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 B.  P R Ů V O D N Í   Z P R Á V A

1. ÚČEL PROJEKTU

Územní studie prověřuje, posuzuje a navrhuje možnosti zástavby dané lokality pro bydlení. Studie po-

suzuje návaznost navrhované zástavby na stávající dopravní infrastrukturu, inženýrské sítě, charakter

stávající zástavby, terénní reliéf, ekologické a krajinářské reálie, apod.. Charakter, cíle a rozsah využití

studie stanovil zadavatel v programu zadání.

Důvodem pro pořízení studie je absence územně plánovacích podkladů pro koordinaci nové výstavby

v daném území. Územní studie je pořizována na žádost obce Těšetice a bude sloužit jako podklad pro

rozhodování o změnách v území.

Schválení a využití této studie je stanoveno na r. 2015.



2. VYMEZENÍ A POPIS ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Řešená lokalita se nachází v obci Těšetice, vzdálené cca 13km západně od města Olomouce.

Předmětem řešení studie je lokalita Záhumenky.

Území je v územním plánu obce označeno jako zastavitelná plocha 1.06a, 1.06b a je funkčně určeno

jako smíšená zona - bydlení v rodinných domech s možností zemědělského samozásobitelského hos-

podářství, drobné výroby a služeb. 

Řešená lokalita se nachází v severní části obce. Její plocha je vymezena ze severu hranicí danou

územním plánem, z východu obslužnou cestou (p.č. 250/6), z jižní strany místní obslužnou zpevněnou

cestou (p.č. 405/1) a ze strany západní hranicí parcely č. 402, která zároveň tvoří obslužnou cestu.

V současnosti je území vedeno jako orná půda a využíváno jako zahrady a sady. Terén v lokalitě je

rovinatý bez výrazných terénních nerovností.

Území urbanisticky navazuje na centrum obce, které tvoří náves s kostelem. Náves je lemována řa-

dovou zástavbou bývalých selských stavení s ústředními dvorci a stodolami. Zástavba na severní

straně a její hospodářská část dvorců se stodolami je též přístupná z obslužné komunikace lemující

jižní stranu řešené lokality Záhumenky. Řešené území lokality je nezastavěné a je využíváno pro ze-

mědělské účely jako orná půda, zahrady a sady. Z východní strany k lokalitě přiléhá školský areál s

parkem, ze západní strany odstavná plocha s přístřeškem, trafostanicí a areál hřbitova. Severní strana

lokality je nezastavěná, tvoří ji zemědělsky využívaná půda.

V jižní části lokality prochází vzdušné vedení VN 22kV. Na západní straně mimo řešené území pro-

chází trasa plynovodu STL a vodovodu. Jiné inženýrské sítě se na řešeném území nenachází.

Lokalita není součástí památkové zony ani rezervace a proto není nutné stanovisko památkového úřa-

du.

3. VÝCHOZÍ PODKLADY

Jako poklad pro zpracování studie bylo použito : 

- územně  plánovací dokumentace a územní plán obce Těšetice ( 1998 ) a jeho platné změny

- digitalizované katastrální mapy

- podklady k stávajícím inženýrským sítím, získané od správců těchto sítí.

4. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Územní studie je zpracována v souladu se stavebním zákonem a s vyhláškou č 501/2006 Sb. O

obecných podmínkách na využívání území.

Navrhované koncep ční řešení 

Studie respektuje podmínky platného Územního plánu obce Těšetice. Řešení vychází z reality daného

území, respektuje stávající urbanistické, dopravní, kulturní, historické a jiné vazby. Studie se zabývá

vymezením ploch veřejného prostranství a ploch soukromých. 



Obec Těšetice má zachovalou historicko - urbanistickou strukturu hanáckého regionu, jejíž charakte-

ristickou hodnotou je ulicová náves s řadovou zástavbou. Nově navržená zástavba navazuje na tyto

pozitivní hodnoty původní architektury a urbanismu.

Navrhovaná zástavba zároveň v max. možné míře respektuje stávající vlastnické vztahy k jednotlivým

parcelám. S ohledem na šířku většiny parcel a na charakter původní architektury obce je zástavba ře-

šena převážně řadovými domy s možným dvorním traktem, kolmým k hlavnímu uličnímu křídlu. V

krajní parcelách, u kterých jejich šířka přesahuje 20m jsou navrženy izolované domy.

Určujcím bodem návrhu nové zástavby bylo taky stávající dopravní napojení lokality na místní komuni-

kační síť a existence vedení vn. Nová obslužná komunikace je navržena v trase původní zpevněné

cesty. Stávající parcely jsou jednotlivě řazeny kolmo k této obslužné komunikaci, podél které jsou ve-

deny nové trasy jednotlivých inženýrských sítí a chodník pro pěší. 

Šířka veřejného prostranství prostoru páteřní komunikace zástavby je stanovena min. na 10,5 metru.

Na východní straně lokality (pa.č. 203/10) je navržena veřejná plocha, která navazuje na sousední

školský park. Tato plocha rozšíří  park určený pro odpočinek a rekreaci.

Stavební čára je závazná. Rodinné domy jsou posazeny kolmo k hranicím parcel. Ve střední části jsou

sestaveny do lineárních bloků s minimální vzdáleností 14,5m od krajnice nové vozovky. V krajních

částech zástavby, kde se vozovka stáčí, jsou domy posazeny mimo hlavní linii stavební čáry. U parcely

č.231, v západní části lokality a ve východní části, u parcel číslo 246/1, 243/2, 244 je stanovena na

13,0 m od krajnice navrhované vozovky. Viz. výkres č. 3.

V prostoru před navrhovanou zástavbou jsou řešeny předzahrádky, které jsou od veřejného prostran-

ství odděleny 1,3 m vysokým oplocením, do něhož budou integrovány vstupy k jednotlivým objektům a

přípojné skříně přípojek inž. sítí a přístřešky na nádoby TDO. 

Odstupy domů od sebe a od sousedních parcel musí splňovat požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb. O

obecných podmínkách na využívání území- §25.

Výška zástavby je stanovena výškou jednoho nadzemního podlaží a je zároveň limitována charakte-

rem střechy, která může být využita pro bydlení. Střecha bude sedlová, která je charakteristická pro

stávající architektonické prostředí. U soliterních objektů se připouští polovalbová střecha.

5. NAVRŽENÉ REGULAČNÍ PRVKY

A) Regula ční prvky plošného uspo řádání

1) Stavební čáry vyznačené ve výkresech

2) Orientace hlavních hřebenů domů k přilehlé komunikaci vyznačené ve výkresech

3) Intenzita zastavění pozemku je určena na 30%

B) Regula ční prvky prostorového uspo řádání

1) Podlažnost – jednopodlažní objekty rodinných domů, podsklepené, s obytným podkrovím

2) Typ zastřešení – šikmá  sedlová střecha s předepsaným sklonem 35 – 45 °. U soliterních



objektů se připouští polovalbová střecha.

3) Hlavní hřeben bude rovnoběžný s uliční čarou (kolmo k hranicím parcel). Výška okapu střechy

nepřesáhne  4,0m od terénu v úpatí domu. Maximální výška hřebene střechy nepřesáhne 8 m.

4) Povrchová úprava stěn I. podlaží – navazuje na charakter stávající zástavby obce, je vylouče-

na srubová technologie z masivních dřevěných trámů. 

5) Výška uličního oplocení byla stanovena 1,3 m nad úroveň obrubníku sousedící silnice. Výplň

oplocení bude  transparetní.             

6. KAPACITNÍ ÚDAJE

Plocha řešeného území 40 800 m2

z toho:

plochy parcel rodinných domů 17 919 m2 

zpevněné plochy (vozové, pěší komunikace)  1 521 m2,

počet navržených domů       15 ks

7. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

- Příprava území

- Dopravní řešení

- Terénní a sadové úpravy

- Zásobování vodou

- Kanalizace

- Zásobování plynem

- Zásobování elektrickou energií

- Spoje a telekomunikační zařízení

- Odpadové hospodářství

7.1 Příprava území

Před započetím výstavby objektů, komunikací a inženýrských sítí bude v řešeném území provedena

demontáž části stávajícího oplocení pozemků, odstranění stavebních objektů překážejících výstavbě,

vykácení dřevin a keřů. Na takto vyčištěném území bude provedeno sejmutí ornice v minimální tloušť-

ce 200 mm, která bude uskladněna na určené skládce a bude zpětně použita po dokončení stavebních

prací na úpravu okolí komunikací a výkopů. 

Před výstavbou je nutno zažádat o stanovisko a následný průzkum dotčený archeologický ústav

památkové péče.



7.2 Dopravní řešení

Stávající stav

Lokalita určená pro výstavbu rodinných domů se nachází v katastrálním území Těšetice v severní části

obce. Z jižní strany je lokalita přístupná místní zpevněnou cestou, která se západně napojuje na silni-

ci III/44921 (v blízkosti hřbitova) a na východě místní silniční komunikaci (v sousedství školy).

Navrhovaný stav 

Součástí předkládaného návrhu je vybudování účelové vozovky silnice pro dopravní obsluhu daného

území pro plánovanou výstavbu rodinnými domy. Zpevněná plocha vozovky navazuje výškově a smě-

rově na stávající asfaltovou vozovku silniční komunikace III/44921 na západě a na místní asfaltovou

vozovku na východě . 

Možnost připojení vozovky na stávající silniční síť bylo posuzováno dle Vyhlášky, kterou se provádí zá-

kon o pozemních komunikacích č.104/97 Sb. (v platném znění). Hlavní vozovka je asfaltová obou-

směrná dvoukruhová vozovka s krajnicemi .

Podmínky pro p řipojování sousedních nemovitostí k místním komunika cím 

  Napojení projektovaného příjezdu (sjezdu) lze zřídit, protože jsou splněny tyto podmínky:

   a)   rozhled pro rozhodnutí najet na komunikaci,

b) rozhled uživatele komunikace alespoň pro zastavení vozidla; vozidlo, které zastaví při odbočování

vlevo na sjezd, nesmí bránit průjezdu ostatním vozidlům v přímém směru nebo na něj musí být výhled

ze vzdálenosti nutné pro zastavení dalšího vozidla,

c)  vzájemné vzdálenosti připojení únosné z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu.

Rozhled ve směru jízdy a boční rozhled tvoří rozhledové trojúhelníky. U každého tohoto trojúhelníku

jsou dvě jeho strany tvořeny osami jízdních pruhů, po kterých se pohybují vozidla. Dostatečný rozhled

na sjezdu dle normy ČSN 73 6101 zajišťuje odstraněním překážek v rozhledových trojúhelnících.

Z hlediska dopravní obslužnosti je vozovka silnice navržena jako obousměrná, dvoupruhová komu-

nikace šířky 5,00m  pro návrhovou rychlost 30 km/hod. 

Projektantem byla tato silniční komunikace zařazena do funkční třídy C – místní komunikace obslužná

(MO), dle doporučené technické normy ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací (leden

2006). Jedná se tedy o místní obslužnou silniční komunikaci zpřístupňující nově zastavěné území.

V souladu s ČSN 73 6110 je navržena úsporná dvoupruhová obousměrná komunikace, kdy intenzita

vozidel za 24 hodin bude menší než 500. Vozovka bude rozdělena vodorovným dopravním značením

na obousměrný jízdní pruh šířky 3,00 m a parkovací bloky pro podélná stání šířky 2,00 m. Tyto bloky

parkovacích podélných stání budou prostřídány směrově tak, aby se silniční doprava v lokalitě zpoma-

lila a zklidnila.  Takto bude vytvořeno min. 6 parkovacích míst při komunikaci. 



Ohraničení asfaltové vozovky bude silničním betonovým obrubníkem 15/25 cm vysunutým +120 mm

nad niveletu přilehlé asfaltové vozovky v místě chodníků a místech průlehů bude obrubník srovnán na

niveletu přilehlé asfaltové vozovky. 

V místě navržených vjezdů na parcely jednotlivých domů bude na šířku navrhovaného sjezdu silniční

obrubník vysunut  +20 mm nad niveletu  přilehlé asfaltové vozovky.

V místě napojení na silniční komunikaci III. třídy bude použit dvouřádek z kamenné kostky drobné

(popř. položí betonový silniční obrubník 15/25 cm na plocho) a ten se zapustí do nivelety stávající

asfaltové  vozovky.

Povrch vozovky bude navržen bezprašný - asfaltový (jízdní pruh). Vozovka silnice je navržena na do-

pravní zatížení V. s návrhovou úrovní porušení D 2. Konstrukce vozovky bude řešena takovým způso-

bem, aby s požadovanou spolehlivostí (ve vztahu k pořizovacím nákladům a k nákladům na údržbu)

odolala zatížením a jiným vlivům, které lze během provádění a užívaní očekávat). Konstrukce vozovky

bude navržena na minimální požadovanou hodnotu modulu přetvárnosti podložní zeminy (zemní

pláně) Edef,2 = 45MPa.

Dlouhodobé parkování vozidel (2 vozidla) se předpokládá na pozemcích jednotlivých vlastníků ro-

dinných domů.  Na vozovce MO pak budou parkovat návštěvy ( 6 os.vozidel ).

Odvodnění vozovky bude do zasakovacích průlehů navržených podél vozovky .

Vzhledem k předpokládané intenzitě chodců v řešené lokalitě zástavby rodinných domů se jeví jako

vhodné vybudovat podél nových silničních komunikací veřejný dlážděný chodník šířky 1,50 m. Po obou

stranách obslužné komunikace jsou navrženy zelené pásy. 

7.3 Terénní a sadové úpravy

Terén v lokalitě je rovinatý. Podél cesty a chodníku budou navrženy zasakovací průlehy, které tvoří

snížené ozeleněné pásy podél komunikací. 

Zeleň v obci se uplatňuje ve formě zahrad a alejí. Atypickým, nevhodným prvkem pro toto území jsou

borovice, jalovce, stříbrné smrky a další jehličnany.

Nová zeleň předzahrádek plánované zástavby bude navazovat na původní charakter zeleně hanácké

obce. Budou použity především užitkové i okrasné listnaté stromy a keře.

7.4 Zásobování vodou:

Stávající stav

V obci Těšetice je vybudován nový veřejný vodovod, který je v majetku Vodovodu Pomoraví - svazku

obcí a který provozuje  Středomoravská Vodárenská a.s.. 

Vodovod v obci je v provozu od roku 2000 a je na něj napojeno 80 % obyvatel. Vodovodní síť je záso-

bována přivaděčem z tvárné litiny DN 300 – 400. Zdrojem pitné vody je VDJ Křelov, odkud je ode-

bíraná voda přečerpávána přes zrychlovací čerpací Senice na Hané do zemního vodojemu Náměšť na

Hané 2 x 250 m3 (290,00 – 286,25 m n.m.). Na tento přivaděč je napojen přívodní řad z PVC DN 150,



který dopravuje vodu pro skupinu obcí Těšetice, Rataje a Luběnice. Rozvodná vodovodní síť v obci je

zhotovena z PVC v profilech v rozmezí DN 80 až DN 100. Zásobování vodou je řešeno v jednom tla-

kovém pásmu z VDJ Křelov 4 x 5 000 m3 (282,90 – 278,05).

Navrhovaný stav

Systém zásobování vodou dle schváleného územního plánu se nemění. Navržená lokalita bude napo-

jena na nově vybudovaný vodovodní řad DN 80, který bude napojen na stávající vodovodní řady, čímž

dojde k zaokruhování sítě v této části obce. Trasa nového vodovodního řadu bude trasována v rámci

stávajících a navržených veřejných prostranství a ploch pro dopravu. Budoucí nemovitosti budou napo-

jeny na tento řad samostatnými vodovodními přípojkami. Pro vnější požární zásah budou na

vodovodním řadu osazeny hydranty.

Stanovení pot řeby pitné vody

Stanovení průměrné potřeby pitné vody je proveden podle vyhlášky č.428/2001 Sb., příloha č.12 –

byty s výtoky, WC, koupelna, lokální příprava teplé užitkové vody, kde se předpokládá spotřeba pitné

vody  - 46,0 m3.osoba-1.rok-1.

Počet nových RD celkem 15 RD

Počet obyvatel celkem 60 obyvatel

Průměrná denní potřeba vody 126,0 l.den-1.osoba-1

Průměrná denní pot řeba pitné vody

Qpr,d = 60 . 0,126 = 7,560 m3.den-1 = 0,315 m3.hod-1 = 0,088 l.s-1

Maximální denní pot řeba pitné vody  

Qmax,d = Qpr,d . kd = 7,560 m3.den-1 . 1,5 = 11,340 m3.den-1 = 0,4725 m3.hod-1 = 0,131 l.s-1 

Maximální hodinová pot řeba pitné vody

Qmax,hod = Qpr,d . kd .kh = 0,315 m3.hod-1 . 1,5 . 1,8  = 0,851 m3.hod-1 =  0,236 l.s-1 

Průměrná m ěsíční pot řeba pitné vody

Qměs
 = PDM . Qpr,d = 30 . 7,560 = 226,800 m3.měsíc-1

Průměrná ro ční pot řeba pitné vody

Qr = PDR . Qpr,d = 365 . 7,560 = 2.759,400 m3.rok -1

7.5 Kanalizace:

Stávající stav

V obci Těšetice je vybudovaná dešťová kanalizace, která byla realizována postupně v letech 1935-80.

V současné době je provozována jako jednotná a je v majetku a správě obce. Materiál kanalizační sítě

jsou betonové trouby DN 300 až DN 500. Celková délka stávající kanalizace je cca 3 300 m a je ve

špatném technickém stavu. Kanalizace zaúsťuje 3 výustmi do řeky Blaty, případně Šumice. Indiviuálně



předčištěné odpadní vody jsou touto kanalizací vypouštěny do recipientu. Část RD má vybudovány

bezodtokové jímky.

Zemědělský nákup Haná a Seliko Dolany – provoz Těšetice jsou napojeny na veřejnou kanalizaci. Od-

padní vody ze Zemědělského družstva  jsou akumulovány v jímkách na vyvážení. V současné době je 

zpracován projekt na splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod.

Navrhovaný stav

Systém odkanalizování dle schváleného územního plánu se nemění. V rámci navržené lokality budou

dešťové vody z komunikace a zpevněných ploch svedeny do zasakujícího průlehu, který bude situován

souběžně s vozovkou. U navrhovaných rodinných domů budou vybudovány akumulační a vsakovací

jímky. Likvidace dešťových vod z nové zástavby bude prioritně řešena zasakováním na místě. Přeby-

tečné srážkové vody budou odvedeny do průlehu.

Splaškové odpadní vody budou z důvodu spádových poměrů odkanalizovány tlakovou splaškovou

kanalizací DN 50 do navrhované splaškové kanalizace. Odtud budou dále svedeny na centrální ČOV

k čištění.

Výpo čet množství splaškových OV

Počet nových RD celkem 15 RD

Počet obyvatel celkem 60 obyvatel

Průměrná denní potřeba vody 126,0 l.den-1.osoba-1

Průměrná denní produkce splaškových odpadních vod

Q24 = Q24 = 60 . 0,126 = 7,560 m3.den-1 = 0,315 m3.hod-1 = 0,088 l.s-1

Maximální denní produkce splaškových odpadních vod

Qd = Q24 . kd = 7,560 m3.den-1 . 1,5 =  11,340 m3.den-1 = 0,4725 m3.hod-1 = 0,131 l.s-1 

Maximální hodinová produkce splaškových odpadních v od

Qd = Q24 . kd .kh = 0,315 m3.hod-1 . 1,5 . 1,8  = 0,851 m3.hod-1 =  0,236 l.s-1 

Průměrná m ěsíční produkce splaškových odpadních vod

Qměs
 = PDM . Q24 = 30 . 7,560 = 226,800 m3.měsíc-1

Průměrná ro ční pot řeba pitné vody

Qr = PDR . Q24 = 365 . 7,560 = 2.759,400 m3.rok -1

6.6 Zásobování plynem:

Stávající stav

V obci Těšetice je vybudovaná STL plynovodní síť, kterou provozuje firma RWE. Zdrojem zemního ply-

nu je regulační stanice VTL/STL, která má dostatečnou kapacitu.

Navrhovaný stav:

Systém zásobování plynem dle schváleného územního plánu se nemění. 



Navržená lokalita bude napojena plynovodem DN 50  v rámci stávajících a navržených veřejných

prostranství a ploch pro dopravu ze stávající plynovodní sítě.

Výpo čet množství pot řeby zemního plynu

Pro rodinné domy se uvažuje při plné plynofikaci s maximálním množstvím zemního plynu 2,6 m3.hod-

1, celkovou potřebou 3.000,0 m3.rok-1. V řešené lokalitě je navrženo 15 RD.

Maximální hodinová potřeba zemního plynu 39,00 m3.hod-1

Roční potřeba zemního plynu 45.000,00 m3.rok-1

7.7 Zásobování tepelnou energií

Navrhovaný stav

Pro vytápění RD a ohřev TV bude využit zemní plyn nebo alternativní energetické zdroje (tepelná

čerpadla, kotle na pevná či kapalná paliva, přímotopné vytápění, atd.).

7.8 Zásobování elektrickou energií

Stávající stav

V současnosti je okrajem řešené lokality vedeno volné vedení VN 22kV. Vedení je majetkem firmy ČEZ

a.s..  Vedení napájí distribuční trafostanice a z nich dále distribuční rozvod NN v obci. 

Navrhované řešení 

Úprava stávajícího vedení VN 22kV - studie předpokládá, že na základě žádosti stavebníka majitel ve-

dení (firma ČEZ Distribuce a.s.) zrealizuje ve náhradu stávajícího volného vedení VN 22kV vedením

zemním - kabelovým. Pro jeho uložení je v řešené lokalitě rezervován příslušný prostor, odpovídající

požadavkům ČSN 73 6005 a změn navazujících. Vedení VN bude uloženo v prostoru "zasakovacího

průlehu" vedle navrhovaného chodníku, v trase prakticky kopírující stávající trasu volného vedení. Při

souběhu s dalšími sítěmi budou dodrženy minimální vzájemné souběhové vzdálenosti a sice na jedné

straně s plynovým potrubím min.60cm a na druhé straně s distribučním rozvodem NN ČEZ minimálně

30cm - definováno jako minimální vzdálenosti okrajů příslušných sítí.

Rozsah výše zmíněného zakabelování bude upřesněn dalšími jednáními mezi majitelem rozvodů VN a

stavebníkem. 

Rozvod NN - pro zásobování navrhované lokality rodinných domů elektrickou energií firma ČEZ a.s. -

jako majitel a provozovatel distribučního rozvodu NN - zrealizuje nový distribuční kabelový rozvod NN.

Tento bude napojen ve stávající – resp. nově vybodované - distribuční trafostanici, situované na okraji

řešené lokality. Zmíněný rozvod NN bude vždy na hranici sousedících parcel vysmyčkován v pojistkové

přípojkové skříni, která se takto stane místem napojení přípojky NN stavebníka konkrétního rodinného

domu. Nový distribuční rozvod bude - dle aktuální energetické situace v lokalitě - propojen se stávají-

cím systém NN-rozvodů v obci. 



Podmínka realizace - uvedený nový distribuční kabelový rozvod bude firma ČEZ realizovat na základě

splnění všech podmínek, které ČEZ uvede v návrhu "Smlouvy o připojení …. k DS", vystavené na zá-

kladě předchozí "Žádosti o připojení k DS", podané stavebníkem. 

Uložení kabelů – zmíněný kabelový distribuční rozvod NN firmy ČEZ včetně přípojkových pojistkových

skříních budou realizovány na pozemcích volně přístupných z veřejného prostranství. Stejně tak elek-

troměrové rozvaděče budou volně přístupné pro kompetentní pracovníky firmy ČEZ, budou vždy na

hranici dvou sousedících pozemků.

Energetická bilance – orientační propočet

Základním úkolem uvedeného propočtu je stanovení současného maximálního odběru el-energie pro

lokalitu jako celek a to v době jejího plného obsazení a v době maxima denního odběru. Z hlediska zá-

sobování el-energií jsou tři varianty jejího využití:

1/ dům kategorie A – tj varianta, kdy se el-energie využívá pouze pro osvětlení a drobné domácí spo-

třebiče do 16A/230V. Zde je stanoven současný maximální odběr 5,0 kW. Vytápění, vaření a ohřev

TUV jsou řešeny plynem.

2/ dům kategorie B1 – shodně jako A ale navíc ještě elektrické vaření resp. pečení – zde se uvažuje

s hodnotou současného maximálního odběru v úrovni 8,0kW. Vytápění a ohřev TUV jsou řešeny ply-

nem

3/ dům kategorie C – tj. varianta, kdy se el-energie využívá také pro el-vytápění a ohřev TUV. Sou-

časný maximální odběr 14kW   

Počet navrhovaných rodinných domů:  15

Na základě odborného odhadu a srovnání s již realizovanými podobnými lokalitami je stanoveno, že

z uvedeného celkového počtu 15-ti rod.domů je možno očekávat, že 8 objektů bude v kategorii B1 a 7

v kategorii C. 

Výpočtový odběr :  (8 x 8) + (7 x 14) = 162 kW

Meziodborová soudobost Beta = 0,55

Současný maximální odběr lokality: 89 kW

Současný maximální proudový odběr: 132 A

Předpokládaná roční spotřeba el-energie kompletní lokality: cca 160 MWh 

Hodnota hlavních jističů před elektroměry rodinných domů:  

8 x B25/3  (25A)

7 x B40/3  (40A)

Celková proudová hodnota rezervovaného příkonu:  480A



Veřejné osv ětlení

Nově navržená obslužná komunikace bude vybavena systémem veřejného osvětlení, provozované v

režii obce. Osvětlení bude provedeno venkovními uličními svítidly, osazenými na ocelových osvětlova-

cích stožárech. Zdrojem světla bude buď příslušně výkonná výbojka nebo zdroj LED. Napájecí rozvod

bude uložen ve výkopu. Nový systém bude napojen na stávající rozvod VO v obci, společně s ním

bude také spínán a stane se jeho součástí. 

7.9 Spoje a telekomunika ční zařízení

Řešená lokalita bude vybavena technickou připraveností pro možnost zatažení kabelů elektronických

komunikací - EK. Po celé délce komunikace bude ve výkopu položena plastová chránička, která bude

vždy na hranici dvou sousedících pozemků přerušena odbočovací šachtou, která se takto stane

místem napojení jednotlivých domů na uvedenou síť EK. Zprovoznění sítě resp. zatažení datových

kabelů bude přizpůsobeno aktuální nabídce provozovatelů sítí v dané lokalitě. 

Alternativou je stav, kdy stavebník vybaví svůj RD autonomním samostatným anténním systémem na

střeše domu. 

Součástí rozvodu bude také prodloužení stávajícího rozvodu ozvučení obce, reproduktory obecního

rozhlasu budou osazeny na sloupech veřejného osvětlení. 

7.10 Odpadové hospodá řství

Stávající stav

V současnosti nakládání s komunálním odpadem je upraveno obecní vyhláškou. Je prováděn běžný

svoz domovního odpadu a termínově jsou řešeny sběry tříděného odpadu. 2x ročně je organizován

sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

Sběr je smluvně řešen se společností TS Olomouc. Odpad je ukládán do odpadových nádob k tomu

určených, situovaných u jednotlivých objektů. Recyklovaný odpad je ukládán k svozu na vymezených

stanovištích v obci, vybavených příslušnými kontejnery. Nejbližší stanoviště řešené lokality Záhumenky

se nachází v místě u hřbitova a u potoka Šumice poblíž obecního úřadu.

Navrhovaný stav

Jednotlivé RD budou vybaveny sběrnými nádobami na domovní odpad, které budou situovány do pří-

střešků, které budou součástí oplocení. Odvoz odpadu naváže na současný režim svozu.

Recyklovaný odpad je ukládán k svozu na vymezených stávajících stanovištích v obci, Které se na-

chází v těsné blízkosti řešené lokality.



8.  VÝPIS DOTČENÝCH PARCEL

pč. 231 Loutocký Jan, č.p. 19, 78346 Těšetice

ppč. 233/1, 233/2, 239/3 Koutný Václav, č.p. 27, 78346 Těšetice

ppč. 233/3 Okleštěk Břetislav, č.p. 17, 78346 Těšetice

ppč. 234 SJM Hradil Tomáš Ing. a Hradilová Šárka Mgr., Jílová 498/25, Neře-
dín, 77900 Olomouc

ppč. 235 Mádl Tomáš, č.p. 15, 78346 Těšetice

ppč. 236 Kolomazníková Marcela, č.p. 195, 78346 Těšetice, 
Sigmundová Marie, Na Vozovce 810/24, Nová Ulice, 77900 Olomouc

ppč. 237 SJM Slanina Jozef a Slaninová Radomila, č.p. 11, 78346 Těšetice

ppč. 238 Frýbort Lubomír, č.p. 786, 78344 Loučany, 
Odstrčilová Jindřiška, Pohoršov 240, 78349 Lutín

ppč. 239/1 Hanusová Magdalena, Biskupství 197, 78344 Náměšť na Hané

ppč. 239/2 Fišr Miloslav Ing., č.p. 190, 78346 Těšetice

ppč. 242, 230 SJM Sirotek Michal a Sirotková Renáta, č.p. 20, 78346 Těšetice

ppč. 243/1 Hanousek Václav, Družební 715/11, Nové Sady, 77900 Olomouc

ppč. 243/2 Veselá Dobromila, U Cihelny 1070/7, 76701 Kroměříž

ppč. 244/2 Pospíšil Květoslav, 8. května 166, 79841 Kostelec na Hané, 
SJM Zdařil Oldřich a Zdařilová Naděžda, č.p. 7, 78346 Těšetice

stpč. 54/2 Římskokatolická farnost Těšetice u Olomouce, Návsí 6, 78346 Těšeti-
ce

ppč. 203/10, 203/9, 405/2, Obec Těšetice, č.p. 75, 78346 Těšetice

       405/1, 403, 203/6, 

       402, 351/3, 250/6, 

       251/6, 251/2, 85/2, 

       85/12, 85/1
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