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T E X T O V Á   Č Á S T

1. ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE
viz příloha č. 1

1.seznam vstupních podkladů:
_Územní plán Statutárního města Olomouce
_digitální katastrální mapa, zdroj OKR MMOl
_digitální mapa vedení inženýrských sítí, zdroj OKR MMOl
_výsek územního plánu města Olomouce v digitálním formátu,  zdroj OKR MMOl
_DPS Revitalizace a regenerace sídliště „Obytná zóna Povel – RC3/I – Jižní propojení IO 02
  KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY , zdroj Odbor investic MMOl. 
_PD ke stávající/probíhající zástavbě bytových domů v bloku IV., zdroj STAFOS – REAL, s.r.o 
_Informace k výhledové kapacitě a trasování komunikace propojující ul. Jemiášovu a Brněnskou třídu
na ploše 13/072Z, zdroj Obor dopravy, MMOl
_US Slavonín-Sever, Durychova

2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, STÁVAJÍCÍ STAV
2.1. Vymezení řešeného území

Území je definováno územním plánem jako podmíněné k vypracování územní studie US -07
Povel-Pazderna na plochách smíšených obytných č. 13/077S, 13/078Z, 13/080Z, 13/081P, 13/082Z,
13/084Z, 13/085P, 13/086Z. a plochách veřejných prostranství 13/079Z a 13/083Z stanovených
územním plánem o celkové výměře 8,67ha. . 

Nachází se na jižním okraji města Olomouce při výpadu Brno. Území je vymezeno ze západu
městskou třídou Brněnská, ze severu a východu soubory obytných domů sídliště Povel a z jihu
současný faktický okraj města uzavírá zamýšlená městská tangenta vzniklá propojením ulic
Jeremiášova, Hraniční a Brněnská za níž pokračují volné plochy polí a rekreačních zahrad
přecházejích postupně v zástavbu rodinných domů. 

Plochy 13/078Z a 13/077S v řešeném území nejsou předmětem návrhu územní studie. Jedná
se o plochy se stávající zástavbou případně vydaným územním rozhodnutím. 

 
2.1.1. Závazné regulativy územního plánu:
 „4.4. Polycentrický systém města:   

4.4.5. Městské třídy zahrnující území určené pro rozvoj vícepodlažní kompaktní smíšené
zástavby s komerčním parterem orientovaným do městské třídy (např. polyfunkční
domy s bydlením, stavby veřejného vybavení s komerčním parterem, bytové domy s
komerčním parterem, hotely) a ke kultivaci veřejných prostranství způsobem
odpovídajícím významu městské třídy ve struktuře města, zejména řešením nároků
statické dopravy u novostaveb v rámci objektů; 

konkrétně jsou to:
_Havlíčkova – Wolkerova – Brněnská (po křížení s Hraniční) ...“
_Neředínská  (v úseku mezi třídou Míru a Okružní) – Okružní – Hraniční – Jeremiášova
–Zikova)...“

(Územní Plán Olomouc – Výrok, KNESL + KYNČL s.r.o., 2014)
„4.7 Koncepce zastavěného území
          4.7.2   Plochy přestavby (00/000P)

b) ve struktuře blokového typu (b) zástavby se objekty s hlavní funkcí umisťují podél
veřejných prostranství odpovídající šířky

„4.9  Koncepce ploch zastavitelných
           4.9.1   Plochy zastavitelné (00/000Z).

a) ve struktuře blokového typu zástavby (b) se objekty s hlavní funkcí umisťují podél
veřejných a) prostranství odpovídající šířky;

„4.10. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit 
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4.10.3. Lokalita 13 (Povel, Slavonín-sever a Nové Sady-sever)

a) Požadavky na rozvoj lokality:

_ rozvíjet ulice Velkomoravskou, Rooseveltovu, Střední Novosadskou, Schweitzerovu,
Zikovu, Jeremiášovu (prodlouženou až k ulici Brněnské) a Brněnskou (v úseku mezi
ulicemi Hraniční a Velkomoravskou) jako městské třídy

          _rozvíjet rezidenční charakter lokality na plochách 13/045Z, 13/062Z, 13/065Z,
13/069Z,  13/078Z, 13/080Z, 13/081P, 13/082Z,13/084Z, 13/085P, 13/086Z, 13/151Z, 13/152Z,
13/153Z a 13/154P;

_rozvíjet veřejné prostranství o minimální velikosti 0,2 ha a poměru stran 1:1 až 1:3 na
ploše  13/078Z formou zeleně parkové

_rozvíjet liniovou zeleň podél ulic Brněnské, Velkomoravské, Jeremiášovy,
Slavonínské, Jižní, U Dětského domova, Roosveltovy, Střední Novosadské, Schweitzerovy, Trnkovy,
V Křovinách, Jánského, Voskovcovy, Klostermannovy, Peškovy (včetně prodloužení až k ulici
Slavonínské), podél pěších propojení v úseku mezi ulicemi Rožňavskou a Schweitzerovou a ve stopě
ploch 13/043Z (podél vodního toku, mezi ulicemi Arbesovou a Schweitzerovou, mezi ulicemi
Klostermannovou a Hraniční), 13/072Z a 13/079Z.“

b) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot:

                              _chránit a rozvíjet blokovou zástavbu při ulici Jižní
       _chránit a rozvíjet územní systém ekologické stability.

(Územní Plán Olomouc – Výrok, KNESL + KYNČL s.r.o., 2014)

„7.1.   Plochy smíšené obytné (B)
7.1.2. Přípustné využití:

...
b) pozemky bytových domů, ve kterých je minimálně 70 % potřeby součtu parkovacích
a odstavných stání situováno v rámci objektu, v lokalitách se zajištěnou ochranou před
hlukem;
c) pozemky polyfunkčních domů s bydlením, ve kterých je 20–50 % hrubé podlažní
plochy objektu určeno pro trvalé bydlení, maximálně 600m² hrubé podlažní plochy je
určeno pro obchod a minimálně 50% potřeby součtu parkovacích a odstavných stání je
situováno v rámci objektu, v lokalitách se zajištěnou ochranou před hlukem;
d) pozemky vodních toků a ploch;
e) pozemky protierozních, protipovodňových a retenčních opatření;
f) pozemky dopravní a technické infrastruktury řešené v souladu s koncepcí Územního
plánu;
g) pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
h) pozemky veřejných prostranství; 
i) pozemky s trvalou vegetací bez primárního hospodářského významu, zejména
zahrady, vnitrobloky se vzrostlou zelení, aleje podél komunikací, rozptýlená zeleň,
meze, remízy, ÚSES apod.;
...
n) pozemky staveb a zařízení pro administrativu, vědu a výzkum a ubytování v kapacitě
úměrné potenciálu daného území a v souladu s jeho charakterem, ve kterých je
minimálně 70 % potřeby součtu parkovacích a odstavených stání situováno v rámci
objektu;
o) pozemky staveb a zařízení veřejného vybavení celoměstského a nad městského
významu v městském centru a podél městských tříd řešené v souladu s charakterem
území, ve kterých je minimálně 70 % potřeby součtu parkovacích a odstavných stání
situováno v rámci objektu“
...

(Územní Plán Olomouc – Výrok, KNESL + KYNČL s.r.o., 2014)

„7.12.    Podmínky prostorového uspořádání - Tabulka ploch

a) Maximální výška zástavby: udává hodnotu maximální výšky stavby ve tvaru:
maximální výška římsy nebo okapní hrany /maximální výška hřebene střechy nebo
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ustupujícího podlaží po úhlem 45°, to vše měřené od úrovně veřejného prostranství, k
němuž je orientované průčelí stavby 

Pro určení maximální výšky zástavby dále platí:

_ podél městských tříd je přípustné ve zvlášť odůvodněných případech, v urbanisticky
významné poloze (např. na nárožích a na stavbách veřejného vybavení), překročení
maximální výšky zástavby lokálními dominantami do výšky o 1/5 vyšší než je maximální
výška okolní zástavby stanovená v Příloze č.1 (Tabulka ploch) maximálně nad 1/5
půdorysu objektu

c) Struktura zástavby: udává typ struktury zástavby:

b _blokový typ: druh zástavby vymezený zpravidla stavebními čarami; v případě,
že blok není ze všech stran vymezen stavebními čarami, stanoví se další
pomocné čáry tak, aby bylo možno nade vší pochybnost stanovit plochu bloku;
vnější hrana zástavby vymezuje veřejné prostranství (s možností předzahrádek),
vnitřní hrana zpravidla soukromý nebo polosoukromý prostor uvnitř bloku.

(Územní Plán Olomouc – Výrok, KNESL + KYNČL s.r.o., 2014)

„PřÍLOha č. 1 (tabULka PLOCh)
(Územní Plán Olomouc – Výrok, KNESL + KYNČL s.r.o., 2014)

2.2. Stávající stav
Stávající plochy řešeného území
Na plochách 13/078Z a 13/077S jsou novostavby bytových domů realizovaných na základě

vydaných územních/stavebních rozhodnutí/povolení: 

Tyto plochy ve východní části řešeného území vymezené od zbytku plochou 13079Z nejsou
předmětem návrhu územní studie a jsou uvažovány jako stávající, zastavěné bez změn. 

Návrhové plochy řešeného území
Na přestavbové ploše 13/085P se nachází částečně užívaný administrativně – skladový areál.

Areál přetíná plocha veřejného prostranství 13/083Z, na navazující ploše 13/081P je soubor
stávajících technicko – provozních objektů. Z areálu je užívána zejména dvoupodlažní administrativní
budova na parc.č st 590. Areál je dopravně napojen z ulice Brněnská. Areál je lemován vzrostlou i
náletovou 

Zastavitelné plochy 13/080Z, 13/082Z, 13/083Z, 13/084Z, 13/086Z jsou užívané jako
zemědělská půda druh pozemku dle KN orná půda), jsou volné bez stavebních objektů výjma
pozemku parc. č. 441/2 kde jsou zahrady se zahradními chatkami. 

Ulice Jánského bude prodloužena a propojena s ulicí Brněnskou, navrhovaný stav před
realizací je zakreslen v situaci stávajícího stavu. 

 Průběhy inženýrských sítí v řešeném území jsou zakresleny v situaci stávajícího stavu. 
Celé území se mírně svažuje od západní hranice na úrovni cca 218,0 m.n.m. směrem

k východu na úroveň cca 211 m.n.m. Městská třída Brněnská vymezující území ze západu vede po
zvýšeném náspu cca 3m nad východní hranicí řešeného území.  

3. HISTORICKÝ VÝVOJ, URBANISTICKO -  ARCHITEKTONICKÁ KONCEPCE
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13/077S B 0,29 13/17 – b – US-07

13/078Z B 2,06 13/17 15-45 % b 30 % US-07

13/079Z P 0,21 – – – – US-07

13/080Z B 0,44 13/17 15-45 % b 30 % US-07

13/081P B 0,70 13/17 15-45 % b 30 % US-07

13/082Z B 0,79 13/17 15-45 % b 30 % US-07

13/083Z P 0,52 – – – – US-07

13/084Z B 1,52 13/17 15-45 % b 30 % US-07

13/085P B 1,13 13/17 15-45 % b 30 % US-07
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3.1. Historický vývoj
Území se historicky nachází na jižním okraji Nové Ulice, podél historické cesty do Slavonína.

Řešené území nebylo zastavěno, bylo a z části je zemědělskou krajinou. Širší okolí prošlo zásadní
přeměnou. Původní drobná venkovská zástavba podél Brněnské ulice byla kompletně asanována,
posledním dochovaným objektem je vila paní Lipčíkové s kubizujícím tvarování. Území polí a zahrad
bylo v polovině 20. století zastavěno panelovým sídlištěm, dále resp. výše fakultní nemocnicí. Ulice
Brněnská je nyní hlavní výpadovkou na jih z města směr Brno. V devadesátých letech bylo ve dvou
etapách vystavěno obchodní centrum za tramvajovou točnou (obchodní centrum Haná a následně
druhá etapa OC Tesco a Aquapark).
Na vlastním územní studií vymezeném území se nachází výrobně skladovací areál 70. let 20. stol.
Okolní plochy jsou volné a zemědělsky využívané. V současnosti s dostavuje bytová výstavba mezi
ulicemi Jánského a Jeremiášova.

3.2. hodnoty území 
- potenciál městské třídy – Brněnské ulice
- dobrá dopravní obslužnost tramvají do centra, 
- blízké napojení lokality na brněnskou dálnici a jižní orbital města
- kontakt s novodobým subcentrem – nákupní zónou Olomouc Jih
- připravenost technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu
- předpokládané brzké propojení vnějšího městského okruhu v úseku Hraniční – Jeremiášova
- stabilizované území sídlišť se vzrostlou zelení.
 
problémy:
- Brněnská ulice je bariérou v území, prostupnost je možná pouze dvěma podchody
- dopravní obslužnost území pouze ze strany Jeremiášovy ulice.
- negativní zátěž hlukem z dopravy podél Brněnské ulice
- oblast je obytnou zónou v modernistickém pojetí urbanismu 20. století, tedy monofunkční oblastí

bydlení s objekty občanské vybavenosti. Toto uspořádání není vyvážené, převažuje bydlení. 
- sídlištní koncepce zástavby území má svá negativa v místech a provozech, která patří do skrytého

vnitrobloku.

limity využití území: 
- areál na převážné části plochy 13/085P a 13/081P je zastavěným a přestavbovým územím
- zbylá část řešeného území je plocha zastavitelná resp. východní část se v současnosti zastavuje  
  bytovými domy
- řešené území je lemováno z severozápadu a jihozápadu městskými třídami
- diagonálně přes území vede osa dálkového pohledu MP-10 (bazilika na Sv.Kopečku)
- výšková hladina stanovená územním plánem na 13/17m
- prvky USES se na řešeném území nenachází
- řešené území je mimo ochranné pásmo MPR Olomouc
- prvky USES se na řešeném území nenachází.
- Území se nenachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace Olomouc.
- mimo JV cíp se území nachází mimo záplavové území Q 100.

3.3. Urbanisticko – architektonická koncepce:
Prstenec novodobé zástavby jihozápadní části města Olomouce je lemován okružní

komunikací (Generála Píky – Okružní -  Hraniční – Jeremiášova -  Zikova). Obvod města je z více než
z jedné čtvrtiny zastaven +/- šesti až osmipodlažní zástavou sídlišť tvořených převážně bytovými
domy. Tato kompaktní zástavba není dokončena v místě chybějícího propojení Hraniční –
Jeremiášova. Výstavba sídliště Jeremiášova je komponována z osmipodlažních deskových domů v
kombinaci s bodovými čtrnáctipodlažními výškovými domy. Stávající zástavba širšího okolí reaguje na
terénní souvislosti úpatí svahu Tabulového vrchu a Nové Ulice. Při respektování výškové hladiny
13/17 bude v řešeném území netypicky nízká zástavba. Rozdíl vynikne na pozadí deskového
bariérového osmipodlažního domu nad Brněnskou ulicí.

Příjezd do města z jihu, za úrovní křižovatky Brněnská – Hraniční začíná souvislá zástavba podél levé
- západní stany komunikace (osmi podlažní deskový panelový dům a dále areál FN). Na straně druhé,
terénně níže je nestejnorodá uskakující sídlištní zástavba deskových panelových domů (8.NP) a při
komunikaci nízká užitková dvoupodlažní zástavba (garáže, autosalon,..). Při pohybu na tělese
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Brněnské ulice je toto otevření negativní jak z hlediska šíření hluku do hloubi území, tak
nejednoznačností vymezení koridoru městské třídy. 

Pro zástavbu podél městské třídy – Brněnské ulice - lze vnímat jako určující nivelitu úroveň
vozovky této třídy. Těleso komunikace je o cca 4 m výše než-li ulice Heyrovského (paralelní s
Brněnskou). Jeden z hlavních příjezdů do města bude lemován výškově symetrickou zástavbou (21 -
13/17- fakticky 9/13 nad terénem).

Je navržena bloková zástavba rozvíjející rezidenční charakter lokality, ulice se stromořadím a
klidné vnitrobloky. Výšková hladina v maximální výškové hladině stanovené územním plánem. Cílem
je vytvořit kvalitní obytnou blokovou zástavbu s jasně definovanými uličními=stavebními čarami. Podél
městských tříd Brněnské a Jeremiášovy ulice je navržena v souladu se zadáním navržena
vícepodlažní kompaktní smíšená zástavba s komerčním parterem orientovaným do těchto tříd. 

Bloky resp. stavby jsou uspořádány s důrazem na vytvoření kompaktní městské zástavby a
jasně definovanými veřejnými prostory a to jak ve vztahu k nové – budoucí zástavbě ve vlastním
řešeném území, tak v návaznosti na stávající panelové sídliště.
Objekty budou umisťovány přednostně podél veřejných prostranství ulic.

Veřejné prostranství – zelená parková úprava je již nyní realizováno na diagonále mezi nyní
dostavovanými obytnými domy ve východní části řešeného území. Má charakter parkové zeleně.
Dosahuje požadované velikosti a je polygonálního půdorysu.

Již realizované zelené veřejné prostranství a jednotlivé klidné vnitrobloky se souvislými
plochami zeleně na terénu skýtají dostatečnou možnost pro zbudování aktivní i pasivní každodenní
rekreace všech věkových skupin obyvatelstva a to jak pro vlastní obyvatele, tak pro přilehlé okolí. 

 
Ulice jsou nad rámec požadovaného vymezeného koridoru pro komunikace navrženy v

dvojnásobné šíři. Důvodem je volný charakter uličních prostor podobný navazující sídlištní zástavbě.
Stanovení šířky ulice je základním předpokladem pro kvalitu veřejného prostoru zejména s ohledem
na výsadbu oboustranného stromořadí. V charakteristickém uličním profilu jsou umístěna oboustranně
kolmá parkovací stání resp. jedná se o pruh, kde se bude střídat zeleň a nutné funkce infrastruktury
(sjezdy, parkování, trafo, hnízda s odpadními nádobami na tříděný i komunální odpad,. apod...). Takto
široký uliční profil je připraven pro cyklostezku. Kultivace veřejných prostranství bude realizována
způsobem odpovídající městské třídě v kontextu města.

Prostupnost území je vyřešena ve všech směrech, bude zajištěna díky novému uličnímu
skeletu.

Územní problém zatížení pruhu území podél komunikace Brněnské ulice negativními účinky
hluku a znečištění ovzduší. Zástavba je koncipována jako dvouvrstvá, kdy podél městské Brněnské
ulice vznikne bariéra a ve vzdálenosti cca 75 m od komunikace budou ve druhé vrstvě obytné domy.

Náplň bloků bude tvořena v souladu s územním plánem  smíšeným městským charakterem s
převahou bydlení.

Stávající objekty k přestavbě, zachovávané objekty,...

V návrhu uličního skeletu je zpřesněn průběh navrhované ulice – spojnice Jánského-Jeremiášova (ve
shodné orientaci s Brněnskou ulicí). Jedná se o kolmé napojení na Jánského ulici. Narovnání závěru
nové ulice oproti územnímu plánu je naplněním požadavku na rezidenční charakter lokality.
Nerealizováním dlouhého úseku průběžné ulice dojde ke zklidnění dopravy. Zúžené severovýchodní
průčelí bloku II. je nutné celistvě zastavět – vznikne tak pevné nároží.

Vzhledem k délce zastavitelného území při ulici Brněnské je mezi bloky I. a III. vložena
spojnice – veřejné prostranství užší ulice s jednopruhovou komunikací. 
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Charakteristiky bloků:
13/086Z, 13085/P

blok I.
Celková výměra bloku:                   17256 m2
Zastavitelná plocha bloku:             57%
požadovaný podíl zeleně:             24%
podlažnost:  4 nadzemní podlaží + 1 ustupující nadzemní podlaží
typ zástavby:         bloková s nezastavitelným vnitroblokem
výšková regulace dle UP:         13/17 m nad U.T. Veřejného prostranství 
index podlažní plochy:            není stanoven

Navržená  stavební čára středního BD je odsazená 75m od okraje jízdního pruhu 
Brněnské třídy – za limitní hranici  hluku 50dB  pro noční dobu
zeleň vnitrobloku souvislá - není dělená pro jednotlivé objekty
označené stávající objekty jsou navržené k celkové demolici 

13/080Z, 13081/P, 13082Z
blok II.
Celková výměra bloku:                   13463m2
Zastavitelná plocha bloku:            62%
požadovaný podíl zeleně:            18%
podlažnost:  4 nadzemní podlaží + 1 ustupující nadzemní podlaží
typ zástavby:         bloková s nezastavitelným vnitroblokem
výšková regulace dle UP:         13/17 m nad U.T. Veřejného prostranství 
index podlažní plochy:            není stanoven

zeleň vnitrobloku souvislá - není dělená pro jednotlivé objekty
označené stávající objekty jsou navržené k celkové demolici 

13/084Z
blok III.
Celková výměra bloku:                    9940m2
Zastavitelná plocha bloku:           68%
požadovaný podíl zeleně:           17%
podlažnost:  4 nadzemní podlaží + 1 ustupující nadzemní podlaží
typ zástavby:         bloková s nezastavitelným vnitroblokem
výšková regulace dle UP:         13/17 m nad U.T. Veřejného prostranství 
index podlažní plochy:            není stanoven

zeleň vnitrobloku souvislá - není dělená pro jednotlivé objekty
označené stávající objekty jsou navržené k celkové demolici 

13/078Z, 13/077S 
blok IV.
Stávající stav, není předmětem návrhu US
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VÝKRES ČLENĚNÍ BLOKŮ
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4. ZÁSADY ÚZEMNÍ STUDIE
Způsob členění řešeného území tj. ploch 13/077S, 13/078Z, 13/080Z, 13/081P, 13/082Z, 13/084Z,
13/085P, 13/086Z. a ploch veřejných prostranství 13/079Z a 13/083Z je vymezení veřejných ploch a
zastavitelných ploch bloků (č. I až III.). U všech bloků jsou jednoznačně definovány hranice
nezastavitelných vnitrobloků.  
Návrh podmínek pro výstavbu:
4.01 Pokud územní studie nezpřesňuje či v detailu výslovně neřeší jinak, platí regulativy a podmínky

územního plánu.
4.02 Územní studie rozlišuje závazné prvky regulace a prvky regulace doporučené.
4.03 Vymezení stavebních čar, principů tvarování jak půdorysné, tak v řezech, zastavitelné plochy a

další regulační prvky jsou zaneseny v grafické části této územní studie. Jednotnou uliční a
stavební čáru pro jednotlivé bloky je nutné zastavět z 70%. Není povinné, aby hlavní hmota byla
na uliční čáře, lze jí nahradit konstrukcí s hustotou odpovídající vizuálnímu vjemu souvislé fasády
tvořící ulici, (např. ocelová konstrukce se souvislou popínavou zelení, předstěna - kulisa, apod.).
Zastavěnost nároží není povinná, závazně platí u vyznačených. Úseky s povinně zastavitelnou
stavební čárou jsou vyznačeny v grafické části. 

4.04 Vymezení veřejných prostranství je uvedeno grafické části na výkrese č. 03 – urbanistická
koncepce.

4.05 uliční profily jsou řešeny schematicky, jsou závazné pro navazující stupně projektové
dokumentace. Principy uvedené v řezech platí analogicky pro celé území. 

4.06 Podlažnost podzemních pater není omezena.
4.07 Výšková úroveň chodníků, komunikací a veřejných prostranství respektuje stávající nivelitu v

řešeném území. Niveleta není závazně stanovena. Celkový řez A-A vedený územím je hlediska
výškopisu pouze orientační. 

4.08 Překročení závazné uliční čáry je podmínečně možné od výšky 5 m nad terénem/chodníkem. Do
tohoto bodu nespadají balkony se zábradlím do výšky 1,5 m a vyložením 2,5 m, myšlena je
hmota (např. úsek podlaží, arkýře, apod.). Podmínkou je architektonicky hodnotné ztvárnění
celého úseku ulice a dodržení všech příslušných legislativních požadavků, (odstupové
vzdálenosti, oslunění, požárně bezpečnostní řešení, atp.) Překročení uliční čáry je možné pouze
tehdy, pokud nenaruší celistvost a pravidelnost alejí.

4.09 Hranice zástavby do vnitrobloku jsou doporučující. Při zastavování bloků nesmí být překročen
koeficient zastavěnosti řešených ploch stanovený UP na max. 45%. V rámci  bloku je stanoven
podíl zeleně na ploše bloku odvozený z požadavku UP, zeleň je nutné do jednotlivých bloků
zahrnout. Plocha zeleně by měla být souvislá.

4.10 Tvarování střech není závazně stanoveno.
4.11 Tvarování uskočených podlaží ve výšce 13 až 17 metrů není závazně stanoveno (mimo vlastní

princip uskočení dle pravidel uličních profilů – výkresová část č. 5.), Maximální výšku pro území
stanovenou územním plánem 13/17m lze naplnit pouze za předpokladu dostatečných
odstupových vzdáleností s odkazem na Vyhl. 501/2006 Sb., ustanovení §25 odst.4 

4.12 Princip řešení technické infrastruktury, koncepce a trasování, je závazný. Přesné uložení
jednotlivých sítí je předmětem navazujícíh stupnňů projektu. Vnější znaky technické infrastruktury
(trafostanice, výdechy vzduchotechniky, rozvaděče, zařízení apod.) dále odpadní nádoby atd.
budou přednostně sdružovány a přednostně umisťovány do objektů než na volné prostranství.

4.14 Koncepce zasakování dešťových vod je závazná, trasování přepadového potrubí dešťové
kanalizace je variantní.

4.15 Koncepce zeleně je závazná.
4.16 Ochrana veřejného zdraví před negativními účinky dopravy ( zejména z Brněnské třídy) je řešena

tvarováním bloků I. a III., kde jsou na exponovaném obvodu území navrženy barierové objekty z
hlediska hluku. Chráněné veřejné prostory (veřejné prostranství parku a náměstí) jsou od hluku
dopravy městských tříd chráněny hmotou budov výšky minimálně 12 metrů. Fasády přiléhající k
městským třídám Brněnská a prodloužení ulice Jeremiášova, budou řešeny materiály a/nebo
technickými opatřeními se zvýšenou neprůzvučností. Jedná se o opatření řešená následujícím
stupněm projektové dokumentace. 

4.18 Závazný podíl počtu parkovacích stání na terénu a skrytých v objektech vychází z  územního
plánu. Parkování lze realizovat jak na terénu, tak v objektech. V objektech v hromadných
garážích a/nebo v zakladačích uvnitř objektů. 
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5. KAPACITY ÚZEMÍ
upozornění: 
Řešené území nebylo geodeticky (polohopis a výškopis) zaměřeno. Výměry vychází z
digitalizovaného katastru nemovitostí. 

5.1. 13/086Z, 13/085P + 730m2 z 13/080Z
vyhrazená plocha: 21 935 m2
výměra blok I. 17 256 m2
zastavitelná plocha:     9 870 m2 (45,0% plochy, 57,0% bloku)
komunikace (zpevněné plochy):   2 221 m2 
zeleň:
zeleň na veřejných prostranstvím   2 458 m2
zeleň uvnitř bloku   4 123 m2, 24% bloku

5.2. 13/080Z - 730m2, 13/081P, 13/082P 
vyhrazená plocha: 18 607 m2
výměra blok II. 13 463 m2
zastavitelná plocha:   8 373 m2 (45,0% plochy, 62,0% bloku)
komunikace (zpevněné plochy):   1 989 m2
zeleň:
zeleň na veřejných prostranstvím   3 155 m2
zeleň uvnitř bloku   2 427 m2, 18% bloku

5.3. 13/084Z 
vyhrazená plocha: 15 241 m2
výměra blok II.   9 940 m2
zastavitelná plocha:   6 858 m2 (45,0% plochy, 68,0% bloku)
komunikace (zpevněné plochy):   2 380 m2
zeleň:
zeleň na veřejných prostranstvím   2 921 m2
zeleň uvnitř bloku   1 651 m2, 17% bloku

5.4. 13/079Z – plocha veřejného prostranství
vyhrazená plocha:   2 109 m2
plocha je součást veřejného prostranství

5.5. 13/083Z – plocha veřejného prostranství
vyhrazená plocha:   5 239 m2
plocha je součást veřejného prostranství

5.6. CELKEM
řešené území: 63 130m2
zastavitelná plocha: 25 101 m2

5.7. 13/078Z, 13/077S – stávající, není předmětem návrhu US

5.8. metoda výpočtu podílu zeleně:
 plochy UP:
13086/Z+13085P+klín
9963+11242+730 = 21935=plocha I.
kde je umístěn blok I.=17256m2

požadavek UP 30% podíl zeleně z plochy I.= 6581m
z toho zeleň na veřejných prostranstvích=2458m2 
podíl zeleně v bloku I.= 4123m2 = 24% 

13080/Z+13081/P+13082/Z-klín
4414+6956+7918-730=18607m2=plocha II.
kde je umístěn blok II.=13463m2
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požadavek UP 30% podíl zeleně z plochy II.= 5582m
z toho zeleň na veřejných prostranstvích=3155m2 
min. podíl zeleně v bloku II.= 2427m2 = 18%

13084/Z= 15240m2 =plocha III.
odpovídají ploše 3.=15241m2
kde je umístěn blok III.=9940m2

požadavek UP 30% podíl zeleně z plochy III.= 4572m
z toho zeleň na veřejných prostranstvích= 2921 m2 
podíl zeleně v bloku III.= 1651m2 = 17%

6  BILANCE
Viz příloha č.2
Bilance je určena z ''příkladu zástavby'' odvozením počtu bytů, ploch, obyvatel a potřeby
parkovacích stání z výměr zastavěných ploch, podlažnosti x koeficient čistých ploch 0,7. Jedná
se o odborný odhad, který je nutné upřesnit v dalších stupních projektové dokumentace.
Poměr bytů : 1+kk – 25%, 2+kk – 50%, 3+kk – 25%.

bilance statické dopravy: 

odhad počtu bytových jednotek:                                            
blok I.A 0

1+kk 0 * 0,5 = 0
2+kk 0 * 1,0 = 0 
3+kk 0 * 1,0 = 0

blok I.B 55
1+kk 16 * 0,5 = 8
2+kk 32 * 1,0 = 32
3+kk 15 * 1,0 = 15

blok I.C 80
1+kk 23 * 0,5 = 11,5
2+kk 46 * 1,0 = 46
3+kk 22 * 1,0 = 22

blok I.D 54
1+kk 16 * 0,5 = 8
2+kk 31 * 1,0 = 31 
3+kk 15 * 1,0 = 15

blok I.E 54
1+kk 16 * 0,5 = 8
2+kk 31 * 1,0 = 31 
3+kk 15 * 1,0 = 15

blok I. F 0
1+kk 0 * 0,5 = 0
2+kk 0 * 1,0 = 0 
3+kk 0 * 1,0 = 0

blok II.A 59
1+kk 17 * 0,5 = 8,5
2+kk 34 * 1,0 = 34
3+kk 16 * 1,0 = 16

blok II. B 60
1+kk 17 * 0,5 = 8,5
2+kk 34 * 1,0 = 34 
3+kk 17 * 1,0 = 17

blok II. C, II. D 53
1+kk 15 * 0,5 = 7,5
2+kk 30 * 1,0 = 30 
3+kk 15 * 1,0 = 15

blok II. E 33
1+kk 9 * 0,5 = 4,5
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2+kk 19 * 1,0 = 19 
3+kk 9 * 1,0 = 9

blok III.A 188
1+kk 57 * 0,5 = 28,5
2+kk 107 * 1,0 = 107
3+kk 52 * 1,0 = 52

blok III. B 0
1+kk 0 * 0,5 = 0
2+kk 0 * 1,0 = 0 
3+kk 0 * 1,0 = 0

blok III. C 0
1+kk 0 * 0,5 = 0
2+kk 0 * 1,0 = 0 
3+kk 0 * 1,0 = 0

blok III. D 0
1+kk 0 * 0,5 = 0
2+kk 0 * 1,0 = 0 
3+kk 0 * 1,0 = 0

Výpočet odstavných parkovacích stání 636 * 1,0 (součinitel vlivu automobilizace) = 636 odstavných
stání v     lokalitě.  

služby      (odhad hrubé plochy pro služby a nebytové prostory)                                                                 
blok I.A 944
blok I.B 0
blok I.C 0
blok I.D 0
blok I.E 0
blok I. F 1434
blok II.A 0
blok II. B 0
blok II. C, II. D 0
blok II. E 0
blok III.A 0
blok III. B 1273
blok III. C 455
blok III. D 3952

Výpočet parkovacích stání 8058 / 40 (jednotlivé prodejny) * 1,0 (součinitel vlivu automobilizace) * 1,0
(součinitel redukce počtu parkovacích stání) = 201 parkovacích stání

administrativa                                                                                                                                                   
- nepočítáno, lze variantně zaměnit za byty/služby v rámci bloků

CELKOVÁ BILANCE STATICKÉ DOPRAVY JE 636 ODSTAVNÝCH STÁNÍ A 201 PARKOVACÍCH
STÁNÍ = > 837 STÁNÍ.
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6. KONCEPCE DOPRAVY

6.1. Priority
Prioritou  návrhu  je  rozlišitelnost  charakterů  veřejného  prostoru  a  zapojení  stávajících

komunikací do logického celku s kvalitní obslužností, prostupností a napojeními; jako i iniciace nových
vazeb s okolím a podpora pěších a cyklistických tahů dané lokality.

6.2. Silniční doprava
Základní dopravní skelet v řešeném území je dán návrhem nového územního plánu města

Olomouce. 
Víceméně ortogonální systém je z jihu napojen na stávající místní komunikaci - ulici Hraniční

dvěma stykovými křižovatkami dvou navržených větví 1 a 2 místní komunikace pro motorová vozidla
s kolmými parkovacími stáními. Uvedené místní komunikace jsou severně napojeny rovněž stykovými
křižovatkami  na  stávající  místní  komunikaci  –  ulici  Jánského.  Součástí  návrhu  je  také  provedení
jednosměrné  komunikace  mezi  plochami  1  a  3  vložením  větve  3  místní  komunikace  napojené
východně stykovou křižovatkou na větev 2 a západně rovněž stykovou křižovatkou na ulici Brněnskou.
Vlastní  návrh  dopravního  napojení  navrhovaných  komunikací  na  ulici  Hraniční  plně  respektuje
trasování dle územního plánu města Olomouce DS-29. Uvedené trasování této místní komunikace
není zahrnuto v územní studii, protože není obsahem této studie. 

Křižovatky
V zájmovém území je navrženo celkem 6 stykových křižovatek.

K1 – Jedná se novou stykovou křižovatku tvaru  T sloužící  k dopravnímu napojení
zóny II z východního směru na stávající ulici Hraniční. Vlastní provedení napojení křižovatek
respektuje  požadavek  na  zajištění  dopravní  obslužnosti  zóny  veškerou  požadovanou
dopravou. Vlastní úhel napojení vychází z osazení objektů IIA a IIB a činní cca 94°.

K2 – Jedná se novou stykovou křižovatku tvaru  T sloužící  k dopravnímu napojení
zóny II z východního směru na stávající ulici Jánského. Vlastní provedení napojení křižovatek
respektuje  požadavek  na  zajištění  dopravní  obslužnosti  zóny  veškerou  požadovanou
dopravou. Vlastní úhel napojení vychází z osazení objektů IIA a IIB a činní cca 71°.

K3 – Jedná se novou stykovou křižovatku tvaru  T sloužící  k dopravnímu napojení
zóny I  a III  z východního směru a zóny II  ze západního směru na stávající  ulici  Hraniční.
Vlastní provedení napojení křižovatek respektuje požadavek na zajištění dopravní obslužnosti
zóny  veškerou  požadovanou  dopravou.  Vlastní  úhel  napojení  vychází  z osazení  objektů
IIIA,IC, ID a IE a činní cca 88°.

K4 – Jedná se novou stykovou křižovatku tvaru  T sloužící  k dopravnímu napojení
zóny I a III z východního směru a zóny II ze západního směru na stávající ulici  Jánského.
Vlastní provedení napojení křižovatek respektuje požadavek na zajištění dopravní obslužnosti
zóny  veškerou  požadovanou  dopravou.  Vlastní  úhel  napojení  vychází  z osazení  objektů
IIIA,IC, ID a IE a činní cca 90°.

K5 – Jedná se novou stykovou křižovatku tvaru  T sloužící  k dopravnímu napojení
zóny I z jižního směru a zóny III ze severního směru na navrhovanou komunikaci větve P2.
Vlastní provedení napojení křižovatek respektuje požadavek na zajištění dopravní obslužnosti
zóny  veškerou  požadovanou  dopravou.  Vlastní  úhel  napojení  vychází  z osazení  objektů
IIIA,IIID, ID, IE a IF a činní cca 90°.

K6 – Jedná se novou stykovou křižovatku tvaru  T sloužící  k dopravnímu napojení
zóny I  z jižního  směru a zóny III  ze severního  směru na stávající  ulici  Brněnskou.  Vlastní
provedení napojení křižovatek respektuje požadavek na zajištění dopravní obslužnosti zóny
veškerou požadovanou dopravou. Vlastní úhel napojení vychází  z osazení  objektů  IIIA,IIID,
ID, IE a IF a činní cca 90°.

Komunikace
Základní návrhové parametry komunikace jsou:

Jízdní pruh 3,0 m
Cyklistický pruh 2,0 m
Parkovací pás – podélné stání 2,5 m
Parkovací pás – kolmé stání 5,0 m
Vodící + odvodňovací proužek 0,5 m
Návrhová rychlost 50 km/h
Šířka pruhu pro chodce 1,5 m

14



územní studie US-07 Povel-Pazderna
ječmen studio, 2015

P1 funkční skupina: C šířka dopravního prostoru: 20,25 m
Jedná se o obousměrnou komunikaci ve směru sever > jih. Komunikace větev

P1  je  navržena  v následujícím  šířkovém  uspořádání.  Oboustranný  jízdní  pás  pro
motorová vozidla v celkové šířce 6,0m. Směrem k zástavbě navazující kolmé stání pro
osobní vozidla v šířce 5,0 m. Jednotlivá místa pro parkovací stání v maximálním počtu
4 stání jsou od sebe oddělena výsadbou vhodných stromů, bránící vzniku souvislých
bloků parkujících vozidel. Následuje družený jízdní pás pro provoz cyklistů a pěších
v celkové  šířce  4,0m.  Následuje  oddělení  prostoru  pro  dopravu  motorovou  i
nemotorovou od zástavby zeleným  pásem v šířce cca 5,25m. Jedná se o spojnici
mezi křižovatkami K1 a K2. Část uličního profilu od komunikace přilehlá k bloku IV. Je
součástí neřešené stávající etapy bloku IV. 

P2 funkční skupina: C šířka dopravního prostoru: 30,00 m
Jedná se o obousměrnou komunikaci ve směru sever > jih. Komunikace větev

P2  je  navržena  v následujícím  šířkovém  uspořádání.  Oboustranný  jízdní  pás  pro
motorová vozidla v celkové šířce 6,0m. oboustranné navazující kolmé stání pro osobní
vozidla v šířce 5,0 m. Jednotlivá místa pro parkovací stání v maximálním počtu 4 stání
jsou od sebe oddělena výsadbou vhodných stromů, bránící vzniku souvislých bloků
parkujících vozidel.  Následují  po oboustranných parkovacích stání pásy pro provoz
pěších v celkové šířce 2,0m. Následuje oddělení  prostoru pro dopravu motorovou i
nemotorovou  od  zástavby  zeleným  pásem  v šířce  cca  4,30  západně  a  5,65m
východně. Jedná se o spojnici mezi křižovatkami K3 a K4.

P 3 funkční skupina: C šířka dopravního prostoru: 30,00 m
Jedná se o obousměrnou komunikaci ve směru západ > východ. Komunikace

větev P3 je navržena v následujícím šířkovém uspořádání. Oboustranný jízdní pás pro
motorová vozidla v celkové šířce 3,5 m s výhybnami. Severně navazující kolmé stání
pro  osobní  vozidla  v šířce  7,0  m  (rezerva  pro  případné  rozšíření  komunikace  na
dvoupruhovou). Jednotlivá místa pro parkovací stání v maximálním počtu 4 stání jsou
od  sebe  oddělena  výsadbou  vhodných  stromů,  bránící  vzniku  souvislých  bloků
parkujících  vozidel.  Jižně  součástí  komunikace  vytvořen  podélný  parkovací  záliv
v šířce 2,5m. Následují po oboustranných parkovacích stání pásy pro provoz pěších
v celkové šířce 2,0 m jižně a 1,7 m severně. Následuje oddělení prostoru pro dopravu
motorovou i  nemotorovou od zástavby zeleným  pásem v šířce cca 10,0 severně  a
2,0m jižně. Jedná se o spojnici mezi křižovatkami K5 a K6.

P4 Stávající komunikace v řešeném území realizovaná dle projektu  DPS Revitalizace a
regenerace sídliště „Obytná zóna Povel – RC3/I – Jižní propojení IO 02 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ
PLOCHY

6.3. Statická doprava
Výpočet parkovacích a odstavných stání je proveden dle normy ČSN 736110, informace o

účelových jednotkách (počet obyvatel, počet bytových jednotek, kanceláří a služeb) vychází z návrhu
této  územní  studie.  Uvedená  bilance  je  tedy  předpokladem  a  nezohledňuje  přesnou  skutečnou
budoucí zastavěnost území, ani ovlivnění návrhu reálným řešením uličních profilů (sjezdy apod.)

Veřejná prostranství budou určena jak pro motoristickou, tak nemotoristickou a zejména pěší
dopravu,  parkovací  a  odstavná  stání  na  terénu  budou  navržena  výhradně  podél  městských
komunikací s rastrem vzrostlé zeleně.  V případě  bytových domů bude v souladu územním plánem
min.  70%  potřeby  součtu  parkovacích  a  odstavných  stání  situováno  v  rámci  objektu,  v  případě
polyfunkčních domů s bydlením nim. 50% a v případě staveb a zařízení pro administrativu, vědu a
výzkum a ubytování min. 70%. 

Bilance odstavných stání bude vždy předmětem řešení jednotlivých stavebních záměrů.

6.4. Hromadná doprava 
- tramvaje

Dotčené území je z hlediska tramvajové dopravy obslouženo ze zastávek:
- Pionýrská, linkami 1, 4 a 6 obousměrně
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- autobusy
Dotčené území je z hlediska autobusové dopravy obslouženo ze zastávek:
- Povel, škola, linkami 10, 16 a 17, obousměrně

linkami 890728,obousměrně
nočními linkami 50,51 obousměrně

- Pionýrská, linkami 10, 42, obousměrně
linkami 710912,0720280,0780960,830850,850129 a 950107

obousměrně
nočními linkami 50,52 obousměrně

6.5. Cyklistická doprava
Součástí návrhu je také provedení pásu pro smíšený provoz cyklistu a chodců v souběhu

s komunikací P1. Jedná se navržení severojižního dopravního napojení cyklistickou dopravou.
Povrch cyklostezek bude realizován ze standardní betonové dlažby.

6.6. Pěší doprava, veřejná prostranství
Veškeré navržené komunikace jsou opatřeny oboustrannými chodníky pro pěší zajištující

dostatečné kapacity pro bezpečný provoz pěších.
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7.  KONCEPCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

7.1 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Stávající stav : V jihovýchodní části budoucí zástavby, resp. v ul. Jeremiášově a ulici Jánského se
nachází stávající veřejný vodovodní řad DN 200. Tlak vody v lokalitě je udržován na hodnotě 4-5 bar.

Navržené řešení:

Pro danou lokalitu je nutné navrhnout veřejný vodovodní řad, který bude zajišťovat
zásobování navržených objektů pitnou a požární vodou a rovněž bude sloužit pro vnější požární
zásah. Dle předběžných výpočtů bude třeba zajistit průměrný hodinový odběr 4,5 l/s, maximum pak 12
l/s. Podle požárního specialisty je třeba při uvedeném tlaku vody v potrubí realizovat rozvod veřejného
vodovodu DN 100 (propojovací řad) a DN 200. Nově navržené vodovodní řady jsou vzájemně
zokruhovány. Propojovací větev  V3a je navržena z dimense TLT DN 100 a tvoří zokruhování mezi
vodovodním řadem V1 a V3.  Jedná se o finální stav vodovodních řadů v dané lokalitě a zokruhování
řadem V3a je z technického hlediska nutné.   

Pro bytové domy je navržen veřejný vodovod řad LTL DN 200 a DN 100 , který bude napojen
na stávající vodovodní potrubí DN 200 – viz výkresová dokumentace.   Na navrženém vodovodu
budou osazeny v potřebných vzdálenostech venkovní hydranty pro vnější požární zásah. Pro každý
dům bude přivedena samostatná vodovodní přípojka.
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Blok - US-07 POVEL - PAZDERNA
Objekt Qp Qp Qh

l/den l/s 1/s počet osob Qp - l/den

I.A 3120 0,036 0,181 24 3120

0

I.B 18200 0,211 1,053 140 18200

0

I.C 26390 0,305 1,527 203 26390

0

I.D 17940 0,208 1,038 138 17940

0

I.E 17940 0,208 1,038 138 17940

0

I.F 4680 0,054 0,271 36 4680

0

II.A 19370 0,224 1,121 149 19370

0

II.B 19890 0,230 1,151 153 19890

0 0

II.C,II.D 17550 0,203 1,016 135 17550

0 0

II.E 10790 0,125 0,624 83 10790

0 0

III.A 61750 0,715 3,573 475 61750

0 0

III.B 4160 0,048 0,241 32 4160

0 0

III.C 1430 0,017 0,083 11 1430

0 0

III.C 12870 0,149 0,745 99 12870

Celkem blok 236080 2,732 13,662 1792
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Potřeba vody je stavena pro specifické hodnoty potřeby vody :

obyvatelstvo 130 l/s/den

služby 40 l/s/den

údržba parkovacích stání 0,2 l/m2  

Koeficienty nerovnoměrnosti potřeby vody :

koef. denní nerovnoměrnosti kd = 2,0

koef. hodiniové nerovnoměrnosti kh = 5,0

Potřeba požární vody dle ČSN  730873:

pro zástavbu tvořenou – nevýrobními objekty  o ploše 1000 < S < 2000 m2

- položka 3 – nejmenší dimenze potrubí DN 125 mm Qpož=9,5 l/s

Popis navržených řadů :

_Řad V1 TLT  DN 200 mm, délka 178,00 m:

Jedná se o nově navržený řad, který je veden podél nově projektované komunikace v
souběhu s jednotnou kanalizací -   řad V1  SKL 300  a nově navrženými BD. Napojení vodovodního
řadu  V1 je na stávající vodovodní řad TLT D  bude sloužit pro zásobování spotřební a protipožární
vodou .

_Řad V1a TLT DN 100 mm, délka 220,00 m (propojovací řad) :

Jedná se o nově navržený řad, který bude napojen na řad V1 v místě odbocění řadu V1 k
propojení se stávajícím vodovodním řadem TLT V1.  Řad V1a  je veden  podél navržené zástavby až
k napojovacímu bodu na stávající vodovodní řad.  Napojení vodovodního řadu  V1 je na stávající
vodovodní řad TLT D 200. Vodovodní řad  bude sloužit pro zásobování spotřební a protipožární
vodou. Spolu s vodovodní řadem V3 tvoří zokruhování vodovodního řadu v dané lokalitě.   

_Řad V2 TLT DN 100 mm, délka 135,00 m:

Jedná se o nově navržený řad, který je veden podél nově projektované komunikace v
souběhu s jednotnou kanalizací -   řad V1  SKL 300  a mezi  navrženými BD. Napojení vodovodního
řadu  V1 je na nový vodovodní řad V3 TLT DN 100  a   bude také  sloužit pro zásobování spotřební a
protipožární vodou 

Řad V3 TLT DN 200 mm, délka 343,00 m:

Jedná se o nově navržený řad, který je veden podél plánované zástavby  v souběhu s
jednotnou kanalizací -   řad V3  SKL 300  a nově navrženými BD. Na trase vodovodního řadu V3
bude napojení vodovodního řadu V3a, který tak tvoří propojení s vodovodním řadem V1.   Napojení
vodovodního řadu  V3 je na stávající vodovodní řad TLT D  bude sloužit pro zásobování spotřební a
protipožární vodou.   

Řad V3a TLT DN 200 mm, 135,00 m  (propojovací řad) : 

Jedná se o nově navržený řad, který je veden podél nově projektované komunikace v
souběhu s jednotnou kanalizací -   řad V1  SKL 300  a mezi  navrženými BD. Napojení vodovodního
řadu  V1 je na nový vodovodní řad V3a TLT DN 100  a   bude také  sloužit pro zásobování spotřební a
protipožární vodou  a je vodovodním řadem, který tak tvoří zokruhování vodovodní sítě v dané lokalitě.

    

ŘAD V1         TLT  DN 200 mm 178,00 m

ŘAD V1a       TLT DN 100 mm               220,00 m (propojovací řad) 

ŘAD  V2        TLT DN 100 mm 135,00 m

ŘAD V3         TLT DN 200 mm               343,00 m
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Vedení vodovodního řadu je mezi projektovanými BD propojovací vodovodní větví mezi V3a
a napojovacím bodem na stávající vodovodní na řadu TLT 200 – viz výkresová dokumentace.   

Ve finálním stavu zásobování lokality pitnou vodou je třeba provést zokruhování řadem V3a

ŘAD  V3a               TLT DN 100 mm 135,00 m  (propojovací řad) 

Označení navržených řadů slouží pro identifikaci navržených řadů v rámci studie,  je bez
návaznosti na stávající vodovodní síť města.

Vodovodní přípojky: 

Napojení navrtávacími pasy s uzávěrem. Řešení přípojek, profil přípojky a umístění vodoměru
bude projednáno a odsouhlaseno s provozovatelem vodovodu v dalším stupni dokumentace. Umístění
vodoměrů v závislosti na délce přípojky – vodoměrná šachta, připojovaný objekt . 

Materiálovém řešení :

Potrubí  - bude využito trub z tvárné litiny hrdlových, dle ČSN EN 545:2011 , DN 100 – 200 mm.
Vnitřní vyložení z cementové malty z vysokopecního cementu, vně povlak 400g/m2 ze slitiny zinku a
hliníku  (85%Zn, 15%Al) s modrou vrstvou epoxidu. Násuvný, vnitřní, hrdlový spoj s těsnícím
kroužkem z pryže EPDM.

Uzavírací armatury - v uzlových bodech sítě budou instalovány šoupátkové uzávěry se zemními
soupravami.   

Hydranty - navržené  hydranty budou mimo protipožární funkce využity i pro odvzdušnění
vodovodního potrubí. Hydranty protipožární budou nadzemní DN 100 mm, ostatní hydranty podzemní
DN 80 mm. Rozmístění požárních nadzemních hydrantů bude  podrobně  řešeno v dalších stupních
projektových dokumentací.  

Vzdálenost hydrantů  dle tab.1 ČSN 73 0873 :

-pol. 3  - vzdálenost hydrantů 150 m od objektu, 300 mezi sebou

Armatury budou v provedení s těžkou protikorozní ochranou vně i uvnitř epoxidovým povlakem. 

7.2 ODVÁDĚNÍ SPLAŠKOVÝCH VOD – JEDNOTNÁ KANALIZACE 

Navržené řešení :

Řešené území budoucí zástavby bude z hledisla splaškových vod odkanalizováno  jednotnou
kanalizací, do které budou svedeny splaškové vody z jednotlivých navržených objektů.  

Dešťové vody svedené do jednotné kanalizace: 

(část dešťovách vod bude svedena do samostatné dešťové kanalizace – viz část Koncepce
hospodaření s dešťovými vodami

Navržené řešení odkanalizování je v souladu s prováděcí vyhláškou č. 501/2006 Sb. Dešťové
vody spadlé na řešené území budou před vtokem do kanalizačního systému zadrženy v zasakovacích
objektech – vsakovacích pruzích. 

Dešťové vody z objektů budou přednostně vsakovány ve vnitroblocích na pozemcích
investora a to v návaznosti na doložený HGP. 

Konfigurace zasakování bude oddělovat dešťové vody spadlé na zpevněné plochy, komunikaci,
parkovací stání a zelené plochy od dešťových vod svedených ze střech jednotlivých objektů.  Pomocí
regulovaných bezpečnostních přepadů bude pak sveden nezasáknutý přebytek dešťových vod do
navržené jednotné kanalizace. Regulace nezasáknutých dešťových vod bude prováděna v  návaznost
na požadavek 3 l/s/ha.   Odkanalizování řešeného území pak hydrotechnicky spadá do povodí
stávající stoky SA III g SKL 300 s následným odvodem do stoky  profilu DN 1200 v ul. Jeremiášově,
Další napojení lokality bude realizováno na stoku A III BT 600 v  ulici Jánského. 

Stoka V1 KT 300 L 225 m 

Napojení na stoku v ulici Jánského A III BT 600 přes stávající kanalizační šachtu.  Do této
kanalizace budou svedeny splaškové vody z jednotlivých přilehlých objektů. Do stoky V1 budou
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svedeny přes bezpečnostní přepady nezasáknuté dešťové vody z komunikace, zpevněných ploch a
parkovacích stání. Samostatně budou do stoky A III svedeny nezasáknuté dešťové vody ze střech
jednotlivých stavebních objektů (část objektu I), přičenž v dalším stupni projektové dokumentace bude
rozklíčen  podle jednotlivých SVJ předmětných BD .  

Stoka V1a KT 300 L 64 m 

Napojení na stoku V1.   Do této kanalizace budou svedeny splaškové vody z jednotlivých
přilehlých objektů. Do stoky V1a budou svedeny přes bezpečnostní přepady nezasáknuté dešťové
vody z komunikace, zpevněných ploch a parkovacích stání. Samostatně budou do stoky A III svedeny
nezasáknuté dešťové vody ze střech jednotlivých stavebních objektů (část objektu I), přičemž v dalším
stupni projektové dokumentace bude   rozklíčen  podle jednotlivých SVJ předmětných BD.  

Stoka V2  KT 300 L 151 m 

Napojení na stoku V2a SKL 300   s následným propojením se stokou V3.  Do této kanalizace
budou svedeny splaškové vody z jednotlivých přilehlých objektů. Dešťové vody do této stoky nebudou
sváděny.  

Stoka V2a KT 300 L 124 m 

Na tuto stoku bude napojena  stoka V2 a  s následným napojením  na V3  s odvodem
splaškových a dešťových vod do stoky SA III g.   Do této kanalizace budou svedeny splaškové vody z
jednotlivých přilehlých objektů.   Do této kanalizace budou svedeny splaškové vody z jednotlivých
přilehlých objektů. Dešťové vody do této stoky nebudou sváděny.  

Stoka V3 KT 300 L 340 m 

Napojení na stoku  AIIIg  SKL 300.  Na trase této stoky bude napojena stoka V2a.   Do této
stoky  budou svedeny splaškové vody z jednotlivých přilehlých objektů. Do stoky V1 budou svedeny
přes bezpečnostní přepady nezasáknuté dešťové vody z komunikace, zpevněných ploch a
parkovacích stání. Samostatně budou do stoky A III svedeny nezasáknuté dešťové vody ze střech
jednotlivých stavebních objektů (částečně II a  III), přičemž v dalším stupni projektové dokumentace
bude   rozklíčen  podle jednotlivých SVJ předmětných BD.  

Do jednotlivých kanalizačních stok budou bezpečnostními svody PVC DN 200 vedeny
nezasáknuté dešťové vody ze zelených ploch. V rámci regulovaného odvodu dešťových vod bude
provedeno i napojení na   stávající svodnici ve Slavoníně  přičemž při  odvedení dešťových vod do
této svodnice je nutná její revitalizace a koordinace s územní studií Slavonín – Sever, Durychova z
roku 2013. 

Řešené území bude odkanalizováno jednotnou kanalizací. Do jednotné kanalizace budou
napojeny splaškové kanalizační přípojky a dešťové přípojky z objektů lokálních vsakovacích objektů
jednotlivých nemovitostí. Do jednotné  kanalizace bude napojeno odvodnění přilehlých komunikací,
zpevněných ploch a zelených ploch podél komunikace a z dvorních traktů.   

Jednotná  kanalizace bude navržena z  KT hrdlových trub, profilu DN  300 mm. Kanalizační
šachty betonové prefabrikované, žlab a podesta s keramickým obkladem. 

Kanalizační přípojky budou ukončeny před hranicí veřejného pozemku kontrolní šachtou min.
profilu 400 mm. 

Hydrotechnický výpočet množství splaškových vod 

Výchozí podmínky

-výpočet dle ČSN EN 12056-2

-kanalizace bude odvádět pouze splaškové odpadní vody

-předpokládaný minimální sklon nivelety dna kanalizace v celé délce je 10 ‰

-předpokládané vybavení každé bytové jednotky (BJ):

1x umyvadlo, 1x koupací vana, 1x kuchyňský dřez, 1x automatická myčka, 1x automatická pračka, 1x
záchodová mísa se splachovací nádržkou  

Výpočet množství splaškových vod

zařizovací předmět výpočtový odtok DU
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(l.s-1)

umyvadlo 0,3

koupací vana 1,3

kuchyňský dřez 1,3

automatická myčka 0,2

automatická pračka 0,6

záchodová mísa 1,5

součinitel odtoku K = 0,5

průtok odpadních vod  Qww= K*(∑DU)1/2

objekt počet BJ vypočtený odtok
(l.s-1)

D2 205 26.44

D1 29 3,74

C 55 7,09

 E 134 17,28

F1, F2 178 22.96

H1, H2, H3 180 23,22

 I2,I3 234 30.38

Celkem: 131.11  l/s

Přehled  navržených stok jednotné kanalizace :

Stoka V1  KT  300 225,00 m

Stoka V1a  KT  300   64,00 m

Stoka  V2 KT  300 151,00 m

Stoka  V3       KT  300 340,00 m

Stoka  V3a      KT  300  70,00 m

Vedení  kanalizační stoky je mezi projektovanými BD a je propojovací kanalizační stokou mezi
V2a  a napojovacím bodem na stávající stoku SAIIIg SKL 300 – viz výkresová dokumentace.   

Zpracovatel studie odkanalizování upozorňuje na nutnost  detailního propočtu spádových
poměrů v dané lokalitě v návaznosti na konfiguraci jednotlivých kanalizačních stok. 

7.3 KONCEPCE HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI

 Hospodaření s dešťovými vodami bude řešeno povrchovým odtokem z veřejných ploch do
zatravněných průlehů (pruhů), v uličním profilu umístěných v zeleném pruhu mezi chodníkem a uliční
čarou. Podle potřeby mohou být průlehy doplněny perforovanou trubkou PVC 200. Doplněním průlehů
podzemní rýhou  bude zajištěna retence vsáknutých vod z průlehu, před jejím dalším vsakem do
zemního prostředí, a to zejména v místě s horšími podmínkami pro vsakování.

Dešťové vody z objektů budou tedy přednostně vsakovány ve vnitroblocích na pozemcích investora 

pokud to dovolí hydrologické podmínky a konstrukce navržených staveb a to v návaznosti na
doložený HGP.
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Dešťové vody ze střech budou odváděny do samostatných vsakovacích pruhů ve vnitro
blocích, kde budou přednostně zasakovány budou realizovány v souběhu s pruhy pro zasakování
dešťových vod z veřejných ploch. 

Oddělení vsakovacích pruhů pro plochy veřejné a soukromé vychází z požadavku odboru
dopravy pro předávání veřejné infrastruktury do správy městu. 

Dešťové vody z ploch nezastavěných vnitrobloků budou svedeny do vsakovacích objektů
umístěných v rámci bloku/vnitrobloku. 

Vsakovací objekty (pro vody z veřejných prostranství, pro vody ze střech BD a pro vody  z
vnitrobloků viz. výše) budou opatřeny přepadem a regulovatelným odtokovým potrubím PVC 200
(bezpečnostní přepady), které budou napojeny na navrženou dešťovou kanalizaci PVC 250 respektive
jednotnou kanalizaci. 

Dešťovou kanalizace odvádí přebytek nezasáklých dešťových vod z bloku III a částečně z
bloku I a II. Dimense dešťové kanalizace napojené do svodnice PVC D 250. 

Jednotná kanalizace s ohledem na výškovou konfiguraci kanalizační sítě v území odvádí
přebytek nezasáklých dešťových částečně z bloku I a II. 

odvod přebytku dešťových vod z bloku III a komunikace:   

PVC D 250  L 136 m .... pouze střechy BD – blok III 

odvod přebytku dešťových vod z bloku I. + III a komunikace:   

PVC D 250  L 162 m......střechy BD a komunikace (oddělené vsakovací průlehy – mezi objekty I. a III.

odvod přebytku dešťových vod z bliku I. + III.  

odvod přebytku dešťových vod z bloku I a komunikace:   

PVC D 250  L 158 m (po šachtu ŠD) ......střechy BD a komunikace (oddělené vsakovací průlehy
samostatně pro komunikaci a samostatně pro střechy jednotlivých BD – požadavek odboru dopravy) 

odvod přebytku dešťových vod z bloku I.  

Část dešťových vod ze střechy bloku I bude svedena do nově navržené jednotné kanalizace V1 – viz
výkresová dokumentace.   

Dimenzování a umístění objektů pro vsakování bude součástí řešení jednotlivých objektů
v dalším stupni projektové dokumentace.  V studii je počítáno s odvodem přebytku nezasáknuté
dešťové vody bezpečnostními přepady.  Konfigurace vsakovacích objektů je ve studii zakreslena
schematicky. Odvod dešťových vod z komunikace  a přilehlých zpevněných ploch (park. stání apod) v
budoucnu předávaných městu je nutno striktně oddělit od dešťových vod z jednotlivých střech objektů
BD – požadavek odboru dopravy MMOL a ŽP.  Vlastní technické řešení oddělení vsakovacích objektů
bude detailně opět řešeno v dalším stupni projektové dokumentace (např. oddělení objektů geotextilií).

V dalších stupních PD bude zakomponováno i rozklíčení  dle jednotlivých SVJ.         

Zásady a návrhové parametry při řešení nakládání se srážkovými vodami:

Při návrhu jednotné  kanalizace a objektů hospodaření se srážkovými vodami se při
zpracování studie vycházelo z níže uvedených zásad uplatněných při zpracování modelu
odkanalizování města Olomouce:

Přípustný odtok z veřejných ploch 3,0 l/s/ha  

Přípustný odtok z území byt. domů  3,0 l/s/ha  

Objekty přivádějící srážkové vody do vsaku a retence budou dimenzovány na déšť doby trvání
t=15 min, per. 0.2 q =239 l/s/ha, doba vyprázdnění do 24 hod. Jedná se o maximální hodnotu
vyprázdnění jednotlivých objektů, která je vzhledem k předpokládanému rozmístění a rozměrům
jednotlivých vsakovacích objektů, předimensována.         

Objekty HDV ( průlehy, podzemní rýhy)  budou dimenzovány na návrhový déšť per. 0,2. 

Navrženou jednotnou a dešťovou kanalizací budou odváděny pouze regulovaně vypouštěné
vody přes bezpečnostní přepady PVC DN 200, kdy odtok dešťových vod bude vyšší než-li návrhový.
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Dimenze jednotné  kanalizace je zvolena  DN 300 mm. Pro vsakování je uvažováno s koeficientem
vsaku 5 x 10-4.

Nově navržené komunikace na území budou odvodněny povrchovým odtokem do průlehů
podél navržených komunikací. V případě úseků, kde průlehy nebude možné zřídit je uvažováno
s odvodněním vpusti a odváděním vod do podzemnímu zasakování s  retencí s řízeným vypouštěním
do navržené dešťové, případně   jednotné  kanalizace. Detailně bude tato varianta s vpustěmi řešena
v návaznosti na další stupně projektových dokumentací.   

Průlehy, vsakovací pruh:

Srážkové vody budou povrchovým odtokem přiváděny do průlehů, kde dojde k vsáknutí vod přes
souvislou zatravněnou humusovou vrstvu do podzemní rýhy. 

Dimenzování a návrh objektů pro vsak a retenci dešťových vod a jejich návrh se řídí následujícími
platnými normami:

- ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod

- TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami.

- Při zpracovávání studie byla zohledněna i "Koncepce vodního hospodářství města Olomouce". 

Průlehy budou hloubky max. 0,2 - 0,3 m. Tloušťka svrchní vrstvy půdy 30 cm, hydraulická vodivost
1x10-4 až 1x10-5 m/s. Pod humusovou vrstvou bude podkladní půdní vrstva tl. 30 - 50 cm. Průlehy
budou opatřeny přepady, které zajistí odvádění vod nad návrhový déšť do navržené jednotné a
dešťové  kanalizace.

7.4 DISTRIBUCE A ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ:
Distribuce a dodávka elektrické energie pro zamýšlené rozšíření ubytovacích kapacit - US-07

Pazderna v Olomouci – Povel, dle vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s.

Zajištění dodávek elektrické energie bude možno v požadované lokalitě po úpravě rozvodů
sítě VN 22 kV a výstavby (odhadem) dvou nových nadzemních trafostanic, jejichž umístění bude
řešeno v následných stupních projektových dokumentací lokality, stejně jako trasy sítí VN a NN 0,4
kV. Veškeré tyto investice provede společnost ČEZ Distribuce a.s. na své náklady. Přibližná poziece
obou trafostanic dle požadavků ČEZ distribuce a.s. Je zakreslena ve výkresu koncepce technické
infrastruktury. 

Předpokládaná výstavba dvou trafostanic počítá s napojením na stávající kabelové vedení VN
22 kV číslo 948, provedené jednožilovými kabely typu 22-AXEKVCE uloženými v zemi.  

Trafostanice budou kompaktní, nadzemní, samostatně stojící, konstrukčně řešené do výkonu
2x630 kVA. Z trafostanic budou napájeny nové kabelové rozvody nn 0,4 kV pro zásobování
předpokládaných bytových jednotek, bloky I., II. a  III. včetně hromadných garáží v 1PP bytových
domů. 

Kabelové rozvody NN 0,4 kV budou řešeny celoplastovými kabely typu 1-AYKY.  Připojení
jednotlivých domů se provede z pojistkových skříní v umístěných v pilíři, nebo osazené do stěny
domu. 

Technické údaje:

Jmenovité pracovní napětí NN:  3/PEN AC 400V/230V, 50Hz  TN/C
 3/N/PE AC 400V/230V, 50Hz  TN/S

Ochrana proti přetížení a zkratu:
 Ochrana proti přetížení a zkratu v objektu bude  
 zabezpečena jističi.

Ochrana před dotykem neživých částí: Ochrana před dotykem neživých částí elektrického 
zařízení je navrhnuta dle:    ČSN 33 2000 4-41-ed2
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-automatickým odpojením od zdroje
-doplňková ochrana: proudovým chráničem

 místní doplňující 
pospojování

Rozvodná soustava VN: střídavá IT, 3x22000 V, 50Hz

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí rozvodných elektrických zařízení nad AC 1000 V,
dle ČSN EN 61936-1 a PNE 33 0000-1 páté vydání:

Prostředky základní ochrany (ochrana před přímým dotykem živých částí):

krytem
přepážkou
zábranou
polohou

Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí):

ochranné uzemnění a ochranné pospojování
rychlé automatické odpojení od zdroje
Spojení ochranného uzemnění zařízení nad 1000 V s nepřímo uzemněným bodem a ochranného
uzemnění do 1000 V, které napájí spotřebitelské zařízení v souladu s ČSN EN 50522. 

7.5 POŽADAVKY NA KAPACITU ZAŘÍZENÍ A SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VEŘEJNÉ
KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ:

Navrhované objekty v rámci bloků budou napojeny na síť elektronických komunikací (hlasové
a datové služby) veřejné komunikační sítě. Hlasové i datové služby v jednotlivých objektech budou
řešeny optickými nebo metalickými přípojkami.

Na základě vyjádření spol. O2 Czech Republic a.s. ze dne 30.4.2015 byl určen napojovací
bod na optickou síť ve vlastnictví O2 ČR (stávající zemní kabelovod, trubka HDPE pro optický kabel) u
domu ul. Hraniční 177/40 na pozemku parcelní číslo 496/12 . Z tohoto bodu bude možné připojit
všechny plánované objekty na  optickou síť v požadované kapacitě. 
Vzhledem k vysokému požadovanému počtu napojení není možno kapacitně metalickou síť použít.

7.VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Rozvody VO 
Na základě vyjádření spol. TSmO ze dne 11.5.2015 bude provedeno:

Síť VO bude rozšířena ze stávajícího rozváděče RVO142, který bude sloužit jako nový napojovací bod
pro lokalitu Pazderna. Tento rozváděč bude v roce 2016 rekonstruován a je nutno s rozšířením
počítat.
Rozvody VO jsou spravovány technickými službami města Olomouce.
Navrhuje se důsledně dbát na ekonomický provoz osvětlení cestou snižováním spotřeby elektrické
energie. 

Místní rozhlas 
Rozšíření stávající sítě místního rozhlasu pro zajištění uspokojivé slyšitelnosti ve všech

lokalitách, bude prováděno jen v návaznosti na novou výstavbu a nepočítá se s provedením rozvodů
zemními kabely

8. KONCEPCE ZELENĚ

Koncepce zeleně je zpracována pro plochy smíšené obytné č. 13/080Z, 13/081P, 13/082Z,
13/084Z, 13/085P, 13/086Z a plochy veřejných prostranství č. 13/079Z a 13/083Z. ÚP stanovuje
minimální podíl zeleně na jednotlivých plochách 30%.

Zeleň v rámci navrhovaných soukromých bloku I., II., III. je určena podílem na ploše
jednotlivých bloků. Výpočet podílu zeleně v blocích je uveden v části 5.8. Zeleň tvořící rekreační
zázemí v rámci bloku bude realizována zejména kombinací výsadby stromů, keřů a zatravnění v
souvislých plochách přednostně na plochách nezastavitelného vnitrobloku. Konkrétní vegetační a
sadové úpravy budou řešeny s návrhem zástavby v navazujících stupních PD.
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Koncepce zeleně ve veřejném prostoru ulic vychází z liniové výsadby stromu, kdy všechny
ulice budou lemovány alejemi případně uličním stromořadím. Stromy budou umístěny v pruzích pro
zeleň a parkování vozidel mezi chodníkem a komunikací v pravidelném rytmu střídání volných
výsadbových ploch se zajištěným kořenovým prostorem s parkovacími stáními – výsadba stromu mezi
každé 4. až 5. parkovací stání. 

Dřeviny jsou navrženy tak, aby splňovaly velikostní podmínky a prostorové uspořádání
jednotlivých ulic, snášely zatížení městského prostředí a zároveň byly zajímavé svým vzhledem v
průběhu celého roku. Zeleň se stává spojovacím prvkem nejen v řešeném prostoru, ale přímo
navazuje i na své okolí. Navrhované druhové složení dřevin je jedno z možných řešení, přičemž při
zpracování navazujících stupňů PD je zapotřebí dodržet doporučení ohledně dostatečné velikosti
stromů. 

Vedení Inženýrských sítí (včetně ochranných pásem) je navrženo tak, aby sítě nekolidovaly s
navrhovanou výsadbou stromů.

Navrhované ulice P1 a P2 jsou oboustranně lemovány liniovou výsadbou stromů se střední
korunou. Linie stromů je umístěna do pruhu pro parkování vozidel na terénu. Na okrajích uličního
profilu mezi uliční čarou a chodníkem jsou oboustranně navrženy zelené zatravněné pruhy. Liniová
zelen východní strany ulice P1 je řešena v rámci stávajícího bloku IV.

V ulici P3 je navrženo centrální stromořadí umístěné v pruhu pro parkování mezi blokem I. a
III. , ze stromů s velkou korunou. Na okrajích uličního profilu mezi uliční čárou a chodníkem jsou
oboustranně navrženy zelené zatravněné pruhy. Šířky zelených pruhu viz výkres koncepce zeleně.

V ulici P4 je předmětem návrhu pouze část uličního profilu jižně od komunikace. Je zde
navrženo jednostranné stromořadí umístěné v pruhu pro parkování při bloku I. Na okraji uličního
profilu mezi uliční čarou a chodníkem je jednostranně navržen zelený zatravněný pruh.
Šířky zelených pruhu viz výkres koncepce zeleně.

Výsadba stromů je umístěna ve sponu cca 12,5 – 15 m, tj. namísto každého 5 či 6
parkovacího stání. 

   Doporučený sortiment:   
Ulice P3 - centrální stromořadí: 
SOPHORA JAPONICA (jerlín japonský)

Ulice P1, P2, P4 – aleje či jednostranné stromořadí:
CORYLUS COLURNA (líska turecká)
ACER RUBRUM (javor červený)
PRUNUS AVIUM „Plena“ (třešeň ptačí plnokvětá)

Stávající zelen v kolizi s navrhovanými stavebními objekty bude odstraněna. 
V případě zachování stávající zeleně (stromů) je zapotřebí při realizaci provádět opatření proti
poškození jejich nadzemní či podzemní části (kořenového systému).

 Olomouci  02/2015 MgA.,Ing. Arch. Lukáš Blažek 
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US-07 POVEL – PAZDERNA 

KAPACITY NAVRHOVANÝCH OBJEKTŮ

aktualizace ke dni 04/12/2015

0,7 koef HPP-CUZ

OBJEKT PODLAŽÍ # NP

HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA ČISTÁ PODLAŽNÍ PLOCHA POČET JEDNOTEK

SLUŽBY [m2] 1+KK 2+KK 3+KK 4+KK 

I.A

1PP 

295

1 295 12

1NP parterre 1 295 206,5 0,0 0,0 0,0

2-4NP typické 3 295 206,5 0,0 0,0 0,0

5NP ustupující 1 168,74 118,1 0,0 0,0 0,0

 CELKEM 295 5 295 1349 0 944 0 12 0 0 0 0

parkovací stání na terénu : 12

parkování v 1PP ojektu: 12
CELKEM parkovani v objektu 40

CELKEM potřeba parkovacích stání : 23,6

OBJEKT PODLAŽÍ # NP

HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA ČISTÁ PODLAŽNÍ PLOCHA POČET JEDNOTEK

SLUŽBY [m2] 1+KK 2+KK 3+KK 4+KK 

I.B

1PP 

1079

1 1079 34

1NP parterre 1 1079 755,3 3,4 6,9 3,3

2-4NP typické 3 1079 755,3 3,4 6,9 3,3

5NP ustupující 1 617,19 432,0 2,0 3,9 1,9

CELKEM 1079 5 1079 0 4933 0 3453 34 16 32 15 0

parkovací stání na terénu : 16

parkování v 1PP objektu: 34

CELKEM navrženo park. Stání: 55

CELKEM potřeba parkovacích stání : 54,5

OBJEKT PODLAŽÍ # NP

HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA ČISTÁ PODLAŽNÍ PLOCHA POČET JEDNOTEK

SLUŽBY [m2] 1+KK 2+KK 3+KK 4+KK 

I.C

1PP 

1592

1 1592 55

1NP parterre 1 1592 1114,4 5,1 10,2 4,9

2-4NP typické 3 1592 1114,4 5,1 10,2 4,9

5NP ustupující 1 910,62 637,4 2,9 5,8 2,8

CELKEM 1592 5 1592 0 7279 0 5095 55 23 46 22 0

parkovací stání na terénu : 24

parkování v 1PP objektu: 55

CELKEM navrženo park. Stání: 81

CELKEM potřeba parkovacích stání : 80,5

OBJEKT PODLAŽÍ # NP

HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA ČISTÁ PODLAŽNÍ PLOCHA POČET JEDNOTEK

SLUŽBY [m2] 1+KK 2+KK 3+KK 4+KK 

I.D

1PP 

1068

1 1068 34

1NP parterre 1 1068 747,6 3,4 6,8 3,3

2-4NP typické 3 1068 747,6 3,4 6,8 3,3

5NP ustupující 1 610,9 427,6 1,9 3,9 1,9

CELKEM 1068 5 1068 0 4883 0 3418 34 16 31 15 0

parkovací stání na terénu : 20

parkování v 1PP objektu: 34

CELKEM navrženo park. Stání: 68

CELKEM potřeba parkovacích stání : 54,0

OBJEKT PODLAŽÍ # NP

HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA ČISTÁ PODLAŽNÍ PLOCHA POČET JEDNOTEK

SLUŽBY [m2] 1+KK 2+KK 3+KK 4+KK 

I.E

1PP 

1068

1 1068 34

1NP parterre 1 1068 747,6 3,4 6,8 3,3

2-4NP typické 3 1068 747,6 3,4 6,8 3,3

5NP ustupující 1 610,9 427,6 1,9 3,9 1,9

 CELKEM 1068 5 1068 0 4883 0 3418 34 16 31 15 0

parkovací stání na terénu : 8

parkování v 1PP objektu: 34

CELKEM navrženo park. Stání: 54

CELKEM potřeba parkovacích stání : 54,0
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OBJEKT PODLAŽÍ # NP

HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA ČISTÁ PODLAŽNÍ PLOCHA POČET JEDNOTEK

SLUŽBY [m2] 1+KK 2+KK 3+KK 4+KK 

I.F

1PP 

448

1 448 16

1NP parterre 1 448 313,6 0,0 0,0 0,0

2-4NP typické 3 448 313,6 0,0 0,0 0,0

5NP ustupující 1 256,26 179,4 0,0 0,0 0,0

 CELKEM 448 5 448 2048 0 1434 0 16 0 0 0 0

parkovací stání na terénu : 4

parkování v 1PP objektu: 16

CELKEM navrženo park. Stání: 20

CELKEM potřeba parkovacích stání : 35,8

OBJEKT PODLAŽÍ # NP

HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA ČISTÁ PODLAŽNÍ PLOCHA POČET JEDNOTEK

SLUŽBY [m2] 1+KK 2+KK 3+KK 4+KK 

II.A

1PP 

1168

1 1168 35

1NP parterre 1 1168 817,6 3,7 7,5 3,6

2-4NP typické 3 1168 817,6 3,7 7,5 3,6

5NP ustupující 1 668,1 467,7 2,1 4,3 2,1

 CELKEM 1168 5 1168 0 5340 0 3738 35 17 34 16 0

parkovací stání na terénu : 24

parkování v 1PP objektu: 35

CELKEM navrženo park. Stání: 80

CELKEM potřeba parkovacích stání : 59,0

OBJEKT PODLAŽÍ # NP

HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA ČISTÁ PODLAŽNÍ PLOCHA POČET JEDNOTEK

SLUŽBY [m2] 1+KK 2+KK 3+KK 4+KK 

II.B

1PP 

1173

1 1173 35

1NP parterre 1 1173 821,1 3,7 7,5 3,6

2-4NP typické 3 1173 821,1 3,7 7,5 3,6

5NP ustupující 1 670,96 469,7 2,1 4,3 2,1

 CELKEM 1173 5 1173 0 5363 0 3754 35 17 34 17 0

parkovací stání na terénu : 20

parkování v 1PP objektu: 35

CELKEM navrženo park. Stání: 68

CELKEM potřeba parkovacích stání : 59,3

OBJEKT PODLAŽÍ # NP

HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA ČISTÁ PODLAŽNÍ PLOCHA POČET JEDNOTEK

SLUŽBY [m2] 1+KK 2+KK 3+KK 4+KK 

II.C,II.D

1PP 

1040

1 1040 35

1NP parterre 1 1040 728,0 3,3 6,6 3,2

2-4NP typické 3 1040 728,0 3,3 6,6 3,2

5NP ustupující 1 594,88 416,4 1,9 3,8 1,8

 CELKEM 1040 5 1040 0 4755 0 3328 35 15 30 15 0

parkovací stání na terénu : 14

parkování v 1PP objektu: 35

CELKEM navrženo park. Stání: 54

CELKEM potřeba parkovacích stání : 52,6

OBJEKT PODLAŽÍ # NP

HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA ČISTÁ PODLAŽNÍ PLOCHA POČET JEDNOTEK

SLUŽBY [m2] 1+KK 2+KK 3+KK 4+KK 

II.E

1PP 

650

1 650 20

1NP parterre 1 650 455,0 2,1 4,2 2,0

2-4NP typické 3 650 455,0 2,1 4,2 2,0

5NP ustupující 1 371,8 260,3 1,2 2,4 1,1

 CELKEM 650 5 650 0 2972 0 2080 20 9 19 9 0

parkovací stání na terénu : 12

parkování v 1PP objektu: 20

CELKEM navrženo park. Stání: 40

CELKEM potřeba parkovacích stání : 32,9

OBJEKT PODLAŽÍ # NP

HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA ČISTÁ PODLAŽNÍ PLOCHA POČET JEDNOTEK

SLUŽBY [m2] 1+KK 2+KK 3+KK 4+KK 
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III.A

1PP 

3675

1 3675 123

1NP parterre 1 3675 2572,5 11,7 23,5 11,3

2-4NP typické 3 3675 2572,5 11,7 23,5 11,3

5NP ustupující 1 2102,1 1471,5 6,7 13,4 6,5

 CELKEM 3675 5 3675 0 16802 0 11761 123 53 107 52 0

parkovací stání na terénu : 32

parkování v 1PP objektu: 123

CELKEM navrženo park. Stání: 186

CELKEM potřeba parkovacích stání : 185,8

OBJEKT PODLAŽÍ # NP

HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA ČISTÁ PODLAŽNÍ PLOCHA POČET JEDNOTEK

SLUŽBY [m2] 1+KK 2+KK 3+KK 4+KK 

III.B

1PP 

909

1 909 34

1NP parterre 1 909 636,3 0,0 0,0 0,0

2-4NP typické 1 909 636,3 0,0 0,0 0,0

5NP ustupující 0 0,0 0,0 0,0 0,0

 CELKEM 909 2 909 1818 0 1273 0 34 0 0 0 0

parkovací stání na terénu : 0

parkování v 1PP objektu: 34

CELKEM navrženo park. Stání: 34

CELKEM potřeba parkovacích stání : 31,8

OBJEKT PODLAŽÍ # NP

HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA ČISTÁ PODLAŽNÍ PLOCHA POČET JEDNOTEK

SLUŽBY [m2] 1+KK 2+KK 3+KK 4+KK 

III.C

1PP 

325

1 325 9

1NP parterre 1 325 227,5 0,0 0,0 0,0

2-4NP typické 1 325 227,5 0,0 0,0 0,0

5NP ustupující 0 0,0 0,0 0,0 0,0

 CELKEM 325 2 325 650 0 455 0 9 0 0 0 0

parkovací stání na terénu : 0

parkování v 1PP objektu: 9

CELKEM navrženo park. Stání: 12

CELKEM potřeba parkovacích stání : 11,4

OBJEKT PODLAŽÍ # NP

HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA ČISTÁ PODLAŽNÍ PLOCHA POČET JEDNOTEK

SLUŽBY [m2] 1+KK 2+KK 3+KK 4+KK 

III.C

1PP 

1235

1 1235 22

1NP parterre 1 1235 864,5 0,0 0,0 0,0

2-4NP typické 3 1235 864,5 0,0 0,0 0,0

5NP ustupující 1 706,42 494,5 0,0 0,0 0,0

 CELKEM 1235 5 1235 5646 0 3952 0 22 0 0 0 0

parkovací stání na terénu : 9

parkování v 1PP objektu: 22

CELKEM navrženo park. Stání: 98

CELKEM potřeba parkovacích stání : 98,8

OBJEKT   

HRUBÁ PODLAŽNÍ PLOCHA ČISTÁ PODLAŽNÍ PLOCHA POČET JEDNOTEK

SLUŽBY [m2] 1+KK 2+KK 3+KK 4+KK

 CELKEM 15725 15725 12860 57209 9002 40047 510 182 365 176 0

724

CELKOVÁ BILANCE PARKOVÁNÍ 

parkovací stání na terénu : 195

parkování v 1PP objektů : 510

CELKEM navrženo park. Stání: 890

CELKEM potřeba parkovacích stání : 834,01
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