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ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY " U RYBNÍČKA"

Zadavatelem studie je Statutární město Olomouc se sídlem Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Odbor koncepce a rozvoje, IČ: 00299308, DIČ: CZ00299308
zástupce ve věcech smluvních - Ing. Radek Dosoudil, ve věcech technických - Ing.arch. Jana Křenková

přičemž téměř celá lokalita bude využita pro bydlení v rodinných domech. Po vyhodnocení variantních
způsobů zástavby bylo rozhodnuto, že i v severovýchodní části řešeného území, kde byla vymezena plocha
pro zástavbu bytovými domy, mimo území, pro které již byly stanoveny regulační podmínky a vydáno
územní rozhodnutí, bude území zastavěno rodinnými domy. V části území kolem rybníka a v ochranném
pásmu železniční tratě jsou navrženy plochy veřejných prostranství volně přístupné pro sport a rekreaci
obyvatel této městské části. Lokalita je navržena jako "propustné území" všemi směry, s potvrzením tras
současných komunikací (i polních) a s vazbou na navržené nové komunikace sousední obytné zóny.
Specifikovány jsou plochy a trasy veřejných prostranství, uliční profily, stavební čáry a výšková hladina
zástavby. Navržena je koncepce řešení technické infrastruktury.
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A 3.

Důvody pro pořízení územní studie

Důvodem pro pořízení územní studie je prověření podmínek využití území v lokalitě "Pastviska - U rybníka"
situované mezi ulicí Slavonínskou, Požárníků a železniční tratí Olomouc - Brno. V konceptu územního plánu
je řešené území vymezeno jako zčásti stabilizovaná a zčásti zastavitelná plocha smíšená obytná, s
maximální přípustnou výškou zástavby 13/17m (římsa / ustoupené podlaží nebo podkroví pod 45 stupňů).

A 4.

Základní cíle územní studie

Smyslem územní studie je prověření možností využití území pro bydlení v širších souvislostech a nalezení
optimální varianty řešení, zejména s ohledem na stávající a navrhovanou urbanistickou strukturu, vodní
prvek Hamrys a ochranné pásmo železnice. Územní studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování v
území.

A 5.

Soulad

s

územně plánovací dokumentací

Záměr výstavby obytné zóny je v souladu se zájmy města. Pro část předmětného území (dnes využívaného
jako zemědělský půdní fond) byla vydána dílčí změna č.22 ze souboru změn č. XVII ÚPnSÚ Olomouc,
kterou bylo změněno funkční využití ZIR - zeleň pro individuální rekreaci na BO - bydlení městské
všeobecné (funkční plocha 466z17 BO) a zároveň byla dána podmínka pro rozhodování v území spočívající
v prověření změn využití předmětné plochy územní studií. Část předmětného území severně od rybníka
Hamrys je vymezena jako stavová plocha bydlení, je však využívána jako zahrádky.

A 6.

Vymezení řešeného území

Řešené území je na severní straně ohraničeno ulicí Slavonínskou, na západní straně ulicí Požárníků.
Jihozápadní hranici lokality tvoří břeh rybníka Hamrys a plocha zahrádek 481 ZIR, jihovýchodní hranicí je
val železniční tratě Olomouc - Brno. Severovýchodní hranice řešeného území je vymezena hranicí záměru
výstavby bytových domů Olomouc-Povel, Slavonínská ulice, Bytové domy, na který bylo vydáno územní
rozhodnutí v roce 2007, prodloužená platnost ze dne 1.1.2011.
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A 8.

Poskytnuté podklady
Výřez Územního plánu sídelního útvaru Olomouc
Katastrální mapa v digitální podobě
letecký snímek lokality
Situace záměru výstavby bytových domů Olomouc-Povel, Slavonínská ulice, Bytové domy

Vyhodnocení splnění požadavků zadavatele

Při zpracování studie vycházela autorka ze zadání zástupce objednatele a z doporučení specifikovaných na
výrobních výborech. V územní studii je na základě provedené analýzy potvrzena hlavní funkce bydlení,

Způsob zpracování

studie

Studie byla ve skicích rozpracována ve třech variantách. Po projednání a odsouhlasení základní koncepce
řešení byla výsledná varianta rozpracována ve dvou podvariantách a následně dopracována do konečné
podoby studie. Dokumentace je vypracována v digitální formě v systému Allplan 2011, předána ve
výkresové podobě ve třech vyhotoveních, v digitální formě na CD nosiči ve formátu . jpg, .pdf, dgn a
Microsoft Word.

A 10.

Majetkoprávní

vztahy

Město Olomouc vystupuje v území jako vlastník pozemků využívaných pro účely místních komunikací a
ploch veřejné zeleně obemykající rybník Hamrys. Rybník samotný je ve vlastnictví Českého rybářského
svazu, místní organizace Olomouc. Zbylé plochy jsou ve vlastnictví fyzických a právnických osob.

A 11. O c h r a n a

životního

prostředí

V území je navržena obytná výstavba, která navazuje na stávající zástavbu rodinnými domy. Objekty budou
vytápěny elektricky a zemním plynem. Kanalizace bude řešena jako oddílná. Splašková kanalizace bude
zaústěna do městské stoky v ulici Slavonínská, dešťová kanalizace z komunikací bude vyústěna do rybníka
Hamrys. Likvidace dešťových vod na jednotlivých pozemcích rodinných domů bude řešena individuálně na
vlastním pozemku RD. Rybník včetně veřejné zeleně po jeho obvodu zůstane zachován.

A 12. L i m i t y v y u ž i t í ú z e m í
Jihovýchodní část území se nachází v ochranném pásmu železniční tratě Olomouc - Brno. Toto území
vymezeno rovnoběžkou s kolejovou dráhou vzdálenou 60 m od osy krajní koleje, nesmí být zastavěno a
bude využito pouze pro vybudování veřejné zeleně, dopravní a technické infrastruktury v území. Tím bude
umožněno zachování příjezdu k drážnímu tělesu v celé jeho délce.
V souvislosti s plánovanou výstavbou na pozemcích nacházejících se nejblíž k trati je nutné výstavbu
provádět v souladu s nařízením vlády č. 88 ze dne 21.1.2004Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
502/2000Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky vibrací.
Provoz na železniční trati je zdrojem hluku. Rovněž pozemky ležící nejblíže ke Slavonínské ulici jsou
zasaženy hlukem z provozu na této sběrné komunikaci. Na základě měření provedených v území
bezprostředně sousedící lokality dosahuje hlukové zatížení Rw v chráněném venkovním prostředí stavby
v denních hodinách maximální hodnoty max. 65 bB, v nočních hodinách max. 38 dB. Podél jižního okraje
řešeného území, který sousedí se železniční tratí, bude nutné vybudovat ve vzdálenosti 10 metrů od
kolejiště železniční tratě protihlukovou stěnu o výšce cca 4 metry. Může se jednat o sloupkovou rámovou
konstrukci vyplněnou zvuk pohlcujícími kazetami. Objekty rodinných domů nejblíže k trati budou mít okna
obytných místnosti orientovány na strany odvrácené od koridoru tratě. Konstrukce obvodových stěn a
otvorové konstrukce budou navrženy v souladu s požadavky na zvukovou izolaci dle ČSN 73 0532 tak, aby
byly splněny hygienické limity stanoveny pro chráněný vnitřní prostor.
Pro účely specifikace a posouzení zdrojů hluku, určení generované hladiny akustického tlaku, expoziční
doby a stanovení hlukové zátěže chráněných venkovních prostor navržené obytné výstavby musí být jako
podklad pro rozhodování o způsobu výstavby v dalších stupních dokumentace zpracována studie pro
stanovení expozice chráněného venkovního prostoru hlukem.
Jihovýchodním územím prochází ve směru severojižním podzemní vedení vysokotlakého plynu ukončeno v
regulační stanici nacházející se již mimo řešené území. Toto potrubí by mělo být v souvislosti se záměrem
výstavby sousední obytné zóny přemístěno do nové trasy (souběžně se železniční tratí) a vybudována nová

regulační stanice. - na záměr je vydáno územní rozhodnutí. Do doby přeložení vedení lze v lokalitě stavět
pouze mimo hranice ochranného pásma plynovodu.

IPP min = (47 nových + 12 původních RD) x 300 : 86 400 = 0,219
IPP max = (70 nových + 12 původních RD) x 300 : 86 400 = 0,303

Jihovýchodní část lokality se nachází v ochranném pásmu rádiových zabezpečovacích zařízení AČR,
okrajem lokality cca ve výšce 26 m nad terénem prochází rádioreléový spoj provozovaný AČR, který je
nutné respektovat. Výstavbu zařízení vyšších než 30m je nutno projednat s VUSS Brno.

Dle ÚPnSÚ Olomouc je index podlažní plochy závazně stanoven pro plochu 423 BV - 0,24, pro plochu
466z17 BO - 0,8* , pro plochu 467 BO - 0,32.

Do doby vybudování hrázové ochrany Olomouce bude zájmové území výstavby ohroženo rozlivem zátopy
při průtoku velkých vod v řece Moravě. Správce povodí předběžně stanovil úroveň hladiny při Q100
v Moravě na kótu 209,50mn.m., přičemž doporučuje založit objekty nejméně 600m nad úrovní hladiny Q100
(průtok 600m3/s).
Vodní plocha rybníku Hamrys bude respektována, dosavadní využití zůstává beze změny
Hydrogeologické poměry v území jsou ztížené. Při zakládání staveb a návrhu řešení likvidace dešťových
vod je nutno tuto skutečnost zohlednit. (viz hydrogeologický posudek vypracovaný RNDr. Pavlem Vavrdou
pro sousední lokalitu v červnu 2007 - řazený na konci zprávy )
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Ř E Š E N Í

architektonické

řešení

SOUČASNÝ STAV
Řešené území se nachází na okraji zastavěné městské části Slavonín jižně pod Slavonínskou ulicí. Plocha
má kompaktní uzavřený tvar blížící se zalomenému obdélníku o rozloze cca 8,64 ha. Terén je rovinatý.
Dopravní napojení území je v současné době možné pouze z ulice Slavonínské přes ulici Požárníků, která
vniká severojižním směrem do území, u rybníka se prudce otáčí a dál pokračuje po jeho severozápadním
břehu. Ulice je částečně obestavěna rodinnými domy. Jeden rodinný dům v severní části lokality má příjezd
řešený přímo ze Slavonínské ulice. Severní část území se využívá k rodinné rekreaci vlastníků, je zde
zahrádkářská kolonie, jihovýchodní část území je využita jako obdělávaná zemědělská půda. Lokalitu
jihovýchodním směrem uzavírá násyp železniční tratě. V zahrádkách se v letní sezóně zdržuje poměrně
hodně obyvatel. Po obvodu rybníka vedou cesty, vyjma ulice Požárníků nezpevněné. Rybník je oblíbeným
místem procházek místních obyvatel, polními cestami sem, pěšky nebo na kolech, směřují i obyvatelé
nedalekého sídliště. Lokalita je poklidná, k tomuto dojmu přispívá hlavně poklidná čeřící se hladina rybníka
a zelené panorama volné krajiny za tratí.
NÁVRH ŘEŠENÍ
Navržené řešení zohledňuje prostorové a funkční vazby na okolní plochy, především na významný krajinný
prvek vodní plochy rybníka Hamrys a záměru bytové výstavby v sousední lokalitě navazující na řešené
území v severovýchodní části. Území bude zhodnoceno intenzivnějším a efektivnějším způsobem.
Navrženo je trasování nových místních komunikací tak, aby byla zajištěna maximální propustnost území,
pokud možno všemi směry, s napojením na stávající komunikace a na komunikační systém navržený v
sousední obytné lokalitě. V ochranném pásmu železnice je vymezena plocha veřejného prostranství
umožňující vybudování volně přístupných sportovišť, rekreačních ploch a odpočinkových tras pro veřejnost.
Další veřejné prostranství je navrženo u severovýchodního okraje rybníka. Atraktivita tohoto prostředí
umožní vytvořit zde příjemné prostranství s lavičkou, schůdkami směřujícími k vodě, případně s molem a
vyhlídkou.
PLOCHY

BYDLENÍ

Navrženým systémem místních komunikací je území rozčleněno na šest menších ploch (A - F) vymezených
pro výstavbu rodinných domů o celkové ploše
43 480 m2. K této ploše je nutné přičíst
stabilizované plochy (původní zástavba - 12 rodinných domů) o celkové rozloze 11 480 m2. Pro účely
propočtu potřebných médií jsou nové plochy určené k zástavbě orientačně rozčleněny na jednotlivé
stavební parcely - celkem je takto v lokalitě navrženo 59 stavebních parcel o průměrné ploše 776 m2. Toto
orientační členění není závazné, v konečném důsledku může být v území vybudováno o cca 20% domů
více, anebo méně, znamená to tedy, že v území lze vybudovat 47 - 70 nových rodinných domů.
Výpočet indexu podlažní plochy: (max. přípustná zástavba - 2 np + podkroví = 320 m2 podl.plochy / 1RD)

*Plocha 466z17BO je v ÚPnSÚ specifikována jako BO - bydlení městské všeobecné v bytových domech.
V průběhu zpracování studie však bylo rozhodnuto, že optimální způsob zástavby v této ploše bude bydlení
předměstského a venkovského charakteru, stejně jako v sousedních plochách řešeného území. Index
podlažní plochy by měl tudíž odpovídat zhruba IPP sousedních ploch.
V území je přípustné budovat objekty v souladu s územním plánem - bydlení předměstského
a venkovského charakteru, výhradně v nízkopodlažních objektech do 2 nadzemních podlaží, případně
s podkrovím. Rodinné domy umístěné v užitkových a okrasných zahradách, byty v nebytových domech
s integrovanou jinou přípustnou funkcí, která je svým charakterem a velikostí úměrná kapacitě a potřebám
daného území. Objekty budou mít maximální přípustnou výškovou hladinu-7m nad úrovní přilehlé
komunikace (atika ploché střechy, resp. římsa střechy šikmé) a 10m nad úrovní přilehlé komunikace (hřeben
šikmé střechy)
Plochy vymezené k bydlení v sobě zahrnují zastavěnou plochu rodinných domů, plochy příjezdů do garáží
a na odstavné plochy vymezené v rámci každé parcely rodinného domu, plochy pro zajištění technického
zázemí (popelnice a pod) a venkovní upravené plochy užitkových a okrasných zahrad.
V území je přípustné umísťovat :
•
•
•
•
•

rodinné domy izolované, rodinné dvojdomy, resp. souvislou zástavbu řadovými rodinnými domy
rodinné domy s integrovanou funkcí služeb a drobného podnikání, pokud jsou tyto přípustné v
lokalitě, vždy však s dominantní funkcí bydlení
v severovýchodní části lokality na parcele 798/2 bytové domy s možností drobných maloobchodních
prodejen, zařízení, služeb a administrativy v parteru - jako doplňující využití k hlavní obytné funkci
(součást obytné zástavby Olomouc, Povel - Slavonínská ul.)
víceúčelové hřiště a dětská hřiště na veřejných prostranstvích vymezených pro rekreační zeleň
oplocení jednotlivých pozemků

Komunikace
Řešené území bude dopravně obslouženo z ulice Slavonínské a z ulice Požárníků. Po vybudování sousední
obytné zóny budou obě sousedící lokality logicky dopravně propojeny. Dopravní kostra, která je navržená v
řešeném území, navazuje jak na stávající komunikace (kolem rybníka a na polní cestu u trati), rovněž na
navržený systém komunikací sousední zóny. Území bude tudíž dopravně propustné všemi směry. Pokud se
podaří dohodnout s majiteli soukromých pozemků, bude realizováno alespoň jednosměrné dopravní
propojení komunikace obsluhující obytné plochy A - D spojkou přímo do ulice Požárníků.

Uliční

čára

Uliční čára tvoří hranici mezi stavebními parcelami a přilehlým veřejným komunikačním prostorem a
vymezuje veřejné prostranství zóny. Vzájemný odstup protilehlých uličních čar se pohybuje od v šířce 8m až
14m. Šířka veřejného koridoru vymezeného uličními čarami je navržená v jednotlivých ulicích s ohledem na
charakter budoucího prostředí - u jednostranné zástavby v ulicích těsně přiléhajících k vysokopodlažní
zástavbě sousední lokality je součástí veřejného prostranství vždy i široký pruh veřejné zeleně na parcelách
sousední lokality.
Stavební čára
Stavební čára tvoří rozhraní mezi stavbou a nezastavěnou částí pozemku. V těch liniích, kde je stavební
čára totožná s uliční čárou, ji musí zástavba respektovat v celém svém průběhu, tj. zástavba ji nesmí
překročit, ale ani ustupovat - stavební čára otevřená. Předzahrádky rodinných domů v těchto místech
nebudou oplocovány, zahrady budou oploceny směrem k veřejnému prostoru v linii stavební čáry. Tam, kde
je uliční čára vymezena oplocením pozemků, je stavební čára volná - zástavba ji nesmí překročit, může
však ustupovat dovnitř území. Vzdálenost linie stavební čáry od okraje uličního profilu (tj. od uliční čáry) je
pro každou ulici konstantní. Stavební čára probíhá vždy rovnoběžně s osou přilehlé komunikace.

Veřejné

prostranství

Kromě uličních koridorů, jejichž součástí jsou vozidlové komunikace, odstavné pruhy podélného stání
výhyben s pravidelným rytmem vysázených ostrůvků liniové zeleně, chodníky a předzahrádky bez oplocení,
jsou v lokalitě navržena další veřejná prostranství:
nad severovýchodním břehem rybníka plocha s charakterem návsi - částečně zpevněná plocha s
lavičkami, dominantním stromem, případně další okrasnou zelení, s doplňujícími prvky drobné architektury,
případně s vyhlídkou, se schůdky, kterými bude možné sejít k hladině rybníka a případně k molu. Celková
plocha - cca 700 m2.
Související plocha veřejného prostranství v pruhu ochranného pásma železnice - plocha bude využita
jako rekreační a ochranná zeleň, v rámci které bude v území provedena intenzivnější výsadba stromů,
vybudováno víceúčelové sportovní hřiště s fit prvky jako sportovní zařízení pro neorganizovaný sport pro
potřeby obyvatel lokality a dětské hřiště s herními prvky a prolézačkami. Celková plocha 6 700 m2.
Propustnost území bude zajištěna pěší trasou navazující na trasy sousední lokality.

B 2.

KAPACITA

ÚZEMÍ -

ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ PLOCH

CELKOVÁ PLOCHA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ.........................................................................................86 400 m2
z toho:
A)

Navržené plochy určené pro bydlení
(pozemky rodinných domů - zástavba předměstského a venkovského typu ) z toho:
Plocha A
Plocha B
Plocha C
Plocha D
Plocha E
Plocha F
Dále:
Plocha zahrnující pozemky navržených bytových domů
(vazba na sousední lokalitu)

2

43 480 m

6 018 m2
7 614 m2
4 460 m2
2 662 m2
15 236 m2
7 490 m2
6 757 m2
11 480 m2

Plocha stabilizovaného území (původní zástavba ul. Požárníků)
B)

Plochy veřejného prostranství pro sport, relaxaci a krátkodobou rekreaci

7 400 m2

C)

Navržené nezpevněné plochy veřejné liniové zeleně
plochy předzahrádek, travnatých ploch lemujících komunikace - veřejná liniová zeleň

6 673 m2

D)

Zpevněné plochy navržených vozidlových komunikací

E)

Zpevněné plochy navržených podélných odstavných stání a výhyben včetně ploch
ostrůvků zeleně pro stromořadí
1 985 m2

F)

Zpevněné plochy pěších a cyklistických tras

Předpokládaný nárůst počtu rodinných domů v lokalitě o
Předpokládaný nárůst počtu obyvatel

6 581 m

2

2 044 m2
47 - 70
+ 188 až 280 obyvatel

komunikace budou dále napojeny na stávající místní komunikace u rybníku Hamrys a u trati, dočasně, do
doby vybudování sousední lokality je za specifických podmínek možné užívat panelové cesty kolem
regulační stanice plynu. Po dobudování sousední obytné zóny bude ve dvou místech propojený dopravní
koridor mezi oběmi územími (místa napojení převzata z dokumentace "Olomouc - Povel, Slavonínská ul.,
Bytové domy").
Koncepce dopravního řešení
Jedná se o lokalitu, která je koncovým územím - dále se plošně nemůže rozvíjet - hraniční plochou je val
železniční tratě. Veškeré navržené komunikace budou určeny výhradně k dopravní obsluze řešeného
území. S ohledem na jeho charakter, na maximální odhadovanou kapacitu území (47 - 70 rodinných domů)
lze předpokládat, že území bude mít zklidněný dopravní režim s intenzitou dopravy nepřesahující 500
vozidel za 24 hodin v obou směrech. Tomu odpovídají navržené parametry komunikací - páteřní
obousměrné komunikace s dvojpruhovým dopravním prostorem navazující na sousední obytnou zónu
severovýchodním směrem a zklidněné úsporné typy jednopruhových obousměrných komunikací funkční
skupiny C, ve zbylé části lokality.
Šířka dopravního prostoru b0 je navržena v centrální, jihovýchodní a jihozápadní části 5,5m, v severní a
severovýchodní části území 3,5m, s 3 m širokým průběžným parkovacím zálivem pro podélné parkování.
Plochy parkovacích zálivů tvoří současně místo pro vyhýbání se vozidel. Každý pozemek musí být
dopravně zpřístupněn, v celé lokalitě bude zajištěn průjezd hasičů a vjezdy na jednotlivé parcely. PMK bude
řešen v jediné výškové úrovni.
Dopravní prostor bude opticky členěn druhem povrchu – plocha vozovky může být navržena v živičném
povrchu, plochy parkovacích zálivů, vjezdů na parcely a chodníků z betonové kostky několika odstínů.
Chodníky jsou navrženy jednostranně v šířce 1,5m. Komunikaci doprovází liniová zeleň, dominantní funkci
mají stromořadí vysázené v pravidelném rytmu v parkovacích zálivech tak, aby mezi stromy vznikala
podélná parkovací místa a výhybny. Tyto musí být umístěny ve vzájemné vzdálenosti max. 80 - 100 m.
Z vozidlových komunikací budou jednotlivými vjezdy napojeny parcely rodinných domů. Způsob zástavby je
jednoduchý, řazení jednotlivých parcel vedle sebe v oboustranné zástavbě je přehledné a logické.
Na počátku a konci obslužní komunikace bude osazena svislá dopravní značka „obytná zóna“. Ulice se
zklidněnou dopravou (komunikace podružného, obslužného významu), jejíž obytný charakter zdůrazňuje
stromořadí a nízká zeleň. Při navrhování byla použita ČSN 73 6110 a ČSN 63 6056.
Klidová doprava
Klidová doprava je řešena dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Návrh respektuje
požadavek, že každý rodinný dům musí mít na svém pozemku vymezenu plochu pro výstavbu alespoň
jednoho garážového stání, případně bude garáž součástí každého domu.
Bilance parkovacích stání dle ČSN 73 6110
Předpokládaný počet obyvatel - max. 70 nových rodinných domů
počet účelových jednotek - 20 obyvatel / 1 stání, 100% krátkodobých
ka = 1,0
kp = 1,0
Oo = 14, P0= 0
N = Oo x ka + Po x ka x kp
N = 14 + 0 = 14 stání

V lokalitě je dle výpočtu potřeba zabezpečit na veřejném prostranství celkem 14 stání.
Navržený počet stání: V území je navrženo v podélném řazení na zpevněných plochách odstavného
pruhu cca 30 stání.

B4.
B 3.

ZÁSADY ŘEŠENÍ DOPRAVY

Vazby na existující síť komunikací
Dopravně bude nové území napojeno na existující komunikační síť v několika místech. Nové obslužní
komunikace budou severním směrem napojeny na ulici Slavonínskou, a to v místě současného sjezdu k
rodinnému domu. Západním směrem bude území výhledově propojeno s ulicí Požárníků. Nově navržené

celkem max. 280 obyvatel

ZÁSADY

ŘEŠENÍ

ZELENĚ

Současný stav
V řešeném území se v současné době nachází:
- okrasná a užitková zeleň v udržované zahrádkářské oblasti a ve stabilizovaném zastavěném území
- vzrostlé listnaté dřeviny, především náletová zeleň a nevyužívané travnaté plochy v ploše břehů po
obvodu rybníku
- mohutná bariéra -linie listnatých a jehličnatých stromů na hranici pozemků 798/1 a 801/1
- zbylé plochy zemědělsky obdělávané orné půdy

Návrh řešení
Zeleň veřejná – liniová - podél všech obslužných komunikací bude provedena výsadba listnatých stromů.
Jako nejvhodnější bude použít kultivary ovocných a okrasných listnatých stromů s kulatou korunou nižšího
vzrůstu.
Zeleň veřejná - rekreační - v místech navržených veřejných prostranství určených pro sport a rekreaci
bude provedena výsadba zeleně. Jedná se o rekreační zeleň v ochranném pásmu železnice kolem
víceúčelového a dětského hřiště a o revitalizaci zeleně v prostoru rybníka.
Zeleň částečně vyhrazená rekreační - určená k odpočinku a relaxaci obyvatel nových bytových domů.
Nezastavěné plochy budou zatravněny, doplněny výsadbou keřů a stromů, prostor bude doplněn mobiliářem
a drobnými herními prvky pro nejmenší obyvatele domů. Tyto prostory mohou být částečně uzavřené a
chráněné před volným pohybem cizích osob např. živým plotem anebo nepropustnou výsadbou.

B 5.

ZÁSADY ŘEŠENÍ

TECHNICKÉ

INFRASTRUKTURY

Vodovod
Lokalita bude napojena na městský vodovodní řad ve správě Veolia a.s.
Napojované medium: pitná voda o přetlaku 0,3-0,4MPa. Tlak je nestabilní.
Profil: potrubí tlakové z tvárné litiny, DN100-80nn, délka: cca 1080m
V určených místech budou osazeny požární hydranty podzemní se zemní zákopovou soupravou.
V některých místech budou osazena zemní šoupata- uzávěry.
Napojovací místa: V1- ulice Slavonínská- LT DN150mm, V2-ulice Požárníků - výhledové propojení
Napojení přes zemní uzávěry.
Rozvod: uložení v zemi v paženém výkopu v pískovém obsypu pod signalizační folií se signalizačním
vodičem hl. 1,3-1,5 m pod terénem. Koncepce veřejného rozvodu větveného se zokruhováním pro
optimalizaci tlakových ztrát a pohybu vody v potrubí.
Spotřeba vody: maximální pro 2 podzemní venkovní hydranty 6,6l/s
Předpoklad: 180 bydlících: tj. denní potřeba: 42000l/den tj. 0,49l/s, měsíční spotřeba: cca 1 260 m3
Roční spotřeba: 15 120 m3
Podmínkou pro odsouhlasení záměru výstavby rodinných domů v lokalitě je respektování stanoviska
společnosti VEOLIA, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. č.j. 114007571/16/09/11/Gr ze dne 13.10.2011.
Kanalizace
V souladu s koncepcí a platnou legislativou je v lokalitě navržena oddílná kanalizace.
Kanalizace splašková bude napojena do stoky jednotné kanalizace v ulici Slavonínská. Zde bude čerpací
stanice do gravitační kanalizace. Bude posouzena možnost využití stávající čerpací stanice. Kanalizace
splašková se dále bude dělit na kanalizaci gravitační a tlakovou dle spádových poměrů a odvodňovaného
území.
Splašková kanalizace gravitační: Je navržena u napojení na uliční sběrač v ulici Slavonínské. Potrubí z trub
odpadních DN250-300 uloženo v zemi v paženém výkopu, spád 0,5-1%. a dle požadavku správce sítě.
Délka: cca 450m, uložení v zemi cca v ose komunikace v tříděném obsypu.
Splašková kanalizace tlaková: Je navržena ve vzdálené lokalitě u koridoru dráhy. Potrubí z trub tlakových
DN110. Délka: cca 660m, uložení v zemi v paženém výkopu v pískovém obsypu pod signalizační folií se
signalizačním vodičem hl. 1,3 - 1,5 m pod terénem.
Hydrotechnické výpočty, spotřeba pitné vody, odtokové parametry.
Splašková kanalizace:
Předpoklad: 280 obyvatel tj. 42m3/den, tj. 1 260m3/měsíc, 15 120m3/rok
Spotřeba BSK5 360g/m3 tj. 15,12 kg/den, tj. 454 kg/měsíc, 5 448 kg/rok- běžné odpadní vody.
Kanalizace dešťová bude odvodňovat pouze zpevněné veřejné plochy. Výpustním objektem přes
vsakovací a retenční zařízení bude napojena výpustkem do zatopeného lomu Hamrys. Veškeré dešťové
odpadní vody z jednotlivých RD budou likvidovány na jejich pozemcích kombinací vsaku a retence.

Je navržena pouze jako gravitační v kvalitě bez škodlivých příměsí. Potrubí z trub odpadních DN250 -400
uloženo v zemi v paženém výkopu, spád 0,5-1% dtto kanalizace splašková.
Délka: cca 1090 m
Roční úhrn - cca 720 mm srážek. Odtok - je uvažován intenzívní normový déšť v době trvání 15minut
0,013l/s. 10500 m2x 0,013= 136,5x 0,7= 95,6l/s
Do vsaku lokálního
Plochy pro výstavbu RD

- ostatní zelené plochy
19 144 m2 x 0,013 x 0,10 = 25 l/s
- vsak na pozemcích RD - 43 047 m2 x 0,013 x 0,25 = 140 l/s
Plynovod

Dopravované medium: zemní plyn středotlaký 75kPa do 300kPa- ZPSTL. Navržena je koncepce veřejného
rozvodu větveného se zokruhováním pro optimalizaci tlakových ztrát a a tím rovnoměrností odběru bez
tlakových problémů.
Napojovací místa:

P1- ulice Slavonínská, P2, P3 -ulice Požárníků

Rozvod: uložení v zemi v paženém výkopu v pískovém obsypu pod signalizační folií se signalizačním
vodičem hl. 1,3-1,5 m pod terénem. Potrubí z trub plastových PE100 SDR11 D63mm. Délka: cca 1100m.
Spotřeba zemního plynu - ZPST 75KPa. Maximální spotřeba pro návrh s rezervou - 180nm3/h
Tj. cca 170000nm3 za rok, odběry do 60000nm3 - cca 50 -70 rodinných domů.
Projekt je řešen ve fázi studie, podrobné řešení v dalším stupni dokumentace.

Elektrická

energie

V řešené lokalitě bude provedena bytová výstavba s průměrnou odhadovanou kapacitou cca 60 rodinných
domů
60 rodinných domů x 6,0 kW = 360,0 kW
Veřejné osvětlení
10,0 kW
Celkem požadovaný přípojný výkon: 370,00 kW
Zásobování dané lokality el. energíí bude zajištěno výstavbou nové distribuční kioskové trafostanice 22/0,4
kV o výkonu do 1x 630 kVA. Na primární straně bude trafostanice připojena na síť VN 22kV . Bude
zokruhována na kabely VN , které prochází ulicí Slavonínskou. Na straně NN bude proveden kabelový
rozvod pro zasmyčkování jednotlivých kabelových přípojkových skříní. Přípojkové skříně budou osazeny
v pilířích na hranici pozemků, jedna skříň společná pro dva rodinné domy.
Ochranné pásmo :Na parcelách pro výstavbu není žádné stávající energetické vedení s ochranným
pásmem. Kolem nových kabelových rozvodů je ochranné pásmo 1,0 m.
Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení je navrženo pro osvětlení nových místních komunikací u nové zástavby rodinných
domů. Instalovaný výkon Pi = 10,0 kW
Osvětlení je navrženo ocelovými stupňovitými bezpaticovými stožáry .Na stožárech budou osazena
výbojková svítidla.Stožáry budou osazeny do betonových základů. U cesty se osadí rozvaděč RVO v pilíři
s měřením spotřeby VO a s čidlem a hodinami pro ovládání osvětlení. Napojí se z kabelového rozvodu nn.
Ze skříně PRVO budou provedeny kabelové rozvody pro napojení osvětlovacích stožárů.
Elektronické

k o m u n i k a c e (t e l e f o n):

Na ulici Slavonínská jsou stávající rozvody fy Telefonica O2. Odtud je možnost případných rozvodů
el.komunikací.

V OLOMOUCI DNE 30. 08. 2011

ING. ARCH. IVETA TRTÍLKOVÁ

HYDROGEOLOGICKÝ

POSUDEK

(Se souhlasem autora posudku RNDr. Pavla Vavrdy je pro specifikaci území a stanovení podmínek v námi
řešené lokalitě použitý posudek vypracovaný na ploše bezprostředně sousedící lokality (Bytové domy Olomouc Povel, lokalita Hamríz)
posouzení možnosti zasakování srážkových vod ze střech a zpevněných ploch do zemního prostředí
prostřednictvím přetoků těchto vod do bývalé těžebny štěrkopísků Hamríz
Vymezení zájmové oblasti - Zájmové území je situováno v jižní části města Olomouce, v městské čtvrti
Olomouc – Slavonín, v prostoru jižně od ulice Požárníků. Zájmové území je zobrazeno na Státní mapě
ČSR, list 24-22 Olomouc, M 1:50 000 a na Státní odvozené mapě, list Olomouc, 8-2, M 1:5 000. Správně
spadá zájmové území do okresu Olomouc, Magistrát města Olomouce. Z hlediska regionálního členění
reliéfu ČSR (J. Demek et. al, 1987) spadá zájmové území do celku Hornomoravského úvalu. Vlastní
lokalita je součástí geomorfologického podcelku IIIA-3B Středomoravská niva. Středomoravská niva tvoří
střední část Hornomoravského úvalu. Jedná se o akumulační rovinu podél řeky Moravy a dolní Bečvy o
rozloze 415 km2, střední výšce 201,6 m a středním sklonu 0°22´. Terén na lokalitě je rovinný a plochý.
Nadmořská výška se v prostoru projektované kanalizace pohybuje okolo 209 až 210 m n. m.
Geologická stavba širšího území - Zájmové území je situováno v údolní nivě řeky Moravy na pravém
(západním) břehu řeky. Nadmořská výška povrchu se pohybuje mezi 209 m až 210 m n. m.
Geologická stavba je v zájmovém území (v prostoru údolní nivy Moravy) až do hloubky více než 50 m pod
povrchem poměrně jednoduchá. Od povrchu do hloubky okolo 2 m až 2,5 m p. t. jsou uloženy náplavové hlíny
Moravy, na jejichž povrchu vznikla vegetační vrstva („ornice“) mocná až 0,4 m. Proměnlivá mocnost náplavových
hlín je ovlivněna jednak reliéfem zemského povrchu, jednak nerovnostmi báze hlín. Do náplavových hlín jsou
místy zahloubena mrtvá ramena Moravy, vyplněná rovněž náplavy, jež jsou místy silně humózní, příp. obsahují
málo mocné polohy rašeliny. Báze aluviálních hlín kolísá v zájmovém prostoru v úrovni okolo 206 m až 207 m n.
m., místy byla báze aluviálních zjištěna v již úrovni 207,8 m n. m. Litologicky jsou aluviální hlíny tvořeny
jílovitoprachovitými, místy až jemně písčitými hlínami. Barva aluviálních hlín je ponejvíce hnědá, rezavě hnědá,
hnědošedá a modrošedá. V podloží náplavových hlín jsou štěrky a písky tzv. údolní terasy Moravy. Štěrky jsou
proměnlivě písčité s kolísavou příměsí jílu, ojediněle jsou v nich čočkovité vložky jílu mocné až několik decimetrů.
Valouny štěrků jsou zpravidla dobře opracované, méně poloopracované. Habitus valounů je buď zploštělý až
plochý, nebo jsou valouny protáhlé podél osy C. Velikost valounů se pohybuje nejčastěji od 2 do 6 cm, méně do 8
cm, ojediněle až 12 cm. Materiál valounů je tvořen převážně křemenem, metamorfity a granitoidy, podružně
kulmskými horninami. Barva štěrkopísků je šedá, hnědá, šedohnědá. Báze štěrkopísků se v zájmovém prostoru
(resp. severně od bývalé těžebny Hamríz) pohybuje v úrovni okolo 202 m až 203 m n. m, místy byla báze štěrků
ověřena v úrovni 204 m n. m. Ověřená mocnost štěrkopísků kolísá v zájmovém prostoru od 4 m po 5 m, místy
může být mocnost štěrků i vyšší nebo naopak nižší. Podložím štěrkopísků údolní terasy řeky Moravy jsou
v zájmovém území patrně sedimenty tzv. pliocenní pestré série. Litologicky se zde jedná o vysoce plastické
nevápnité jíly s hojnými vložkami jílovitých písků a písků, ojediněle i štěrků. Jde patrně o zbytky uloženin
nejmladších třetihor (pliocénu), které jsou ve značných mocnostech známy v okolí Slavonína a Nemilan. Místy
může být podložím štěrkopísků údolní terasy řeky Moravy i souvrství spodnobádenských, vysoce plastických jílů.
Hydrogeologické poměry - Spodnobádenské uloženiny, které jsou v zájmovém prostoru vyvinuty ve facii vysoce
plastických, vápnitých jílů (tzv. téglů) jsou pro podzemní vodu prakticky nepropustné. Taktéž sedimenty pliocenní
pestré série v jílovitém vývoji jsou pro podzemní vodu prakticky nepropustné. Pro sedimenty pliocenní pestré
série v písčité a jílovitopísčité facii, popřípadě ve vývoji štěrků je charakteristická průlinová propustnost. Zvodnění
těchto sedimentů závisí v převážné míře na jejich granulometrickém složení a na mocnosti propustných vrstev. V
sedimentech pliocenní pestré série, které jsou zde tvořeny převážně jílovitými uloženinami, je podzemní voda
vázána na polohy písků a písčitých jílů. Tak zde vzniká větší počet zvodnělých horizontů s vlastní výtlačnou
hladinou, které mezi sebou mohou, ale také v důsledku přítomnosti jílovitých izolátorů nemusejí komunikovat.
Štěrkopísky údolní terasy s koeficientem filtrace okolo kf = n×10-4 m/s jsou intenzivně zvodnělé a vykazují
poměrně vysokou vertikální i horizontální propustnost. Štěrkopísky údolní terasy řeky Moravy spočívají v prostoru
staré těžebny Hamríz převážně na nepropustných neogenních jílech a písčitých jílech. Kolektor údolní terasy se
řadí ke strukturám průlinových podzemních vod v sedimentech v úrovni a pod úrovní erozní základny (v
hydraulické spojitosti s vodním tokem) a je dotován převážně atmosférickými srážkami. Zcela vyjímečně se
předpokládá břehová infiltrace morávních vod. Řeka Morava v zájmovém prostoru svou infiltrací ovlivňuje stavy
podzemní vody. Po většinu roku odvodňuje řeka Morava přilehlé území. Pouze vyjímečně, v době vysokých
průtoků, dochází k břehové infiltraci a k inundacím v široké údolní nivě. Nadložní holocenní aluviální (povodňové)
hlíny s koeficientem filtrace okolo n×10-6 až n×10-7 m/s jsou pro podzemní vodu velmi málo propustné až téměř
zcela nepropustné, takže z hydrogeologického hlediska tvoří nadložní stropní izolátor podložních zvodnělých
štěrkopísků údolní terasy řeky Moravy. Hladina vody v těžebně se nečastěji pohybuje v úrovni okolo 2 – 3 m p. t.

Hydrogeologická rajonizace - Zájmová lokalita leží v hydrogeologickém rajónu č. 16 Kvarterní sedimenty v
povodí Moravy, subrajonu 162 – Pliopleistocenní sedimenty Hornomoravského úvalu, jehož horninové
prostředí je charakterizováno jako prostředí s velkou průlinovou propustností. Vodárenský význam tohoto
rajónu je značný, s doporučenou ochrannou podzemních vod (Směrný vodohospodářský plán ČSSR,
Příloha Mapa ochrany podzemních vod, Praha, 1976) na nejvyšším stupni – s ochranou v plném rozsahu.
Povodí - zájmové území je součástí dílčího povodí 4-10-03-116 rozloze 13,991 km2, a je odvodňováno
Nemilankou do řeky Moravy.
Přetok srážkových vod do staré těžebny Hamríz a následné zasakování vod do zemního prostředí Těžebna Hamrýz vznikla zatopením deprese po těžbě štěrkopísků údolní terasy řeky Moravy. Vzhledem
k malé rozloze těžebny lze konstatovat, že na severní (přítokové) hraně těžebny je hladina povrchové vody
v těžebně cca 5 - 10 cm pod úrovní hladiny podzemní vody, na jižní, odtokové hraně je hladina povrchové
vody v těžebně cca 5 - 10 cm nad úrovní hladiny podzemní vody. Hladina povrchové vody je v přímé
hydraulické spojitosti s vodou podzemní a rozkyv hladiny podzemní vody přímo ovlivňuje úroveň hladiny
vody povrchové v těžebně. Úroveň hladiny podzemní vody v systému závisí na klimatických podmínkách –
na teplotě a na množství klimatických srážek. Vzedmutí hladiny podzemní vody v těžebně se neprojeví
ihned v průběhu klimatických srážek, nýbrž s určitým zpožděním, které je zapříčiněno časovou prodlevou
mezi dopadem srážkové vody na zemský povrch a dosažením hladiny podzemní vody. Tato skutečnost je
danému záměru příznivá, neboť působí proti interferenci dotace staré těžebny vodou podzemní a vodou
okamžitě přitékající z odvodňované lokality. Plocha, ze které budou odváděny povrchové vody do staré
těžebny činí 7,18 ha. Podle výpočtů projektanta bude přítok povrchových vod z lokality do těžebny při dešti
Qd 60 činit 775 m3. Při ploše těžebny cca 17.500 ha bude okamžité vzedmutí povrchové vody v těžebně
(pokud nebereme v úvahu přetok vody povrchové z těžebny do vody podzemní) činit cca 4,5 cm. Při
déletrvajícím dešti nebude nárůst vzedmutí hladiny povrchové vody v těžebně lineární, neboť intenzita
deště se při déletrvajících deštích snižuje. Výše uvedené vzedmutí však nebude (při dešti Qd 60) 4,5 cm,
nýbrž nižší a to z důvodu přetoku vod povrchových z těžebny do vod podzemních (k tomuto jevu bude
docházet v důsledku hydrostatického tlaku vzedmuté hladiny povrchové vody v těžebně). Proti přetoku vod
povrchových do vod podzemních bude působit efekt tzv. kolmatace pórů. Zjednodušeně se jedná o
zatěsnění pórů zeminy na rozhraní těžebna × zemní prostředí. Ke kolmataci dochází ponejvíce jemnými
částicemi koloidního roztoku, který vzniká smísením jemného filmu nečistot na střechách a zpevněných
plochách. Nepříznivou vlastností koloidního roztoku je skutečnost, že je prakticky nezachytitelný na filtru
Kolmatační vrstvu tedy bude nutno občas odstranit. Odstranění (rozrušení) kolmatační vrstvy bude možno
realizovat odtěžením jemné zakolmatované vrstvy a jejím nahražení „čistým“ štěrkopískem. „Rozrušení“
kolmatační vrstvy bude možno taktéž realizovat např. silným proudem vody (princip „vodního děla“),
kalovým čerpadlem, mechanických rozrušením boků nádrže apod. Proti procesům kolmatace bude působit
zdržení vody v sedimentační nádrži, se kterou investor ve své studii již počítá. Pro daný záměr bude
vhodné co nejdelší zdržení v sedimentační nádrži. K omezení množství přítoku povrchové vody z lokality
do těžebny lze navrhnout uložení perforovaného kanalizačního potrubí mezi lokalitou a starou těžebnou do
štěrkopískového lože. K zasakování povrchových vod by tak docházelo již po trase mezi lokalitou a
těžebnou v perforovaném potrubí, které bude situováno kose k proudnicím podzemní vody.
Závěr - Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že z hlediska hydrogeologických poměrů je
v zájmovém území možno likvidovat srážkové vody, spadlé na dotčené lokalitě jejich
přepouštěním přes sedimentační nádrž do staré těžebny štěrkopísků Hamríz.
Z prostoru bývalé zatopené těžebny Hamríz budou tyto vody „přetékat“ do vod podzemních. Vzhledem k riziku
kolmatace se investor musí zavázat k odstraňování kolmatační vrstvy z břehů vodní nádrže. Četnost čištění se
projeví až po několikaletém užívání systému. K omezení množství přítoku povrchové vody z lokality do těžebny
lze navrhnout uložení perforovaného kanalizačního potrubí mezi lokalitou a starou těžebnou do štěrkopískového
lože. K zasakování povrchových vod by tak docházelo již po trase mezi lokalitou a těžebnou v perforovaném
potrubí, které bude situováno kose k proudnicím podzemní vody. Předkládaný hydrogeologický posudek řeší
danou problematiku z hlediska možnosti zemního prostředí absorbovat srážkovou vodu, nikoli možnost znečištění
podzemních vod a vod povrchových v bývalé těžebně přepouštěnými vodami srážkovými při jejich případné
kontaminaci na pozemku investora. Zpracovatel předkládaného HGP tak nezodpovídá za žádné znečištění vod
zasakovanými (přepouštěnými) srážkovými vodami – je povinností investora udržovat plochy, ze kterých bude
odváděna srážková voda do zasakovacího zařízení v takovém stavu, aby nemohlo docházet k znečišťování
podzemních vod, případně provést taková opatření, která by případnou možnost znečištění podzemních vod
eliminovala (např. lapoly apod.).

V Olomouci, dne 20. 6. 2007 RNDr. Pavel Vavrda
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ORTOFOTOMAPA - LOKALITA SE NACHÁZÍ V PROSTORU VYMEZENÉM ULICÍ SLAVONÍNSKOU, ŽELEZNIČNÍ TRATÍ,
RYBNÍKEM HAMRÍZ A STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBOU NA ULICI POŽÁRNÍKŮ.

MAPOVÝ PODKLAD SE ZAKRESLENÍM POLOHY LOKALITY "U RYBNÍKA" VE VZTAHU K CENTRU MĚSTA
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1
2
3
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VZTAHY

KORIDOR REGIONÁLNÍ ŽELEZNIČNÍ TRATĚ
RYBNÍK HAMRÍZ
ULICE SLAVONÍNSKÁ DÁLE NAVAZUJÍCÍ NA ULICI JIŽNÍ A DOLNÍ NOVOSADSKOU
PŘIPOJENÍ NA JIŽNÍ OBCHVAT MĚSTA A DÁLNICI (BRNO, OSTRAVA, HR. KRÁLOVÉ)
ULICE SCHWEITZEROVA - HLAVNÍ NAPOJENÍ LOKALITY NA CENTRUM MĚSTA

POLOHA LOKALITY - JIŽNĚ OD CENTA MĚSTA
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HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ OBYTNÉ ZÓNY

8

PLOCHY BYDLENÍ - stabilizované území - zástavba rodinnými domy v ulici Požárníků
VODNÍ PLOCHA - RYBNÍK HAMRYS - vlastník - Český rybářský svaz, místní organizace
Olomouc

1
4

5

VEŘEJNÁ REKREAČNÍ ZELEŇ - vegetace kolem rybníku, vlastník - Statutární město
Olomouc
SOUKROMÁ REKREAČNÍ ZELEŇ - ZAHRÁDKÁŘSKÁ KOLONIE - ovocné stromy,
okrasné a ovocné keře, zahradní domky, oplocení jednotlivých zahrad
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - plochy zemědělského půdního fondu, obdělávaná půda
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - plocha drážní dopravy (železniční trať)
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - regulační stanice plynu

2

PODZEMNÍ VEDENÍ VYSOKOTLAKÉHO PLYNU S OCHRANNÝM PÁSMEM - bude
přeloženo v rámci výstavby sousední obytné zóny do nového koridoru podél železniční tratě - vydáno územní rozhodnutí)

6

6

ů

ík
Požárn

4

5

SOUČASNÉ VOZIDLOVÉ KOMUNIKACE ZPEVNĚNÉ - asfalt v ulici Požárníků,
po obvodu rybníka mlatový povrch
POLNÍ CESTY - nezpevněné prašné komunikace a panelová cesta (p.č.485/5)

7

VUSS - OCHRANNÉ PÁSMO MIKROVLNNÉHO SPOJE AČR - rádioreléový spoj
provozovaný AČR - cca ve výšce 26 m nad terénem, nutno respektovat
HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMA ŽELEZNIČNÍ TRATĚ - regionální dráha - 60m
od osy krajní koleje

8
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HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ OBYTNÉ ZÓNY
PLOCHA SOUČASNÝCH I NAVRŽENÝCH VOZIDLOVÝCH KOMUNIKACÍ
PLOCHY ZPEVNĚNÉ - PODÉLNÉ PARKOVÁNÍ A VÝHYBNY, S DOPROVODNOU
ZELENÍ STROMOŘADÍ V ZELENÝCH OSTRŮVCÍCH RESP. V MŘÍŽÍCH
PLOCHY NAVRŽENÝCH PĚŠÍCH TRAS

B

PLOCHY PŘEDZAHRÁDEK A ZATRAVNĚNÉ PLOCHY LEMUJÍCÍ KOMUNIKACE VEŘEJNÁ ZELEŇ - KORIDOR PRO VEDENÍ TRAS INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

D

PLOCHY REKREAČNÍ VEŘEJNÉ ZELENĚ:
- PŘÍRODNÍ KRAJINNÝ RÁZ PŮVODNÍ VZROSTLÉ ZELENĚ LEMUJÍCÍ RYBNÍČEK
- NAVRŽENÁ REKREAČNÍ ZELEŇ V OCHRANNÉM PÁSMU ŽELEZNICE
PLOCHA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ S CHARAKTEREM NÁVSI (ČÁSTEČNĚ
ZPEVNĚNÁ PLOCHA, LAVIČKA, STROM, OKRASNÁ ZELEŇ, PRVKY DROBNÉ
ARCHITEKTURY)
STABILIZOVANÉ PLOCHY BYDLENÍ - POZEMKY RODINNÝCH DOMŮ
NAVRŽENÉ PLOCHY OBYTNÉ ZÁSTAVBY - POZEMKY RODINNÝCH DOMŮ
VÝŠKOVÁ HLADINA ZÁSTAVBY - max. 2 NADZEMNÍ PODLAŽÍ + PODKROVÍ
VÝŠKA ATIKY PLOCHÉ STŘECHY, resp.ŘÍMSY - 7m, VÝŠKA HŘEBENE ŠIKMÉ
STŘECHY - max.10m nad terénem přilehlé komunikace

íků

Požárn

NAVRŽENÉ PLOCHY OBYTNÉ ZÁSTAVBY - POZEMKY BYTOVÝCH DOMŮ
(sousední obytná zóna Olomouc-Povel, Slavonínská ulice - vydáno územní rozhodnutí)
STÁVAJÍCÍ PARCELACE V ÚZEMÍ DLE KATASTRÁLNÍ MAPY

E

NAVRŽENÁ PARCELACE ÚZEMÍ - PŘÍKLAD OPTIMÁLNÍHO ZPŮSOBU PARCELACE
PLOCH NAVRŽENÉ OBYTNÉ ZÁSTAVBY
PŮVODNÍ OBJEKTY RODINNÝCH DOMŮ
BYTOVÝ DŮM - NÁVRH NOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY (Olomouc -Povel, Slavonínská ul.,
Bytové domy, vydáno územní rozhodnutí)

F

LÍNIOVÁ DOPROVODNÍ ZELEŇ - STROMOŘADÍ V ZELENÉM PÁSU (V MŘÍŽI)
OCHRANNÉ PÁSMO ŽELEZNICE (regionální trať) šířka pásma 60m od osy krajní koleje
PROTIHLUKOVÁ STĚNA O VÝŠCE 4,0 m VE VZDÁLENOSTI 10 m OD KOLEJIŠTĚ
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PLOCHA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ S CHARAKTEREM NÁVSI (ČÁSTEČNĚ
ZPEVNĚNÁ PLOCHA, LAVIČKY, STROMY, OKRASNÁ ZELEŇ, PRVKY DROBNÉ
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PLOCHY REKREAČNÍ VEŘEJNÉ ZELENĚ - PŘÍRODNÍ KRAJINNÝ RÁZ ZELENĚ
LEMUJÍCÍ RYBNÍČEK A REKREAČNÍ ZELEŇ V OCHRANNÉM PÁSMU ŽELEZNICE
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ULIČNÍ ČÁRA TVOŘENÁ OPLOCENÍM POZEMKŮ RODINNÝCH DOMŮ
STÁVAJÍCÍ PARCELACE V ÚZEMÍ DLE KATASTRÁLNÍ MAPY
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KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
NAPOJENÍ- KS1-PŘEČERPÁNÍ

íků

VODOVOD - NAPOJENÍ-V2
VÝHLED

Pož

árn

ZEMNÍ PLYN ZPSTL
NAPOJENÍ- P2
VÝHLED

LEGENDA

ZEMNÍ PLYN ZPSTL
NAPOJENÍ- P1

P2

P2

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ OBYTNÉ ZÓNY

V2
P-63
V-100
KS-300
KD-300

NAVRŽENÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ - ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ (KD) - DN 250 - 300, POUZE GRAVITAČNÍ
NAVRŽENÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - ZAÚSTĚNÍ DO STOKY VE SLAVONÍNSKÉ ULICI
(KS) GRAVITAČNÍ DN 250 - 300 S RŠ TLAKOVÁ DN 110
NAVRŽENÝ VODOVODNÍ ŘAD - (V) - PITNÁ VODA DN 100 + H, NAPOJENÍ VE SLAVONÍN
SKÉ ULICI, VÝHLEDOVÉ ZOKRUHOVÁNÍ DO ULICE POŽÁRNÍKŮ A DO SOUSEDNÍ ZÓNY
NAVRŽENÝ PLYNOVODNÍ ŘAD - NAPOJENÍ DO STÁVAJÍCÍ REGULAČNÍ STANICE (PO
VYBUDOVÁNÍ PŘELOŽKY A NOVÉ REGULAČNÍ STANICE - PŘEPOJENÍ)

KD-250

KABELOVÉ ROZVODY VYSOKÉHO NAPĚTÍ 22 kV - NAPOJENÍ VE SLAVONÍNSKÉ ULICI,
UKONČENÉ V NOVÉ TRAFOSTANICI
NAVRŽENÁ KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE TS 1x630kVA
P-63
V-110
KS-110
KD-300

KABELOVÉ ROZVODY NN - 0,4 kV - NAPOJENÍ Z NOVÉ KIOSKOVÉ TRAFOSTANICE
ROZVODY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY VO
STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

POLOHA NAVRŽENÉ
TRAFOSTANICE TS 1x630kVA
íků
Požárn

P3

SDĚLOVACÍ KABELY O2 - MÍSTO NAPOJENÍ

V-100
P-63
KD-300
KS-300/110

KD

NAVRŽENÁ PŘELOŽENÁ REGULAČNÍ STANICE PLYNU A NOVÁ TRASA BVYSOKOTLAKÉ
HO PLYNOVODU DN 200 PN 40
(převzato z dokumentace "Olomouc,Povel - Slavonínská ul., Bytové domy"
P-63
V-110
KS-110
KD-300

KANALIZACE DEŠŤOVÁ Z VEŘEJNÝCH
PLOCH -DLE GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU
VÝPUSTNÍ OBJEKT DO VODNÍ NÁDRŽE
ZATOPENÝ LOM

SOUČASNÁ REGULAČNÍ STANICE STL - NAPOJENÍ P1
SOUČASNÉ TRASOVÁNÍ VYSOKOTAKÉHO PLYNOVODU DN 200 PN 40

NÍ

ZEMNÍ PLYN ZPSTL
NAPOJENÍ- P3

VUSS - OCHRANNÉ PÁSMO MIKROVLNNÉHO SPOJE AČR - rádioreléový spoj
provozovaný AČR - cca ve výšce 26 m nad terénem, nutno respektovat
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rybník Hamrys

OLOMOUC, SLAVONÍN
ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY " U RYBNÍČKA"
MĚŘÍTKO VÝKRESU M 1: 1500
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