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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:
_platná územně plánovací dokumentace_Územní plán městyse Velký Újezd
_katastrální mapa

2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, STÁVAJÍCÍ STAV
2.1. Vymezení řešeného území
Územní studie řeší lokalitu ZB24, plochu změn BI – bydlení v rodinných domech městské a 
příměstské. Lokalita je situována v západní části městyse, jižně od ulice Olomoucké, v proluce ploch 
bydlení a občanské vybavenosti. Současné využití je neintenzivně obhospodařovaná zemědělská 
půda – orná a zahrady. Pro obsluhu této plochy je třeba vybudovat obslužnou veřejnou infrastrukturu.
2.1.1. Závazné regulativy územního plánu:
- Lokalita musí být obsloužena vyhovující dopravní infrastrukturou a přístupná z veřejného prostranství
o dostatečné šíři (v souladu s platnou legislativou).
- Napojení na stávající vodovodní řad v ulici Za školou
- Odkanalizování dle pododdílu 4.2.5
- Zásobení elektrickou energií, popřípadě plynem prostřednictvím distribuční sítě
- Plocha, ve které je uloženo prověření změn jejího využití podmíněno územní studií, která mimo jiné 
prokáže splnění hygienických limitů hluku z dopravy na komunikaci II/437 a současně z provozu 
plánované výroby na ploše ZV1 v denní a noční době pro chráněný venkovní prostor
stavby
2.2. Stávající stav
Na ploše ZB24  je v současné době neintenzivně obhospodařovaná zemědělská půda – orná a 
zahrady 
Přes území vede diagonálně stávající betonové trubní vedení jednotné kanalizace DN 300.

3. HISTORICKÝ VÝVOJ, URBANISTICKO -  ARCHITEKTONICKÁ KONCEPCE
3.1. Historický vývoj
Městys je dnes tvořen jedinou místní částí, poprvé zmiňovanou v roce 1301. Předpokládá se
však, že se jedná o sídlo mnohem starší. Půdorys i poloha sídla poukazují na to, že zde
trhová osada mohla být už ve 12. století.
Velký Újezd byl založen na úpatí Oderských vrchů. Pravděpodobně středověkým jádrem je
protáhlá náves, jejíž osa prochází v poledníkovém směru po dně mělkého, stoupajícího
žlebu. Byla lemovaná bloky uzavřených usedlostí a jejím středem původně protékal místní
potok. Původní rozsah intravilánu v době založení vsi dnes lze určit jen velmi obtížně. Soudě
podle pravidelného rytmu parcel usedlostí a linie záhumeních cest zakreslených na mapě
stabilního katastru (1830), mohla dosahovat na jihu po č.p. 27 (ulice Přerovská) a to zřejmě
pouze po západní straně. Od dnešního náměstí potom už pokračovala oboustranná řada
usedlostí směrem k severu k vidlici cest u č.p. 1 (nároží Oderské a Navrátilovy). Na terénní
hraně nad dolní části vsi byl už od středověku kostel, patrně obklopený hřbitovem.
Zřejmě v období konjuktury v 18 století se postupně začíná zaplňovat prostor původní návsi,
který je rozdělen zástavbou na Hrubou a Malou stranu. Za východním okrajem tehdejší
zástavby začíná vznikat drobná chalupnická zástavba bezzemků (Zákostelí). V polovině 18.
st. zde byl postaven dnešní barokní kostel.
Významným urbanistickým zásahem bylo zbudování císařské silnice z Olomouce do Lipníka
(a dále do Slezska). Její trasa přímkami vstupovala přibližně do středu návsi a měla za
následek částeční narušení dosavadní urbanistické struktury.
Během 19. a 20. století se pak zástavba postupně šíří podél již utvořeného komunikačního
schématu – hlavně podél císařské, později státní silnice, záhumeních cest a cest
vybíhajících do krajiny. Na jihozápadě vzniká soubor menších usedlostí venkovského
charakteru kolem ulice ke Chmelníku, na východě Na Flíčku a Kopanina, za východním
okrajem tehdejší zástavby byl založen dnešní hřbitov. V období průmyslové revoluce vznikají
menší výrobní závody – sirkárna, pila – situovány většinou na západním okraji intravilánu.
Kolem průtahu silnice původní návsí se formuje náměstí obklopené domy maloměstského
charakteru s obchodním parterem. Část jich vytváří svými frontami souvislý městský prostor,
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jeho jižní část však dodnes není dotvořena.
Ve 20. století jsou založeny ulice lemované domy vesměs městského charakteru – např.
Tršická, Na Nívách, Za hřbitovem, další novější domy se staví hlavně podél průběžné státní
silnice a na okrajích historického jádra. Vznikají kolonie rekreačních chat – podél potoka
Olešnice a v severovýchodní části katastru v tzv. Bláznově dole.
Po druhé světové válce je severozápadně od zástavby založen areál zemědělské výroby a
sportovní areál. V zástavbě vzniká několik bytových domů. Významným urbanistickým 
počinem bylo zbudování školy, jejíž areál výrazně narušil záhumení linii v této části
historického intravilánu.
Nejvýznamnější stavebním počinem po roce 1990 byla realizace rychlostní silnice I/35,
procházející nedaleko od jižního okraje zástavby. Komunikace je určitou bariérou
v průchodnosti krajiny, při současném provozu však nevytváří výraznější zdravotní ani
bezpečnostní rizika. V blízkosti školy byl postaven nový bytový dům. Další rodinné domy
vznikají zejména podél záhumeních cest a po okrajích současné zástavby.
Současnou urbanistickou strukturu obce lze popsat následujícím způsobem:
   Obec je tvořena kompaktním historickým jádrem vřetenovitého tvaru. Z něj podél
komunikací vybíhá novější zástavba. Současné zastavěné území obce je díky tomu
poměrně rozvolněné, diverzifikované a má poměrně nepravidelný tvar s množstvím
proluk a enkláv.
   Ve výše vymezeném jádru městyse je převládající zástavba původních bloků usedlostí, často 
novodobě a nevhodně upravených. Pozitivním jevem je, že ve 20. století zde neproběhly větší plošné 
asanační zásahy, které by měli za následek devastaci nebo zásadní narušení historické stopy návsi.
   Po okrajích zastavěného území je rodinná zástavba z 20. a 21. století převážně městského 
charakteru, tvořená jednak rodinnými ale místy i bytovými domy.
   V centru obce je zatím prostorově nedotvořené náměstí, lemované většinou objekty smíšené funkce 
(bydlení, občanská vybavenost). Mezi obytnou a smíšenou zástavbou vynikají objekty občanské 
vybavenosti (obecní úřad, škola, kostel, sokolovna, mateřská škola…)
   Výšková hladina zástavby je vyrovnaná s výraznou dominantou farního kostela sv. Jakuba.

3.2. hodnoty území
Vyrovnaná výšková hladina zástavby, bez rušivých dominant;
Členitá struktura a měřítko venkovských a příměstských domů;
Dominantní postavení farního kostela sv. Jakuba;
Bloky usedlostí tvořící kompaktní zástavbu historického jádra;
Tvarosloví zástavby v historickém jádru obce charakteristické okapově nebo štítově orientovanými      
objekty se sedlovými, polovalbovými nebo valbovými střechami, přiléhající k sobě nebo propojeny  
ohradními zdmi.

problémy:
- negativní zátěž hlukem z dopravy z komunikace II/437

3.3. Urbanisticko – architektonická koncepce:

Územní studie určuje urbanistickou koncepci zejména vymezením ploch veřejného prostranství 
stanovením stavební a uliční čáry, výšky zástavby a způsobem zastřešení. Podél veřejných 
prostranství jsou navrženy nové pozemky staveb. Nové pozemky staveb jsou k veřejnému prostranství
orientovány svou užší stranou, k zajištění hospodárného využití veřejné infrastruktury a svou delší 
stranou jsou orientovány směrem od veřejného prostranství.

Umístění staveb na pozemky je navrženo ve stavební čáře. Umístěním staveb ve stavební čáře bude 
vytvářet souvislé prostorové vymezení veřejného prostranství (ulice) a proto ve stavební čáře budou 
umístěny hlavní objemy staveb, orientované podélně se stavební čárou.

Plochy mezi stavební a uliční čarou jsou určeny pro oplocené předzahrádky. Do předzahrádek je 
navrženo umisťovat listnaté stromy.

Garáže budou přistavěny nebo vestavěny ve stavbách nebo budou umisťovány jako samostatné 
stavby či přístavby na nádvoří. Umístění garáže, zejména jako vestavby či přístavby ve stavební čáře 
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musí umožnit bezpečný výjezd vozidla a také jeho odstavení na vjezdu tak, aby nezasahovalo do 
veřejných komunikací.

Tvarosloví staveb bude zohledňovat stávající hodnotný charakter tvarosloví zástavby obce. Jedná se 
zejména o dodržení těchto základních požadavků:

a) hlavní (uliční) objemy staveb budou umisťovány podélně s veřejným prostranstvím tak, aby v co 
největší míře prostorově vymezovaly veřejné prostranství a oddělovaly jej od ploch soukromých,

b) zastřešení uličních objemů bude tradiční souměrnou sedlovou střechou jednoduchých tvarů s 
hřebenem orientovaným souběžně s osou veřejného prostranství s tradičním sklonem střešních rovin  
( přibližně 30° - 40°) a s valbami nebo polovalbami pouze v nárožích.

Zastřešení vedlejších hmot( garáže apod.) není studií tvarově definováno.

Veřejná prostranství jsou řešena v souladu s §7 a §22 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

4. ZÁSADY ÚZEMNÍ STUDIE

Způsob členění řešeného území tj. Plochy ZB 24 je vymezení ploch veřejného prostranství, stanovení 
stavební a uliční čáry, ploch zeleně a navržení parcelace

- maximální procento zastavěnosti 35%

Návrh podmínek pro výstavbu:

4.01 Vymezení stavebních a uličních čar, principů tvarování jak půdorysné, tak v řezech, zastavitelné 
plochy a další regulační prvky jsou zaneseny v grafické části této územní studie.

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

4.03 Uliční profily jsou řešeny schematicky, jsou podkladem pro navazující stupně projektové 
dokumentace. Principy uvedené v řezech platí analogicky pro celé území. 

4.04 Podlažnost podzemních pater není omezena.
4.05 Výšková úroveň chodníků, komunikací a veřejných prostranství respektuje stávající niveletu v 

řešeném území. 
4.06 Tvarování střech není jednoznačně stanoveno.
4.07 Tvarování ustoupených podlaží ve výšce 7 až 10 metrů není jednoznačně stanoveno (mimo 

vlastní princip uskočení dle pravidel uličních profilů – výkresová část č. 04.), Maximální výšku pro 
území stanovenou územním plánem  lze naplnit pouze za předpokladu dostatečných 
odstupových vzdáleností s odkazem na Vyhl. 501/2006 Sb., ustanovení §25 odst.4 

4.08   Princip řešení technické infrastruktury, koncepce a trasování, je dán jednoznačně. Přesné 
uložení jednotlivých sítí je předmětem navazujících stupňů projektu. 

4.09   Koncepce zasakování dešťových vod je dána, trasování přepadového potrubí dešťové 
kanalizace je variantní.

4.10 Ochrana veřejného zdraví před negativními účinky dopravy ( zejména z komunikace II/437) je 
řešena izolační bariérovou zelení v kombinaci se zemním valem, který zajistí ochranu před 
hlukem z dopravy. Zemní val je mimo řešené území vymezené ZB 24 v ploše pro izolační zeleň. 
Zásady geometrie zemního valu jsou součástí výkresové části. 

5. KONCEPCE DOPRAVY
5.1. Priority
Z hlediska dopravy je lokalita řešena tak, že navazuje na stávající komunikační síť a přirozeným 
způsobem rozvíjí stávající systém dopravní obsluhy v území.
V souladu s navrženým charakterem budoucího využití území je ve studii řešena problematika statické
dopravy dle normy ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“.
5.2. Silniční doprava
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Území je obslouženo komunikací P1, která propojuje ulici Olomouckou a silnicí II/437. Součástí 
návrhu jsou odstavná stání na vjezdech jednotlivých pozemků.
V místě napojení vzniknou křižovatky K1 s ulicí Olomouckou a K2 se silnicí II/437

Křižovatky
V zájmovém území jsou navrženy dvě křižovatky

K1 – Jedná se o novou stykovou křižovatku tvaru T sloužící k dopravnímu napojení ze
severního  směru  na  stávající  ulici  Olomouckou.  Vlastní  provedení  napojení  křižovatek
respektuje  požadavek  na  zajištění  dopravní  obslužnosti  zóny  veškerou  požadovanou
dopravou. .

K2 – Jedná se o novou stykovou křižovatku tvaru T sloužící k dopravnímu napojení z
jižního směru na stávající silnici č. II/437. Návrh je v souladu s územním plánem obce.

Komunikace
Základní návrhové parametry komunikace jsou:
Jízdní pruh 2,25 m
Návrhová rychlost 50 km/h

P1 funkční skupina: D šířka dopravního prostoru: 4,5 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 4,5m. V polovině délky komunikace je navržen záliv
pro  vyhýbání  vozidel  a  to   směrem k  zástavbě.  Severněji  je  směrem k  zástavbě
umístěna plocha pro odpadové nádoby.

5.3. Statická doprava
   Výpočet  parkovacích  a  odstavných  stání  je  proveden  dle  normy  ČSN  736110,  informace  o
účelových jednotkách (počet obyvatel, počet bytových jednotek) vychází z návrhu této územní studie. 
Veřejná prostranství budou určena jak pro motoristickou, tak nemotoristickou a zejména pěší dopravu,
parkovací a odstavná stání na terénu budou navržena výhradně na vjezdech k jednotlivým parcelám.

5.4. Hromadná doprava 
V daném území se neřeší.

5.5. Cyklistická doprava
V řešeném území cyklostezku nenavrhujeme.

5.6. Pěší doprava, veřejná prostranství
Komunikace P1 je navržena jako zklidněná, podél komunikace je navrženo veřejné prostranství- 
zeleň.

6.  KONCEPCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Je navrženo připojení lokality na sítě veřejné infrastruktury a umístění tras veřejných inženýrských sítí 
v řešeném území ve veřejném prostranství. Byla navržena přeložka stávající kanalizace. Lokalita je 
napojena na stávající vodovodní řad. Zásobování elektrickou energií a plynem je řešeno 
prostřednictvím distribuční sítě. Je navržena pozice pro výhledovou trafostanici. Je navržena nová 
pozice pro umístění nádob na tříděný odpad

6.1 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
V obci je vybudován veřejný vodovod, byl postaven v letech 1988 – 92 a v současné době je

na něj napojeno asi 90 % obyvatel.
Původní zdroje vody – studny byly v 1997 nahrazeny dvěma vrty. Ze zdrojů je voda čerpána
výtlačným řadem DN 80 délky 1 420 m do úpravny vody Velký Újezd o kapacitě 3,5 l/s
(odstranění železa a manganu). Z úpravny vody je voda čerpána řadem DN 200 délky 1 150
m do zemního VDJ 2 x 400 m3 (420,00 – 415,50).
Ze zemního vodojemu 2 x 400 m3 je pak obec Velký Újezd zásobována gravitačně v jednom
tlakovém pásmu. Rozvodná vodovodní síť je zhotovena z materiálu PVC v profilech DN 80 –
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150.
Vodovod je v majetku i provozu městyse Velký Újezd.

Napojení nově budovaného vodovodního řadu bude PVC DN 100 na stávající vodovodní řad  DN 200 
vedoucího v stávající  komunikaci.   Nově budovaný vodovodní řad bude propojen se stávajícím 
vodovodním řadem na p.č. 3459/1, ukončení trasy vodovodního řadu:  p.č. 699/1.

6.2 ODVÁDĚNÍ SPLAŠKOVÝCH VOD – JEDNOTNÁ KANALIZACE 

Navržené řešení :

     Lokalita výstavby RD ve Velkém Újezdě bude odkanalizována nově navrženou jednotnou 
kanalizací, do které budou svedeny splaškové vody z jednotlivých navržených objektů, která bude 
zaústěna do stávající obecní jednotné kanalizace – viz výkresová dokumentace. Odvod dešťových 
vod z komunikace a zpevněných ploch bude přednostně řešen zásakem ve vsakovacích průlezích a to
v souladu s platnou legislativou a pouze nezasáknuté vody budou bezpečnostními přepady zaústěny 
do nově koncipované jednotné kanalizace.

Navržené řešení odkanalizování je v souladu s prováděcí vyhláškou č. 501/2006 Sb. 

Dešťové vody z objektů budou přednostně vsakovány na pozemcích a to v návaznosti na HGP. 

Napojení nově budované jednotné kanalizace bude provedeno  napojením na stávající  jednotnou   
kanalizaci. Napojení bude provedeno přeložkou (propojením) stávající jednotné kanalizace  - viz 
výkresová dokumentace.   

napojení jednotné  kanalizace:  p.č. 699/1 ukončení trasy  splaškové kanalizace :  p.č. 699/1 technické
řešení je zřejmé z výkresové dokumentace. 

6.3 KONCEPCE HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI

     Hospodaření s dešťovými vodami bude řešeno povrchovým odtokem z veřejných ploch do 
zatravněných průlehů (pruhů).  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. 
Před napojením bezpečnostních přepadů budou umístěny vsakovací jímky. 

Dešťové vody z objektů RD budou tedy přednostně vsakovány na pozemcích, pokud to dovolí 
hydrologické podmínky a konstrukce navržených staveb a to v návaznosti na doložený HGP.

Nezasáknuté vody budou  bezpečnostními přepady odváděny do navržené jednotné kanalizace    

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. 
Dimenze jednotné kanalizace je zvolena DN 300 mm. Pro vsakování je uvažováno s koeficientem 
vsaku 4.00E-04 m/s (písčitý štěrk).
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Nově navržená komunikace na území bude odvodněna povrchovým odtokem do průlehů 
podél navržené komunikace. 

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.

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   
kanalizace.

6.4 DISTRIBUCE A ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ:

      Kabelový rozvod NN v lokalitě nových  RD bude proveden jako pokračující zokruhování zemním 
kabelem AYKY 3x120+70, navazující na stávající, již provedené rozvody AYKY 3x240+120. 

      Kabel AYKY 3x120+70 bude vyveden ze stávající skříně  a bude prosmyčkovaně vedeno podél 
linie plánovaných rodinných domků. Prosmyčkování bude provedeno v plastových pilířových 
pojistkových skříních SS200, které budou osazeny vždy v  místě dvou sousedících parcel, a budou 
sloužit jako hlavní domovní pojistkové skříně pro jednotlivé odběry. Kabel bude ukončen bude v nové 
skříni. 

       Kabely budou uloženy v koordinaci s ostatními inženýrskými sítěmi, ve výkopu v hloubce 70 cm 
se zakrytím cihlami a červenou folií. 

       Před započetím zemních prací musí být provedeno vytyčení všech stávajících inženýrských sítí. 
Výkopy v místech souběhu a křížení budou prováděny ručně s maximální šetrností k uloženým sítím. 
      Byla navržena poloha nové výhledové  trafostanice.

Ochrana proti zkratu a přetížení odpovídá požadavkům normy ČSN 332000-4-43, ČSN 
332000-4-473 a je řešena pojistkami. 

6.5 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Pro osvětlení nového areálu 11 RD bude použito 7 ks nových parkových osvětlovacích stožárů 
propojených zemním kabelem AYKY. Místo napojení na stávají kabelový rozvod VO bude přes 
pojistkovou skříň SS100. 

Osvětlovací stožáry budou parkové, ocelové, pozinkované, bezpaticové, včetně výbojkových svítidel s 
halogenidovou výbojkou 70W. Typ svítidel dle stávajících, použitých v tomto areálu. Nové stožáry VO 
budou společně uzemněny v celé délce kabelového vedení VO. Uzemnění se provede od posledního 
stožáru  zemnícím drátem FeZn 10 mm. Kabel bude uložen v koordinaci s ostatními inženýrskými 
sítěmi v chodníku, nebo v zeleném pásu vedle silnice, ve výkopu v hloubce 80 cm se zakrytím 
červenou folií. Na přechodech přes silnici a při křižováni s jinými sítěmi budou uloženy v PE vlnité 
trubce 75/63 v hloubce 100 cm. Celkově budou dodrženy typové řezy s umístěním a dodržením 
vodorovných a svislých vzdáleností mezi ostatními inženýrskými sítěmi v rámci sídliště. Před 
započetím zemních prací musí být provedeno vytyčení všech stávajících inženýrských sítí. Výkopy 
v místech souběhu a křížení budou prováděny ručně s maximální šetrností k uloženým sítím. 

napojení veřejného osvětlení: :   p.č. 3459/4
konec trasy veřejného osvětlení:   p.č. 699/1
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6.6 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

Napojení nově budovaného STL plynovodního řadu bude na stávající STL plynovod 0.3 Mpa dimense 
LPE 110 SDR 11 PE 100. 

napojení STL  plynovodního řadu:   p.č. 3459/4 k.ú. Velký Újezd 
ukončení trasy  STL plynovodního řadu:  p.č. 699/1

7. KONCEPCE ZELENĚ

     Koncepce zeleně byla zpracována tak, že po obou stranách páteřní komunikace P1 byl navržen 
pás veřejné zeleně. Na veřejnou zeleň navazuje zeleň neveřejná v podobě oplocených předzahrádek.
V předzahrádkách navrhujeme umístit listnaté stromy. Předzahrádky budou doplněny pouze nízkým 
oplocením do výšky cca 1 m, tak, aby vzrostlá zeleň předzahrádek dotvářela zeleň na veřejném 
prostranství.
Kromě řešeného území byla pojednána část lokality ZZ1 a to tak, že tato plocha bude osázena 
bariérovou izolační zelení v rámci odclonění řešené lokality od zátěže hlukem ze silnice II/437.

Veřejná prostranství jsou řešena v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb.

     Protihlukový val bude zatravněn, případně doplněn o výsadbu keřů. Na terénní val bude navazovat 
výsadba vzrostlé izolační zeleně. Výsadba bude mít zároveň funkci přechodu do okolní krajiny a tomu 
bude odpovídat i její druhové složení.

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

Stávající zeleň 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).

STRUČNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:  

SO 01 –  KOMUNIKACE  A ODVODNĚNí KOMUNIKACE 

1. Všeobecně 

Objekt řeší dopravní napojení lokality pro výstavbu rodinných domů ve  Velkém Újezdě. 
Přístup k navrhovaným domům je řešen prostřednictvím nově navržené komunikace navazující na 
stávající   komunikaci.. Navrhovaný komunikační systém je tvořen komunikací š. 4.5 m se zaústěním, 
rozšiřujícím se na šířku 5.5 m  Komunikace je řešena jako obousměrná  – viz výkresová 
dokumentace.     

2. Technické řešení

Směrové řešení

 Přístupová komunikace: navazuje na komunikaci p.č 3459/4 - viz situace.   Šířka komunikace:  4.5 m 
+ zelené pásy  – viz výkresová dokumentace.   Navrhované směrové řešení je nejlépe patrné 
z příslušné grafické přílohy. 

- parametry přístupové komunikace: 

Větev V1

šířka 4.5 m, obousměrná s napojením na stávající komunikaci  (u napojení rozšíření na 5.5 m) 

délka: 286  m
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Výškové řešení

Výškové  řešení navrhované komunikace bude vycházet  z konfigurace stávajícího terénu a
bude řešeno tak, aby bylo dosaženo bezproblémového povrchového odvodnění. Výškové řešení bude
navrženo  po  doměření  výškopisu  a  polohopisu  řešené  lokality  spolu  se  zohledněním  případných
hrubých terénních úprav.

Šířkové uspořádání: 

Navrhované směrové řešení je nejlépe patrné z příslušné grafické přílohy. 

Konstrukce vozovky

Předpokládaná návrhová  úroveň porušení   D1 (možno i  D2,  ale  D1 zvolena pro zajištění
dlouhodobé životnosti navržené vozovky), třída dopravního zatížení TDZ V-VI. Konstrukce vozovky
komunikací je odvozena z katalogu vozovek pozemních komunikací TP 170 a je navržena v tomto
složení:

- zámková dlažba (200/100/80)                           DL I             80 mm ČSN 736131-1
- lože (drť fr. 2-4, příp. 4-8)              L             40 mm
- štěrk částečně vyplněný cementovou maltou ŠCM            200 mm ČSN 736127
- štěrkodrť (fr. 0-63) ŠD            150 mm ČSN 736126
Celkem                                                                                          470 mm 
                     

Předpokládá  se  realizace  po  etapách  –  tzn.  realizace  finálních  povrchových  vrstev  bude
provedena po předchozí opravě podkladní vrstvy po dokončení stavební činnosti v lokalitě. 

Vzhledem  k tomu,  že  se  v rámci  projektové  přípravy  této  akce  neprováděl  inženýrsko-
geologický  průzkum  nelze  navrženou  konstrukci  vozovky  považovat  za  definitivní.  Skladba
komunikace může být v dalších stupních PD upravena na základě dohody s investorem a v případě
potřeby  bude  přizpůsobena  skutečnostem  zjištěným  na  staveništi  a  také  technologickým  příp.  i
materiálovým možnostem zvoleného dodavatele.

Veřejná část konstrukce vjezdů k jednotlivým RD budou řešeny s dlážděným povrchem, u 
navazujících soukromých částí bude zpevnění řešeno individuálně jednotlivými stavebníky. 

Pojížděná dlážděná konstrukce – vjezdy :

- zámková dlažba (200/100/80)             DL I               80 mm              ČSN 736131-1
- lože (drť fr. 2-4, příp. 4-8) L  40 mm
- štěrkodrť fr. 0-32 ŠD 150 mm ČSN 736126
- štěrkodrť fr. 0-63 ŠD 200 mm ČSN 736126
Celkem              470 mm

(spodní souvrství 2 x ŠD lze pro zvýšení kvality a životnosti nahradit souvrstvím shodným 
s navrhovanou komunikací :
- štěrk částečně vyplněný cementovou maltou              ŠCM 200 mm ČSN 736127
- štěrkodrť (fr. 0-63) ŠD    150 mm ČSN 736126

V místě napojení nové konstrukce na stávající povrch místní komunikace bude provedeno zaříznutí 
hrany stávající živičné úpravy v tl. do 80 mm. Zaříznutí bude provedeno v celkové délce cca 8 m. Po 
realizaci nového dlážděného povrchu bude provedeno zalití pracovní spáry asf. zálivkou.
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Konstrukce vozovky je ukončena silničními betonovými obrubníky BO 10/25 do betonového 
lože C20/25. Výška obrubníku nad přilehlou vozovkou bude bezoobrubníková. V místech  napojení 
vjezdů k domům bude obrubník zapuštěn (příp. položen „naležato“ s výškovým rozdílem od přilehlé 
vozovky 2 cm.). 

Příčný spád navrhované komunikace je navržen jednostranný 2,5 %. Zemní pláň ve spádu 3%.   

Dopravní značení

Návrh dopravního značení bude součástí dalšího stupně PD. 

Odvodnění

Odvodnění povrchu komunikací je zajištěno příčným a podélným sklonem povrchu. Vlastní 
odvedení dešťových vod z komunikace,  vjezdů  a přilehlých zpevněných ploch je řešeno 
bezobrubníkovou komunikaci s následným odvodem dešťové vody do vsakovacího pruhu. Na trase 
vsakovacích průlehů budou osazeny vsakovací jímky D 1000. Vsakovací průlehy resp. pruhy budou 
zaústěny do vsakovacích jímek s následným bezpečnostním přepadem) do projektované  jednotné 
kanalizace do šachty Š6  – viz výkresová dokumentace. Odvodnění vjezdů bude řešeno spádem do 
přilehlého zeleného pásu s využitím vsakovacího průlehu.  Detailně bude toto technické řešení 
odvodnění komunikace řešeno  v dalším stupni projektové dokumentace. Do vsakovacího pruhu 
nebudou zaústěny bezpečnostní přepady z odvodnění RD. Tyto přepady budou zaústěny přímo do 
jednotné kanalizace. Však dešťových vod z RD a komunikace bude tedy striktně oddělen.    

Hydrogeologický výpočet: 

odvodňované plochy: 

Komunikace : 1715 m2  
vjezdy 75 m2 
zelený pás 1133 m2
střechy RD 1400 m2
------------------------ 
celkem: 4323 m2  

Délka vsakovacích pruhů: 174 m vyhovuje – požadovaná délka  72.59 (dele kontrolního výpočtu) 

Parametry vsakovacích pruhů: 

 vsakovací pruh 1  L 114 m - PVC 200 – perforovaná trubka   

plocha:  91.2 m2 

objem při hlouhce vsakovacího pruhu 1. m:  91.2 m3

 vsakovací pruh 2  L 60 m  - PVC 200 perforovaná trubka 

plocha: 48  m2 

objem při hlouhce vsakovacího pruhu 1 m: 48  m3
Vsakovací pruh bude realizován do max hlouby 1 m nad hladinou spodní vody!!! 

Celkový objem vyhovuje 
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KONTROLNÍ VÝPOČET

Typ vsakování Vsakování rýhové a kombinace rýhy a drénu

Návrhový déšť dešťoměrná stanice - (Vlastní hodnoty), periodicita - 0.2 

Doba trvání deště (min) Intenzita deště (l/s.ha)

5 414

10 270

15 239

20 168

30 124

45 100

60 72.9

90 52.4

Odvodňovaná plocha 

Dílčí plocha (m2) Souč. povrch. odtoku Dílčí typ povrchu

1715 0.8

75 0.75

1133 0.1

1500 0.9

Celková odvodňovaná plocha 2 891.55 m2

Součinitel filtrace podloží 4.00E-04 m/s - (Písčitý štěrk)

Hladina podzemní vody 3.00 m

Výsledky 

Součinitel bezpečnosti 1.20

Pórovitost výplně rýhy 0.75

Šířka rýhy (střední) 0.80 m

Výška rýhy 1.00 m

-

Drenáž

Vnitřní průměr vsakovací trouby 200 mm

Vnější průměr vsakovací trouby 210 mm

Počet potrubí 1

Výstupní plocha 0.00 cm2/m

Výstupní rychlost 0.00 m/s

Vsakovací plocha 94.37 m2

Objem akumulace průlehu 43.95 m3

Délka vsakovací rýhy 72.59 m
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Zemní práce

Před zahájením zemních prací bude provedeno sejmutí kulturních vrstev v tloušťce cca 30
cm. Převážná část tohoto materiálu bude nakonec zpětně využita pro začlenění navržených úprav do
stávajícího terénu (ohumusování a zatravnění). Po provedených hrubých terénních úpravách budou
dle návrhu výškového řešení provedeny potřebné výkopy (příp. násypy) a bude následovat úprava
pláně. Modul přetvárnosti zemní pláně pod konstrukcí vozovky musí mít min. hodnotu 30 Mpa.
Nebude-li možné dosáhnout této hodnoty bude nutno provést doplňující opatření na zvýšení
únosnosti zemní pláně – např. zlepšení podloží příměsí vápna nebo provést výměnu (sanaci)
podloží  vhodným  materiálem v takové  tloušťce,  aby bylo  dosaženo požadované  únosnosti.
Nově navrhované konstrukční vrstvy budou od rostlého terénu odděleny prostřednictvím separační
geotextílie  (netkaná  textilie  s gramáží  min.  200  g/m2).  Po  realizaci  podsypné  vrstvy  a  osazení
obrubníků bude proveden zpětný zásyp za obrubníky do požadovaného výšky. S přebytečnou ornicí
bude naloženo dle požadavků příslušných orgánů. Přebytečný vykopaný materiál bude odvezen na
skládku (případně bude jinak využit podle pokynů investora).

4. Vytyčení

Projektová dokumentace je zpracována na základě digitálního zaměření na PC. Podrobné
podklady pro směrové a výškové vytyčení (souřadnice JTSK, Bpv) budou součástí příslušných příloh
PD SO 01 ve stupni DSP. 

5. Inženýrské sítě

Navrhovaná  komunikace  je  koordinovaná  s navrhovaným  systémem  inženýrských  sítí.
V realizační dokumentaci bude nutné klást zvýšený důraz zejména na koordinaci komunikace a
inženýrských  sítí  jejichž  povrchové  znaky  budou  součástí  navrhovaných  zpevněných  ploch.
Projektant upozorňuje na nutnost zasypat výkopy pro inženýrské sítě (v místech křížení či vedení
v komunikaci) vhodným nesoudržným materiálem (ŠD, lze použít  i certifikovaný tříděný recyklát
apod.) tak, aby byla zajištěna dostatečná únosnost pod celou zemní plání – tzn. Edef,2 = min. 30
Mpa.

6. Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat příslušné normy ČSN, bezpečnostní 
předpisy a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících ve stavebnictví. Staveniště musí být 
viditelně označeno ve dne i v noci, případně ohraničeno zábranami proti pádu do výkopu.

7. Závěrem

Při provádění prací musí být dodrženy „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních 
komunikací“ (TKP) schválené MDS - OPK s účinností od 1.1.1998 a další platné normy ČSN pro 
navrhování a provádění staveb. Přebytečný vykopaný materiál nelze využít v rámci této stavby a o 
dalším nakládání s tímto materiálem (odvoz na skládku, využití v jiné části obce apod.) musí 
rozhodnout investor. Modul přetvárnosti zemní pláně pod konstrukcí vozovky musí mít min. hodnotu 
30 Mpa.
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SO 02 – STL PLYNOVODNÍ  ŘAD  A PŘÍPOJKY

- prodloužení STL plynovodního řádu – dimense LPE 63 SDR 11 PE 100 
Na stávající STL plynovod 0.3 Mpa dimense LPE DN 80 SDR 11 PE 100 bude napojeno prodloužení 
STL plynovodního řádu o dimensi LPE 63  o celkové délce 255 m. Za místem napojení bude dle 
požadavků provozovatele SMP a.s. osazen trasový uzávěr TU KK DN 50. 

Plánovaná spotřeba na jeden rodinný  dům:   2.5 m3/hod
Plánovaná spotřeba na  rodinných  domů celkem:  Sc =  15 x 2.5 m3/hod =  37.5  m3/hod (předpoklad) 

Napojení prodloužení STL plynovodního řádu na stávající řád  bude provedeno pomocí  
elektrotvarovky T kusu 80/80.  Za napojením na stávající STL plynovodní řad bude osazen trasový  
uzávěr TU DN 50 pro případné odstavení lokality. Na konci prodloužení STL plynovodního řadu bude 
osazeno odvzdušnění a vývod signalizačního vodiče.

Podrobné technické provedení bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace včetně detailního
řešení STL plynovodních přípojek  

STL plynovodní přípojky budou provedeny z materiálu LPE DN 25 a budou zakončeny na hranici 
soukromého pozemku  v přístavku, kde bude osazen HUP KK 25, plynoměr a následně i STL 
regulátor. 

Technické řešení STL plynovodní přípojky: 

Z STL plynovodu LPE 63 bude ke  stavební parcele přivedena STL plynovodní přípojka, která
bude provedena následujícím  způsobem:   Na  plynovod  bude osazen elektrosvařovací  navrtávací
objímka - T kus  63/32 a přípojka bude provedena z materiálu lPe SDR 11 D 32 mm. Přípojka bude
ukončena na hranici pozemku v objektu HUP.  Před MR plynu bude mat. LPE osazen  přechodem
LPE – ocel D32/G25 a HUP – kulový kohout DN 25   se zátkou. Vertikální část plynovodní přípojky
bude uložena do ochranného potrubí ( lPe D 50).  Čela ochranného potrubí budou utěsněna montážní
pěnou proti vnikání zemní vlhkosti. 

Počet přípojek:  11 ks 
Materiál: LPE DN 25
Celková délka STL plynovodních přípojek: 80 m   

Podmínky pro pokládku potrubí

 Dno výkopu musí být rovné, může se urovnávat jen lopatou s hladkým ostřím
             musí být široké tak, aby byla možná předepsaná zhutnění po obou stranách potrubí

Nosné lože  
 nosné lože má chránit potrubí před nerovnostmi a zajišťovat, aby potrubí dostalo jednotnou a 
rovnoměrnou podkladovou vrstvu po celé délce potrubí, tloušťka nosného pískového lože je min. 
10 cm (u rovného podloží a min 15 cm u podloží s kaménky.  V  místech spojů je nutno vyhloubit  
jamky pro možnost kontroly při zkoušce potrubí.

 Obsyp potrubí 
s obsypem potrubí je možno začít po kontrole budoucím provozovatelem plynovodu 
Obsyp je nutno provádět pískem.  Obsyp se sype z přiměřené výšky (ne z auta přímo na potrubí) 
tak, aby nedošlo k posunu potrubí a hutní se na 95 % prostoru standart po vrstvách max. 20 cm 
pouze po stranách trubky (ne nad potrubím). Obsyp se provádí do výšky 20 cm nad vrchol potrubí,
od této výšky je možné zásyp hutnit i nad potrubím) 
Zásyp výkopu, k zásypu výkopu ve vozovce je možno použít zeminu, kterou lze zhutnit  na 
požadovanou únosnost zemní pláně.
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SO 03 –    VODOVODNÍ ŘAD  A PŘÍPOJKY

- prodloužení  stávajícího vodovodního řádu pro novostavby RD  

Řeší napojení novostaveb  RD na rozvod pitné vody  - viz výkresové dokumentace.  

Rodinné  domy budou zásobovány z nově navrženého prodloužení  vodovodního řadu, které bude 
napojeno na stávající vodovodní řad  PVC 200 .Napojení bude provedeno vsazením T kusu a 
následně osazením šoupěte. Celková délka prodloužení  vodovodního řadu 250  m, materiál   PVC  – 
viz výkresová dokumentace. Uprostřed a na konci  trasy vodovodního řadu budou osazeny požární 
hydranty.

větev V1:  250 m  PVC 100

Délka prodloužení vodovodního  řadu  PVC 250 m
Dimense :  PVC 100

Spotřeba vody je stanovena pro RD po 4 obyvatelích, při specifické potřebě vody 120 l / os.den . 

      - celková spotřeba vody pro 1 RD
     

průměrná denní spotřeba Qp = 
1  x 4 x 120 l / osobu a 
den

 480   1 / den 

nejvyšší denní spotřeba Qm =  Qp x kd  =  480 x 1,4  672   l / den 

maximální hodinová spotřeba Qh = Qm x kh  =  672 x 1,8
1209,6 l / den,

  tj. cca 0,1  l / s

-celková spotřeba vody pro 11 RD
     

průměrná denní spotřeba Qp = 
11  x 4 x 120 l / osobu a 
den

  5280 l/ den 

nejvyšší denní spotřeba Qm =  Qp x kd  =  5280  x 1,4   7392 l / den 

maximální hodinová spotřeba Qh = Qm x kh  =  7392 x 1,8
  13 305.6 l / den, 

    tj. cca 0,154  l / s

Návrh dimenze vodovodní potrubí
Potrubí veřejného vodovodu je navrhováno na základě výpočtu potřeby pitné vody dle ČSN 75 5455
resp. dle potřeby požární vody stanovené dle ČSN 73 0873.

Výpočet potřeby pitné vody
Výpočet maximální potřeby pitné vody bylo proveden dle ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů.
Výpočet byl proveden pro normový druh budovy č.1, definovaný jako obytné budovy.

počet n
[ks]

výtoková armatura DN qi [l.s-1]

11 nádržkový splachovač 50 0,1
11 mísící baterie umyvadlová 50 0,2
11 mísící baterie dřezová 50 0,2
11 mísící baterie sprchová 70 0,2
11 výtokový ventil 50 0,2

maximální průtok 1,01 l.s-1 = 9 m3.hod-1

Výpočet  potřeby požární vody



ÚZEMNÍ STUDIE US 04  VELKÝ ÚJEZD lokalita „ZB24“                                                                                 ječmen studio, 2016

Výpočet potřeby požární vody vychází z ČSN 73 0873, která stanovuje pro rodinné domy o ploše <
200 m2 potřebu požární vody ve výši 4 l.s-1 a zároveň požaduje minimální dimenzi vodovodního řadu
DN 80.

Návrh dimenze
Při  návrhu  vodovodního  potrubí  platí  vyšší  z obou  výše  uvedených  hodnot.  Tzn.,  že  minimální
dimenze vodovodního řadu pro danou lokalitu je DN 80. U PVC potrubí lze tedy akceptovat navrženou
dimensi  PVC DN 100 mm.

Vodovodní přípojky: 

Vodovodní přípojky budou provedeny z materiálu Pe DN 25 (D32) a budou zakončeny (zaslepeny) na 
hranici soukromého pozemku.  

Před započetím výkopových prací je nutno zajistit vytýčení veškerých inženýrských sítí. Vodovodní 
přípojka je navržena z polyetylénových trubek PE 32 x 4.4  PN 10 (DN 25).

 Celkový počet vodovodních přípojek: 11
  Délka vodovodní přípojky  přípojky : 8  m 
  celková délka: 88 m 
 

SO 04  - JEDNOTNÁ  KANALIZACE    A  PŘÍPOJKY   

Jednotná kanalizace bude provedena z materiálu PVC 300  s napojením na  stávající jednotnou  
kanalizaci BT 400 s výhledovým gravitačním napojením na navržený sběrač.   Kanalizace je navržena 
jako jednotná, tedy nikoliv pouze splašková a to z důvodů napojení bezpečnostního přepadu ze 
vsakovacích průlehů podél projektované komunikace. Zatížení nově budované kanalizace  svodem 
nezasáknutých dešťových vod bude minimální a to z důvodů předimenzování zmíněných vsakovacích 
průlehů, které jsou samy o sobě schopny pojmou dešťové vody.  Bezpečnostní přepad je tedy pouze 
pojistkou, nicméně nutnou a bezpečnou. Vybudování samostatné dešťové kanalizace  se tedy jako 
nerentabilní  a technicky zcela zbytečné. Navíc kanalizace, do které  je nově nevržená kanalizace 
zaústěna  je definována jako jednotná.         

V návaznosti na parcelaci stavebních pozemků bude provedeno odpojení úseku stávající kanalizace 
PVC 4000 v délce 58 m a to v úseku mezi šachtami Š5 Š6 a Š7 (délka přeložky 81 m)  a  bude 
provedeno nové  propojení  kanalizace se stávající kanalizací   – dimense a materiál PVC 300. 
Dimense kanalizace PVC 300 pro danou lokalitu je plně dostačující. Úsek, který propojuje současnou 
kanalizaci s  kanalizací stávající PVC 400 je tedy volen v této dimensi  a je s ohledem na uvažovanou 
výstavbu sběrače SN  úsekem dočasným a bude po  napojení na plánovaný sběrač odstaven.      

Celková délka kanalizace: 231 m (s napojením  na stávající  kanalizaci v místě výstavby BT 400)  

propojovací větev s  budoucím napojením na navržený sběrač:  

V2 – PROPOJOVACÍ VĚTEV S NAVRŽENÝM SBĚRAČEM:  58 m -  dimense a 
materiál PVC 300, napojení na napojovací šachtu Š6, která bude konstrukčně upravena pro budoucí 
napojení této kanalizační větve – zaslepené napojení.  Trasa budoucího napojení na sběrač SN bude 
zakončena v kanalizační šachtě Šk je vedena v zeleném pásu.  Sklon kanalizační větve bude 
koordinován se skutečným provedením sběrače SN. Jedná se o gravitační kanalizaci.  

Na trase  kanalizačních větví budou osazeny šachty Wavin D 600 – viz výkresová dokumentace      

Kanalizační přípojky  bude detailně řešeny v dalším stupni projektové dokumentace při respektování 
požadavků provozovatele. 
  
Veřejné části kanalizačních přípojek budou realizovány z materiálu PVC  dimense 150.
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Materiál neveřejných částí kanalizačních přípojek: PVC 150

 Celkový počet kanalizačních  přípojek: 11
  celková délka: 65 m 
 
množství odpadních vod pro 1 RD

Průměrné denní množství 
odpadních vod

K1 = 
  1  x 4 x 120 l / osobu a 
den

 480 l   1 / den 

Vzdálenost od jiných inženýrských sítí je navržena v souladu s prostorovou normou ČSN 73 60 05. 
Doporučené krytí přípojky je 1,2 m, sklon min 2% při použité dimensi PVC 150 (gravitační .  neveřejná 
část)
Zásyp přípojky je uvažován tříděnou zeminou do výšky minimálně 200 mm nad horní úroveň potrubí. 
Před započetím výkopových prací je nutno vytýčit vedení ostatních inženýrských sítí.  Přípojka bude 
uložena v celé své délce v pískovém loži tloušťky min 100 mm.         

 Celkový počet kanalizačních přípojek:  11

 Splaškové odpadní vody : 

Množství splaškových vod: 

Qd = 4 osoby * 120 l / os / den = 480 l / den = 0,48 m3/ den 
Qp = 480 / 86400 = 0,00556 l/s 
Qm = kd * Qp = 1,5 * 0,00556 l/s = 0,00834 l/s 
Qh = kh * Qm = 24 * 0,00834 l/s = 0,2  l/s 
Qr = 365 * Qd = 365 * 0.48 m3/ den* 1.5 = 2 628 m3/ rok

SO 05 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ   

1. Rozsah souboru v     rozsahu projektu pro DÚR:

Rozvody VO pro výstavbu RD ve Velkém Újezdě 

2. Podklady

·Požadavky zadavatele a uživatele.

·Požadavky kooperujících profesí.

3. Napájecí nap  ěťová soustava:

3PEN ~ 50Hz, 230/400V / TN-C 

4. Ochrana p  řed nebezp. dotykem dle ČSN 33 2000-4-41:

Samočinným odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním. 

5. Údaje o celkové spot  řebě

Instalovaný příkon: Pi = 0,6 kW

Koeficient soudobosti: ß = 1

Soudobý příkon: Ps = 0,6 kW 

6. Provedení rozvod  ů
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Pro osvětlení nového areálu 11 RD bude použito 6 ks nových parkových osvětlovacích stožárů 
propojených zemním kabelem AYKY. Místo napojení na stávají kabelový rozvod VO bude přes 
pojistkovou skříň SS100. 

Osvětlovací stožáry budou parkové, ocelové, pozinkované, bezpaticové, včetně výbojkových svítidel s 
halogenidovou výbojkou 70W. Typ svítidel dle stávajících, použitých v tomto areálu. Nové stožáry VO 
budou společně uzemněny v celé délce kabelového vedení VO. Uzemnění se provede od posledního 
stožáru  zemnícím drátem FeZn 10 mm. Kabel bude uložen v koordinaci s ostatními inženýrskými 
sítěmi v chodníku, nebo v zeleném pásu vedle silnice, ve výkopu v hloubce 80 cm se zakrytím 
červenou folií. Na přechodech přes silnici a při křižováni s jinými sítěmi budou uloženy v PE vlnité 
trubce 75/63 v hloubce 100 cm. Celkově budou dodrženy typové řezy s umístěním a dodržením 
vodorovných a svislých vzdáleností mezi ostatními inženýrskými sítěmi v rámci sídliště. Před 
započetím zemních prací musí být provedeno vytyčení všech stávajících inženýrských sítí. Výkopy 
v místech souběhu a křížení budou prováděny ručně s maximální šetrností k uloženým sítím. 

7.   Řešení ochrany proti zkratu a přetížení.

Ochrana proti zkratu a přetížení odpovídá požadavkům normy ČSN 332000-4-43, ČSN 
332000-4-473 a je řešena pojistkami.  

Kabel bude uložen v koordinaci s ostatními inženýrskými sítěmi  v silnici nebo v zeleném pásu
vedle silnice, ve výkopu v hloubce 80 cm se zakrytím červenou folií. Na přechodech přes silnici a při 
křižováni s jinými sítěmi budou uloženy v PE vlnité trubce 75/63 v hloubce 100 cm. Celkově budou 
dodrženy typové řezy s umístěním a dodržením vodorovných a svislých vzdáleností mezi ostatními 
inženýrskými sítěmi v rámci sídliště. Před započetím zemních prací musí být provedeno vytyčení 
všech stávajících inženýrských sítí. Výkopy v místech souběhu a křížení budou prováděny ručně 
s maximální šetrností k uloženým sítím. 

7.   Řešení ochrany proti zkratu a přetížení.

Ochrana proti zkratu a přetížení odpovídá požadavkům normy ČSN 332000-4-43, ČSN 
332000-4-473 a je řešena pojistkami.  

SO 06 – ROZVODY NN  

1.  Obsah souboru v     rozsahu projektu pro DÚR:

2. Kabelové rozvody NN pro výstavbu   RD ve Velkém Újezdě  

2.  Podklady

- Požadavky zadavatele a uživatele.
- Požadavky kooperujících profesí.

3.  Napájecí napěťová soustava:

           3PEN ~ 50Hz,  230/400V / TN-C 

4.  Ochrana před nebezp. dotykem dle ČSN 33 2000-4-41:

Samočinným odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním. 

5.  Údaje o celkové spotřebě

Instalovaný příkon: ( RD ) Pi  = 96 kW

Koeficient soudobosti: ß  =  0,5

Soudobý příkon:              Ps  = 768 kW

Velikost jističů před elektroměry: 11 x 3F 25A

6.  Provedení rozvodů
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Kabelový rozvod NN v lokalitě nových  RD bude proveden jako pokračující zokruhování 
zemním kabelem AYKY 3x120+70, navazující na stávající, již provedené rozvody AYKY 3x240+120. 

Kabel AYKY 3x120+70 bude vyveden ze stávající skříně  a bude prosmyčkováně veden podél
linie plánovaných rodinných domků. Prosmyčkování bude provedeno v plastových pilířových 
pojistkových skříních SS200, které budou osazeny vždy v  místě dvou sousedících parcel, a budou 
sloužit jako hlavní domovní pojistkové skříně pro jednotlivé odběry. Kabel bude ukončen bude v nové 
skříni 

Kabely budou uloženy v koordinaci s ostatními inženýrskými sítěmi, ve výkopu v hloubce 70 
cm se zakrytím cihlami a červenou folií. 

Před započetím zemních prací musí být provedeno vytyčení všech stávajících inženýrských 
sítí. Výkopy v místech souběhu a křížení budou prováděny ručně s maximální šetrností k uloženým 
sítím. 

7.  Řešení ochrany proti zkratu a přetížení.

Ochrana proti zkratu a přetížení odpovídá požadavkům normy ČSN 332000-4-43, ČSN 
332000-4-473 a je řešena pojistkami. 

 Olomouci  07/2016 MgA.,Ing. Arch. Lukáš Blažek 







LEGENDA  - URBANISTICKÁ KONCEPCE
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LEGENDA - KONCEPCE DOPRAVY

řešené území 
parcely katastru nemovitostí
stávající objekty

využití ploch:
plochy veřejného prostranství - komunikace (motorová doprava)
plochy veřejného prostranství - zeleň - stříhaný trávník
bariérová izolační zeleň
plochy neveřejné zeleně

zastavitelnost ploch:

uliční čára
stavební čára
parcelace_návrh

ostatní:

stání pro odpadové nádoby

doprava:
místní obslužná komunikace 
navrhované členění ploch
označení větve komunikace
označení dopravní křižovatkyK#
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LEGENDA - KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

hranice řešeného území
parcely katastru nemovitostí
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LEGENDA - KONCEPCE ZELENĚ

řešené území 
parcely katastru nemovitostí
stávající objekty
uliční čára
stavební čára
členění ploch ostatní

využití ploch:
plochy veřejného prostranství - stříhaný trávník
bariérová izolační zeleň
plochy neveřejné zeleně
plochy veřejného prostranství - komunikace

listnaté stromy
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