:

Parcela č. 373/24 – nezastavěná plocha na severní hranici území, bezprostředně sousedící s přístupovou
komunikací na ul. Železniční.
Parcela je druhem pozemku vedena jako ostatní plocha a je v majetku Cukrovaru Vrbátky, a.s.
Plocha parcely má výměru 166 m2.

:

Parcela č. 383/1 – nezastavěná plocha při jižní hranici území, v blízkosti železničního náspu trati.
Parcela je druhem pozemku vedena jako orná půda a je v majetku Statutárního města Olomouce.
Plocha parcely má výměru 1839 m2.

Údaje o lokalitě a parcele
Území leží na severovýchodní hranici katastrálního území Chválkovice, mezi ulicemi Železniční a Na
Zákopě. Z východní strany je oddělené od areálu společnosti TopTrans tělesem železniční vlečky, a na jihu
železniční tratí ve směru Olomouc – Opava východ.
Okolní zástavba je smíšená. Za hranicemi obou železničních náspů se rozkládá zástavba tvořená převážně
nízkopodlažními objekty průmyslových areálů, skladů a logistických ploch. V ulici Na Zákopě je zástavba
z obou stran ulice tvořena objekty rodinných domů, situovaných v řadové, místy přerušované zástavbě o
výšce dvou, případně tří podlaží. Dominantním prvkem zástavby je na severu území na ulici Železniční
kancelářská budova společnosti AŽD Praha, podobně jako v severozápadním cípu území šestipodlažní
budova vysokoškolských kolejí UP Olomouc, stojící na nároží ulic Železniční a Na Zákopě.
Hlavní plocha řešeného území se rozkládá na parcele č. 395/1 o výměře 28 132 m2, která je v katastru
nemovitostí vedena druhem pozemku jako „Ostatní plocha“. Ostatní dotčené parcely jsou blíže specifikovány
a popsány dále v textu a v části grafického řešení územní studie.
Dopravní napojení
Hlavní dopravní napojení automobilovou dopravou je z ulice
Železniční, která přes křižovatku s ulicí Na Zákopě, ústí na
místní dopravní tepnu – ulici Chválkovickou. Příjezd k území
je také možný z ulice Na Zákopě, s částečně omezenou
plynulostí provozu, danou železničním přejezdem, který
komunikaci křižuje. Pro pěší a cyklisty neplatí v území žádná
omezení, avšak vyhrazená komunikace pro pohyb těchto
rezidentů zde není prozatím vymezena.
Dnešní využití řešeného území
Zpracovávaná lokalita zahrnuje tyto hlavní plochy a části:
:

Parcela č. 395/1 – nezastavěná plocha, která je využívána
převážně pro zemědělskou činnost; na více jak polovině
plochy parcely leží obdělávaná orná půda.
Severní plocha parcely je nevyužívána. Není kultivována.
Je porostlá nízkou až středně vysokou zelení náletových
dřevin. Část plochy je také zpevněná živičným povrchem, řešené území na satelitním snímku (©2012 Google)
který přechází v dílčí krátkou komunikaci, ústící ke sjezdu na parcelu z ulice Železniční. Zpevněná plocha
je zřejmě pozůstatkem z doby minulé, kdy severní část parcely sloužila jako odstavná plocha pro těžká
vozidla.
Ve zbytku parcely, na jihozápadní hranici, hospodaří drobní zahrádkáři na nevyhrazené ploše malých
zahrádek, přístupných z ulice Na Zákopě.
Parcela je v majetku Cukrovaru Vrbátky, a.s.
Plocha parcely je v územním plánu dělena na dvě plochy označené regulativy 674 KK a 675 W.1)
Plocha parcely má výměru 28 132 m2.

:

Parcela č. 373/25 – nezastavěný, průběžný liniový pozemek na severní hranici řešeného území.
Parcela je v majetku Cukrovaru Vrbátky, a.s.
Plocha parcely je v územním plánu dělena na dvě plochy označené regulativy 674 KK a 675 W.1)
Plocha parcely má výměru 192 m2.

:

Parcely č. 373/22, 373/23 – nezastavěné pozemky na severní hranici území, bezprostředně sousedící
s přístupovou komunikací na ul. Železniční.
Parcely jsou druhem pozemku vedeny jako ostatní plocha a jsou v majetku Statutárního města
Olomouce.
Plocha parcely č. 373/22 má výměru 164 m2, plocha parcely č. 373/23 má výměru 516 m2.

1) pozn.: jelikož návrh řešení území nepočítá s dělením plochy parcely na dvě takto definované plochy (viz stávající ÚPnSÚ),

nejsou v textu plochy již dále samostatně specifikovány.

Hodnoty v území
:

Bydlení – RD na ulici na Zákopě, jednoduchá a místu přiměřená forma bydlení v nízkopodlažních domech
a dvojdomech, oddělených od řešeného území zelenými plochami zahrádek za domy.

:

Jednoznačné vymezení hranice území tělesy náspů železniční dopravy – na jižní straně koridorem trati
směr Olomouc – Opava Východ, a na východě linií železniční vlečky. Obě trati zároveň odděluji území od
okolního odlišného druhu zástavby a ploch s jiným funkčním využitím.

:

Přímá dostupnost území městkou autobusovou dopravou ze zástavky Epava, ul. Chválkovická, linky
č. 11, 13 (111) v docházkové vzdálenosti cca 400 m od vjezdu do areálu.

Negativa v území
:

Blízkost průmyslových areálů a malovýroby.

:

Zvýšená zátěž hlukem od železniční a automobilové dopravy, na jižním a severním kraji území.

Zatížení hlukem
Zdrojem hluku je silniční a železniční doprava na komunikacích vedených podél severní, západní a jižní
strany parcely.
Místní komunikace III. třídy v ul. Železniční je slepá obslužná komunikace pro průmyslové areály,
vybudované podél její severní i jižní strany. Místní komunikace je dvouproudová komunikace s asfaltovým
povrchem v havarijním stavu. Komunikace je západně od zájmové plochy zaústěna do silnice I/46 v úseku
Olomouc-Šternberk.
Místní komunikace III. třídy v ul. Na Zákopě, je v úseku mezi železničním přejezdem s tratí č. 310
a křižovatkou s komunikací v ulici Železniční, především obslužná komunikace pro rezidenty. Stupeň jejího
využití pro nerezidenty roste s hustotou dopravy na souběžné komunikaci I/46 v ul. Chválkovická. Místní
komunikace je dvouproudová komunikace s asfaltovým povrchem, v zachovalém stavu.
Železniční trať č. 310 je v daném místě jednokolejná a je vedena na náspu ve výšce cca 1,5 m nad úrovní
okolního terénu; není elektrifikována. Po roce 2000 neprošla rekonstrukcí. Po železniční trati projede
pravidelně denně 38 osobních vlaků, z toho 7 v noční době, a dále 12 rychlíků, z toho žádný v noční době.
Dále až 6 nákladních vlaků, z toho 1 v noční době. Všechny vlaky daným úsekem projíždějí bez zastavení.
Podél východní strany zájmové plochy je v oblouku vedena vlečková kolej pro obsluhu areálu zásobovacího
a odbytového závodu společnosti AŽD Praha. Vzhledem k tomu, že v dnešní době je drtivá většina výrobků
přepravována po silnici, je železniční vlečka bez využití.
Na základě zpracované studie „Výpočet hladin akustického tlaku na parc.č. 395/1, k.ú. Chválkovice“ 2)
vyplývá že:
: v chráněném venkovním prostoru všech chráněných staveb v řešeném území, bude vypočtená
ekvivalentní hladina akustického tlaku menší, než hodnoty hygienického limitu ekvivalentní hladiny
akustického tlaku ve venkovním prostoru z dopravy, na silnicích III. třídy a místních komunikacích III.
Třídy, v denní i v noční době.
: v chráněném venkovním prostoru všech chráněných staveb v řešeném území, situovaných mimo
ochranné pásmo železniční tratě č. 310, bude vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku menší
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varianty: a] živý plot z ulice (v.=1.6 m), doplněný drátěným pletivem, b] pevné zděné,
jednotná výška 1,6 m, oplocení mezi sousedními pozemky provedené ploty z drátěného
pletiva.
plocha [B] :

Zahuštěná liniová zástavba jednotného typu, jednotné architektonické řešení objemů a
hmot, jednotná výška, a obdobné řešení fasád, možné pouze nepatrné odchylky v řešení
objektů, nenarušující jednotný ráz celé uliční fronty.
Preference typu zástavby: 1] řadové rodinné domy, atriové rodinné domy, obytné domy s
liniovým charakterem zástavby, 2] dvojdomy – s minimálními odstupy mezi sousedícími
objekty, 3] samostatně stojící rodinné domy, umisťované při severní hranici pozemků.
Regulace: objekty pro individuální bydlení se zastavěnou plochou do 150 m2, včetně
garážového stání pro 1 automobil, šířka parcel max. 18 m, stavební čára závazná - 5 m
pro rodinné domy.
Pro variantu zástavby bytovými domy – stavební čára nepřekročitelná - 5 m.
Střecha plochá nebo pultová se sklonem do 15°, u střech pultových bude hřeben
orientován kolmo k podélné hranici parcely. Podlažnost 2-3 nadzemní podlaží (3.NP
– ustupující podlaží), výška objektu 7-10 m, bez oplocení z uliční fronty, oplocení mezi
sousedními pozemky provedené ploty z drátěného pletiva, případně doplněné prvky pro
porost zeleně.

plocha [C] :

Objekt s ubytovací kapacitou - hotel*, VŠ koleje, internát (nebo využití jako kancelářský,
administrativní objekt s funkcí smíšenou), střechy ploché nebo pultové se sklonem do 15°,
podlažnost 3-4 nadzemní podlaží (4.NP – ustupující podlaží), navrhovaná výška objektu
10-14 m, stavební čára nepřekročitelná – návrh osazení viz výkresová část (výkres č. 08
– Hlavní výkres). Bez oplocení ze strany veřejného prostoru.

plocha [D] :

Objekty pro administrativu a obchod, střechy ploché nebo pultové se sklonem do 15°,
podlažnost 2-4 nadzemní podlaží (4.NP – ustupující podlaží), navrhovaná výška objektů
7,0-14,0 m, stavební čára nepřekročitelná, návrh osazení viz výkresová část (výkres č. 08
– Hlavní výkres). Bez oplocení ze strany veřejného prostoru.

plocha [E] :

Zatravněné plochy veřejné zeleně sloužící k rekreaci, osázené dřevinami a keřovými
podrosty dle návrhu koncepce zeleně (viz výkresová část výkres č. 10). V jižní části
území je navrhovaný charakter výsadby zeleně a úpravy terénu řešen v souvislosti se
zamýšleným odstíněním negativního vlivu hluku ze železniční dopravy.

plocha [F] :

Objekt s regulací dle volby funkčního využití plochy: pro plochu [F] je navrhována dvojí
možnost zástavby: buď objektem, na který se budou vztahovat regulativy předepisované
pro zástavbu na ploše [A] – objekty pro individuální bydlení, nebo objektem s regulativy
platnými pro zástavbu na ploše [C] – objekty pro administrativu, ubytovací služby nebo
rekreaci. Na základě vhodného investorského záměru je takto možné zvětšit plochu se
stejným charakterem zástavby.

2) pozn.: výše uvedená „Studie výpočtu hladin akustického tlaku“, je součástí Dokladové části dokumentace Územní studie.

II. POPIS URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ
Na základě platného Územního plánu sídelního útvaru města
Olomouce (dále ÚPnSÚ) je pro danou lokalitu navržená
zástavba s regulací a funkcí smíšené zástavby. Plocha je
navržena k využití pro kombinaci ploch výrobních a účelové
komerčních celků a administrativy; např.: areály výroby a
služeb, nákupní a maloobchodní provozy, administrativně
obchodní a víceúčelové komplexy, výrobní plochy, sklady a
výrobní služby, průmyslová a zemědělská výroba, apod.
V souladu se schvalovaným návrhem nového ÚPnSÚ, řeší
urbanistický návrh území jako zónu s obytnou zástavbou,
doplněnou o plochy s funkcí služeb, maloobchodní činností
a administrativy. Návrh nového ÚPnSÚ přičleňuje danou
lokalitu k stávající části obytné zástavby v k.ú. Chválkovice,
Pavlovičky a Bělidla, a definuje řešené území k využití
jako plochy smíšené obytné, s předepsaným typem staveb
a zařízení.
Struktura a charakter navrhované zástavby, kapacity území

návrh funkčního řešení ploch v území

Návrh vyčleňuje v území plochy pro navrhovanou zástavbu takto:
1] Plocha pro izolovaně stojící rodinné domy, o celkové výměře 6300 m2 (plocha zn. [A]).
2] Plocha pro „typové“ rodinné domy, nebo liniové bytové domy, o celkové výměře plochy cca 7400 m2
(plocha zn. [B]).
3] Plochy pro izolovaně stojící polyfunkční objekty, administrativní a obchodní budovy a objekty s funkcí
služeb a maloobchodu, o celkové výměře plochy cca 3900 m2 (plochy zn. [C] a [D]).
4] Plochy pro zeleň a rekreaci, o celkové výměře plochy cca 7300 m2 (plochy zn. [E]).
5] Plocha vyčleněná jako plocha tzv. „přechodová“, o celkové výměře plochy cca 1500 m2, navržená k
využití dle konkrétního investorského záměru v území - plochu je možné využít k zástavbě s funkcí
definovanou na ploše A, i s funkcí navrhovanou pro plochu C (plocha zn. [F]).3)
6] Plochy pro dopravu, komunikaci a zpevněné plochy, o celkové výměře plochy cca 2600 m2.
3) pozn.: v navrhovaném urbanistickém řešení je uvažováno s možným rozšířením funkční plochy [C], na přilehlou funkční

plochu [F] – viz grafické znázornění navrhovaných funkčních ploch na situačním výkrese.

Regulativy zástavby
Regulace stanovené z hlediska tvaru střech, zastavěné plochy, výšky zástavby a charakteru oplocení.
plocha [A]

: Samostaně stojící rodinné domy se šířkou parcel min. 20 m - objekty pro individuální
bydlení se zastavěnou plochou do 250 m2, včetně garážového stání pro max. 2 automobily,
stavební čára otevřená, závazná - 6 m. Střecha plochá nebo pultová se sklonem do 15°, u
střech pultových, hřeben orientován rovnoběžně s uliční čarou. Podlažnost 2-3 nadzemní
podlaží (3.NP – ustupující podlaží), výška objektu 7-10 m, oplocení z uliční fronty jednotné,

Etapizace výstavby
Z důvodu vyloučení zátěže budoucích rezidentů z důsledků probíhající stavební činnosti, a na základě
souladu navrhované výstavby s platnou územně plánovací dokumentací, je doporučeno zahájit přednostně
výstavbu na obou průčelních plochách na severní hranici území, plochách [C], [D], vyčleněných v území
pro zástavbu polyfunkčními objekty administrativního nebo obchodního charakteru:
1] Příprava území – výstavba páteřní komunikační sítě, včetně položení hlavních vedení a přípojek
inženýrských sítí
2] Výstavba na plochách [C] a [D] ([F])
3] Developerská výstavba na ploše [B]
4] Úpravy veřejných ploch zelení a výsadbou, provedení zpevněných ploch, komunikace pro pěší apod.
5] Individuální výstavba na ploše [A] ([F])

TEXTOVÁ ČÁST I URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ I

:

než hodnoty hygienického limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve venkovním prostoru z dopravy,
na dráhách mimo ochranné pásmo železniční tratě, v denní i v noční době.
v chráněném venkovním prostoru trojice chráněných staveb v řešeném území, situovaných v ochranném
pásmu železniční tratě č. 310, bude vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku menší, než hodnoty
hygienického limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve venkovním prostoru z dopravy, na dráhách
v ochranném pásmu železniční tratě, v denní i v noční době.
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Části návrhu jsou v souladu nebo v částečném souladu s platnou ÚPD a mohou být realizovány již nyní:
plocha C + plocha F (bude-li využita jako C) – dle ÚPnSÚ leží na funkční ploše v území značené KK
– účelové komerční plochy, celky a areály. Navrhovaná plocha D – v souladu podmíněně; omezená část
využití – dle ÚPnSÚ leží na funkční ploše v území značené VV – výrobní plochy (výjimečně přípustné:
administrativa nebo služby se skladem, maloobchodní zařízení v kat. I)
V rozporu s platnou ÚPD jsou plochy A, B a F (bude-li využita jako A) – mohou být realizovány v pozdější
etapě, po změně regulativů, dané novou územně plánovací dokumentací.
III. KONCEPCE DOPRAVY
Koncepce řešení dopravy v území zahrnuje návrh komunikací a zpevněných ploch, t.zn. zřízení veškerých
zpevněných ploch sloužících dopravě; automobilové, pěší a dopravě v klidu (plochy pro parkování a odstavení
vozidel). V rámci zpracovaného návrhu to znamená zřízení jedné nové místní obslužné komunikace,
vybudování chodníků pro pěší podél této komunikace a podél některých nově navržených objektů, a návrh
na zřízení šesti nových samostatných parkovišť a dalších parkovacích ploch v zálivech podél komunikace.
Komunikace
Navržená místní obslužná komunikace je napojena v jednom
místě na stávající komunikační systém v ulici Železniční.
Tato komunikace o celkové délce 317 m, je navržena jako
obousměrná, dvoupruhová místní obslužná komunikace,
s šířkou mezi silničními obrubníky 6,50 m (staničení km 0,000
– 0,045). Ve staničení km 0,045 je navržen široký přejezdový
zpomalovací práh. Dále je komunikace navržena typem jako
„obytná zóna“ (od km 0,050). Tyto návrhové parametry, dané
dvěma pruhy a šířkou komunikace, se do km 0,102 nemění.
Ve staničení km 0,102 je navržena křižovatka, od které je
navržená komunikace již dále jednosměrná, jednopruhová,
s šířkou mezi silničními obrubníky 4,00 m. V této části tvoří
komunikace trojúhelníkový objezd relaxační zóny, s parkovou
úpravou, navrhovanou uvnitř budoucí zástavby.
návrh dopravního napojení území a statická doprava

Zpevněné plochy

V rámci navrhovaného řešení dopravy v cílovém území je
možné zřídit dvě oddělené parkovací plochy navázané na budoucí výstavbu pozemních objektů. Parkovací
plochy budou mít samostatné vjezdy z ulice Železniční. Na těchto plochách je uvažováno s odhadovaným
celkovým počtem 46 míst (14 + 32) parkovacích stání pro osobní automobily .
(Parkování řešené v souvislosti s výstavbou těchto objektů je však možné řešit také pod terénem, v
podzemních parkovištích)
Podél ulice Železniční, mezi jednotlivými vjezdy a sjezdy z ulice, budou zřízeny dvě parkovací plochy
s kolmým stáním s celkem 16 místy (8 + 8) parkovacích stání pro osobní automobily.
Podél navržené místní obslužné komunikace, v prostoru mezi napojením na ulici Železniční a přejezdovým
zpomalovacím prahem, budou zřízeny dvě parkovací plochy s kolmým stáním s celkem 28 místy (14 + 14)
parkovacích stání pro osobní automobily.
Za přejezdovým zpomalovacím prahem, v „obytné zóně“, bude na pravé straně zřízeno celkem 5
parkovacích zálivů s odstavnými místy vždy pro dvě osobní vozidla (do staničení km 0,181). Další možné
plochy pro parkování osobních vozidel v „obytné zóně“, budou v místech sjezdů na jednotlivé parcely
rodinných domů.
Parkovaní osobních vozidel rezidentů bude situováno v garážových stáních, nebo na vyčleněných plochách
na pozemcích navrhovaných rodinných domů, dle ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., §5 odst.2.
Ve variantě zástavby plochy [B] – obytnými činžovními domy – bude z uvažovaného počtu 34 míst, 22 míst

situovaných pod objektem (objekty), zbývajících 12 míst bude umístěno na terénu v parkovacím zálivu na
jižní straně území, po straně komunikace.
V parkovacím zálivu budou vyčleněna 4 (var.1) respektive 5 (var.2) parkovacích stání pro veřejnost,
plánovaná k využití v rámci celého obytného okresku; z toho bude 1 místo vyhrazeno pro imobilní občany.
Bilance statické dopravy: varianta 1 (určení počtu odstavných a parkovacích ploch dle ČSN 736110) 4)
druh objektu

účelová jednotka

počet úč. jednotek

počet odst. stání

počet park. stání

Obytný dům rodinný
Obytný dům rodinný
Ubytování - hotel*
Administrativa

byt nad 100 m2
byt nad 100 m2
lůžko
kancel. plocha m2

12
05
120
1200
Celkem

24
10
24
0
58 stání

02
02
30
35
69 stání

Bilance statické dopravy: varianta 2
druh objektu

účelová jednotka

počet úč. jednotek

počet odst. stání

počet park. stání

Obytný dům rodinný
Obytný dům činžovní
Ubytování - hotel*
Administrativa

byt nad 100 m2
byt do 100 m2
lůžko
kancel. plocha m2

05
30
120
1200
Celkem

10
30
24
0
64 stání

01
04
30
35
70 stání

4) pozn.: ostatní informace viz příloha „Bilance statické dopravy“ v dokladové části dokumentace Územní studie.

IV. KONCEPCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Na severní hranici řešeného území, do ulice Železniční, jsou přivedeny všechny základní veřejné sítě
technické infrastruktury.
Hlavní trasa vedení nových sítí TI pro obě funkční plochy ([A], [B]) určené k zástavbě rodinnými domy, je
vedena pod tělesem navrhované přístupové komunikace v území. Plochy ([C], [D]), určené pro zástavbu
objekty s funkcí služeb, maloobchodu a administrativy, budou připojeny na sítě TI z hlavních tras
inženýrských sítí vedených v ulici Železniční.
KANALIZACE
V místní části Olomouci – Chválkovicích je vybudována
kanalizační sít; v ulici Železniční leží dvě stoky: DN 400 mm
a DN 1200 mm.
Odkanalizování lokality je navrženo do stávající stoky
kanalizace jednotnou kanalizací.
Omezené množství srážkových vod, a to z části obslužné
komunikace, bude napojeno do jednotné kanalizační sítě.
Ostatní srážkové vody ze střech navržených objektů
a zpevněných ploch budou vsakovány na parcelách
jednotlivých staveb.
Způsob řešení hospodaření se srážkovými vodami 5)
Intenzita 15 minutového deště
Periodicita
Odtokové koeficienty:
Střechy
Komunikace a zpevněné plochy (dlažby)

206,00 l/sec
0,20
1
0,60

navrhované trasy vedení inženýrských sítí v území
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Z jednotlivých ploch definovaných v území je navrženo odvádění srážkových vod takto:

Výpočet množství odpadních vod

1] Do kanalizace

RD izolované
RD řadové
Polyfunkční objekt
Polyfunkční objekt

Plocha [G] : část plochy obslužné komunikace včetně odstavných stání
Výpočet množství srážkových vod:
a) komunikace + stání (dlažba)
0,142 ha x 0,6 x 206,00 l/sec/ha

17,55 l/sec

2] Do retence se vsakováním a bezpečnostním přepadem do kanalizace

Plocha [D] : střecha a parkovací stání, včetně příjezdové komunikace k objektu
Výměra ploch celkem:
750,00 m2
a) Střecha objektu
390,00 m2
b) Zpevněné plochy (dlažba)
360,00 m2
3] Do plošného vsaku

varianta 1
1560,00 m2
130,00 m2

VODOVOD
V místní části Olomouci – Chválkovicích je vybudována vodovodní síť; v ulici Železniční vedou dva řady:
DN 150 a 300 mm.
Pro zásobení navržených objektů a RD pitnou vodou je nutno vybudovat vodovodní řad z PVC 110 a 90 mm.
Vodovodní řad bude napojen na vodovod DN 300 v ulici Železniční, který je uložen na druhé straně
komunikace. Trasa vodovodního řadu je navržena v zeleném pásu podél navržené obslužné komunikace.
Obě větve vodovodu budou ukončeny hydranty.
110 PVC
090 PVC
Celkem

Výpočet potřeby vody
Qd (průměrná denní potřeba vody)

2

varianta 1
168,00 m2

varianta 2 (bytové domy)
1560,00 m2
312,00 m2
varianta 2 (jako plocha [C])

RD izolované
RD řadové
Bytové domy
Polyfunkční objekt
Polyfunkční objekt
RD izolovaný
RD izolovaný

plocha [A]
plocha [B]
plocha [B]
plocha [C]
plocha [D]
plocha [F]
plocha [F]

340,00 m2

Odpadní vody
Je navržena kanalizace z trub kameninových DN 300 a 250 mm, která bude napojena do stoky v ulici
Železniční DN 1200.
Trasa stok je vedena v navržených obslužných komunikacích pro řešenou lokalitu.
Odpadní vody z objektů budou napojeny samostatnými přípojkami do navržené kanalizace. Před hranicemi
parcel budou osazeny domovní revizní šachty.
Délky navrhovaných tras
KT 300
KT 250
Celkem

195,00 m
030,00 m
225,00 m

varianta 1
varianta 2

varianta 1
varianta 2
varianta 1
varianta 2

5) pozn.: ostatní informace viz příloha „Odkanalizování a zásobování vodou“ v dokladové části dokumentace Územní studie.

[S]
[S-1]

205,00 m
030,00 m
235,50 m

Qm (maximální denní potřeba vody) varianta 1
varianta 2

4,0 os. x 150 l/den x 4
3,5 os. x 150 l/den x 12
2,5 os. x 150 l/den x 30
120,0 os. x 060 l/den
60,0 os. x 060 l/den
4,0 os. x 150 l/den x 1
30,0 os. x 060 l/den

2400 l/den
6300 l/den
11250 l/den
7200 l/den
3600 l/den
0600 l/den
1800 l/den

Celkem
Celkem

20100 l/den
26250 l/den

0,23 l/sec
0,30 l/sec

Qp x kd 20100 x 1,4
Qp x kd 26250 x 1,4

28140 l/den
36750 l/den

0,33 l/sec
0,42 l/sec

Qr (roční potřeba vody)
RD
RD
Bytové domy
Polyfunkční objekt
Polyfunkční objekt
RD
Polyfunkční objekt

plocha [A]
plocha [B]
plocha [B]
plocha [C]
plocha [D]
plocha [F]
plocha [F]

varianta 2

varianta 1
varianta 2
varianta 1
varianta 2

2400 l/den x 365
6300 l/den x 365
11250 l/den x 365
7200 l/den x 245
3600 l/den x 252
0600 l/den x 365
1800 l/den x 250
Celkem
Celkem

0876,00 m3
2300,00 m3
4106,00 m3
1764,00 m3
0908,00 m3
0219,00 m3
0450,00 m3
6067,00 m3/rok
8104,00 m3/rok
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Plocha [F] : střecha RD jako plocha [A]
Výměra plochy:
a) Střecha objektu

Navržené objekty budou napojeny na kanalizaci samostatnými přípojkami a na hranici každé parcely bude
osazena domovní revizní šachta.

[V1]
[V1-1]

4] Do vsaku s retenční nádrží a bezpečnostním přepadem do kanalizace

Plocha [B] : střechy RD
Výměra ploch celkem:
a) Střecha 1 objektu

03000 l/den
06300 l/den
07200 l/den
03600 l/den
20100 l/den

Délky navrhovaných tras

Plocha [H] : obslužná komunikace včetně odstavných stání
Výpočet ploch pro výpočet množství srážkových vod:
a) komunikace + stání (dlažba)
1113,40 m2

649,00 m
182,00 m2

004,0 os. x 150 l/den x 05
003,5 os. x 150 l/den x 12
120,0 os. x 060 l/den
060,0 os. x 060 l/den
Celkem

Přípojky

Plocha [C] : střecha a parkovací stání, včetně příjezdové komunikace k objektu
Výměra ploch celkem:
1325,00 m2
a) Střecha objektu
636,00 m2
b) Zpevněné plochy (dlažba)
760,00 m2

Plocha [A] : střechy RD
Výměra ploch celkem:
a) Střecha 1 objektu

plocha [A]
plocha [B]
plocha [C]
plocha [D]
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Přípojky
Navržené objekty budou napojeny na projektovaný vodovod samostatnými přípojkami. Měření odběru vody
bude umístěno v objektech.
Zásobení požární vodou
Pro zásobení požární vodou jsou navrženy venkovní hydranty – podzemní DN 80, na konci řadů, a jeden
DN 100 venkovní – nadzemní hydrant u ulice Železniční.
PLYNOVOD
V místní části Olomouci – Chválkovicích je vybudována středotlaká plynovodní síť; v ul. Železniční je veden
řad PE 90.
Pro zásobení navržených objektů a RD plynem je navrženo vybudovat STL plynovod, větvemi potrubím
z PE 63 a 50. Trasa plynového řadu je navržena v zeleném pásu podél komunikace a obě větve budou
ukončeny odvzdušněním.
Délky navrhovaných tras
PE 63
PE 50
Celkem

220,00 m
028,00 m
248,00 m

RD
Polyfunkční objekt
Polyfunkční objekt

plochy [A, B]
plocha [C]
plocha [D]
Celkem

Qh (hodinová potřeba)

Qr (roční potřeba)

37,00 m3/hod.
15,00 m3/hod.
12,00 m3/hod.
64,00 m3/hod.

37400 m3/rok
22324 m3/rok
17859 m3/rok
77583 m3/rok

Přípojky
Navržené RD a objekty budou napojeny na STL plynovod samostatnými přípojkami a na hranici každé
parcely bude osazen HUP, RTP a plynoměr.
ROZVODY NN
Napájení elektrickou energií pro navrhovanou výstavbu v řešené lokalitě bude provedeno nově vybudovaným
kabelovým rozvodem NN s přípojkovými skříněmi SS200, který bude napojen z rozvodny NN stávající
trafostanice 22/0,4kV OC9414, pokud to bude její kapacita umožňovat. Tyto rozvody NN dodá a projektově
zpracuje ČEZ Distribuce, a.s.
Bude nutné provedení přeložky kabelu VN 22kV, z důvodu možné kolize s plánovanou výstavbou v severní
části lokality, při ul.Železniční.
Kabelový rozvod bude dimenzován na předpokládanou zástavbu 17 rodinných domů a 2 komerčních
budov.
Předpokládaná energetická bilance NN
Bydlení : plochy [A, B]
Instalovaný příkon jednoho RD
Soudobost jednoho RD
Soudobý příkon jednoho RD
Roční spotřeba el. energie jednoho RD
Požadovaný hl. jistič před elektroměrem

18 kW
0,5
9 kW
4800 kWh
3x25 A x 17

Polyfunkční objekt : plocha [C]
instalovaný příkon
soudobost
soudobý příkon
roční spotřeba el. energie kom. Objektů
požadovaný hl. jistič před elektroměrem

72 kW
0,5
36 kW
105120 kWh
3x80 A

Polyfunkční objekt : plocha [D]
instalovaný příkon
soudobost
soudobý příkon
roční spotřeba el. energie kom. Objektů
požadovaný hl. jistič před elektroměrem
soudobý příkon celé lokality

43 kW
0,5
21,5 kW
62780 kWh
3x50 A
117,2 kW

ROZVODY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Výpočet potřeby plynu
Qh, Qr

0,39
59,7 kW

Obslužné a přístupové komunikace v řešeném území budou osvětleny nově vybudovaným rozvodem
veřejného osvětlení. Bude rozvrženo 12 osvětlovacích bodů, které budou osazeny bezpaticovými ocelovými
sadovými stožáry o výšce 5 m, na nichž budou umístěna výbojková svítidla se sodíkovými zdroji NAV
70W. Rozvod VO bude proveden kabely 4Bx16 uloženými v zemi. Rozvod VO bude napojen ze stávajícího
rozvodu VO v ul. Železniční.
Předpokládaná energetická bilance VO
instalovaný příkon VO
soudobost
soudobý příkon VO
roční spotřeba el. energie VO

8,4 kW
1,0
8,4 kW
12 300 kWh

V. KONCEPCE ZELENĚ
V navrhovaném funkčním využití území jsou vyhrazeny
plochy veřejné a relaxační zeleně, zn. obecně jako plochy
[E].
Koncepce zeleně spočívá především v „zeleném opláštění“
nového obytného souboru. Vegetační prvky na okrajích
území, společně s protihlukovým valem, budou přirozenou
pohledovou, estetickou a zvukovou bariérou oddělující
obytnou zástavbu od okolní průmyslové zástavby a dopravy.
Navrhované vegetační prvky zachycují a snižují prašnost a
zmírňují poryvy větrů.
Na okrajích řešeného území jsou navrženy stále zelené
jehličnaté dřeviny a také opadavé listnáče.
V případě navrhovaného umělého novotvaru zeleného valu,
je ponechána část svahu neosázená, jako pobytová plocha
zeleně, sloužící k odpočinkovým aktivitám rezidentů.

plochy veřejné zeleně a relaxační plochy v území
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[P1]
[P1-1]

Soudobost 17 RD
Soudobý příkon lokality 17 RD
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Centrální část řešené lokality je navrhovaná jako hlavní relaxační plocha zeleně v parkové úpravě. Návrh
zeleně
vychází z umístění relaxační pobytové plochy. Okolo ní jsou navrženy stromy s rozdílnou výškou vzrůstu
a charakteru, avšak převážně kvetoucí stromy s barevnými květy a listy.
Do prostorů mezi jednotlivými parkovacími stáními jsou navrženy dřeviny s menšími objemy korun, které
budou doplňovat linii průhledu v trase navrhované komunikace.
VI. KAPACITNÍ A POMĚROVÉ ÚDAJE V ÚZEMÍ
Plocha řešeného území na parcelách č. 395/1, 373/25, 373/22, 373/23 a 373/24, je o celkové výměře cca
29 000 m2.
Výpočet množství a poměry navrhovaných a stávajících zpevněných ploch
1] Stávající zpevněné plochy (zbytky živičných povrchů v jižní části lokality): cca do 3% z celkové plochy.
2] Navrhované zpevněné plochy (doprava, komunikace a ostatní zpevněné plochy): cca 2 600 m2, 9%
z řešené plochy území.
4] Navrhovaná plocha relaxační a veřejné zeleně: cca 7 300 m2, cca 25% z celkové řešené plochy území.
Limit intenzity stavebního využití pozemků
Plocha [A], [F]
Plocha [B]
Plochy [C], [D]

: Index podlažních ploch (IPP) = max. 0,4
: Index podlažních ploch (IPP) = max. 0,6
: Index podlažních ploch (IPP) = max. 0,6

I Olomouc, 10-2012 : Petr Nosál & Marek Novák I
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3] Navrhovaná celková max. zastavěná plocha: cca 4 000 m2, cca 14% z celkové řešené plochy území.
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ul.Železniční
6,5

6,5

58,0

rozsah řešeného území

4,0

plocha D

1 600 m 2

nová účelová komunikace a parkovací stání
š.6,5m, resp.4,5m
komunikace pro pěší
(cyklo)

4,0

plocha C

2,0

4,0

ul.Na zákopě

min.46m

18,0

32-37m

stávající zástavba

2 400 m 2

plocha A - individuální, samostatně stojícící RD, 1-2NP
š.parcely min 20m, celkem cca 6300m2
plocha B - jednotná liniová zástavba - RD řadové, dvojdomy,
samostatně stojící, event.bytový liniový dům, 2-3NP,
celkem cca 7400m2

plocha F
6,0

54m

11,5

3,5

6,5

5,0
1,5

plocha C - administrativa, ubytování, sport, komerce, 3-4NP
cca 2300m2

plocha D - administrativa, sport, komerce, 2-4NP
cca 1600m2

B
plochy E - veřejná zeleň, vyšší dřeviny
celkem cca 7300m2
4,0

max 1

plocha A

plochy E - zpevněné plochy veřejné
mlat, štěrk

8,0

plocha F - přechodová plocha, 1500m2
přípustné obě možnosti využití (jako A nebo C)

oplocení mezi parcelami RD drátěné

A
min 20,0

stavební čára
plocha A, F - s.č.otevřená, závazná, 6m
plocha B - var.RD - s.č.otevřená, závazná, 5m,
var.bytový dům - s.č.jednotná v rozmezí 5-8m
plocha C, D - s.č.nepřekročitelná, 3 resp.4m

OP 60m
P
O

5,0

m
30

6,0

uliční čára

VL
EČ
KA

1

protihlukový prvek - stromořadí

2

protihlukový prvek
-stěna jako "parkový" objekt, v.3-4m

3

protihlukový prvek
- terénní val (+zeleň), v.3-5m

OP 30m

plochy E
48,4

3

2
1
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hranice parcely 395/1 v řešeném území

veřejné komunikace

vedení podzemních inženýrských sítí

plocha C

plocha D
uliční čára

plochy A, C, D - stavební pozemky - zeleň soukromá

plocha B varianta individuální RD - zeleň soukromá
varianta bytové domy - zeleň polosoukromá

zeleň veřejná - travnaté plochy

zpevněné plochy veřejné

B

komunikace pro pěší (cyklo)

plocha A

malé až střední listnaté dřeviny, hustá koruna
(Acer platanoides)

plocha B

malé listnaté okrasné dřeviny,
(Prunus serrulata, Pyrus calleriana)
ovocné dřeviny,
(ovocná třešeň - Prunus)

A

velké listnanté dřeviny, směs různých druhů
(Quercus robur, Castanea sativa, Tilia Cordata)
keřové podrosty, nižší až střední keře, 3-4 ks/m2
(Spirea, Taxus, Ligustrum)

živý stříhaný plot, plocha A - v.1,6 m, š.1m
plocha B - v.1,0m, š.1m, (Ligustrum, Taxus)

plochy E

1
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zelená protihluková bariéra, hustá výsadba
směs jehličnanů (Pinus) + keřový podrost (Cornus)

2

protihlukový prvek-stěna jako "parkový"
objekt (sport, relax)
palisáda, barvený beton, v.3-4m

3

protihlukový prvek- terénní val
násyp, pahorek (v.3-5m) + zeleň (trávník, keře)

3

2

akce

1
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malé listnaté okrasné dřeviny, v.5-6m, kulovitá koruna 3-4m
(Prunus gondouinii, P.fruticosa globosa)
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