloužit pro kompletní trasování:
-až obousměrné komunikace (možnost využi� pro napojení do ulice Šternberské je podrobněji popsáno v „dopravní“ čás� a zobrazeno v čás� grafické
DOPRAVA),
-veškerých inženýrských sí� ,
-liniové zeleně nové i stávající,
-pěší komunikace,
-vsakovacích objektů (systémem průlehů situovaných podél komunikací, vzájemně povrchově propojených jako ploch zasakovacích. Pro zasakování
budou využity také rozšířené volné plochy zelených pásů).

Plocha VP2 je veřejnou plochou i zeleně, do které budou dešťové vody svedeny. Podél komunikace bude v ploše zeleně vybudován
zasakovací průleh. Tento průleh bude budován postupně dle výstavby komunikace. Podrobněji pospáno v kapitole „Kapacity území“.

V celém rozsahu plánované výstavby bude uspořádání inženýrských sí� respektovat prostorové uspořádání sí� dle ČSN 736005.
Dále jsou povoleny:

-parkovací místa (max. 3 místa)
-objekty pro schování nádob odpadu (separovaného)
-umístění mobiliáře, drobné architektury (rozcestník, informa�vní tabule, drobný altán apod.)
-zeleň rozptýlené výsadby
- a další funkce, které pouze doplní hlavní funkci veřejného prostoru

Tento veřejný prostor je navržen v místě, kde vzhledem k blízkos� ulice Šternberská není vhodná plocha pro výstavbu objektů bydlení, výroby a
služeb. Součás� plochy je stávající pěší propojení z ulice B. Mar �nů (směr k zastávkám MHD), toto pěší propojení je podpořeno návrhem liniové zeleně.
Stávající sjezd do zahrady p.č. 255 v k.ú. Týneček bude ponechán a bude součás� pěší trasy.

Navrhovanou plochu (VP2) lze v současném dopravním režimu v území využívat pouze jako sjezd k vlastnímu pozemku.

VP3- veřejný prostor uprostřed řešeného území
Veřejné prostranství je definováno jako veřejné (soukromé a polosoukromé součás� nejsou definovány). Velikost prostoru je definována v

grafické čás� . Tento prostor bude sloužit pro kompletní trasování:
-až obousměrné komunikace
-veškerých inženýrských sí� ,
-liniové zeleně,
-pěší komunikace,
-vsakovacích objektů (systémem průlehů situovaných podél komunikací, vzájemně povrchově propojených jako ploch zasakovacích. Pro zasakování
budou využity také rozšířené volné plochy zelených pásů).

Dále jsou povoleny:
-parkovací místa (max. 3 místa)
-objekty pro schování nádob odpadu (separovaného)
-umístění mobiliáře, drobné architektury (rozcestník, informa�vní tabule, drobný altán apod.)
-zeleň rozptýlené výsadby
- a další funkce, které pouze doplní hlavní funkci veřejného prostoru

Tento veřejný prostor je navržen v místě křížení komunikací. Prostor navazuje na již stávající zástavbu a zástavbu navrhovanou. Tento veřejný
prostor má rozšířit komunikační uzel a umožnit realizaci zejména prostorově náročnějších objektů- např. rekreační drobné objekty, retenční nádrž nebo
výsadba zeleně rozptýlené.

VP4-uliční prostor
Veřejné prostranství je definováno jako veřejné (soukromé a polosoukromé součás� nejsou definovány). Minimální šíře veřejného prostranství je

stanovena na 12m!
Tento prostor bude sloužit pro kompletní trasování:

-až obousměrné komunikace
-veškerých inženýrských sí� ,
-liniové zeleně,
-vsakovacích objektů (systémem průlehů situovaných podél komunikací, vzájemně povrchově propojených jako ploch zasakovacích. Pro zasakování
budou využity také rozšířené volné plochy zelených pásů).
-pěší komunikace.

Dále jsou povoleny:
-parkovací stání- výpočet potřeby parkovacích stání dle návrhu obytné ulice- viz. část textu sta�cká doprava,
-objekty pro schování nádob odpadu (separovaného),
-umístění mobiliáře, drobné architektury (rozcestník, informa�vní tabule, drobný altán apod.),
-zeleň rozptýlené výsadby,
-a další funkce, které pouze doplní hlavní funkci veřejného prostoru

Tento veřejný prostor je navržen v místě mezi zástavbou. Veřejný prostor definuje minimální uliční čáru.
-min. 19 m u oboustranné stavební čáry
-min.18,5m mezi stavebními čarami mezi A1 a D
-min. 18m mezi plochami pro výstavbu A3 aD
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minimální rozsah a šířka veřejného prostranství v uličním koridoru-  v nezastavěném území

maximální rozsah ploch pro zástavbu RD- čárová definice

v rozmezí mezi hranicí plochy minimální šířky veřejného prostranství a stavební čarou bude
situována uliční čára v závislosti na charakteru zástavby a uspořádání staveb rodinných domů

stavební čáry

hranice řešeného území

minimální rozsah a šířka veřejného prostranství v uličním koridoru-  v zastavěném území
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stávající obslužné a zklidněné komunikace

katastrální mapa

návrh- předpokládáná poloha obousměrné komunikace

stávající pěší propojení a sjezd do zahrady k p. č.255,254

veřejný prostor- uliční koridor

veřejný prostor- plochy

MÍSTO DOPRAVNÍHO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKAČNÍ SÍŤ
-NAPOJOVACÍ BODY NEJSOU KAPACITNĚ OMEZENY VZHLEDEM K NAVRHOVANÉ ZÁSTAVBĚ ( TZN., ŽE NENÍ STANOVENA ETAPOVITOST A PODMÍNĚNOST DOPRAVNÍHO
NAPOJENÍ)

DOPRAVNÍ NAPOJENÍ NOVOU KŘIŽOVATKOU V TOMTO BODĚ JE MOŽNÉ AŽ PO SNÍŽENÍ DOPRAVNÍHO VÝZNAMU ULICE ŠTERNBERSKÁ; PRO PRŮJEZDNÍ ÚSEK SILNICE I.
TŘÍDY NELZE POUŽÍT KVŮLI MALÉ VZDÁLENOSTI KŘIŽOVATEK, K VP2 MOŽNÉ POUŽÍT JAKO SJEZD NA POZEMEK

PŘIPOJENÍ NOVOU KŘIŽOVATKOU JE MOŽNÉ JEN VSTŘÍCNĚ (DO STÁVAJÍCÍHO NAPOJENÍ ČERPACÍ STANICE JAKO ÚPRAVA NA PRŮSEČNOU KŘIŽOVATKU)

SMĚR STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ OBSLUHY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

SMĚR OBSLUHY STÁVAJÍCÍ LOKALITY SE MŮŽE ZMĚNIT V NÁVAZNOSTI NA DOSTAVBU V NAVRHOVANÉ LOKALITĚ- tzn. komunikace bude rozšířena na obousměrný provoz

STÁVAJÍCÍ VÝHYBNA- OBOUSMĚRNNÁ JEDNOPRUHOVÁ KOMUNIKACE S VÝHYBNOU, ZŮSTÁVÁ VE STEJNÉM PRINCIPU OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ  PŘI ZASTAVĚNÍ ÚZEMÍ

?
?

?

!

!

!!

!!

?

ší řka komunikace až 6m

š. kom . až  6m

š.kom . až  6m

š .kom. až  6m

š.kom. až  6m

JEDNOPRUHOVÁ  (I  O
BOUSMĚRNNÁ  )

KOMUNKACE

šířk
a komunikace až 6m
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stávající obslužné a zklidněné komunikace

maximální rozsah ploch pro zástavbu RD- čárová definice

v rozmezí mezi hranicí plochy minimální šířky veřejného prostranství a stavební čarou bude
situována uliční čára v závislosti na charakteru zástavby a uspořádání staveb rodinných domů

návrh- trasa stromořadí kolem páteřní komunikace, nová alej- v šířce 4m společně s průlehem,
v šíři 3m samostatně bez průlehu

stavební čáry

katastrální mapa

návrh- poloha domů, předpokládaná

návrh- předpokládáná poloha obousměrné komunikace

stávající pěší propojení a sjezd do zahrady k p. č.255,254

stav- zeleň kolem páteřní komunikace v již existující zástavbě
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návrh-vzrostlá zeleň -rozptýlená výsadba

stav- stávající topolová alej (bez geodet. zaměření polohy)

19
12
6

LEGENDA   - místo a směr možného napojení inženýrských sítí:

elektrická energie  - napojení na stávající nadzemní vedení VN, podzemní kabel VN, el. stanice VN/NN

vodovod, požární vodovod  - prodloužení stávajících řadů

kanalizace splašková -  tlaková kanalizace

plynovod - prodloužení stávajícího vedení

dešťová kanalizace
- pozemky RD - přímý vsak + bezpečnostní přepad do průlehů
- veřejná prostranství ( zpevněné plochy)
        -  přímý vsak do travnatých ploch,
        -  průlehy - min.š.2m
        -  prostor je určen pro výsadbu stromů v min. š. 3m, včetně průlehu je min. šířka 4m

koridor pro vedení liniových tras inženýrských sítí (NN, vodovod, splašková kanalizace, plynovod, VO)
šířka koridoru odpovídá maximální šířce komunikace (6m)
pozn. V případě návrhu obslužné komunikace v její max. šířce 6m se doporučuje při postupné zástavbě území ponechat
volný jednopruhový zpevněný pás (min. š. 2m) bez výsledné povrchové úpravy, který bude sloužit k bezkoliznímu
postupnému budování individuálních přípojek k RD
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TYPICKÝ ŘEZ ULIČNÍM KORIDOREM

stávající trasování inž. sítí v ul. Nohejlova
 

A1
A2

A3
B1

B2

C

D

VP1

VP2

VP3

VP4
VP4

VP4

mezi stavebními čarami

min. š. veřejného prostranství -12m

maximální šířka komunikace -6m, vedení všech inž. sítí

minimální šířka systému odvodnění -2m průlehu

minimální šířka -4m zeleného pásu pro kořenový bal stromů a průleh

napojení do stávající dešťové kanalizace
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hranice řešeného území

minimální rozsah a šířka veřejného prostranství v uličním koridoru-  v nezastavěném území
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LEGENDA:

MĚSTO OLOMOUC

ČR- ÚŘAD PRO ZAST. STÁTU

SPZ REALITY S.R.O.

SOUKROMÝ MAJITEL VĚTŠÍHO MNOŽSTVÍ POZEMKŮ S VĚTŠÍ PLOCHOU

SOUKROMÝ MAJITEL
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