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I.  ÚVOD 

Lokalita „Topolanská“ byla řešena Změnou č. 3 ÚPnO Hněvotín jako rozvojová plocha 
pro bydlení. Současně byla pro danou lokalitu stanovena podmínka zpracování územní studie. 

Územní studie lokality Hněvotín – Topolanská je zpracována na podkladě požadavku 
obce, a to v rozsahu územním plánem vymezené plochy pro bydlení.  

Územní studie má za cíl navrhnout způsob zástavby rodinnými domy ve vazbě na 
stávající zastavěné území obce. 

 
Územní studie řeší zejména urbanistické koncepční zásady výstavby v lokalitě, 

provázanost na sousední zástavbu a okolní pozemky, návaznost veřejných prostranství a 
základní provozní vazby technické a dopravní infrastruktury. Dále stanovuje zásadní regulace 
a doporučuje postup všech subjektů v lokalitě a přístup k dalším regulacím, vyplývajících 
z následných stupňů podrobnějších dokumentací a řízení na stavebním úřadě.  

 
Územní studie byla v rozpracovanosti konzultována na výrobních výborech se zástupci 

obce Hněvotín a pořizovatelem ÚS – odborem koncepce a rozvoje Magistrátu města 
Olomouce. Výsledky dílčích jednání jsou zapracovány do výsledné podoby územní studie. 
Jedná se zvláště o návrh dopravního skeletu, řešícího dopravní obsluhu území, napojení na 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu a formu individuální zástavby rodinnými domy 
včetně prostorové regulace. 

  

Cílem územní studie je : 

 
� upřesnit funkční využití v rozvojové ploše 
� navrhnout způsob zástavby  
� vymezit veřejné prostory  
� plochy bydlení a vybavenosti doplnit o veřejnou zeleň 
� navrhnout dopravní napojení lokality na stávající komunikační síť obce 
� navrhnout dopravní obsluhu v rámci řešené lokality 
� navrhnout umístění parkovacích stání 
� navrhnout způsob zásobování vodou a likvidace odpadních vod 
� navrhnout zásobování el. energií, plynem 

 

II.  POUŽITÉ PODKLADY 

� katastrální mapa  
� letecké snímky 
� Územní plán obce Hněvotín včetně změn č. 1 – 3 
� Územně analytické podklady ORP Olomouc 
� údaje z katastru nemovitostí 
� průzkum území 

 

III.  OBSAH DOKUMENTACE 

TEXTOVÁ ČÁST 

GRAFICKÁ ČÁST 

01  -  Širší vztahy     1 : 5000 

02  -  Urbanistický návrh, doprava   1 : 1000 

03  -  Návrh parcelace    1 : 1000 
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04  -  Prostorová regulace    1 : 1000 

05  -  Vodovod, kanalizace    1 : 1000 

06  -  Energetika, spoje    1 : 1000 

07  -  Koordinační výkres    1 : 1000 

 

IV.  ŠIRŠÍ VZTAHY 

Změnou územního plánu č. 3 byla lokalita „Topolanská“ navržena jako rozvojová 
plocha bydlení čistého Bč. Lokalita bezprostředně navazuje na stávající zastavěné území 
obce v její severní části. Je pokračováním stávající zástavby podél silnice III/5709 směr 
Olomouc – Topolany.  

V současné době je území využíváno pro zemědělské obhospodařování. 

V blízkosti řešeného území probíhá nová výstavba bydlení s nově dobudovanou 
technickou infrastrukturou, na kterou bude navazovat i územní studií řešené území. 

Řešené území spadá do koridoru (v šířce 200m) vodovodního přivaděče Smržice – 
Křelov, vymezeného v ZÚR Olomouckého kraje. Trasa vodovodního přivaděče bude 
upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace (ÚPN). 

Po severním okraji řešeného území je vymezen v souladu s platným územním plánem 
koridor pro vedení liniového interakčního prvku. V rámci zpracování nového územního plánu je 
vhodné přehodnotit jeho vedení po severním okraji komunikace mimo urbanizované území. 

 

V. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  

Lokalita „Topolanská“ je vymezena severně a východně stávajícími účelovými 
komunikacemi, jižně hranicí zastavěného území obce a západně státní silnicí.  

Řešené území zahrnuje pozemky zařazené do ZPF, ostatních ploch a ostatních 
komunikací. Jejich seznam včetně využití, kódu BPEJ a třídy ochrany je uveden v tabulce :  

 

Katastr 
nemovitostí 

KN – parc. č.  

Druh pozemku Způsob 
ochrany 

BPEJ/třída 
ochrany 

276/11 Orná půda  ZPF 30200/I 

276/12 Orná půda ZPF 30200/I 

276/13 Orná půda ZPF 30200/I 

1027/2 Ostatní plocha --- --- 

 

VI. URBANISTICKÁ KONCEPCE 

VI.1 BYDLENÍ  

V souladu s koncepcí založenou Územním plánem obce Hněvotín včetně Změn 1 – 3 
je řešena lokalita „Topolanská“ pro bydlení čisté – Bč, a to formou výstavby individuálních 
rodinných domů. 
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S ohledem na charakter zástavby obce je zvolen způsob zástavby, který umožní 
respektovat nejen regulační podmínky zadané územním plánem, ale rovněž podmínky 
vyplývající z charakteru území, jeho dopravní obslužnosti, možností napojení na inženýrské 
sítě, limitů využití území, ale i potřeb obce a jednotlivých soukromých subjektů a vlastníků 
pozemků. 

V souladu s požadavky na bydlení v izolovaných rodinných domech je navržen takový 
způsob jejich umístění, aby byl maximálně zachován charakter stávající uliční zástavby 
s využitím veřejného prostranství k situování odstavných parkovacích stání, technické 
infrastruktury a doprovodné vzrostlé zeleně. 

Řešená lokalita je dopravně přístupná ze stávající silnice III/5709. V místě stávajícího 
odbočení do obytné zóny v blízkosti řešeného území je navržena průsečná křižovatka, ze 
které je navrženou obslužnou komunikací lokalita rozdělena na dvě části – jižní a severní. 
V jižní části řešeného území jsou navrženy 3 RD ve stavební čáře navazující na uliční frontu 
ve stávající  obytné zóně. Severní část řešeného území navrženým vnitřním dělením parcel 
vytváří dvě uliční fronty, z nichž jedna je orientována ke státní silnici, a to ve stavební čáře 
navazující na současnou zástavbu, druhá je pak orientována východním směrem k navržené 
komunikaci ve stopě stávající účelové komunikace. Tímto řešením je zajištěna propustnost 
území, možnost využití komunikací pro variantní vedení cyklotrasy. Navržené dopravní řešení 
nastiňuje možnost dalších rozvojových záměrů východním směrem (při oboustranném 
obestavění navržené komunikace). 

 

VI.2 VEŘEJNÁ  PROSTRANSTVÍ 

V rámci urbanistické koncepce řešeného území jsou navržena veřejná prostranství, jež 
tvoří ulici s chodníky, veřejnou a soukromou zelení ve formě předzahrádek a obytnou ulici s 
plochami parkovacích stání a veřejnou zelení.  

Veřejné prostranství přiléhající k jižní části lokality je tvořeno tělesem komunikace 
s parkovacímí stáními, chodníky a veřejnou a soukromou zelení ve formě předzahrádek.  

ednotlivé vjezdy a vstupy do objektů jsou řešeny v rámci volných – neoplocených 
prostorů, ploty jsou navrženy na úrovni čelních fasád objektů.  

Veřejné prostranství v uliční frontě přiléhající ke státní silnici je vymezeno pro statickou 
dopravu, pěší provoz a doprovodnou alej kolem silnice. Toto řešení umožní odclonění 
silničního provozu od ploch pro bydlení. 

Šířkové parametry jednotlivých veřejných prostranství odpovídají Vyhl. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, §22 a  jsou vyznačeny ve výkrese 04 – 
Prostorová regulace.  

 

VI.3 ZELEŇ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

V územní studii je respektována koncepce ÚSES navržená ve stávajícím územním 
plánu – návrh liniového interakčního prvku v severním okraji řešeného území. 

V případě zpracování nového územního plánu je vhodné řešit průběh interakčního 
linového prvku po druhé straně komunikace . 

Biocentra a biokoridory nejsou navrhovaným řešením dotčeny. 

Navržena je v územní studii veřejná zeleň podél obslužných komunikací, pěších tras a 
jako součást obytné ulice.  
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PŘEHLED VELIKOSTÍ STAVEBNÍCH PARCEL A VE ŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

 

LOKALITA  „TOPOLANSKÁ“  

1 RD samostatně stojící 712 m2 

2 RD samostatně stojící 670 m2 

3 RD samostatně stojící 650 m2 

4 RD samostatně stojící 645 m2 

5 RD samostatně stojící 640 m2 

6 RD samostatně stojící 598 m2 

7 RD samostatně stojící 576 m2 

8 RD samostatně stojící 585 m2 

9 RD samostatně stojící 560 m2 

10 RD samostatně stojící 647 m2 

11 RD samostatně stojící 679 m2 

12 RD samostatně stojící 679 m2 

13 RD samostatně stojící 758 m2 

14 RD samostatně stojící 811 m2 

15 RD samostatně stojící 773 m2 

CELKEM PLOCHY BYDLENÍ 9983 m2 

Průměrná velikost parcely 666 m2 

CELKEM VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 3446 m 2 

 

 

VII. PROSTOROVÁ REGULACE  

Prostorová regulace se tedy týká zejména charakteru zástavby a výrazu uličních front, 
zejména v požadavcích na jednotnost objemových a tvarových řešení základních hmot 
jednotlivých domů v  ulici.  

 
Základní regulace umístění výstavby je stanovena grafickým vymezením maximálního 

rozsahu stavební plochy pro stavbu rodinného domu dle výkresu Prostorová regulace 
s vymezením základních kót (zaokrouhlené na celé m) a odstupů od hranic pozemků. Je 
definována jak uliční stavební čára, tak maximální stavební čára dvorní (zahradní) části domu. 
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.  

Ve studii znázorněné umístění rodinných domů a dalších objektů je uvedeno pouze 
příkladem a odráží variantu umístění objektů s doložením principu rytmu řazení fasád, vstupů 
a vjezdů včetně volného prostoru a předzahrádek. 
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Stavební čára (totožná s uli ční čárou) 

Stavební čára objektů situovaných k silnici je navržena v prodloužení stavební čáry 
stávajících rodinných domů a je totožná s ochranným pásmem silnice III. tř., tj. 15m od osy 
komunikace. 

Stavební čára objektů v jižní části lokality je navržena ve vazbě na protilehlou obytnou 
zónu. Stanovena je 5m od hranice pozemku a navrženého veřejného prostranství. 

Stavební čára v případě východní uliční fronty je stanovena 5m od hranice pozemku a 
navrženého veřejného prostranství.  

Předsazení jsou přípustná pouze ojediněle a v minimálním rozsahu šířky i hloubky 
předsazení (např. arkýřový výklenek, předsazení vstupu, případně garáže v šířce pouze 
jednoho automobilu apod.). 

 

Oplocení pozemk ů 

Oplocení pozemků v jižní části lokality je přípustné pouze ve vyznačené stavební uliční 
čáře. Znamená to, že předzahrádky budou dotvářet zahradní úpravu ulice, a to individuálně 
dle záměru vlastníka, a budou otevřené do vymezeného veřejného prostranství.  

V severní části lokality je možné oplocení pozemků až na jeho hranici – u RD podél 
silnice jde o sladění s okolním způsobem zástavby a oplocení a zároveň o vymezení 
soukromého prostoru vůči veřejnému prostranství.   

 

Charakter zástavby 
 
Navržen je princip situování individuálních RD tak, aby byl doržen  rytmus odstupu 

jednotlivých objektů, jejich vstupů a vjezdů do garáží. Prostor mezi jednotlivými vstupy a 
vjezdy je využit pro situování odstavných parkovacích stání podél komunikací. 

 

Pro solitérní zástavbu se stanovuje zásada: 
- vzájemného odstupu rodinných domů minimálně 7m 
- odstupu RD 2m od společné hranice pozemků RD od severu, případně východu 
- odstupu RD minimálně 5m od společné hranice pozemků RD jižní, případně západní  

 

Výšková regulace 

Výška zástavby je stanovena jako maximálně dvoupodlažní s podkrovím. Vychází se 
zejména z charakteru zástavby v obci Hněvotín.  

 

Typy zast řešení 

Směr hlavního hřebene střechy je stanoven rovnoběžně s osou komunikací, výjimku 
tvoří dva rodinné domy situované v zadním traktu jižní části lokality, jejichž orientace hřebene 
střechy je na navrženou osu komunikace kolmá, totožná však s okolní zástavbou.   

Umísťování vikýřů se připouští pouze směrem do zahrad, v ulicích je možné řešit 
prosvětlení půdních prostor střešními okny.   

 

VIII.  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  

Veškeré komunikace jsou navrženy  jako obslužné funkční skupiny C. Komunikace jsou 
dvoupruhové obousměrné, s obrubami. U stávajících komunikací se předpokládá pouze 
úprava v místech napojení, případně vybudování parkovacích stání, chodníků a vjezdů. 
Směrové řešení komunikací je dáno osazením jednotlivých objektů, příslušné větve mají 
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v některých případech minimální poloměry pro průjezd vozidel, uvažuje se s občasným 
pojezdem středních nákladních vozidel – popeláři, hasiči. V obloucích je uvažováno 
s příslušným rozšířením jízdních pruhů. 

Výškové řešení je dáno osazením objektů a konfigurací terénu, jakož i napojením na 
stávající komunikace.  

Šířkové uspořádání komunikací je v zásadě jednotné – obousměrné komunikace 
s šířkou 4,5m a rozšíření. Chodníky jsou navrženy o šířce 1,5m, parkovací stání podélná 
2,25m. Východní a severní část řešeného území je navržena jako obytná zóna se směsným 
provozem. 

Konstrukce komunikací se předpokládá lehká netuhá živičná vozovka, parkovací 
plochy, vjezdy a obytné zóny se předpokládají dlážděné se stmelenými podkladními vrstvami 
umožňujícími pojezd vozidel. Chodníky budou dlážděné betonovou dlažbou. Zelené plochy 
budou ohumusovány a osety. 

Veškeré plochy budou upraveny v souladu s požadavky vyhl. č.369/2001, bezbariérové 
úpravy budou doplněny reliéfní dlažbou. 

Křížení 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, značené přechody 
budou osvětleny zvláštními svítidly (budou součástí objektu VO). 

 
Výpočet parkovacích stání odpovídá ČSN 73 6110.  

 

IX.  TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA  
 

Sítě technické infrastruktury budou umístěny ve veřejném prostranství, 
s respektováním normových požadavků vzájemných odstupů. Základní princip napojení a 
zásobování lokality byl ověřen u správců jednotlivých sítí, podrobné řešení bude následně 
součástí Dokumentace pro územní řízení. 

 

IX.1.  ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 
 
Stávající stav 

 
Převážná část území obce je v současnosti zásobena pitnou a požární vodou z veřejné 

vodovodní sítě. Kapacita zásobovacích řadů veřejné vodovodní sítě vyhovuje plně ve všech 
úsecích (řady DN 80 až 200 mm) pro výpočtové průtoky špičkových i požárních odběrů. Na 
vodovodní síti jsou osazeny typové armaturní šachty (sekční uzávěry, rozdělovací šachty) a 
typové podzemní a nadzemní protipožární hydranty. Odkalování sítě je vzhledem ke kvalitě 
vody prováděno pouze výjimečně (pouze po poruchách a opravách) – odkalování a 
odvzdušňování se provádí převážně prostřednictvím hydrantové sítě. Zástavba obce umožnila 
vytvořit několik hlavních a několik podružných okruhů, které zvyšují bezpečnost dodávky vody. 
Rozvodné řady v obci jsou převážně plastové (IPe, PVC) DN 80 až DN 200. 

 
Stávající technický stav vodovodní sítě a objektů na vodovodní síti odpovídá stáří sítě. 

Zásobování z řídícího VDJ Lutín saturuje zájmové území dostatečně jak pitnou tak i  požární 
vodou, ve VDJ je dostatečný rezervní objem. 

 
Navrhované řešení 
 

V cílovém stavu bude nově urbanizované území v ulici Topolanské zásobeno pitnou a 
požární vodou z distribuční sítě veřejného vodovodu Hněvotín. Pro vykrytí celého zájmového 
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území (včetně rozvojových ploch) je vybudován vodojem s užitným objemem 2*1000 m3 
s možností gravitačního zásobení (h min = 282 m.n.m.). 

 
Vzhledem k  dobrému technickému stavu stávající vodovodní sítě v Hněvotíně a 

vzhledem k dostatečné kapacitě zdrojů pitné vody a odpovídajícímu objemu stávajícího 
řídícího vodojemu není možno konstatovat žádné koncepční nebo kapacitní problémy, 
zásobení nově urbanizovaného území v ulici Topolanské bude řešeno prodloužením řadu 
stávající distribuční sítě v ulici Topolanské. Potřeba požární vody pro vnější hasební zásah 
bude kryta z hydrantové sítě nového úseku veřejného vodovodu, případná plnící místa požární 
techniky budou stanovena dle aktualizovaného požárního plánu. 

 
Bilance potřeby pitné vody pro nově urbanizované území v ulici Topolanské v cílovém 

roce a vliv nově urbanizovaného území na režim VDJ je v tabulce V1. Bilance jsou provedeny 
na základě údajů o aktuálních trendech vývoje spotřeby vody.  

 
 
IX.2 KANALIZACE 
 
Stávající stav 

 
Převážná část území obce je v současnosti odkanalizována oddílnou kanalizační 

soustavou. Splašková část kanalizační soustavy je ukončena mechanicko – biologickou ČOV 
v obci Lutín. Dešťové kanalizační stoky jsou zaústěny do Hněvotínského potoka (ČHP 4-12-
01-0130) a do melioračních příkopů. 

 
Stoky kanalizační soustavy z betonových trub hrdlových, z trub kameninových a z trub 

PVC. Objekty na kanalizační síti jsou převážně řešeny jako monolitické (odlehčovací komory a 
výusti) nebo prefabrikované (šachty a spojné komory) železobetonové stavby.  

 
Stavební stav stok a objektů na kanalizační síti odpovídá jejich stáří (nejstarší úseky z let 

1936-1998), část stok dešťové kanalizace je již v nevyhovujícím technickém stavu, plášť 
potrubí je narušen korozí a vrůsty kořenových systémů. Kapacity stok stávající modifikované 
kanalizační soustavy částečně vyhovují pouze pro výpočtový déšť Q15 s intenzitou s intenzitou 
128 l*s-1*ha-1. Pro v současnosti užívanou výpočtovou intenzitu deště Q15 tj. 156 l*s-1*ha-1 a 
návrhový stav území úseky dílče kapacitně nevyhoví (při přívalových deštích v některých 
úsecích může nastat po napojení všech výhledově odkanalizovaných území tlakový režim 
proudění, což bude způsobovat jednak vzdutí vody do přípojek a suterénních prostor 
zástavby, jednak nepřiměřené namáhání trubních tras např. kavitací a brzkou destrukci 
potrubní trasy nebo s adekvátním snížením životnosti).  

 
V dalším stupni PD (DÚŘ) je nutno posoudit stávající úseky dešťové kanalizace 

z hlediska hydraulického zatížení po napojení nové zástavby v území na ulici Topolanské 
 

Navrhované řešení 
 
V cílovém stavu bude nově urbanizované území v ulici Topolanské odkanalizováno 

oddílnou kanalizací, kdy odpadní vody splaškové budou odváděny novými splaškovými a 
dešťovými kanalizačními řady do stávajících stok oddílné kanalizační soustavy. Odpadní vody, 
jež budou odváděny do kanalizačních sběračů veřejné kanalizace, budou splňovat limity 
kanalizačního řádu veřejné kanalizace, odpadní vody odváděné do vodotečí budou splňovat 
limity nař. vlády č.229/2007 Sb.  

 
Z analýzy stávajícího stavu odkanalizování celého zájmového území plyne pro koncepci 

odkanalizování nově urbanizované území v ulici Topolanské okrajová podmínka: 
• minimalizace odváděných množství odpadních vod (separace splašků od vod 

dešťových v rozvojových územích a podpora vsaku dešťových vod v těchto územích) 
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Nově urbanizované území v ulici Topolanské bude odkanalizováno oddílnou kanalizační 
soustavou, volba kanalizační soustavy vychází zejména z morfologie zájmového území a dále 
kapacitních možností recipientu. Odkanalizování nově urbanizovaného území v ulici 
Topolanské bude řešeno prodloužením stok dešťové a splaškové kanalizace v ulici 
Topolanské. 

 
Tabelární výpočet počtu napojených ekvivalentních obyvatel nově urbanizovaného 

území v cílovém stavu, celková bilance produkce odváděných vod splaškových a vyčíslení 
jejich kvalitativních parametrů je uveden v tabulce K1. Celková bilance objemu dešťových vod 
(při periodicitě návrhových dešťů 0,5) odváděných z nově urbanizovaného území je 
zpracována tabelárně v tabulce K2. Bilance jsou provedeny na základě údajů o aktuálních 
trendech produkce odpadních vod a dle  hydrologických a klimatologických údajů zájmového 
území. 
 

 
Ochranná pásma 

 
Ochranná pásma stok a vodovodních řadů jsou určena zákonem č.274/2001 § 23 odst.3 

(neurčí-li vodohospodářský orgán jinak), a to v šířce 1500 mm  (resp. 2500 mm) od okrajů 
půdorysných rozměrů potrubí a souvisících objektů. V ochranném pásmu lze provádět 
jakoukoliv stavební činnost pouze se souhlasem provozovatele vodovodu a kanalizace. 
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IX.3 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Podkladem pro zásobování výstavby 15 RD el. energií včetně návrhu veřejného 
osvětlení a sdělovacích kabelů místní sítě byly Územně analytické podklady a projednání 
připojení nově navržených RD s pracovníky ČEZ – Distribuce, pracoviště Přerov. 

 

Elektrorozvody 

Požadovaný příkon na straně transformačních stanic. V uvedené lokalitě bude zaveden plyn, 
proto se počítá se stupněm elektrizace „A“, tj. v rodinných domech bude el. energie využívána 
pro osvětlení a připojení drobných el. spotřebičů. 

Celkový příkon:  

15 RD x 1,8 kVA = 27 kVA 

Při využití transformátorů na 85% a účinku 0,95 je potřeba zajistiti výkon na straně 
distribučních transformátorů pro nově navrženou výstavbu 32,6 kVA. 

Napojení nově budovaných kabelových rozvodů bude provedeno ze stávající sítě NN, 
která je zásobována z kioskových transformačních stanic OC 4830 a OC 4125. Definitivní 
návrh kabelových rozvodů bude zpracován až po předání žádostí nových stavebníků na 
zřízení nového odběrního místa. V případě dodatečného zvýšení požadavku na odběr 
elektrické energie je možno vybudovat posilující kabelový vývod z transformační stanice OC 
4830. Společné přípojkové skříně budou vybudovány nejméně pro 2 rodinné domy s 
umístěním přípojkové skříně na venkovním oplocení s umístěným měřícím zařízením 
přístupným z uliční části. 

 

Veřejné osv ětlení 

Veřejné osvětlení všech komunikací bude zajištěno novým kabelovým rozvodem 
napojeným na stávající rozvody obce. 

Osvětlení bude navrženo v souladu s ČSN CEN/TR 1320/1, ČSN EN 13201-2 včetně 
změny č. 1, ČSN 13201 -3. 

Navržené stožáry budou ocelové, pozinkovaného provedení, bezpaticové. Navržená 
svítidla budou výbojkového provedení. 

 

Technické podmínky 

Veškeré navržené sítě budou budovány v souladu s ČSN 736005 včetně pozdějších 
změn. Tato norma určuje „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.  

Veškeré sítě budou ukládány ve veřejném prostranství.  

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. 

 

 
IX.4 TELEKOMUNIKACE 

Trasy nových sdělovacích kabelů pro připojení RD v řešené lokalitě budou řešeny 
zásadně zemními kabely. 

Kabely přístupové sítě budou budovány distribuční sítí, u které si investor tyto práce 
smluvně zajistí. 
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IX.5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Navrhovaná plynofikace budované lokality „Topolanská“ řeší zásobování nových 
rodinných domů (RD) zemním plynem. Jedná se o uliční plynovody a navazující plynovodní 
přípojky. V této lokalitě je uvažováno s výstavbou 15 rodinných domů. Plyn zde bude užíván 
v RD k vytápění, ohřevu vody a případně i k vaření. 

 

Stávající stav 

Ve stávajícím stavu jsou v řešené části obce Hněvotín vedeny nízkotlaké plynovody. 

 

Navrhované řešení 

Lokalita bude napojena na stávající ukončení plynovodu vedeného podél komunikace 
Topolanská. 

Ve vlastní lokalitě bude přívodní plynovod rozdělen na jednotlivé větve dle míst 
situování jednotlivých rodinných domů (míst odběru). Větve plynovodů budou uloženy do 
chodníků nebo zelených pásů před navrhovanými obytnými domy. Přechody komunikací 
v řešené zóně budou provedeny nejkratším možným způsobem, kolmo. Plynovody 
v navrhované lokalitě budou zokruhovány. 

Z navrhovaných větví plynovodů budou provedeny přípojky k jednotlivým stavebním 
parcelám. Přípojky budou vyvedeny do pilířů vestavěných v oplocení odběratele zemního 
plynu. Přípojka bude ukončena před HUP. Pilíř bude osazen s dvířky otevíranými směrem do 
veřejně přístupného prostoru, chodníku/zeleného pásu. 

Všechny nové plynovody a přípojky budou vybaveny signalizačním vodičem, který 
bude propojen při napojení na stávající plynovod se signalizačním vodičem stávajícího 
plynovodu. Zakončení signalizačních vodičů bude vyvedeno i do pilířů  k HUPům (hlavní 
uzávěr plynu) jednotlivých přípojek. 

Vzdálenosti od ostatních inženýrských sítí budou navrženy v souladu s ČSN 73 6005. 
Ochranné pásmo plynovodu činí 1,0 m dle z. č. 458/2000 Sb. 

Před vpuštěním plynu budou nové plynovody zkoušeny na pevnost a těsnost tlakovou 
zkouškou. K plynovému zařízení bude vydána revizní zpráva ve smyslu vyhlášky 85/1978 Sb. 
a ČSN 38 6405. Provozovateli bude předáno geodetické zaměření skutečného stavu 
plynovodů včetně jednotlivých přípojek. 

 
Technické údaje  

Předpokládaný odběr v nové lokalitě pro 1 RD   cca 2,1 m3/hod  

Celkem pro 15 RD      31,5 m3/hod 

Počet přípojek        15 ks 
 
Délka nových plynovodních řadů činí    520 m 

 
 

















k 0,2764 ODPADNÍ VODY SPLAŠKOVÉ - OBYVATELÉ a ZAM ĚSTNANCI ODPADNÍ VODY OSTATNÍ - TECHNOLOGIE
exp. 1,1484 Směrná produkce odpadních vod - obyvatelstvo Produkce jiných biologicky odbouratelných odpadních vod

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

QT-ostatní ostatní 365 1,40 0,02

O Z celkem EO ostatní vody QT-podnik 0,00 0,00

QT-podnik 0,00 0,00

kh max 2,10 Qtlg-podnik 0,00 0,00

kh min 0,17 Qtlg-podnik 0,00 0,00

O Z 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

Topolanská 0 BV 45 0 22 0 22 0,8 QT-podnik 0,00 0,00

0,2 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 8 0,32 0,09 Qtlg-podnik 0,00 0,00

Qh max 16 0,67 0,19 Qtlg-podnik 0,00 0,00

Qh min 1 0,05 0,02 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 0,00 365 1,40 0,02

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

Q 7650 2792 Q 382,867 1404 365,000

CHSK 0,1200 2,626 0,958 343,25 CHSK 0,409 1,500 0,548 1500,00

NL 0,0430 0,941 0,343 123,00 NL 0,164 0,600 0,219 600,00

BSK5 0,0600 1,313 0,479 171,62 BSK5 0,060 0,220 0,080 220,00

N-NH4 0,0084 0,184 0,067 24,03 N-NH4 0,001 0,005 0,002 5,00

N-NO3 0,0034 0,074 0,027 9,73 N-NO3 0,003 0,010 0,004 10,00

N-NO2 0,0002 0,004 0,002 0,57 N-NO2 0,00273 0,010 0,004 10,00

P 0,0025 0,055 0,020 7,15 P 0,00027 0,001 0,0004 1,00

Obyvatelstvo 2792

Zaměstnanci 0

Technologie 365

Obyvatelstvo 7,65

Zaměstnanci 0,00

Technologie 1,40

Obyvatelstvo 0,32

Zaměstnanci 0,00

Technologie 0,06

Obyvatelstvo 0,09

Zaměstnanci 0,00

Technologie 0,02

Obyvatelstvo 0,67

Zaměstnanci 0,00

Technologie 0,06

Obyvatelstvo 0,19

Zaměstnanci 0,00
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Tabulka K1 - Splaškové odpadní vody

1,506

φφφφ

roční

m3*h-1

l*s-1

QsD m3*den-1

1,533

0,0084

8650

177,220,0600

0,0430

4,126

0,562 178,141,541

0,560
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300 600 900 1200 1800 2400 3600 5400

272 194 156 128 95 77 56 24

BV Hněvotín 12110 1453 848 606 303 3028 5813 61 3691 0,305 0 -17 -38 -63 -117 -172 -286 -492 100 0 0

12110 3691 0,30 100 0 0

Bilance odpadních vod deš ťových Kvalita deš ťových odpadních vod

Úhrnné množství odvád ěných deš ťových odpadních vod:

výměra                       

(m2)

1453

848

606

Tabulka K2 - Deš ťové odpadní vody

Funkční plocha

Součet

N-NH4

N-NO3

N-NO2

UKAZATEL

Q

CHSK

NL

výměra           (%)

12,00

7,00

5,00

2,50

25,00

ϕ

0,900

0,800

0,600

0,500

0,200

0,00

0,00
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3691 P

BSK5

0,000

1

EOkg*d-1*EO-1

0,09

0,60

0,06

0,00

0,06 0,048

0,000

redukovaný objem výpočtového deště (m3) s dobou trvání (s)

ze
le

ně

os
ta

tn
í

Reduk. 
plocha 

(m2)

K
oe

fic
ie

nt
 o

dt
ok

u

z toho výměra (m2)

st
ře

ch

a intemzitou i (l*s-1*ha-1)

0,00

0,00

0,177

0,018

0,001

0,018

0,000

0,000

Topolanská

Reduk. 
odtok z 
plochy              

(l*s-1)

vo
zo

ve
k

ch
od

ní
ků

ne
zp

ev
. 

pl
oc

h

pa
rk

ov
iš
ť
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plocha (m2)

0,073

20,00

2,00

0,10

2,00

Výpočt. 
objem 

DZ 
jednot. 

(m3)

Výpočt.o
bjem DZ 
kumul. 

(m3)

0,484

0,048

0,002

50

mg * l-1

3,00

t * rok-1

8840

0,027

(kg*den-1)

24220

výměra

1308

678

363

celkem 1,211

0,100

0,050

0,305

Doba trvání dešťů v oblasti 

Doba trvání deštů s intenzitou  deště imezní a vyšší :

stávající plochy

nové plochy

0,000

1,211

730

8840

2694

350

mm

m3*rok-1

m3*rok-1

[h*rok-1]

[h*rok-1]

Hodnota

Rozloha odkanalizovaného území

Roční srážkový úhrn v oblasti

Roční srážkový příděl

Celkové množství vod dešťových

303

3028

5813

61

jednotka

ha

48,00

0,50

100,0012110

Charakter ploch:

střechy

vozovky

parkoviště

chodníky

nezpevněné plochy

travnaté plochy a zahrady

ostatní plochy

Součet



Potřeba vody - cílový stav Potřebný objem řídícího vodojemu - navýšení objemu řídícího vodojemu

150 max. deficit min.zásoba
minimální užitný 

objem 1)
minimální požární 

zasoba 2)
Minimální rezervní 

objem

20 l*s-1 l*h-1 l l m3 m3

80 12,31 44319,93 -83321,47 83321,467 127,641 72,000 709,119

30 Rozložení potřeby pitné vody během dne - kapacita vodojemu:

kh max 3,6 0,8 Prázdnění Plnění plnění * prázdnění Užitný objem

kh min 0,17 0,2 l * h-1 l l l

Obyvatelstvo - cílový rok Zaměstnanci - cílový rok 1 0 - 1 0,00000 0,000 44319,929 44319,929 127641,3961

O stav Z stav počet zaměst. v 
hl. směmě:

2 1 - 2 0,00000 0,000 44319,929 44319,929 127641,3961

4509 Q m3*den-1 m3*h-1 l*s-1 2250 Q m3*den-1 m3*h-1 l*s-1 0 3 2 - 3 0,00000 0,000 44319,929 44319,929 127641,3961

O nárůst Qp 774 32,26 8,96 Z nárůst Qp 247,50 10,31 2,86 potřeba 4 3 - 4 0,00000 0,000 44319,929 44319,929 127641,3961

Qh max 2787 116,13 32,26 Qh max 0,00 0,00 m3*směna-1 5  4 - 5 0,01000 10636,783 44319,929 33683,146 117004,6131

Qh min 132 5,48 1,52 Qh min 7,73 2,15 0,0 6 5 - 6 0,02000 21273,566 44319,929 23046,363 106367,8301

Technologie - cílový rok Potřeba požární vody - cílový rok: 7 6 - 7 0,10000 106367,830 44319,929 -62047,901 21273,5660

8 7 - 8 0,06000 63820,698 44319,929 -19500,769 63820,6980

9 8 - 9 0,02000 21273,566 44319,929 23046,363 106367,8301

název: m3*rok-1 m3*den-1 l*s-1 1,21 10,03 1,00 2,00 10 722,2 10 9 - 10 0,04000 42547,132 44319,929 1772,797 85094,2641

QT-ostatní ostatní 14600 56,15 0,65 11 10 - 11 0,05000 53183,915 44319,929 -8863,986 74457,4811

QT-podnik 0,00 0,00 12 11 - 12 0,02000 21273,566 44319,929 23046,363 106367,8301

QT-podnik 0,00 0,00 400,00 401,21 10,00 1,00 0,02 10 7,2 13 12 - 13 0,06000 63820,698 44319,929 -19500,769 63820,6980

Qtlg-podnik 0,00 0,00 14 13 - 14 0,06000 63820,698 44319,929 -19500,769 63820,6980

Qtlg-podnik 0,00 0,00 15 14 - 15 0,12000 127641,396 44319,929 -83321,467 0,0000

14600 56,15 0,65 16 15 - 16 0,04000 42547,132 44319,929 1772,797 85094,2641

Úhrnná množství potřeby pitné a požární vody v cílovém roce: 17 16 - 17 0,02000 21273,566 44319,929 23046,363 106367,8301

18 17 - 18 0,10000 106367,830 44319,929 -62047,901 21273,5660

19 18 - 19 0,12000 127641,396 44319,929 -83321,467 0,0000

QsR m3*rok-1 20 19 - 20 0,06000 63820,698 44319,929 -19500,769 63820,6980

QsD m3*den-1 21 20 - 21 0,02000 21273,566 44319,929 23046,363 106367,8301

m3*h-1 22 21 - 22 0,05000 53183,915 44319,929 -8863,986 74457,4811

l*s-1 23 22 - 23 0,02000 21273,566 44319,929 23046,363 106367,8301

QsH m3*h-1 24 23 - 24 0,01000 10636,783 44319,929 33683,146 117004,6131

QsMAX l*s-1 1,00000 1063678,301 1063678,301 1097361,447

užitný 127,641 ≤ 400,000 m3

požární 72,000 ≤ 200,000 m3

min max min.hladina max.hladina m.n.m. max. min. rezervní 709,119 ≤ 1400,000 m3

244,00 249,00 282,00 285,00 3,00 0,38 0,30 celkový 908,760 ≤ 2000,000 m3

1) - minimální užitný objem pro vyrovnání denních nerovnoměrností v odběru pitné vody 2) - pro jeden požár v délce 2 hodiny a vydatnost požárního proudu 10 l*s-1 3) - pro vykrytí poruchy nebo přerušení dodávky v délce 16 hodin

* teoretická hodnota potřeby požární vody.

45

počet požárů 

současně* 
(požár-1)

počet hydrantů v 
území                
(ks)

počet zkoušek 
za rok na 
hydrant

Požárně 
chráněné území 

(ha):

T
Potřeba pitné vody - technologie

P

stav.plochy (ha)

Tabulka V1 - Zásobování vodou

Směrná potřeba pitné vody

Obyvatelstvo
bytový fond

170 l*osoba-1*den-1
minimální přítok do VDJ

vybavenost

Zaměstnanci
čisté provozy - mytí,pití,WC

110 l*zam-1*směna-1

hromadné stravování

součinitel hodinové nerovnoměrnosti

sm
ě
nn

os
t

1.směna
Počet pracovních dnů v roce 365

potřeba pro 
požáry                

(m3*rok-1)

čas

2+3 směna h

nové plochy (ha)

Potřeba pitné vody - obyvatelstvo Potřeba pitné vody - zaměstnanci

z 
to

ho
 h

la
vn

í s
m
ě
na

0

 vydatnost pro 
vyzkoušení      

(l*s-1)

 délka 
vyzkoušení 

hydrantu (h-1)

 vydatnost pro 
hasební zásah        

(l*s-1)

průměr (l*s-1)

 délka požárního 

zásahu* (h)

četnost požárů v 

území* (požárů 
za rok)

Požární voda celkem v cílovém roce

0,023

max.(l*s-1)

10,0

celkem výpočtová potřeba požární vody

celkem (m3*rok-1)

729,4

φφφφ

282576 90338 14600

potřeba pro 
zkoušky 
hydrantů

celkem

Průtok Obyvatelstvo Zam ěstnancí Technologie

729 388243

774,18 247,50 40,00 2,00 1063,7

44,32

8,96 2,86 0,46 0,02 12,31

32,26 10,31 1,67 0,08

32,26 0,00 1,16 10,00 36,28
max.

116,13 0,00 3,33

hydrost.přetlak

Objem vodojemu 
m.n.m. m.n.m.

36,00 155,46

MPa

VDJ Lutín Hn ěvotín a Lutín

POZNÁMKY:

součet

Řídící vodojem území

nadmořská výška lokality vodojem
Tlaková ztráta
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