
 

 
 

 
        
 

OBEC CHARVÁTY 
 
                                     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ÚZEMNÍ STUDIE  Xz09 CHARVÁTY – lokalita Z09 
                         

TEXTOVÁ ČÁST 

 
květen 2019 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
          

 

 

 

 

 

 

ZADAVATEL ÚZEMNÍ STUDIE:  OBEC CHARVÁTY 

v zastoupení :               Jarmila Kowalczuková  
       starostka obce 
 

 

POŘIZOVATEL ÚZEMNÍ STUDIE: Magistrát města Olomouce 

Odbor dopravy a územního 

rozvoje 

 

 

 

ZPRACOVATEL ÚZEMNÍ STUDIE:   Ing. arch. Eva Tempírová 

       Ing. Hana Tomaštíková 

       Ing. Jan Rozsíval 

       Ing. Zdeněk Rozsypal 

       Ing. Aleš Hrazdila 

  

       AURatelier     

Dolní hejčínská 31 

779 00 Olomouc 

 

                                                          

 

TERMÍN ZPRACOVÁNÍ:    Květen 2019  

 

 

 
 

 
 



3 
 

 
 

Obsah 
 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ..................................................................................................................... 2 

I. DŮVODY POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE .......................................................................................... 4 

II.  ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ...................................................................................................... 4 

III. CÍL A ÚČEL ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE ....................................................................................... 5 

IV. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE ................................. 6 

V. ŠIRŠÍ VZTAHY............................................................................................................................... 7 

VI. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ .................................................................................................. 8 

VII. POUŽITÉ PODKLADY ................................................................................................................. 8 

VIII. VLASTNICKÉ VZTAHY ............................................................................................................ 10 

IX. SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ ................................................................ 10 

X.  URBANISTICKÁ KONCEPCE .................................................................................................... 12 

X.1. BYDLENÍ ............................................................................................................................... 12 

X.2. PROSTOROVÁ REGULACE ................................................................................................ 13 

X.3. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ................................................................................................ 14 

X.4. NÁVRH ZELENĚ .................................................................................................................. 14 

XI.  ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ................................................................................................. 16 

XII. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA .............................................................................................. 16 

XII.1.DOPRAVA AUTOMOBILOVÁ.............................................................................................. 16 

XII.2.DOPRAVA PĚŠÍ A CYKLISTICKÁ ...................................................................................... 17 

XIII.TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA ............................................................................................ 17 

XIII.1.VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ................................................................................................... 17 

XIII.2  ENERGETIKA, SPOJE ...................................................................................................... 20 

XIII.3  ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM .................................................................................................... 21 

XIV. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ ........................................................................................................... 22 

XV. TECHNICKÉ PODMÍNKY .......................................................................................................... 23 

XVI. POUŽITÉ ZKRATKY ................................................................................................................ 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

I. DŮVODY POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE 
 
Zpracování územní studie vyplývá z podmínky stanovené Územním plánem Charváty, 
vydaném formou opatření obecné povahy OOP 1/2015 s nabytím účinnosti dne 
14.2.2015., a to pro plochu Z09. 
 
Územní studie slouží jako územně plánovací podklad pro rozhodování o změnách 
v území. 
 

II. ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
Rozsah řešeného území je dán rozsahem zastavitelné plochy Z09. 
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Číslo 
plochy 

Plochy s rozdílným 
způsobem využití Podmínky využití plochy 

Lhůta pro vložení 
dat do evidence 

územně plánovací 
činnosti 

Z09 

SV  
plochy smíšené 
obytné venkovské  

� Využití plochy je podmíněno 
zpracováním územní studie Xz09, s 
vymezením plochy veřejného 
prostranství pro plochu Z09 min. 1800 
m2 mimo pozemky komunikací 

� V ploše Z03 nutno vymezit dopravní 
infrastrukturu pro přístup k zastavitelné 
ploše Z04  

� Využití ploch podél silnice je v 
následných stupních projektové 
dokumentace nutno koncipovat tak, aby 
bylo prokázáno splnění hygienických 
požadavků na ochranu proti hluku.  

� Podél silnice II/435 plocha veřejného 
prostranství pro stavby technické 
infrastruktury a součásti komunikace 

do 5 let od vydání  
ÚP Charváty 

PV  
plochy veřejných 
prostranství 
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III.  CÍL A ÚČEL ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE 
Cílem územní studie je stanovení urbanistické koncepce plochy smíšené obytné 
venkovské SV včetně vymezení veřejného prostranství pro komunitní účely v minimálním 
rozsahu stanoveném územním plánem a vymezení veřejných prostranství, jejichž 
součástí jsou komunikace, pěší komunikace, parkovací stání, doprovodná zeleň a 
stanovení hranice pozemků veřejných a soukromých. 
 
Územní studie si klade za cíl v maximální možné míře respektovat stávající hranice 
parcel, nové navrhovat tak, aby následné využití území bylo jak komfortní, tak 
hospodárné. Z toho důvodu je zvolen rozmanitý způsob zástavby, a to individuální, 
řadové, případně dvojdomku, a to s ohledem na stávající charakteristickou zástavbu 
v obci. 
 
V souvislosti s řešením veřejného prostoru jsou navrženy hranice budoucích stavebních 
pozemků a orientační situování objektů bydlení, a to z důvodu vymezení vjezdů a vstupů 
na jednotlivé soukromé pozemky a dimenzování a vymezení odstavných parkovacích 
stání, které jsou součástí veřejného prostoru.  
 
V souladu s Vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, §7, odst. 
2 (pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení 
anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha 
veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do této výměry se nezapočítávají 
pozemní komunikace) je navrženo v rámci plochy Z09 veřejné prostranství komunitního 
charakteru, doplněné o koncepční řešení veřejné zeleně a pěších tras. 
 
Územní studie řeší způsob dopravní obsluhy v rozvojové ploše tak, aby odpovídal 
charakteru využití území a zároveň zabezpečil bezkolizní obslužnost území. 
 
Řešena je provázanost na sousední zástavbu a okolními pozemky, návaznost veřejných 
prostranství a základní provozní vazby technické a dopravní infrastruktury. Studie na 
základě podrobného řešení upřesňuje organizaci jednotlivých veřejných prostranství, a to 
včetně doplnění o plochy zeleně. 

 
Cílem územní studie je dále: 
 

� zajistit soulad s územně plánovací dokumentací, případně navrhnout 
vhodnější způsob řešení, který bude podkladem pro změnu územního plánu 

� navrhnout vhodné stanoviště pro umístění kontejnerů pro TKO 
� navrhnout dopravní napojení lokality na stávající komunikační síť obce 
� navrhnout dopravní obsluhu v rámci řešené lokality 
� navrhnout pěší komunikace 
� navrhnout umístění parkovacích stání 
� navrhnout způsob zásobování vodou a způsob likvidace odpadních vod 
� navrhnout způsob zásobování elektrickou energií 
� navrhnou způsob zásobování plynem 
� zajistit koncepční kontinuitu s navazujícími plochami bydlení  

 
Územní studie stanovuje zásadní regulace a doporučuje postup všech subjektů v lokalitě 
a přístup k dalším regulacím, vyplývajícím z následných stupňů podrobnějších 
dokumentací a řízení na stavebním úřadě.  
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IV. SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 
 
a) Požadavek na obsah řešení územní studie 

Územní studie je zpracována v souladu se zákonem 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v aktuálním znění (stavební zákon) a v souladu 
s vyhláškou č. 501/2006 sb. , o obecných technických požadavcích na využívání 
území v aktuálním znění a se schváleným zadáním územní studie. 
Územní studie je zpracována na podkladě platné územně plánovací dokumentace 
a navrhované řešení je v souladu s touto dokumentací. 
 
Urbanistická koncepce 
Územní studie stanovuje urbanistickou koncepci lokality, a to vymezením ploch 
veřejných prostranství, jejichž součástí jsou komunikace (pěší a vozidlové), 
odstavná parkovací stání a doprovodné plochy zeleně. Systém těchto veřejných 
prostranství vytváří volnou formu uliční zástavby. Mimo to je navrženo veřejné 
prostranství komunitního charakteru v rozsahu určeném Vyhl. 501/2006 Sb.  
 
Návrh parcelace v maximální možné míře zohledňuje stávající parcelaci a rovněž  
zajišťuje hospodárné využití území. Velikost, rozsah a hloubka parcel zohledňují 
stávající urbanistickou strukturu. 
 
Situování objektů bydlení v západní části řešeného území je podmíněno 
maximální možnou eliminací hlukové zátěže ze silnice II. tř., a to jejich 
maximálním možným odstupem a dodržením stávající stavební čáry původní 
zástavby. 
 
Součástí územní studie je výkres prostorové regulace, který určuje stavební čáru 
pro jednotlivé objekty, situování vstupů a vjezdů na jednotlivé stavební pozemky a 
orientaci hřebene střech. Respektována je výšková regulace objektů dle územního 
plánu. 
 
Dopravní infrastruktura 

Řešené území je dopravně napojeno na stávající komunikační skelet, tj. 
silnici II. tř., procházející obcí Charváty – místní část Drahlov, navrženo je 
propojení skrze stávající obslužné komunikace.  

  
Pro dopravní obsluhu řešeného území jsou navrženy tři vstupy do lokality, 

z toho dva severně ze stávající komunikace, navržené k úpravě z důvodu 
nedostatečných parametrů místní obslužné komunikace včetně nedostatečných 
parametrů veřejného prostranství. V jižní části lokality je s ohledem na konfiguraci 
terénu navrženo napojení na stávající obslužnou komunikace.  

 
Nový komunikační skelet v řešeném území umožňuje průběžný pohyb 

vozidel i chodců. 
 
Součástí dopravního řešení je návrh chodníků pro pěší a v maximální míře 

řešené statické dopravy. Navržena jsou pěší propojení zastavěných a 
zastavitelného území, a to ve formě pěších chodníků podél komunikací a v rámci 
veřejných prostranství a návrh dostatečného množství odstavných stání v rámci 
veřejných prostranství (ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“). 

 
Technická infrastruktura 
V souladu se Zdáním ÚS je řešeno napojení nové technické infrastruktury na 
stávající inženýrské sítě. Územní studie řeší likvidaci odpadních vod navržením 
oddílné kanalizační soustavy, včetně odvádění dešťových vod navrženým 
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retenčním potrubím. Dešťové vody jsou řešeny zároveň plochami zeleně podél 
komunikací, které plní funkci vsakovacích průlehů. 
 
V souladu se Zdáním ÚS je technická infrastruktura situována v rámci veřejných 
prostranství, územní studie upřesňuje koncepční záměry vyplývající z platné 
územně plánovací dokumentace, a to včetně územním plánem vymezeného 
koridoru TK04 pro přebytečné srážkové vody a TK07 pro přeložku el. vedení VN 
22 kV s ukončením v nové kioskové trafostanici. 
 
Pro zajištění zásobování el. energií je dále navrženo kabelové vedení NN, včetně 
rozmístění přípojkových skříní a rozvaděče VO, navrženo je umístění jednotlivých 
sloupů veřejného osvětlení. 
 
Zásobování plynem je řešeno rozšířením stávající soustavy STL plynovodů, 
v maximální míře je navrženo její zokruhování. 
 
Problematika odpadového hospodářství je řešena v rámci veřejných prostranství 
vymezením stanovišť kontejnerů pro tříděný komunální odpad v příznivých 
docházkových vzdálenostech a ve vazbě na navrženou obslužnou komunikaci 
 
Životní prostředí 
V územní studii jsou navrženy plochy zeleně liniové podél komunikací, která 
částečně plní funkci vsakovacích průlehů a rovněž funkci estetickou pro 
zkvalitnění životního prostředí. Dále je navržena v rámci veřejného prostranství 
plocha veřejné zeleně, doplněná o vzrostlou zeleň. Navržená vzrostlá zeleň je 
koordinována s průběhem jednotlivých inženýrských sítí a jejich ochranných 
pásem. 
 
Podél komunikací je vymezen pás ochranné zeleně, který spolu s kulisou 
soukromých zahrad zabezpečuje ochranu nově navrhované zástavby před 
hlukem, zvláště ze silnice II/435. 
 

b) Požadavky na formu obsahu textové a grafické části územní studie 
Územní studie vychází z platné územně plánovací dokumentace a je zpracována 
v souladu se zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů a s jeho prováděcími právními předpisy. Obsah územní studie 
je zpracován dle zadání.  
 

c) Projednání územní studie 
Územní studie byla projednána v rozpracovanosti s obcí Charváty, dle následných 
požadavků upravena pro projednání na společném výrobním výboru s obcí a 
pořizovatelem a předána k posouzení z hlediska životního prostředí. Koncepce 
zásobování el. energií a plynem byla konzultována se správci jednotlivých sítí. 
Územní studie byla z hlediska souladu s ÚP Charváty rovněž konzultována se 
zpracovatelem Územního plánu Charváty – Ing. arch. Šárkou Moráňovou. Na 
základě připomínek byla územní studie upravena do výsledné podoby a byla 
předána v 3 vyhotoveních tiskem a na CD nosiči zadavateli územní studie – obci 
Charváty.  
 

V. ŠIRŠÍ VZTAHY 
Lokalita Z09 se nachází v jižní části obce Charváty – místní části Drahlov. Na severu a 
východě bezprostředně navazuje na stávající zastavěné území obce, na jihu je vymezena 
stávající obslužnou komunikací, na západě silnicí II/435. Realizací výstavby RD dojde 
k naplnění rozvojových záměrů na jižním okraji obce.  
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VI.  VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
Řešeným územím je lokalita Z09, nacházející se na jižním okraji obce v její místní části 
Drahlov. Lokalita bezprostředně navazuje na stávající obytnou zástavbu. Zastavitelné 
plochy uzavírají urbanizované území a zelená kulisa zahrad jednotlivých stavebních 
pozemků tvoří plynulý přechod do volné krajiny. 
 
Celková rozloha řešeného území je 3,40 ha. 

 
 
 

VII.  POUŽITÉ PODKLADY 
  
Pro zpracování územní studie byly použity podklady: 
 

� Zadání „Územní studie Xz09 Charváty – lokalita Z09, zpracované pořizovatelem – 
Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje  
 

� Územní plán Charváty 
 

� Aktuální digitální katastrální mapa 
 

� Údaje z evidence katastru nemovitostí 
 

� Výškopis (Územní plán Charváty) 
 

� Územně analytické podklady (aktualizace 2018) 
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Výřez z Územního plánu Charváty 
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VIII.  VLASTNICKÉ VZTAHY 
Území řešené územní studií pro lokalitu Z09 zahrnuje pozemky ve vlastnictví a 
spoluvlastnictví vlastníků, viz tabulka s údaji o vlastnictví (ČÚZK, 05/2019). 
 
 
Vlastník, adresa  
 

Číslo 
parcely 

Výměra  
(m2) v ř.ú. 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

 
POZEMKY  V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ – PLOCHA Z09 
 
Obec Charváty, č.p. 98 458  Ostatní 

pocha 
Ostatní 
komunikace 

SJM Janda Pavel a Jandová Pavlína, 
Ing., Drahlov 268, Charváty 

459  Orná půda  

Zbožínek Libor, Drahlov č.p. 312, 
Charváty 

461/1  Orná půda  

Hanák Jiří, Mgr., Drahlov č.p. 181, 
Charváty 

461/2  Orná půda  

Přecechtělová Marie, Drahlov č.p. 
168, Charváty 

461/3  Orná půda  

Vysloužil František, Drahlov č.p. 167, 
Charváty 

462  Orná půda  

Jelínek Matěj, č.p. 89, Laškov 
Jelínková Kristýna, Drahlov č.p. 166, 
Charváty 

463  zahrada  

Sedláček František, Drahlov č.p. 165, 
Charváty 

464  zahrada  

SJM Dragoun Alois a Dragounová 
Zdeňka, Drahlov č.p. 164, Charváty 

465  Orná půda  

Malovaný Bedřich, Chválkovická 
177/29, Olomouc 

466  Orná půda  

Malovaný Bedřich, Chválkovická 
177/29, Olomouc 

467  zahrada  

Obec Charváty, č.p. 98 656  Ostatní 
pocha 

Ostatní 
komunikace 

Obec Charváty, č.p. 98 928/62  Ostatní 
pocha 

Ostatní 
komunikace 

 

IX.  SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 
Územní studie řeší v souladu s územním plánem organizaci zastavitelné plochy Z09  SV. 
 
 
SV PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ  
 
Využití hlavní  
•  Pozemky rodinných domů Využití přípustné  
•  Pozemky staveb pro rodinnou rekreaci splňující podmínky pro vymezování 

stavebních pozemků  
•  Pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením 

nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, např.:  
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⇒  občanské vybavení včetně pozemků o výměře do 1000 m2 pro budovy 
obchodního prodeje, malého ubytovacího zařízení (penzionu)  

⇒  drobná a řemeslná výroba, nevýrobní a řemeslné služby  
⇒  drobné stavby pro zemědělství  
⇒  drobné stavby pro chovatelství  

•  Pozemky související dopravní a technické infrastruktury  
•  Pozemky opatření na ochranu zástavby proti negativním vlivům (např. proti 

extravilánovým vodám)  
•  Malá lokální zařízení odpadového hospodářství (stanoviště sběrových nádob)  
•  Pozemky veřejných prostranství  
•  Pozemky zeleně  
•  Drobné vodní toky a jejich revitalizace, vodní plochy o výměře do 0,2 ha  
•  Drobná architektura Využití podmíněně přípustné  
•  Pozemky jiných staveb pro bydlení respektujících strukturu a výškovou hladinu 

okolní zástavby:  
⇒  bytové domy  
⇒  bydlení specifického charakteru (např. dům s pečovatelskou službou)  

•  Pozemky dalších staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým 
zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí, jsou slučitelné s bydlením a 
nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území nad přípustnou míru, např.:  

⇒  nerušící lehká výroba a výrobní služby  
⇒  zemědělství - chov hospodářských zvířat nepřesahující svými vlivy hranici 

vlastního pozemku, pěstební činnost, skladování a zpracování 
zemědělských produktů, zahradnictví  

⇒  chov zvířat pro sportovně rekreační účely nepřesahující svými negativními 
vlivy hranici vlastního pozemku  

⇒  agroturistika  
⇒  malé fotovoltaické systémy na pozemku staveb přípustných, v rozsahu do 
10% výměry pozemku, bez výškového vrstvení panelů  

•  Pozemky staveb a zařízení služeb, obchodu, výroby s většími nároky na dopravní 
obsluhu, pokud jsou přístupné z hlavních komunikací při omezení kontaktu s obytným 
územím, a pokud svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb 
a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území  
 
Využití nepřípustné  
•  Stavby, zařízení a způsoby využití území nesouvisející s hlavním a přípustným 

využitím plochy, narušující je a narušující užívání staveb a zařízení ve svém okolí 
nebo urbanistickou strukturu zástavby obce (např. těžba, průmyslová výroba, 
skladovací haly, velké provozy autodopravy, pozemky o výměře větší než 1000 m2 
pro budovy obchodního prodeje)  

•  Stavby, zařízení a způsoby využití území, jejichž negativní účinky zhoršují nad 
přípustnou míru (např. hygienické limity) životní prostředí okolního území, např. 
kapacitní chovy hospodářských zvířat, hlučné provozy výroby a služeb, pokud 
nejsou umístěné v budovách se zajištěnou ochranou proti pronikání hluku na 
pozemky vyžadující ochranu proti hluku, větrné elektrárny.  

 
Podmínky prostorového uspořádání  
•  Výšková hladina zástavby v zastavitelné ploše Z04 ve vzdálenosti větší než 100 m 

od hranice pozemků stávající zástavby podél silnice II/435 a v zastavitelných 
plochách Z09 a Z05 se omezuje na 1 nadzemní podlaží (přízemí) a podkroví, v 
ostatních plochách SV výšková hladina přípustná do obecně stanoveného limitu.  

•  Intenzita využití pozemků: koeficient zastavění pozemků max. 0,3. Koeficient 
nezastavěných a nezpevněných ploch umožňujících vsakování v zastavitelných 
plochách Z05, Z11, Z12 a ve východní polovině plochy Z04 min. 0,5, v ostatních 
plochách SV min. 0,4.  
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•  V uličních frontách jsou případné stavby pro rodinnou rekreaci přípustné jen pokud 
splňují objemové charakteristiky rodinných domů.  

•  Uspořádání v plochách přilehlých k silničním komunikacím je nutno koncipovat tak, 
aby v následných stupních projektové dokumentace bylo prokázáno splnění 
hygienických požadavků na ochranu proti hluku  

 
PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH DLE ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 
PLOCHA Z09  

� Využití plochy podmíněno zpracováním územní studie Xz09, s vymezením plochy 
veřejného prostranství pro plochu Z09 min. 1800 m2 mimo pozemky komunikací. 

� Obsluha území včetně zástavby v přilehlé zadní frontě (humnech) stabilizované 
plochy SV s využitím záhumenní komunikace, s rozšířením veřejného prostranství 
pro zajištění nezbytných parametrů a umístění dopravní a technické infrastruktury 

� Stavba nové trafostanice s přívodem VN umístěné mimo plochu Z09  
� Využití západní části plochy je nutno koncipovat s ohledem na hlukové poměry u 

silnice II/435 – pro zástavbu vyžadující ochranu proti hluku musí být v následných 
stupních projektové dokumentace prokázáno splnění hygienických požadavků na 
ochranu proti hluku. 
 

V územní studii je vymezeno veřejné prostranství pro ploch Z09 o výměře  1810m2.  
 

Řešení dopravní a technické infrastruktury navazuje na koncepci založenou územním 
plánem, tj. řešené území je dopravně napojeno na stávající a nově navrhovaný dopravní 
skelet v obci, do kterého je zahrnuta i záhumenní komunikace. Nově vybudovaná 
obslužná komunikace umožní dopravní napojení i případné dostavby v rámci 
stabilizovaného území a umožní propojení stávající zástavby s nově navrhovanou 
obytnou zónou. 
 
Technická infrastruktura je řešena formou návrhu nových větví jednotlivých inženýrských 
sítí a objektů technické infrastruktury. Územním plánem vymezený koridor TK04 je z části 
využit pro vedení technické infrastruktury, el. vedení VN 22kV a nová kiosková 
trafostanice jsou situovány v souladu s územním plánem – koridor TK07. 

 
Na základě zpracované územní studie bude aktualizována veřejně prospěšné stavba 
VT09 - stavba vodovodu pro zastavitelnou plochu Z09. 
  
Navrženo je situování jednotlivých objektů RD v západní části lokality v co nejvzdálenější 
poloze od silnice II/435, vymezen je pás ochranné zeleně mezi silnicí a hranicemi 
soukromých pozemků, které tvoří v západním traktu zahrady. 
 

X. URBANISTICKÁ KONCEPCE  

X.1. BYDLENÍ  
Územní studie naplňuje koncepci založenou územním plánem a řeší zástavbu rodinnými 
domy ve vazbě na stávající zástavbu a s ohledem na stávající charakter území. Navrženo 
je umístění 26 rodinných domů v rámci plochy smíšené obytné Z09 SV.  
 
Způsob zástavby izolovanými rodinnými domy vyplývá z optimálního vymezení nových 
stavebních parcel při maximálním možném respektování původní parcelace. Velikost 
jednotlivých parcel odpovídá požadavkům na zachování venkovského charakteru sídla 
s výrazným zastoupením sídelní zeleně ve formě zahrad, a to v podílu odpovídajícímu 
koeficientu zastavění pro jednotlivé stavební pozemky. 
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Rodinné domy jsou svými vstupy a vjezdy orientovány k nově navrhovaným veřejným 
prostranstvím, jejichž součástí jsou mimo jiné obslužné komunikace a chodníky pro pěší.  
 
Vzhledem k potenciálnímu zdroji hluku ze silnice II. tř. jsou rodinné domy RD 16-20 
situovány v maximální možné vzdálenosti od silnice při nově navrženém veřejném 
prostranství. V případě výstavby RD 1 bude nutné v rámci následného stupně projektové 
dokumentace prokázání splnění hygienických požadavků na ochranu proti hluku. 
 
PŘEHLED VELIKOSTÍ POZEMKŮ PRO BYDLENÍ 

 

RD DRUH ZÁSTAVBY VELIKOST 
PARCELY 

RD DRUH ZÁSTAVBY VELIKOST 
PARCELY 

1 Izolovaný rodinný dům 1296 m2 14 Izolovaný rodinný dům 856 m2 
2 Izolovaný rodinný dům 970 m2 15 Izolovaný rodinný dům 849 m2 
3 Izolovaný rodinný dům 965 m2 16 Izolovaný rodinný dům 1345 m2 
4 Izolovaný rodinný dům 1010 m2 17 Izolovaný rodinný dům 1321 m2 
5 Izolovaný rodinný dům 1019 m2 18 Izolovaný rodinný dům 1298 m2 
6 Izolovaný rodinný dům 863 m2 19 Izolovaný rodinný dům 1275 m2 
7 Izolovaný rodinný dům 713 m2 20 Izolovaný rodinný dům 1250 m2 
8 Izolovaný rodinný dům 1017 m2 21 Izolovaný rodinný dům 735 m2 
9 Izolovaný rodinný dům 783 m2 22 Izolovaný rodinný dům 899 m 

10 Izolovaný rodinný dům 671 m2 23 Izolovaný rodinný dům 1115 m2 
11 Izolovaný rodinný dům 782 m2 24 Izolovaný rodinný dům 1189 m2 
12 Izolovaný rodinný dům 972 m2 25 Izolovaný rodinný dům 869 m2 
13 Izolovaný rodinný dům 976 m2 26 Izolovaný rodinný dům 734 m2 

 
Průměrná velikost stavebních parcel 991 m2 umožňuje zachovat charakter venkovské 
zástavby. 
 

X.2. PROSTOROVÁ REGULACE  
 
Základní regulace pro umístění RD je stanovena grafickým vymezením maximálního 
rozsahu stavební plochy, do které je rodinný dům možné umístit, a to dle výkresu 04 - 
Prostorová regulace. Jsou zde zakresleny základní kóty zastavitelných částí pozemků, 
odstupy od hranic pozemků, maximální zastavěnost jednotlivých pozemků je limitována 
koeficientem zastavění, definovaném v územně plánovací dokumentaci. Je definována a 
zakreslena stavební čára a šířkové parametry veřejných prostranství. Odstupy od hranic 
pozemků i vzájemné odstupy RD se řídí ustanovením § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o 
obecných požadavcích na využívání území ve znění platných předpisů. Pro solitérní 
zástavbu se v územní studii stanovuje zásada vzájemného odstupu rodinných domů 
minimálně 7m a odstupu od společné hranice pozemků min. 2 m. 

V územní studii znázorněné umístění rodinných domů je uvedeno příkladem, 
orientace vstupů a vjezdů do jednotlivých objektů je však vázána na celkovou koncepci 
urbanistickou, dopravní a technickou a je žádoucí ji v dalších stupních projektových 
dokumentací respektovat. 

 
Stavební čára (totožná s uliční čárou) 
Stavební čára je stanovena 5 m od hranice pozemku a navrženého veřejného prostranství 
a tvoří ji mezní kolmý průmět zásadní uliční fasády. Předsazení (např. arkýřový výklenek, 
předsazení vstupu) jsou přípustná pouze ojediněle a v minimálním rozsahu šířky i hloubky 
předsazení, předsazení garáží je nepřípustné, garáže budou součástí objektu RD. 

 
Oplocení pozemků 
Oplocení pozemků je zakresleno ve výkrese „02 – Urbanistické a dopravní řešení“ a „04 - 
Prostorová regulace“. Oplocení je navrženo převážně na úrovni čelních fasád objektů RD, 
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orientovaných do veřejného prostoru, tj. ve vyznačené stavební čáře. Předzahrádky 
dotváří zahradní úpravu, a to individuálně dle záměru vlastníka, a jsou otevřené do 
vymezeného veřejného prostranství.  

 
Charakter zástavby a výšková regulace 
Navržen je princip situování samostatně stojících rodinných domů tak, aby byl dodržen 
rytmus odstupu jednotlivých objektů a jejich vstupů a vjezdů do garáží. Prostor mezi 
jednotlivými vstupy a vjezdy je využit pro situování ostrůvků zeleně a odstavných 
parkovacích stání. 

 
Výšková hladina jednotlivých objektů je stanovena v souladu s podmínkami využití ploch 
s rozdílným způsobem využití pro SV, a to na 1 nadzemní podlaží  a podkroví.  
 
Typy zastřešení 
Směr hlavního hřebene střechy je stanoven rovnoběžně s uliční čárou. Konkrétní typ 
zastřešení není striktně určen. Umísťování vikýřů se připouští směrem do zahrad, v uliční 
frontě pouze se připouští pouze v ojedinělých  odůvodněných případech. 

 

X.3.  VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ  
Rozlišeny jsou plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch a veřejná 
prostranství s převahou zeleně.  
Součástí veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch jsou především obslužné 
komunikace a chodníky pro pěší, doplněné o plochy zeleně, parkovací stání podél 
komunikací a vjezdy a vstupy do jednotlivých objektů.  
 
Šířkové parametry veřejných prostranství jsou navrženy v souladu s §22 vyhlášky č. 
501/2006 Sb. 
 
Kromě veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch je v řešeném území 
vyčleněna plocha veřejného prostranství s převahou zeleně, která zahrnuje mimo plochy 
zeleně i pěší komunikace, možné je zde umístit dětské hřiště (pískoviště, prolézačky), 
prvky drobné architektury (altán, kašna). Veřejné prostranství je navrženo v souladu s §7 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. a dále v souladu s požadavkem vyplývajícím ze zadání územní 
studie a územního plánu, a to 1810 m2.  
 

PŘEHLED VELIKOSTÍ POZEMKŮ PRO VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
 

FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCHA 
Veřejné prostranství s převahou zpevněných ploch 10 140 m2 
Veřejná prostranství s převahou zeleně 1810 m2 

 

X.4.  NÁVRH ZELENĚ 
Zeleň je jedinou a nezastupitelnou složkou životního prostředí, která jej nenarušuje a 
která slouží k existenci a regeneraci jiných složek.  
 
Plochy zeleně mají vliv na: 

� snížení a vyrovnání teploty vzduchu – nejpodstatněji se zeleň projevuje při 
tlumení tepelného vyzařování (zatímco osluněné a vyhřáté plochy mají podíl 
na pohlcení tepla 4-10 %, u stromů je to 30–50 %) 

� zvýšení relativní vlhkosti – městský vzduch je o 20-30 % sušší než 
venkovský 

� podstatné snížení pohyblivosti vzduchu a jeho usměrňování 
� tlumení účinků inverze 
� vytváření náhradních ekologických stanovišť pro faunu žijící na území sídla 
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K těmto bioklimatickým účinkům se řadí celá řada dalších vlivů estetických, 
psychologických a zejména hygienických: 

� zeleň vyrábí kyslík, měkké druhy rostlin vylučují prchavé látky (fytoncidy), 
které ničí bakterie  

� zeleň filtruje prach a snižuje sekundární prašnost – maximálních účinků lze 
dosáhnout kombinací listnatých a jehličnatých dřevin, obecně však platí, že 
opadavé dřeviny jsou vůči prachu odolnější 

� zeleň má vliv na útlum hluku 
� zeleň poutá a do značné míry eliminuje i některé škodlivé plyny z ovzduší 

 
Návrh zeleně v zastavěném území 
V rámci urbanistické studie byly vymezeny stavební parcely pro rodinné domy, ke kterým 
vedou příjezdové komunikace. Regulovat styl zeleně v jednotlivých soukromých 
zahradách je po praktické stránce téměř nemožné, ovšem veřejná prostranství by měla 
mít ucelený jednotný charakter. 
 
Nově navržené stromy budou vysázeny buď jako stromy alejové, solitérní, nebo 
v menších skupinkách. 

 
Nejčastěji budou dřeviny vysázeny jako oboustranný doprovod zpevněných komunikací. 
Vzhledem k prostorovým parametrům nově navržených ulic jsou zde doporučeny stromy 
s výškou do 4-5 metrů a průměrem koruny cca 3-4 metry.  Jako nejvhodnější se jeví 
okrasné druhy rodu Prunus (Prunus subhirtella Plena, Prunus sargentii Accolade, Prunus 
serrulata Amanogawa, Prunus hillieri Spire, Prunus subhirtella Autumnalis, Prunus 
subhirtella Autumnalis Rosea, Prunus virginiana Schubert aj.), nebo stromy s kulovitou 
korunou o průměru do 4 m (Prunus fruticosa Globosum, Catalpa bungei aj). Všechny tyto 
dřeviny by měly mít zapěstovanou korunu v podchodné výšce 2,2 m, měly by být 
minimálně 3x přesazené a jejich velikost (obvod kmene ve výšce 1 metru) by měla být 
minimálně 14 cm. 

 
U parkovišť jsou navrženy dřeviny středně vzrůstné, mezi které patří různé druhy javorů 
(Acer platanoides Columnare,  Acer campestre Elsrijk, Acer rubrum), sakury (Prunus 
serrulata Kanzan, Prunus avium Plena, Prunus serrulata Shirofugen), hlohy (Cralaegus 
laevigata Paul Scarlet, Crataegus lavallei Carrierei) atd. Tyto stromy by neměly mít 
průměr koruny větší než 5 metrů,  a jejich maximální výška by se měla pohybovat mezi 
pěti a osmi metry. Opět platí totéž jako v předchozím případě - dřeviny by měly mít 
zapěstovanou korunu v podchodné výšce 2,2 m, měly by být minimálně 3x přesazené a 
jejich velikost (obvod kmene ve výšce 1 metru) by měla být minimálně 14 cm. 

 
Posledním typem jsou vzrůstné kosterní dřeviny, vysazované většinou ve formě solitérů a 
menších skupinek, navržené v rámci veřejného prostranství komunitního. Zde je 
doporučeno vysadit lípy (variety odolné proti posypovým solím a exhalacím, např. Tilia 
cordata Greenspire, Tilia europaea Pallida ), červeně kvetoucí odolné jírovce (Aesculus 
carnea Briotii), nebo různé druhy javorů (Acer platanoides ssp, Acer pseudoplatanus 
ssp.). I v tomto případě by dřeviny měly mít zapěstovanou korunu v podchodné výšce 2,2 
m, měly by být minimálně 3x přesazené a jejich velikost (obvod kmene ve výšce 1 metru) 
by měla být minimálně 14 cm. 

 
Jehličnany jsou v těchto podmínkách nepůvodní a s výjimkou lesních porostů by neměly 
být ve volné krajině ani intravilánu obcí ve větší míře používány. 

 
Plošná (pokryvná) zeleň je navržena všude tam, kde by bylo udržování trávníků obtížné, 
nebo kde její umístění zabezpečí vyšší atraktivitu území.  Nejvhodnější jsou různé druhy 
skalníků (Cotoneaster dammeri Coral Beauty, Cotoneaster dammeri, Cotoneaster 
salicifolius Gnom aj.), nízké vajgélie (Weigela Piccolo), tavolníky (Spiraea japonica ssp.), 
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mochny (Potentila fruticosa ssp.), pokryvné růže (Rosa ssp.), brsleny (Euonymus fortunei 
Emeraldn Gaiety, Euonymus fortunei Emeraldn Gold), atd. 

 

XI.  ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
Ve výkrese 02 – Urbanistické a dopravní řešení jsou zakreslena stanoviště 

kontejnerů pro tříděný komunální odpad s optimálními docházkovými vzdálenostmi. Je 
žádoucí stanoviště kontejnerů izolovat od obytného území vhodně zvoleným oplocením 
s využitím přírodních materiálů. 
 

XII. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

XII.1. DOPRAVA AUTOMOBILOVÁ 
Územní studie řeší zajištění dopravní napojení na stávající silnici II/435 a stávající 
obslužnou komunikaci a k doplnění komunikačního skeletu využívá prostoru záhumenní 
komunikace. Dále je pak navržen systém dopravní obsluhy v rámci lokality Z09, a to 
komunikacemi začleněnými do funkční třídy „C“ -  dvoupruhové, obousměrné komunikace 
o šířce 6m s jízdními pruhy o šířce 2 x 2,75 m a vodících proužků 2 x 0,25 m . Šířkové 
parametry komunikací umožňují pojezd středních nákladních vozidel – popelářů, hasičů, 
v obloucích je uvažováno s příslušným rozšířením jízdních pruhů. Úpravy budou 
prováděny dle ČSN 736110 "Projektování místních komunikací".  
 
V souladu s požadavky vyplývajícími z územního plánu je navržena úprava šířkových 
parametrů veřejného prostranství na severním okraji řešeného území. 
 
Zástavbu uvnitř řešeného území lze koncipovat rovněž jako obytnou zónu. Vjezd do 
obytné zóny pak bude stavebně upraven tak, aby byla při vjezdu patrná změna 
dopravního režimu.  
 
Cílem navrhování obytné zóny je přizpůsobení provozu vozidel pobytové funkci přilehlé 
zástavby. V obytné zóně se všichni účastníci provozu dělí o společný prostor. Pobytová 
funkce převládá nad funkcí dopravní. V obytné zóně platí specifické provozní podmínky, a 
to: 

 
� řidič může jet rychlostí nejvýše 20 km/h, 
� řidič musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit, 
� v případě nutnosti musí zastavit vozidlo, 
� stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště, 
� chodec smí využívat obytnou zónu v celé její šířce, 
� jsou povoleny hry dětí přímo v dopravním prostoru, 
� chodci i hrající si děti musí umožnit vozidlům jízdu, 
� při vjíždění z obytné zóny na jinou pozemní komunikaci musí dát řidič 

přednost v jízdě. 
 

V řešeném území je max. 26 RD. Při průměrné obložnosti 3,5 obyv. na 1 RD a koeficientu 
pro individuální bydlení KIAD 1,8/osobu lze předpokládat intenzitu dopravy v rámci lokality 
cca 164 automobilů/1den.  
 
Odstavování a parkování osobních automobilů bude zajištěno na vlastních pozemcích 
mimo uliční prostor. Parkování vozidel je třeba zabezpečit dle metodiky ČSN 73 6110 pro 
stupeň automobilizace 1 : 2,5 v počtu 35.  V řešeném území je zabezpečeno 26 
parkovacích stání u RD a 20 parkovacích stání podél komunikací. Dle základních 
ukazatelů je pro předpokládaný počet obyvatel v řešeném území nutné zajistit 5 
odstavných parkovacích stání pro krátkodobé využití. Celkově je tedy nutné zabezpečit 
parkování pro 14 vozidel mimo odstavných stání na vlastních pozemcích. Navrhovaná 
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kapacita odstavných parkovacích stání převyšuje základní potřebu o 6 parkovacích stání. 
V řešeném území nelze uvažovat s parkováním vozidel o hmotnosti vyšší než 3,5 t.  
 
Křížení komunikací s inženýrskými sítěmi bude ošetřeno v souladu s příslušnými normami 
prostorového uspořádání, pod pojížděnými plochami budou sítě uloženy do chrániček.  
Součástí komunikací bude dopravní značení svislé a vodorovné. 
 

XII.2. DOPRAVA PĚŠÍ A CYKLISTICKÁ 
Pro bezpečné oddělení automobilové dopravy od pěší jsou podél obslužných komunikací 
navrženy chodníky o šířce 1,5m. V rámci veřejného prostranství komunitního charakteru 
jsou navrženy pěší komunikace v šířce min. 2m. 
 
Komunikace pro chodce budou provedeny s úpravami dle vyhl. č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a dle 
ČSN 73 6110. Jde o vymezení varovných a signálních pásů a snížení obrub v místě 
eventuálních přechodů pro chodce. 
 
Řešené území je dotčeno ochranným dopravním pásmem, objekty rodinných domů jsou 
situovány mimo toto ochranné pásmo. Na vjezdech do řešeného území je nutné 
respektovat rozhledové trojúhelníky dle ČSN 73 61 02 Projektování křižovatek na 
pozemních komunikacích, tj. délku rozhledu pro návrhovou rychlost 20km/hod. - 15m a 
délku rozhledu pro návrhovou rychlost 30 km/hod. - 25m. 
 

XIII. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

XIII.1. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
Koncepce rozvoje vodohospodářské soustavy obce Charváty je jednoznačně vytyčena 
závaznou vodohospodářskou částí územního plánu.  
 
Navržené řešení nových úseků vodovodu a kanalizace v zájmovém území splňuje 
závazné požadavky vodohospodářské části ÚP Charváty, přičemž řešení navazuje, 
doplňuje a intenzifikuje již existující vodohospodářskou soustavu v zájmovém území. 
 

SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ DLE VODOHOSPODÁŘSKÉ ČÁSTI ÚP 
• zabezpečit vhodné podmínky pro provoz veřejné kanalizace a veřejného vodovodu 
• nově urbanizované území řešit oddílnou kanalizační soustavou se zaústěním 

splaškových vod do jednotné kanalizace obce a odvedením dešťových vod 
s retardací odtokové vlny v akumulačním objemu dešťové nádrže s maximálním 
využitím vsakovaní 

STÁVAJÍCÍ VODOPRÁVNÍ STAV 
V současnosti není zájmové území nové výstavby zásobeno pitnou vodou. V současnosti 
není zájmové území nové výstavby soustavně odkanalizováno. Geologické hodnocení 
zájmového území konstatuje přítomnost spraší a jílů s koeficientem vsaku 1*10-7 až 1*10-
8. Vsakování dešťových vod v zájmovém území je tedy omezeno jen na malou orniční 
vrstvu a není pro likvidaci odpadních vod dešťových prakticky využitelné. 

NÁVRH ZÁSOBOVÁNÍ VODOU  
Nově urbanizované území bude zásobeno pitnou a požární vodou z distribuční sítě 
veřejného vodovodu Charváty. Kapacita prameniště Nenakonice limituje celé zájmové 
území. Z analýzy stávajícího stavu zásobení zájmového území pitnou a požární vodou 
vyplývá, že pro možnost vykrytí celého zájmového území bude vhodné propojení na SKV 
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Olomouc s řídícím vodojemem Křelov. Pro plnou saturaci zájmového území bude vhodné 
omezit odběr z prameniště Nenakonice a skupinu dotovat ze zdrojů SKV Olomouc. Pro 
zřízení soustavy bude nutno provést následující technické kroky: 
 
• výstavba přívodního řadu Olomouc – VDJ Drahlov 
• dostavba nových zásobovacích řadů v Charvátech  
• bezvýkopová či výkopová rekonstrukce nekapacitních úseků vodovodu 

v Charvátech, Čertoryjích a Drahlově 
 
Pro pokrytí potřeb nově urbanizovaného území (včetně ponávrhových ploch) je kapacita 
stávajícího vodojemu s užitným objemem 650 m3 (2 x 325 m3) dostatečná. S možností 
gravitačního zásobení nově urbanitovaného území (nadmočská výška lokality je 230 až 
240 m.n.m.) je možno uvažovat až po provedených technických opatřeních - min. hladina 
253,0 m.n.m. Do té doby bude nutno novou výstavbu RD vybavit posilovacími stanicemi – 
stanice s přerušovací akumulační nádrží. 
 
Nově budovaná zástavba v zájmovém území bude tedy v cílovém stavu zásobena pitnou 
vodou z kapacity veřejného pitného vodovodu, potřeba požární vody pro vnější hasební 
zásah bude kryta z hydrantové sítě veřejného vodovodu, plnící místa požární techniky dle 
aktualizovaného požárního plánu. Napojení na stávající pitný vodovod v jižní části území, 
napojení na stávající řad DN 80 mm. 
 
Nové řady v nově urbanizovaném území budou DN 80 mm, na řadu budou 
v předepsaných vzdálenostech rozmístěny 3 ks nadzemních protipožárních hydrantů. 
 

KANALIZACE 
Nově budovaná zástavba v zájmovém území bude odkanalizována oddílnou kanalizací, 
v území budou vybudovány dva samostatné kanalizační systémy: 
 
• kanalizace dešťových vod, odváděných ze střech nové zástavby, z pojížděných a 

odstavných ploch a pochůzných ploch a chodníků, včetně odvodnění vjezdů do 
budoucích novostaveb. Trasy kanalizace budou uloženy pod novými silničními 
tělesy a to vždy v ose jízdního pruhu, ukončení tras kanalizace v dešťové nádrži – 
trubní akumulaci. Celkový užitný objem dešťové nádrže bude 111,78 m3, tj. potrubí 
z trub GRP se zaručenou vodotěsností proti vnitřnímu přetlaku DN 1800 mm v délce 
40 m s regulační šachtou DN 2000 mm s regulačním vírovým ventilem 
s certifikovaným regulovaným odtokem 12,14 l*s-1 . Regulovaný redukovaný odtok 
z dešťové nádrže bude odveden do stoky stávající jednotné kanalizační soustavy. 
Zasakování srážkových vod bude řešeno pouze v rámci využití dešťové vody 
v rámci výstavby rodinných domů, a to systémem povrchového rozstřiku po 
zelených plochách na každém stavebním pozemku). Masivnější využití vsakování 
k likvidaci dešťových vod v zájmovém území nelze, na základě výsledků 
předběžného HGP, předpokládat.  

• Dešťová část oddílné kanalizační soustavy bude navržena v dle ČSN 75 9010 a 
TNV 759011.  

• kanalizace splaškových vod, trasy uložené v komunikacích a zpevněných plochách, 
ukončení kanalizace napojením na jednotnou kanalizaci obce. Maximální odváděné 
množství splaškových vod v cílovém stavu území max. 1,1 l*s-1. 

 
Kanalizované vody, které budou odváděny do kanalizačních sběračů veřejné kanalizace, 
budou splňovat limity kanalizačního řádu veřejné kanalizace, odpadní vody odváděné do 
vodoteče či vsaku budou splňovat limity nař.vlády č.61/2003 Sb. ve znění NV č.229/2007, 
NV č.23/2011 Sb. a limity NV č. 419/2010 Sb.  
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BILANCE NÁVRHOVÉHO STAVU 
Bilance jsou provedeny na základě údajů o aktuálních trendech produkce odpadních vod 
a dle hydrologických a klimatologických údajů zájmového území.  
 

Vodovod 

Tabelární výpočet potřeby pitné a požární vody v cílovém stavu zájmového území je 
uvedeno v tabulce V1. 
 

Dešťová kanalizace 
Celková bilance dešťových vod, odváděných z území budoucí výstavby ve stávajícím 
stavu území je uvedena v tabulce V2. Celková bilance dešťových vod, odváděných 
z území budoucí výstavby v cílovém stavu zájmového území, údaje o kvalitě těchto vod a 
výpočet užitného objemu dešťové nádrže je uvedena v tabulce V3. 
 

Splašková kanalizace 
Tabelární výpočet produkce splaškových odpadních vod, odváděných v cílovém stavu 
zájmového území a vyčíslení jejich kvalitativních parametrů je uveden v tabulce V4. 
 

ZÁVĚR 
Navržené řešení vodního hospodářství plně respektuje platnou koncepci vodního 
hospodářství obce a limity, dané vodohospodářskou částí územního plánu. 
 
Zásobení zájmového území z vodovodní sítě obce, potažmo z řídícího vodojemu Drahlov, 
zaručí plnou saturaci území až po provedení technických úprav vodohospodářské 
soustavy, které zaručí plnou saturaci VDJ Drahlov. Tlakové poměry ve veřejné vodovodní 
síti nezaručí dodávku pitné a požární vody do zájmového území v tlakovém optimu, 
zástavbu bude nutno dovybavit posilovacímu stanicemi tlaku.  
 
Koncepce budoucí kanalizační soustavy v zájmovém území vychází z daných 
hydrogeologických a geologických podmínek v zájmovém území a z kapacitních možností 
stávající kanalizační sítě.  
 
Navržené řešení odkanalizování zájmového území splňuje požadavek na minimalizaci 
odváděných množství odpadních vod (separace splašků od vod dešťových, retardace a 
snížení odtoku dešťových vod na směrnou hodnotu 3 l*s-1*ha-1). 
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XIII.2  ENERGETIKA, SPOJE 

VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
Územní studie řeší zásobování el. energií rozvojovou plochu Z09, která je určena pro 
smíšené bydlení. Řešené území leží na jižním okraji obce Charváty v místní části Drahlov. 
Je zde navržena výstavba 26 RD. 
 
ENERGETICKÁ BILANCE 
 
příkon 26 RD     PS = 90,0 kW 
 
POPIS ŘEŠENÍ NAPÁJENÍ 
Studie v části elektro řeší pouze veškeré nezbytné sítě a úpravy stávajících sítí, které jsou 
potřební pro zajištění výstavby. 
V blízkosti navrhované zástavby není žádná stávající trafostanice. V souladu s platným 
územním plánem bude provedena výstavba nové stožárové trafostanice  a  nadzemní 
přípojky VN 22 kV pro trafostanici.  

PŘÍPOJKA NADZEMNÍHO VEDENÍ VN 22 KV  
Pro napojení nové trafostanice bude provedena přípojka nadzemního vedení VN 22kV. 
Přípojka bude vodiči AlFe6 (průřez dle určení majitele sítě) na betonových podpěrách. 
Přípojka začíná na parcele č. 897/1 (k.ú. Charváty) odbočením ze stávajícího vedení VN. 
Přípojka končí na nové trafostanici.  

TRAFOSTANICE 22/0,4 KV, DO 1X630 KVA 
Popis trafostanice 22kV/0,4kV do 1x630 kVA 
Trafostanice je navržena jako samostatně stojící jednosloupová. 
 
Sestava trafostanice: 
Kotevní konzola VN, svislý odpínač 22 kV, pojistky 22 kV, svodiče přepětí, 
transformátor 22/0,4 kV (velikost trafa dle ČEZ), skříňový rozvaděč NN 0,4 kV 
(počet kabelových vývodů 4-6). Vývody jsou osazeny pojistkovými lištovými 
odpínači velikosti 2 (do 400A). Uzemnění trafostanice. 

ROZVODY VN 22 KV 
Do trasy stávajícího nadzemního vedení přidána odbočná konzola, ze které bude vedena 
nadzemní přípojka VN 22 kV (vodiče AlFe6) až na kotevní konzolu VN  na trafostanice. 

ROZVODY NN 0,4 KV 
Z trafostanice budou pro napojení RD provedeny rozvody zemním kabelem AYKY 
3x120+70mm2 a dále vývody do uzlových bodů sítě NN kabely AYKY 3x240+120mm2. 
Rozvody smyčkově propojí skříně SS200, které budou umístěny na hranici sousedních 
parcel a budou sloužit pro napojení dvou sousedních RD.  

Provádění výkopů: 
Kabely budou uloženy ve výkopu hloubky 80 cm v pískovém loži a budou kryté výstražnou 
folií. Pod komunikacemi budou kabely chráněny uložením do plastových chrániček nebo 
žlabů. V souběhu s kabely VO mohou být kabely NN a VO kladeny do společného 
výkopu. 

NÁVRH ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 
Sestava stožáru pro osvětlení komunikace mezi RD :  
- stožár ocelový bezpaticový, výška 6m, výložník ocelový, vyložení 0,5 m, svítidlo pro 
osvětlení komunikace s asymetrickou vyzařovací charakteristikou LED 6k3 
 
Typ rozvaděče VO:   hlavní rozvaděč VO s měřením  a se 4 – 5 vývody 
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Veřejné osvětlení pro komunikace a chodníky u RD bude provedeno svítidly LED 6k3 na 
parkových stožárech výšky 6 m. Rozvody VO budou provedeny kabely CYKY 4x10 mm2 a 
budou napojeny na nový hlavní rozvaděče VO, který bude umístěný u nové trafostanice. 
 
Provádění výkopů : 
Kabel bude uložen ve výkopu hloubky 80 cm v pískovém loži a bude krytý výstražnou folií. 
Pod komunikacemi bude kabel chráněn uložením do plastových chrániček nebo žlabů. 
V souběhu s kabely NN mohou být kabely NN a VO kladeny do společného výkopu. 
 

XIII.3  ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 
Plynofikace obce Charváty se datuje těsně po roce 2000. Zdrojem zemního plynu je zde 
regulační stanice s maximálním výkonem 500 m3/hod. Jmenovitý provozní tlak 
v intravilánu obce, uváděný provozovatelem distribuční plynárenské soustavy, je 300 kPa. 
Z území regulační stanice odchází STL plynovod o dimenzi d90. Výchozí trubní profil je 
postupně redukován – minimální světlost koncových větví je většinou DN 50 (d63).  
 
Plynovody byly budovány postupně a jejich základním nosným materiálem je PE 100 ve 
středně těžké (SDR 17) nebo těžké řadě (SDR 11). Podstatná část stávajících STL 
plynovodů je vedena v uličních frontách a po veřejně přístupných místech mezi existující 
zástavbou. Z kapacity regulační stanice je v současnosti odebíráno maximum ve výši asi 
čtvrtiny, což je cca 120 m3/hod (= údaj ze zimy 2018). V letních měsících je odběr plynu 
adekvátně menší.  
 
Z územního plánu obce, zpracovaného firmou Alfaprojekt Olomouc, je pro tuto územní 
studii vyčleněna lokalita Xz09. V  lokalitě je uvažována zástavba rodinnými domy 
v celkovém počtu 26. Využití zemního plynu bude individuální volbou jednotlivých 
stavebníků. V maximu může dojít k navýšení odběru o dalších asi 120 m3/hod, čímž by 
vytížení stávající regulační stanice dosáhlo těsně pod 50%. Požadavky na plynofikaci 
novostaveb bude nutno řešit návazně na stávající zástavbu, a to především prodloužením 
koncových plynovodů. U lokality Xz09 jsou koncové větve na severní straně u parcely 
445/1 nebo na jižním konci při parcele 654.  
 
Předpokládaný celkový nárůst spotřeby plynu a předběžná délka nových  plynovodních 
řadů v cílovém stavu    
 
Lokalita Xz09             26 novostaveb              40 m3/hod  2430 m plynovodů 
 
Plynovodní přípojky se většinou budují centrálně v rámci pokládky plynovodů, celkového 
zasíťování území a výstavby obslužných komunikací.  
 
Ve vztahu k výkonu stávající regulační stanice je předpokládaná kvóta rozšíření odběru 
plynu zanedbatelná. Zvyšování provozního tlaku v distribuční plynárenské soustavě 
nebude v souvislosti s řešením předmětných lokalit nutné. Co se týká vlastnictví, jsou 
některé plynovody v majetku Obce, některé naopak vlastní GASNET s.r.o. 
  
Klíčovou otázkou pro zvýšení počtu odběrních míst bude zejména posouzení přenosové 
kapacity distribuční soustavy. Pro řešení budoucí koncepce zásobování plynem bude 
nezbytné provést počítačový model celé plynovodní sítě, při němž uzlové body, z nichž 
bude vycházet prodloužení soustavy k výhledově zastavovaným plochám, budou zatíženy 
odběrním množstvím plynu, uvedeným v předchozí bilanci. Následným strojním výpočtem 
budou porovnány rychlosti proudění v jednotlivých úsecích a provozní tlaky v koncových 
větvích plynárenské soustavy. Poddimenzované části rozvodu se řeší cestou zvětšení 
průtočného profilu nebo zvýšením provozního tlaku. V obou případech je však nutno brát 
do úvahy materiálové parametry stávajícího zařízení. K objektivnímu zpracování výpočtu 
bude podmínkou vycházet z aktuálních demografických podkladů. Zdroj plynu (regulační 
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stanice) má i při plánovaném zvýšení odběru dostatečnou rezervu, takže jeho 
technologické zařízení nebude třeba měnit.  
 
Před zahájením zástavby je třeba požádat provozovatele distribuční plynárenské sítě o 
vystavení garančního protokolu. Jeho součástí budou také technické podmínky, za 
kterých je možno rozšíření plynofikace v obci uskutečnit. Dalším krokem po vyřízení 
garance na dodávku zemního plynu bude uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o 
spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení mezi investorem a GASNET 
s.r.o. Současně lze vybavit také smlouvu o smlouvě budoucí kupní nebo nájemní.  
 
Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy dle zák. 458/2000 Sb. Pro STL 
plynovody a přípojky činí vzdálenost OP 1m na obě strany od půdorysu podzemního 
vedení. VTL plynovod k regulační stanici má ochranné pásmo 4 m a bezpečnostní pásmo 
8 m oboustranně od půdorysu. Bezpečnostní pásmo regulační stanice VTL/STL je 10 m. 
Jiná plynárenská zařízení se na katastrálním území Charváty nenacházejí.  
 

XIV.  LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
 
� Celé správní území obce Charváty je součástí prostoru zájmového území 

Ministerstva obrany dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.: 
- zájmové území pro nadzemní stavby „do 50“ 
- zájmové území pro nadzemní stavby „do 100, 150 a 200“ v okrajových částech 

obce 
- ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení 

   Limity je nutno respektovat při povolování staveb. 
 
� Celé správní území obce Charváty leží v Chráněné oblasti přirozené akumulace 

vod (CHOPAV) – Kvartér řeky Moravy, vyhlášené nařízením vlády ČSR č. 85/1981 
Sb.  
 

� Celé správní území obce Charváty území je charakterizováno jako území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zákona o památkové péči. Územně analytické 
podklady uvádějí i konkrétně vymezené lokality, které zahrnují především 
zastavěná území a jejich okolí, kde se tyto nálezy odkrývaly při stavební činnosti.  

 
� Ochranné pásmo silnice III. třídy: 

- 15m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu mimo souvislou zástavbu – 
ochranné pásmo bude nově stanoveno ve vazbě na přeložku silnice III/43516 
 

� Ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních řadů:  
- do DN 500 1,5 m od vnějšího líce potrubí ⇒ nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce 

potrubí  
 

� Ochranné pásmo plynovodů: 
- plynovod vysokotlaký 4m od povrchu potrubí  
- plynovod středotlaký 1m od povrchu potrubí  

Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy, která zajišťují jejich 
bezpečný a spolehlivý provoz. V ochranných pásmech plynovodů je žádoucí 
nevysazovat zeleň z důvodu potřeby provádění pravidelné údržby.  

 
� Ochranné pásmo el. zařízení: 

- VN 22 kV nadzemní – vodiče bez izolace 7m 
- VN 22 kV (do 110 kV) kabelové podzemní 1m 
- stožárová trafostanice 22 kV (od konstrukce) 7m  
- kiosková (zděná) trafostanice (od konstrukce) 2m  
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XV. TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Veškeré sítě budou ukládány ve veřejném prostranství. Veřejná prostranství jsou 
navržena ve větším než minimálním rozsahu určeném vyhláškou 501/2006 Sb., a to 
z důvodu bezkolizního umísťování jednotlivých inženýrských sítí a vzrostlé zeleně ve 
veřejném prostoru. Situování technické infrastruktury a zeleně je zakresleno 
v Koordinačním výkresu, umístnění kanalizačního potrubí je součástí výkresu Vodní 
hospodářství.  
 
Veškeré navržené sítě budou budovány v souladu s ČSN 736005 včetně pozdějších 
změn. Tato norma určuje „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Kabely 
budou ukládány v nejmenším dovoleném krytí, ve vozovce, a vjezdech do garáží a přes 
parkoviště budou kabely uloženy v chráničkách.  
 
Vodorovné a svislé vzdálenosti mezi jednotlivými vedeními musí odpovídat výše citované 
normě. 
 

XVI.   POUŽITÉ ZKRATKY 
 

ČÚZK Český úřad zeměměřičský a katastrální 

ČHMI Český hydrometeorologický ústav - 
informace 

NN Nízké napětí 

OOP Opatření obecné povahy 

OP Ochranné pásmo 

RD Rodinný dům 

STL Středotlaký plynovod 

TKO Tuhý komunální odpad 

ÚP Územní plán 

ÚS Územní studie 

VN Vysoké napětí 

VO Veřejné osvětlení 

VTL Vysokotlaký plynovod 

 

 



akce: Tabulka VH1
Potřeba vody - cílový stav 36 Potřebný objem řídícího vodojemu - teoret. potřeba navýšení objemu řídícího vodojemu

98,6 98,6 max. deficit min.zásoba
minimální užitný 

objem 1)

minimální 
požární zasoba 

2)

Minimální 
rezervní objem

15 15 l*s-1 l*h-1 l l m3 m3 m3

55 0,15 547,33 2079,86 4,764 4,764 72,000 13,136

0 Rozložení potřeby pitné vody během dne - kapacita vodojemu:

kh max 1,2 0,6 Prázdnění Plnění r Užitný objem

kh min 0,60 0,4 l * h-1 l l l

Obyvatelstvo - cílový rok Zaměstnanci - cílový rok 1 0 - 1 0,00000 0,000 547,332 547,332 547,3316

O stav 0 O nárůst 116 Z stav 0 Z nárůst 0,00
počet zaměst. v 

hl. směmě:
2 1 - 2 0,00000 0,000 547,332 547,332 1094,6631

Q m3*den-1 m3*h-1 l*s-1 Q m3*den-1 m3*h-1 l*s-1 0,00 3 2 - 3 0,00100 13,136 547,332 534,196 1628,8587

Ocelkem Qp 13,12 0,55 0,15 Zcelkem Qp 0,00 0,00 0,00 potřeba 4 3 - 4 0,00100 13,136 547,332 534,196 2163,0543

Qh max 15,75 0,66 0,18 Qh max 0,00 0,00 m3*směna-1 5  4 - 5 0,00200 26,272 547,332 521,060 2684,1140

Qh min 7,87 0,33 0,09 Qh min 0,00 0,00 0,00 6 5 - 6 0,05000 656,798 547,332 -109,466 2574,6477

Technologie - cílový rok Potřeba požární vody - cílový rok: 7 6 - 7 0,20000 2627,192 547,332 -2079,860 494,7877

8 7 - 8 0,20000 2627,192 547,332 -2079,860 -1585,0722

9 8 - 9 0,05000 656,798 547,332 -109,466 -1694,5385

m3*rok-1 m3*den-1 m3*h-1 l*s-1 4,0466 0,10 1,00 2,00 10 7,3 10 9 - 10 0,02000 262,719 547,332 284,612 -1409,9261

odkalení 4 0,01 0,00 0,00 11 10 - 11 0,01000 131,360 547,332 415,972 -993,9541

0,00 0,00 12 11 - 12 0,01000 131,360 547,332 415,972 -577,9821

0,00 0,00 0,00 4,0466 1,00 1,00 0,02 10 0,6 13 12 - 13 0,05000 656,798 547,332 -109,466 -687,4484

0,00 0,00 14 13 - 14 0,03000 394,079 547,332 153,253 -534,1956

0,00 0,00 15 14 - 15 0,01500 197,039 547,332 350,292 -183,9034

celkem 3,65 0,01 0,00 0,00 16 15 - 16 0,02000 262,719 547,332 284,612 100,7090

Úhrnná množství potřeby pitné a požární vody v cílovém roce: 17 16 - 17 0,05000 656,798 547,332 -109,466 -8,7573

18 17 - 18 0,07000 919,517 547,332 -372,185 -380,9428

19 18 - 19 0,10000 1313,596 547,332 -766,264 -1147,2070

QsR m3*rok-1 20 19 - 20 0,05000 656,798 547,332 -109,466 -1256,6733

QsD m3*den-1 21 20 - 21 0,02000 262,719 547,332 284,612 -972,0609

m3*h-1 22 21 - 22 0,05000 656,798 547,332 -109,466 -1081,5272

l*s-1 23 22 - 23 0,00100 13,136 547,332 534,196 -547,3316

QsH m3*h-1 24 23 - 24 0,00000 0,000 547,332 547,332 0,0000

QsMAX l*s-1 1,00000 13135,958 13135,958 13683,289 2684,1140

užitný 4,764  5,000 m3

požární 7,896  10,000 m3

min max min.hladina max.hladina MPa max. min. rezervní 13,136  15,000 m3

232,00 242,00 253,00 256,00 0,01 0,23 0,10 celkový 25,796  30,000 m3

POZNÁMKY: 1) - minimální užitný objem pro vyrovnání denních nerovnoměrností v odběru pitné vody 2.) nutný objem ve vodojemu z titulu urbanizace zájmového území bude při QD = 13,14 m3*den-1 pro 1,0 dnů.

3) - počet návštěvníků v zájmovém území 0 0 Počet zaměstnanců dle THÚ 0,000

Objem vodojemu 
MPa

0,00 0,00

Řídící vodojem

Drahlov

hydrost.přetlak

území

nadmořská výška lokality vodojem

Tlaková ztráta

m.n.m. m.n.m.

max.
0,66 0,00 0,00 36,0000

součet

0,00 0,0000

10,0000 10,18

0,01 0,0017

0,15

13,14

0,55

36,66

0,18

0,00 0,00 0,0001 0,55

0,15 0,00

7,9



f

4790,36 0,00 3,65 0,6120 4794,62

13,12 0,00

počet hydrantů v 
území                
(ks)

počet zkoušek za 
rok na hydrant

 délka 
vyzkoušení 

hydrantu (h-1)

Průtok O Z T

0,000 10,0

P

počet požárů 

současně* 
(požár-1)

 délka požárního 

zásahu* (h)

 vydatnost pro 
hasební zásah        

(l*s-1)

celkem výpočtová potřeba požární vody

průměr (l*s-1) max.(l*s-1) celkem (m3*rok-1)

potřeba pro 
požáry                

(m3*rok-1)

stav.plochy (ha)
Požárně 

chráněné území 
(ha):

T
Potřeba pitné vody - technologie

P
nové plochy (ha)

H Z

116 0

Obyvatelstvo

součinitel hodinové nerovnoměrnosti

Zaměstnanci
čisté provozy - mytí,pití,WC

h
365

sm
ěn

no
st 1.směna

Počet pracovních dnů v roce

Bilance potřeby pitné a požární vody„Územní studie Xz09 CHARVÁTY, lokalita Z09 - objekty vodního hospodářství"

minimální přítok do VDJ

vybavenost

55,00 l*zam-1*směna-1

hromadné stravování

pitná voda WC, pití mytí

Název přílohy

Směrná potřeba pitné vody

zaměstnance*1m-2 4) - počet jídel  (ks):

l*obyv-1

l*obyv-1

čas

2+3 směna

z 
to

h
o 

hl
av

ní
 s

m
ěn

a

 vydatnost pro 
vyzkoušení      

(l*s-1)

pro zkoušky 

hydrantů (m3*rok-

1)

četnost požárů v 

území* (požárů 

za rok)



akce:
Název 
přílohy

Tabulka VH2

Plocha 1 Plocha 1 Plocha 1 Plocha 1 S ploch red.plocha odtok Výměra 0,10

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3*rok-1 % k = 1,00 UKAZATEL přepočet EO

0,00 0,0500 0,00 0,00 240 t * rok-1 mg * l-1 t * rok-1 mg * l-1 celkem

0,00 0,8000 0,00 0,00 2,37E-07 CHSK 0,120 0,000 1,50 0,011 9,00

0,00 0,6000 0,00 0,00 NL 0,043 0,000 2,00 0,025 20,00

40466,32 0,0500 2023,32 1234,22 100,00 BSK5 0,060 0,000 1,00 0,007 6,00

40466,32 0,05 2023,32 1234,22 100,00 přepočet EO 0,00 přepočet EO 0,34

min mm 1,000 mm*rok-1 l*s-1 l*s-1 l*s-1 l*s-1 m3 m3*rok-1 l*s-1 l*s-1 l*s-1 l*s-1 l*s-1 l*s-1 l*s-1*ha-1 l*s-1 m3 m3*rok-1

5 10,200 0,010 68,7927 0,00 0,00 0,0 68,793 0,0000 0,0000 0,0000 68,793 68,79 0,0000 12,34

10 15,000 0,020 50,5829 -10,93 0,00 0,0 68,793 0,0 0,0 0,0 68,793 68,79 0,0000 24,68

15 17,600 0,035 39,5671 -26,30 0,00 0,0 68,793 0,0 0,0 0,0 68,793 68,79 0,0000 43,20

20 19,200 0,050 32,3731 -43,70 0,00 0,0 68,793 0,0 0,0 0,0 68,793 68,79 0,0000 61,71

30 21,400 0,065 24,0550 -80,53 0,00 0,0 68,793 0,0 0,0 0,0 68,793 68,79 0,0000 80,22

40 22,800 0,075 19,2215 -118,97 0,00 0,0 68,793 0,0 0,0 0,0 68,793 68,79 0,0000 92,57

60 24,900 0,090 13,9946 -197,27 0,00 0,0 68,793 0,0 0,0 0,0 68,793 68,79 0,0000 111,08

120 28,600 0,100 8,0371 -437,44 0,00 0,0 68,793 0,0 0,0 0,0 68,793 68,79 0,0000 123,42

240 33,000 0,110 4,6368 -923,85 0,00 0,0 68,793 0,0 0,0 0,0 68,793 68,79 0,0000 135,76

360 35,300 0,100 3,3066 -1414,50 0,00 0,0 68,793 0,0 0,0 0,0 68,793 68,79 0,0000 123,42

480 36,900 0,090 2,5924 -1906,57 0,00 0,0 68,793 0,0 0,0 0,0 68,793 68,79 0,0000 111,08

600 38,200 0,075 2,1470 -2399,25 0,00 0,0 68,793 0,0 0,0 0,0 68,793 68,79 0,0000 92,57

720 39,000 0,065 1,8266 -2892,94 0,00 0,0 68,793 0,0 0,0 0,0 68,793 68,79 0,0000 80,22

1080 41,200 0,050 1,2864 -4374,41 0,00 0,0 68,793 0,0 0,0 0,0 68,793 68,79 0,0000 61,71

1440 42,600 0,035 0,9976 -5857,50 0,00 0,0 68,793 0,0 0,0 0,0 68,793 68,79 0,0000 43,20

2880 53,600 0,020 0,6276 -11778,94 0,00 0,0 68,793 0,0 0,0 0,0 68,793 68,79 0,0000 24,68

4320 60,100 0,010 0,4691 -17709,48 0,00 0,0 68,793 0,0 0,0 0,0 68,793 68,79 0,0000 12,34

Akumulace odpadní vody v potrubí - stoky vod ze střech: objem MAX: 0,00 objem MAX: 0,00 0,00 Akumulace odpadní vody v potrubí - stoky vod ze silnic a ploch: objem MAX 0,0000 1234,22

D šachety (m): 1,00 D šachety (m): 1,50 D šachety (m): 1,00 D šachety (m): 1,50

počet šachet nastoupání počet šachet nastoupání D = 1,0 m D = 1,5 m počet šachet nastoupání počet šachet nastoupání D = 1,0 m D = 1,5 m

(mm) (bm) (m3) (ks) (m) (ks) (m) (m3) (m3) (mm) (bm) (m3) (ks) (m) (ks) (m) (m3) (m3)

200 0,00 0,000 0 0,00 0 0,00 0 0 0,000 300 0,00 0,000 0 0,00 0 0,00 0 0 0,000

300 0,00 0,000 0 0,00 0 0,00 0 0 0,000 400 0,00 0,000 0 0,00 0 0,00 0 0 0,000

400 0,00 0,000 0 0,00 0 0,00 0 0 0,000 500 0,00 0,000 0 0,00 0 0,00 0 0 0,000

PARAMETRY RETENCE ČISTÉ VODY PŘED VSAKEM: PARAMETRY RETENCE ŠPINAVÉ VODY

Užitný objem 1,50 Užitný objem 0,00

výpočtový návrhový pro 1 nádrž DN = L = počet šachet nastoupání hloubka délka šířka výpočtový návrhový pro 1 nádrž DN = L = počet šachet nastoupání hloubka délka šířka

[m3] [m3] (ks) (m3) (m) (m) (ks) (m) (m) (m) (m) [m3] [m3] (ks) (m3) (m) (m) (ks) (m) (m) (m) (m)

0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00

Schema retence vod ze střech a vsaku: Schema retence vod ze silnic a vsaku:

0,000 0,00

68,793 0 nádrží 0,00 Přítok ze silnic a ploch (l*s-1)

0,00 b (m) = 0,00 68,793 0 nádrže

0,00 a (m) = 0,00

hvz (m) = 0,00 V4 (m3) = 0,00

V1 (m3) = DN (mm) = 0 0,00 < 72 h

0,00 V2 (m3) = 0,0 DN (mm) = 0

1,50 68,8 V5 (m3) = 0

1,50 1,50 0,00 0,00

68,79

„Územní studie Xz09 CHARVÁTY, lokalita Z09 - objekty vodního hospodářství" Bilance odváděných dešťových vod - stávající stav území

Charakter ploch: koef.
Periodicita dešťů n = Průměrná kvalita dešťových vod, odváděných z území:

kg*d-1*EO-1
střechy komunikace 

Střechy Doba dešťů (h*rok-1) =
Vozovky a parkoviště Koeficient vsaku kv =

0
Chodníky a zp. plochy 

Travnaté plochy

Součet

O
D

T
O

K
 V

O
D

 S
R

Á
Ž

K
O

V
Ý

C
H

 A
 V

O
D

 T
A

V
N

Ý
C

H
   

   
   

   
 

Z
E

 S
T

Ř
E

C
H

trvání      
srážky

intensita rozložení Úhrn srážek přítok z ploch
odtok z 
retence

retenční 
objem

odtok do 
vsak. prvku

retence ve 

vsaku V3
přítok ze 

střech

O
D

T
O

K
 V

O
D

 S
R

Á
Ž

K
O

V
Ý

C
H

 A
 V

O
D

 T
A

V
N

Ý
C

H
   

   
   

   
   

   
Z

E
 S

IL
N

IC
, C

H
O

D
N

ÍK
Ů

 A
 Z

P
E

V
N

Ě
N

Ý
C

H
 P

LO
C

H přítok přítok z SŠ ostatní přítok 1 ostatní přítok 2 ostatní přítok 3 Celkem
Povolený odtok 

z území
odtok ze   silnic 

a ploch
retenční objem

odtok ze   silnic 
a ploch

610 68,793 17,00

DN délka trasy
akumulace v 

potrubí V1
akumulace v šachtách

Akumulace DN délka trasy
akumulace v 

potrubí V4
akumulace v šachtách

Akumulace

(m2) (m2)

0,00 0,00

Objem V2 počet objektů 
retencí:

Trubní retence - vstup šachty D (m) = Retence - prizmatický tvar Objem V5 počet objektů 
retencí:

Trubní retence - vstup šachty D (m) = Retence - prizmatický tvar

Přítok (l*s-1) trubní akumulace celkem Do vsaku (l*s-1) = Vsakovací zařízení
Celkové rozměry 

vsakovacích zařízení

Regulační šachta D(m) =

Plocha vsaku (m2): trubní akumulace celkem

Akumulace                           
v trase

Retence vsak V3 (m3):

Celkem objem trubní 
retence vod ze střech

Kapacita vsaku (l*s-1): Akumulace v trase kanalizace
kanalizace

Celkem objem trubní 
retence vod ze střech

doba prázdnění retence V3 (h) =

Vstupní 
šachta D(m) 

=

Výstupní šachta D(m) = Celkový regulovaný odtok ze střech (l*s-1):

Regulační šachta D(m) = Vstupní šachta D(m) = Výstupní šachta D(m) =

Celkový stavájicí neregulovaný odtok (l*s-1):



akce:
Název 
přílohy

Tabulka VH3

Plocha 1 Plocha 1 Plocha 1 Plocha 1 S ploch red.plocha odtok Výměra 0,10

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3*rok-1 % k = 1,00 UKAZATEL přepočet EO

4607,30 1,0000 4607,30 2810,45 240 t * rok-1 mg * l-1 t * rok-1 mg * l-1 celkem

5982,00 0,8000 4785,60 2919,22 2,37E-07 CHSK 0,120 0,004 1,50 0,040 9,00

1830,02 0,6000 1098,01 669,79 NL 0,043 0,006 2,00 0,089 20,00

28047,00 0,0500 1402,35 855,43 100,00 BSK5 0,060 0,003 1,00 0,027 6,00

40466,32 0,294 11893,26 7254,89 100,00 přepočet EO 0,13 přepočet EO 1,22

min mm 1,000 mm*rok-1 l*s-1 l*s-1 l*s-1 l*s-1 m3 m3*rok-1 l*s-1 l*s-1 l*s-1 l*s-1 l*s-1 l*s-1 l*s-1*ha-1 l*s-1 m3 m3*rok-1

5 10,200 0,010 156,6482 46,99 28,10 200,0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 200,04 12,14 56,37 44,44

10 15,000 0,020 115,1825 69,11 56,21 147,1 0,0 0,0 0,0 0,0 147,09 12,14 80,97 88,89

15 17,600 0,035 90,0983 81,09 98,37 115,1 0,0 0,0 0,0 0,0 115,06 12,14 92,63 155,56

20 19,200 0,050 73,7168 88,46 140,52 94,1 0,0 0,0 0,0 0,0 94,14 12,14 98,40 222,22

30 21,400 0,065 54,7757 98,60 182,68 69,9 0,0 0,0 0,0 0,0 69,95 12,14 104,06 288,89

40 22,800 0,075 43,7694 105,05 210,78 55,9 0,0 0,0 0,0 0,0 55,89 12,14 105,01 333,33

60 24,900 0,090 31,8672 114,72 252,94 40,7 0,0 0,0 0,0 0,0 40,69 12,14 102,80 400,00

120 28,600 0,100 18,3012 131,77 281,05 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 23,37 12,14 80,86 444,44

240 33,000 0,110 10,5584 152,04 309,15 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 13,48 12,14 19,34 488,89

360 35,300 0,100 7,5295 162,64 281,05 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 9,62 12,14 -54,53 444,44

480 36,900 0,090 5,9031 170,01 252,94 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7,54 12,14 -132,52 400,00

600 38,200 0,075 4,8889 176,00 210,78 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6,24 12,14 -212,28 333,33

720 39,000 0,065 4,1594 179,68 182,68 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,31 12,14 -294,98 288,89

1080 41,200 0,050 2,9293 189,82 140,52 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,74 12,14 -544,26 222,22

1440 42,600 0,035 2,2717 196,27 98,37 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2,90 12,14 -798,25 155,56

2880 53,600 0,020 1,4291 246,95 56,21 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,83 12,14 -1782,41 88,89

4320 60,100 0,010 1,0683 276,90 28,10 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,36 12,14 -2793,06 44,44

Akumulace odpadní vody v potrubí - stoky vod ze střech: objem MAX: 276,90 objem MAX: 0,00 2810,45 Akumulace odpadní vody v potrubí - stoky vod ze silnic a ploch: objem MAX 105,01 4444,44

D šachety (m): 1,00 D šachety (m): 1,50 D šachety (m): 1,00 D šachety (m): 1,50

počet šachet nastoupání počet šachet nastoupání D = 1,0 m D = 1,5 m počet šachet nastoupání počet šachet nastoupání D = 1,0 m D = 1,5 m

(mm) (bm) (m3) (ks) (m) (ks) (m) (m3) (m3) (mm) (bm) (m3) (ks) (m) (ks) (m) (m3) (m3)

200 0,00 0,000 0 0,00 0 0,00 0 0 0,000 200 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,000

300 0,00 0,000 0 0,00 0 0,00 0 0 0,000 250 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,000

400 0,00 0,000 0 0,00 0 0,00 0 0 0,000 300 0,00 0,000 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,000

PARAMETRY RETENCE ČISTÉ VODY PŘED VSAKEM: PARAMETRY RETENCE ŠPINAVÉ VODY

Užitný objem 1,50 Užitný objem 2,00

výpočtový návrhový pro 1 nádrž DN = L = počet šachet nastoupání hloubka délka šířka výpočtový návrhový pro 1 nádrž DN = L = počet šachet nastoupání hloubka délka šířka

[m3] [m3] (ks) (m3) (m) (m) (ks) (m) (m) (m) (m) [m3] [m3] (ks) (m3) (m) (m) (ks) (m) (m) (m) (m)

276,90 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0 1,00 0,00 0,00 105,01 111,78 1 111,78 1,800 40,00 2 1,60 0,00 0,00

Schema retence vod ze střech a vsaku: Schema retence vod ze silnic a střech:

0,000 2,00

156,648 0 x nádrž 0,00 Přítok ze silnic a ploch (l*s-1)

V2 (m3) = 0,00 0,00 b (m) = 0,00 200,043 1 nádrže Navržený objem DN m3):

0,00 a (m) = 0,00 V5 (m3) = 111,78 111,8 > 105,0

Vn (m3) = 0,00 hvz (m) = 0,00 V4 (m3) = 0,00 DN (mm) = 1800

V1 (m3) = 0,00 DN (mm) = 0 0,00 < 72 h
Délka (m) = 0 Vp (m3) = 101,732

1,50 0,0 Délka (m) = 40,00

1,50 1,50 2,00 2,00

nádrže 12,14

>

„Územní studie Xz09 CHARVÁTY, lokalita Z09 - objekty vodního hospodářství" Bilance odváděných dešťových vod -  stav území v cílovém stavu

Charakter ploch: koef.
Periodicita dešťů n = Průměrná kvalita dešťových vod, odváděných z území:

kg*d-1*EO-1
střechy komunikace 

Střechy Doba dešťů (h*rok-1) =
Vozovky a parkoviště Koeficient vsaku kv =

1
Chodníky a zp. plochy 
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H přítok přítok z SŠ ostatní přítok 

DN délka trasy
akumulace v 

potrubí

akumulace v šachtách
Akumulace V1 DN 

(m2) (m2)

odtok ze   silnic 
a ploch

610 0,000 3

ostatní přítok ostatní přítok Celkem
Povolený odtok 

z území

Trubní retence - vstup šachty D (m) = Retence - prizmatický tvar

délka trasy
akumulace v 

potrubí

akumulace v šachtách
Akumulace V4

Regulační šachta D(m) =

Plocha vsaku (m2):

0,00 0,00

Objem V2 počet objektů 
retencí:

Trubní retence - vstup šachty D (m) = Retence - prizmatický tvar Objem V5 počet objektů 
retencí:

Přítok (l*s-1) Do vsaku (l*s-1) = Vsakovací zařízení
Celkové rozměry 

vsakovacích zařízení

Celkový regulovaný odtok ze střech (l*s-1):

Regulační šachta D(m) =

Akumulace                           
v trase

Retence vsak V3 (m3):

Kapacita vsaku (l*s-1): Akumulace v trase kanalizace

kanalizace

Navržený objem (m3) pro:
Výpočtová rezerva /%) =

doba prázdnění retence V3 (h) =

Vstupní 
šachta D(m) 

= Vstupní šachta D(m) =

Je
dn

ot
ná

 
ka

na
liz

ac
eZ toho trubní část:

Celkem objem trubní 
retence vod ze střech

Objem jedné nádrže:

6
Celkový regulovaný odtok (l*s-1):

Výstupní šachta D(m) =

Výstupní šachta D(m) =

Výpočtová rezerva /%) =

Celkem objem trubní 
retence vod ze silnic



akce: tabulka VH4

k 0,2764

exp. 1,1484

druh OV: m3*rok-1 m3*den-1 l*s-1

QT-ostatní ostatní 0 0,00 0,00

QT-podnik 0,00 0,00

O Z O Z celkem QT-podnik 0,00 0,00

116 0 65 0 65 kh max 2,00 Qtlg-podnik 0,00 0,00

kh min 0,60 Qtlg-podnik 0,00 0,00

Směrná produkce odpadních vod - zaměstnanci Qtlg-podnik 0,00 0,00

Qtlg-podnik 0,00 0,00

Qtlg-podnik 0,00 0,00

Qtlg-podnik 0,00 0,00

QT-podnik 0,00 0,00

0,6 QT-podnik 0,00 0,00

0,4 Qtlg-podnik 0,00 0,00

Produkce odpadních vod - obyvatelstvo Qtlg-podnik 0,00 0,00

Q m3*den-1 m3*h-1 l*s-1 Qtlg-podnik 0,00 0,00

Qp 13,12 0,55 0,15 Qtlg-podnik 0,00 0,00

Qh max 26,25 1,09 0,30 Qtlg-podnik 0,00 0,00

Qh min 7,87 0,33 0,09 Qtlg-podnik 0,00 0,00

Produkce odpadních vod - zaměstnanci Qtlg-podnik 0,00 0,00

Q m3*den-1 m3*h-1 l*s-1 Qtlg-podnik 0,00 0,00

Qp 0,00 0,00 0,00 Qtlg-podnik 0,00 0,00

Qh max 0,00 0,00 Qtlg-podnik 0,00 0,00

Qh min 0,00 0,00 Qtlg-podnik 0,00 0,00

m3*směna-1 m3*h-1 l*s-1 Qtlg-podnik 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Kvalita odpadních vod splaškových obyvatelstvo a zaměstnanci Kvalita jiných, biologicky odbouratelných odpadních vod *:

Q 203,1741 13124 4790 Q 0,000 0 0,000

CHSK 0,1200 7,752 2,829 590,63 CHSK 0,120 0,000 0,000 600,00

NL 0,0430 2,778 1,014 211,64 NL 0,043 0,000 0,000 300,00

BSK5 0,0600 3,876 1,415 295,31 BSK5 0,060 0,000 0,000 200,00

N-NH4 0,0084 0,543 0,198 41,34 N-NH4 0,008 0,000 0,000 30,00

0 0 0 0,0 0 0 0 N-NO3 0,0034 0,220 0,080 16,73 N-NO3 0,003 0,000 0,000 10,00

N-NO2 0,0002 0,013 0,005 0,98 N-NO2 0,000 0,000 0,000 10,00

P 0,0025 0,161 0,059 12,30 P 0,003 0,000 0,0000 1,00

Poznámky:

Obyvatelstvo 4790

Zaměstnanci 0

Technologie 0

Obyvatelstvo 13,12

Zaměstnanci 0,00

Technologie 0,00

Obyvatelstvo 0,55

Zaměstnanci 0,00

Technologie 0,00

Obyvatelstvo 0,15

Zaměstnanci 0,00

Technologie 0,00

Obyvatelstvo 1,09

Zaměstnanci 0,00

Technologie 0,00

Obyvatelstvo 0,30

Zaměstnanci 0,00

Technologie 0,00

hromadné stravování 

m3*h-1 1,1

EO
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2+3 směna
směnnost

1.směna

Tabelární výpočet počtu napojených ekvivalentních obyvatel

0

obyvatelé 
(počet)

zaměstnan
ci (počet)Období

0,3

bytový fond 98,63

hodinový

sekundový

denní

QsR m3*rok-1

mg * l-1

65

116

0 65 0 65

12,30

16,73

0,161 0,059

211,64

0,980,005

0,080

1,415

0,0034 0,220
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Úhrnná množství odpadních vod:

0,5

kg * den-1

113,63

0

0

produkce 
hl.směny =

Technologie

NL

N-NO3

365

QsD m3*den-1 13,1

BSK5

UKAZATEL

celkem

l*s-1

t * rok-1

0

0

Počet obyvatel:

N-NO2

Q

hodinový

max.

sekundový l*s-1

Producent

4790

Obyvatelstvo

UKAZATEL
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EO = 0,2764 * O1,1484

přepočet na EO

dle BSK5

území příslušné k OK:

Území (dle ÚpnSÚ)

kg*d-1*EO-1

Zaměstnanci

Počet 
zaměstnanců 

celkem:

zaměstnanců v 
hl.směně:

4790

UKAZATEL kg * den-1 t * rok-1

EO t * rok-1kg*d-1*EO-1

kg*d-1*EO-1 EO

Kvalita bezdeštného odtoku (obyvatelstvo, zaměstnanci, ostatní, 
biologicky odbouratelné odpadní vody)
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by
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tv
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a
m

ěs
tn
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ci

čisté provozy - mytí,pití,WC

Pracovních dnů 
v roce

součinitel hodinové nerovnoměrnosti
Z09

mg * l-1

65

0,0084

P

ponávrhové období: 

55

ná
vr

ho
vé

f

roční

590,63

1,014

2,829

41,34
0,15

N-NH4 0,543

295,31

mg * l-1

Název přílohy Bilance odváděných splaškových vod„Územní studie Xz09 CHARVÁTY, lokalita Z09 - objekty vodního hospodářství"

vybavenost 15

55

m3*h-1

ODPADNÍ VODY SPLAŠKOVÉ - OBYVATELÉ a ZAMĚSTNANCI
Směrná produkce odpadních vod - obyvatelstvo

ODPADNÍ VODY OSTATNÍ - TECHNOLOGIE
Produkce jiných biologicky odbouratelných odpadních vod

CHSK

0,0430

0,1200

2,778
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