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DŮVOD A CÍL ÚZEMNÍ STUDIE
Cílem územní studie je prověřit a konkretizovat podmínky využití plochy řešeného území v souladu s cíli a úkoly

územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických
hodnot v území, a zajistit soulad s obecnými požadavky na využívání území. Studie bude následně sloužit jako
podklad pro rozhodování v území.

PODKLADY
Územní studie je zpracována na následujících podkladech, předaných architektovi pořizovatelem, zastoupeným

Odborem koncepce a rozvoje MmO.

- územní plán města Olomouce v platném znění
- územně analytické podklady 
- katastrální mapa v digitální podobě
- vymezení řešeného území
- koncepce vodního hospodářství města Olomouce, zpracovatel DHI a.s., 2012-2014, textová část

Další podklady:
- hlavní trasy stávajících inženýrských sítí v řešeném území 
- výpočet limitní hladiny akustického tlaku  dle podkladů předaných OKR MmO
- hydrogeologický posudek pro vsakování dešťových vod pro danou lokalitu zpracovaný Ing.Tylichem 10/2014 
- dříve zpracované studie, které se lokalitou zabývaly 
- fotodokumentace současného stavu území, historická fotodokumentace 

1.1 STÁVAJÍCÍ STAV

1.1.1 OBECNÉ INFORMACE LOKALITĚ
Řešené území spadá do katastrálního území Olomouc, Bělidla. Jedná se o areál bývalých sladoven a jejich

nejbližšího okolí o velikosti 3,9 ha severovýchodně od vlakového nádraží a těsně při řece Bystřici.   

1.1.2 VYMEZENÍ ÚZEMÍ
Území je z jihozápadní stravy vymezeno ulicí Divišova, jižní hranici kopíruje ulice Bystrovanská na níž navazuje

ulice Libušina. Severozápadní hranici lemuje ulice Matěje z Janova, která dále přecházející do ulice Táboritů.
Východní a část severní strany lemují zadní strany zahrad drobných řadových domů v ulicích Třebízského a Táboritů.
Plocha řešeného území zaujímá rozlohu 3,9 ha.  

Při západní straně řešeného území se nachází zastávka „Bělidla“ tramvajové linky č.4. Ulice Divišova, navazuje
jižně na frekventovanou ulici Hodolanskou, na které bylo v minulosti provedeno měření intenzity dopravy (protokol
o měření předán OKR Olomouc) a s tím související hladinou akustického tlaku z dopravy. 

V současné době probíhá severně od řešeného území na ulici Pavlovická výstavba nového obchodního centra
Bělidla.

1.1.3 POPIS VYMEZENÉHO ÚZEMÍ 
Návrhu předcházela podrobná analýza místa včetně přezkoumání dříve zpracovaných studií, které se lokalitou

zabývaly. 
Území je rovinaté s drobnou sníženinou ve východní části území v sousedství se zahradami rodinných domů v

ulici Třebízského. Řešené území je v současné době oploceno zčásti pletivovým plotem, zčásti stěnou. Střed území v
je v jižní části zastavěn architektonicky hodnotnými objekty bývalé Sladovny H.H. Bracha z roku 1872. Jedná se o
cihlové, dvou až třípodlažní objekty se sedlovou a velbovoustřechou, seskupené do specifického urbanistického
celku vytvářejícího z jihu přístupné „nádvoří“. Mezi objekty dominuje budova bývalých hvozdů, jejichž komíny byly v
minulých letech sneseny. K původním budovám sladoven bylo v minulosti přistavěno několik dalších objektů, které
svým charakterem a objemem narušují původní kompaktní celek. Několik z nich bylo již odstraněno, některé jsou v
rámci studie navrženy k demolici. Severozápadní část území je obsazena halami drobné výroby. Studie taktéž počítá

s jejich odstraněním. Na severu se nachází samostatně stojící objekt, architekturou viditelně odpovídající objektu
původních sladoven, ve kterém se nachází cca 4 bytové jednotky.  

Vymezené území spadá do katastrálního území Bělidla [710881] a je vymezeno parcelami st. 84, st. 85, st. 86,
st. 92, st. 245, st. 300, 103/2, 103/4, 103/9, 103/11, 130/1, 130/2, 259 všechny ve vlastnictví firmy Trimex Olomouc
spol. s r.o., Chladírenská 909/5, Libuš, 14200 Praha 4.  

1.1.4 LIMITY ÚZEMÍ A OCHRANNÁ PÁSMA
       

Hlavním limitním prvkem je komplex budov bývalých sladoven, které zaujímá centrální pozici v místě. Velkou
část řešeného území zaujímají nevyužívané zpevněné plochy. 

Z hlediska technické infrastruktury je území limitováno zejména podzemním vedením teplovodu (2 x DN 500).
Ochranné pásmo činí 2,5 m na každou stranu, přitom lze připustit výjimku v případě komunikace. Podélné trasování
komunikace nad teplovodem není možné, příčně bez omezení. 

Dalším omezením je podzemní vedení kabelu vysokého napětí ČEZ distribuce v severojižním směru napříč
řešeným územím a umístění distribuční trafostanice v centrální části území. Řešeným územím nevede, dle vyjádření
správců jednotlivých sítí, jiné vedení technické infrastruktury v jejich správě. V území se může vyskytovat vedení
vnitroareálové, jehož průběh se z dostupných podkladů nepodařilo zjistit. 
 Důležitým limitním faktorem je hlukové pásmo komunikace Divišova, jehož limitní izofona zasahuje hluboko
do řešeného území viz. grafická část č. 7 Problémový výkres, Limity území. 

Nelze-li v území vyloučit staré zátěže, je zapotřebí přednostně vyhotovit ekologický audit. 

1.2. NÁVRH 

1.2.1 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Celkové urbanistické řešení je determinováno v první řadě požadavky vyplývající z platného územního plánu
města Olomouce (dále jen ÚP), který předepisuje pro řešené území blokový typ zástavby zahrnující plochy smíšené
obytné při výškovém limitu 10/14 m. Ulice Divišova je dle ÚP charakterizována jako městská třída, kterou je třeba
rozvíjet. Jedná se o ulici značně zatíženou hlukem z vozidlové a tramvajové dopravy. Tento fakt ovlivňuje funkční a
prostorové uspořádání  objektů v jejím kontaktu. 

Základním vodítkem pro navržené urbanistické řešení jsou objekty bývalých sladoven, které zaujímají centrální
pozici v území. Jednotlivé architektonicky kvalitní budovy bývalé sladovny jsou seskupeny do specifického
urbanistického celku vytvářejícího z jihu přístupné „nádvoří“, které se v návrhu stalo těžištěm místa. Plochou a
charakterem odpovídá požadavku na veřejné prostranství o minimální velikosti 0,15 ha a poměru stran 1:1 až 1:4
(dle ÚP). Veřejné prostranství je navrženo formou parkové zeleně v podobě stromořadí v mlatovém povrchu
(případně jiném povrchu parkového charakteru) obklopeného zpevněnými plochami určenými pouze pro pěší.
Vozidlové komunikace nejsou do nádvoří nebo vnitrobloků primárně zatahovány. 

Druhým prvkem ovlivňující urbanistické řešení území je celkový charakter městské části Bělidla, pro která je
typická řadová zástavba objektů s výškou kolem jednoho až dvou nadzemních podlaží s převažující funkcí bydlení
seskupených do bloku. Právě tento typ urbanistické struktury kopíruje východní a část severní hranice místa. Blok je
však v tomto případě nedokončen. Územní studie pracuje s předpokladem doplnění bloku objekty obdobného
charakteru. 

Kostra liniových veřejných prostranství (místních komunikací lemovanými odstavnými a parkovacími stáními
pro vozidla IAD) obklopuje prvek bývalých sladoven, který funguje ve své hmotě, ale i funkčně jako dominantní
článek urbanistické kompozice řešeného území. Vjezdy do území jsou dány potřebou pro plynulou obsluhu všech
funkcí bez  závleků slepých ulic. 

Návrh byl zpracován v jedné základní variantě řešení kostry dopravní a technické infrastruktury a regulačních
prvků. Řešené území dříve charakterizované jedním blokem, zahrnujícím stávající objekty bývalých sladoven a
objekty RD,  bylo rozděleno na čtyři menší celky (vymezené bloky) vymezené trasami  místních komunikací. 

Způsob vnitřního uspořádání jednotlivých bloků je v rámci studie řešen ve třech ideových variantách.  
Každý z nově vymezených bloků odpovídá charakterem lokaci v území který zaujímá. 



STRUKTURA A CHARAKTER NAVRHOVANÉ ZÁSTAVBY, KAPACITY ÚZEMÍ:

[VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ] 
-  plocha trasy místních komunikací s přidruženým parkovacím stáním a zelení a plocha veřejného prostranství 

 -  plocha 12279 m2

 -  uliční profil viz. grafická příloha č. 10 ULIČNÍ PROFILY 

[I.] -  vymezený blok zahrnující stávající objekty bývalých sladoven a přístavby
 -  plocha vymezeného bloku 8266 m2

 -  využití dle ÚP 
 - objekty k rekonstrukci, částečně doporučená demolice objektů s nízkou architektonickou, urbanistickou a

historickou hodnotou
 - centrální část (nádvoří) = veřejné prostranství s převažující kulturně obchodní funkcí o minimální velikosti

0,15 ha a poměru stran 1:1 až 1:4 formou parkové zeleně, umělecká díla umístěná do veřejného prostranství
– umístění dle charakteru uměleckého předmětu

 - odstavné a parkovací plochy v rámci bloku na travních dlaždicích (případně jiném povrchu umožňující
pojíždění vozidel na rostlém terénu) – bilance statické dopravy dimenzována na maximální možné využití; v
případě, že nebude naplněna, bude plocha využita pro parkovou zeleň 

 - zásobování objektů z vnější strany vymezeného bloku
 
[II.] -  vymezený blok v kontaktu s ulicí Divišova – městské třída
 -  plocha vymezeného bloku 8800 m2

 -  odstavné a parkovací plochy řešeny dle požadavku ÚP

[III.] -  vymezený blok zahrnující stávající objekt bývalých sladoven, ekoton mezi blokem II. a IV.
 -  plocha vymezeného bloku 2905 m2

-  odstavné a parkovací plochy řešeny dle požadavku ÚP

[IV.] -  plocha v kontaktu se zahradami řadových RD v ulici Třebízského 
 -  plocha vymezeného bloku 7034 m2

 -  doplnění stávajícího nedokončeného bloku kopírující východní a část severní hranice řešeného území
 

Pro orientační výpočet kapacit bloků bylo nutné jim přidělit funkci. Byla zvolena funkce bydlení v kombinaci a
komerčním využitím a administrativními plochami, které jsou nejnáročnější z hlediska zásobování energiemi a
bilance statické dopravy. Výpočet kapacit dopravní a technické infrastruktury byl vztažen k prostorovému řešení dle
Varianty 1 viz. grafická část č. 11 Varianta 1 – ideové řešení Situace.  

CELKOVÁ PLOCHA BLOKU 39490

PLOCHA ZELENĚ 16100 m2 41,00%

ZASTAVĚNÁ PLOCHA 11500 m2 29,00%
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I. A 220 1 REKONSTRUKCE 440 0 1 0 176

B 870 1+P REKONSTRUKCE 3480 20 60 696 696

C 665 REKONSTRUKCE 2438 1064 532

D 360 1+P REKONSTRUKCE 1080 3 2 9 288

E 360 1+P REKONSTRUKCE 1080 3 2 9 288

F 360 1+P REKONSTRUKCE 1080 3 2 9 288

G 360 1+P REKONSTRUKCE 1080 3 2 9 288

H 360 1+P REKONSTRUKCE 1080 3 2 9 288

I 450 6+P REKONSTRUKCE 3150 21 63

CCA CELKEM 4005 8550 36 11 108 1240 1440 696

II. A 335 3+U ½ 1228 11 33

B 680 3+U ½ 2493 29 87

C 680 3+U ½ 2493 29 87

D 400 2+U ½ 1467 9 27 320

E 325 2+U ½ 1192 9 27 260

F 285 ½ 1045 760 86

G 280 2+U ½ 1027 9 27 224

H 280 2+U ½ 1027 9 27 224

I 450 2+U 1650 9 27 360

J 500 2+U 1833 10 30 400

CCA CELKEM 4215 924015455 55 165 760 1874

III. A 360 3+U ½ 1320 11 33

B 500 3+U ½ 1833 12 3 36

C 245 6 18

CCA CELKEM 1105 3153 29 3 87

BLOK OBJE ZP POČET HUP CCA POČET CCA POČET

IV. 145 15 290 4 60

CCA CELKEM 145 15 290 4 60



REGULATIVY ZÁSTAVBY:

[VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ] -  zastavěnost 0 %
 -  minimální podíl zeleně 28 % 

[I.]  -  využití dle ÚP 
 -  maximální zastavěnost 60 %
 -  minimální podíl zeleně 32 % 
 - maximální výška zástavby stávající, nástavby ve smyslu původních objemů industriálního objektu, nově

objekty dle ÚP = 10/14 
 
[II.] -  využití dle ÚP 
 -  maximální zastavěnost  52 % 
 -  minimální podíl zeleně  40 %
 - uliční čára definovaná fasádou objektu , stromořadím nebo hranicí poloveřejného prostoru (oplocením,

opěrnou stěnou, svahováním), piazzetou 
 -  stavební čára  
 -  přípustná výška zástavby dle ÚP
 -  optimálně dodržet maximální možnou výšku zástavby 10/14 kolem ulice Divišova (bariérový objekt) 
 - na nároží styku ulic Divišova – Bystrovanská lokace dominanty, optimální výška zástavby 17 

[III.] -  využití dle ÚP
-  maximální zastavěnost  39 %
-  minimální podíl zeleně  55 %
- uliční čára definovaná fasádou objektu , stromořadím nebo hranicí poloveřejného prostoru (oplocením,
opěrnou stěnou, svahováním)

[IV.] -  využití dle ÚP
 -  optimální využití - plocha určená pro řadové objekty, dvojdomy nebo izolované rodinné domy
 -  maximální zastavěnost 31 % 
 -  minimální podíl zeleně  63 % 
 -  stavební čára 
 -  uliční čára definovaná oplocením   
  -  přípustná výška zástavby dle ÚP
 -  optimální výška zástavby 4/8 

% / blok % / celek
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I. 8266 m2 4975 m2 2645 m2 646 m2

60,00% 32,00% 8,00% 13,00% 7,00% 2,00%

II. 8800 m2 4600 m2 3500 m2 700 m2

52,00% 40,00% 8,00% 12,00% 9,00% 2,00%

III. 3100 m2 1200 m2 1715 m2 185 m2

39,00% 55,00% 6,00% 3,00% 4,00% 0,00%

IV. 7045 m2 2200 m2 4470 m2 375 m2

31,00% 63,00% 5,00% 6,00% 11,00% 1,00%

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ 12279 m2 0 3409 m2 8870 m2

0,00% 28,00% 72,00% 0,00% 9,00% 22,00%

CELKEM 39490 m2 33,00% 40,00% 27,00%

Požadavek dle ÚP:

PLOCHA 9/102P

Význam : plochy přestavby
Využití : plochy smíšené obytné
Výměra : 3.90 ha
Max. výška zástavby : 10/14 m
Zastavěnost :10–35
Struktura zástavby : blokový typ
Min. podíl zeleně : 40 %
Poznámky : US-27

1.2.2 KONCEPCE DOPRAVY

    Dopravní infrastruktura bude sloužit výhradně navrhované zástavbě a jejím obyvatelům. Jedná se o síť
místních komunikací , jež navazují na stávající komunikační kostru města v řešeném území. 

Území řešené v územní studii je ohraničeno ulicemi Divišova, Bystrovanská, Matěje z Janova, Táboritů a
Libušina. Jedná se o komunikace obslužné v nízké zástavbě, některé jsou jednosměrné. Navrhovaná dopravní
infrastruktura bude sloužit výhradně navrhované zástavbě a jejím obyvatelům. Jedná se o síť místních komunikacích
obslužných funkční skupiny C, jež navazují na stávající komunikační kostru města v řešeném území připojením na
ul.Matěje z Janova, Táboritů a Bystrovanskou. Pěší komunikace jsou vedeny v souběhu s vozidlovými MK, případně
jsou vedeny v samostatných trasách. Samostatné cyklotrasy se neuvažují, cyklistická doprava je vedena v HDP
místních komunikací.

KOMUNIKACE VOZIDLOVÉ

Síť obslužných MK je řešená pomocí obousměrných dvoupruhových komunikací, k nimž jsou přičleněna
odstavná a parkovací stání pro vozidla IAD. Jedná se o f.s. C návrhová kategorie MO2/10/6,5/30. Přesto, že je
navrhován oddělený provoz dopravy pěší a motorové, doporučujeme využít všech možností pro zklidnění dopravy a
zvýšení bezpečnosti ( rychlostní prahy, šikany a retardéry) v kombinaci s návrhem zeleně.

U hlavních křižovatek MK jsou v situaci dopravní a technické infrastruktury zakreslena rozhledová pole
v souladu s ČSN 73 6102 dle odst. 5.2.9. pro uspořádání A, vozy skup. 2 (svoz odpadů).

DOPRAVA V KLIDU
Pro výpočet bilance statické dopravy byla použita varianta č.1. Jsou přiloženy výpočty potřeby parkovacích a

odstavných stání pro hypotetické objekty bytové a občanské výstavby. V tabulkách vycházíme z vyhl. města
Olomouc a z ČSN 73 6110. Hodnoty, zejména u občanské vybavenosti, jsou zahrnuty dle odhadu, ve stupni znalosti
v úrovni územní studie.  

Odstavná a parkovací stání jsou řešena na terénu – parkovací plochy a pod objekty – garáže a kryté parkovací
plochy. V souladu s platnou vyhl. 398/2009Sb. bude na každém dílčím parkovišti řešen potřebný počet stání pro
vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Rozměry a úprava ploch pro parkování musí být v souladu
s ČSN 73 6056.



BLOK I.

TABULKA 1a

ÚZEMNÍ STUDIE  DIVIŠOVA, OLOMOUC, bl.1

BILANCE STATICKÉ DOPRAVY BYDLENÍ

DLE METODIKY VYHLÁŠKY MĚSTA OLOMOUCE
OBJEKT JEDNOTKA 1 STÁNÍ NA JED POČET JED. STÁNÍ Ka Kp PARKOVACÍ STÁNÍ ODSTAVNÁ STÁNÍ

počet bytů do 100m2 byt 1 36 36 1 36

počet bytů nad 100m2 byt 2 11 22 1 22

 bydlení obyvatel 20 108 5,4 1 0,6 4

4 58

Potřebných stání 62

TABULKA 1b

ÚZEMNÍ STUDIE  DIVIŠOVA, OLOMOUC, bl.1

BILANCE STATICKÉ DOPRAVY VYBAVENOSTI

DLE ČSN 736110 01/2006
CHARAKTER ÚZEMÍ B

SOUČINITEL REDUKCE POČTU STÁNÍ DLE TABULKY 30 0,6

NÁVRHOVÝ ROK 2015

STUPEŇ AUTOMOBILIZACE 1:2,5

OBJEKT JEDNOTKA 1 STÁNÍ NA JED POČET JED. STÁNÍ PARKOVACÍ Ka Kp PARKOVACÍ STÁNÍ ODSTAVNÁ STÁNÍ

jednotlivá prodejna m2 50 1440 28,8 1 0,6 18

administrativa plocha m2 35 1240 35,4 1 0,6 22

P= 40

O= 0

Potřebných stání 40 0

BLOK II. 

TABULKA 2a

ÚZEMNÍ STUDIE  DIVIŠOVA, OLOMOUC, bl.2

BILANCE STATICKÉ DOPRAVY BYDLENÍ

DLE METODIKY VYHLÁŠKY MĚSTA OLOMOUCE

OBJEKT JEDNOTKA 1 STÁNÍ NA JED POČET JED. STÁNÍ Ka Kp PARKOVACÍ STÁNÍ ODSTAVNÁ STÁNÍ

počet bytů do 100m2 byt 1 55 55 1 55

počet bytů nad 100m2 byt 2 0 0 1 0

 bydlení obyvatel 20 165 8,25 1 0,6 5

5 55

Potřebných stání 60

TABULKA 2b

ÚZEMNÍ STUDIE  DIVIŠOVA, OLOMOUC, bl.1

BILANCE STATICKÉ DOPRAVY VYBAVENOSTI

DLE ČSN 736110 01/2006
CHARAKTER ÚZEMÍ B

SOUČINITEL REDUKCE POČTU STÁNÍ DLE TABULKY 30 0,6

NÁVRHOVÝ ROK 2015

STUPEŇ AUTOMOBILIZACE 1:2,5

OBJEKT JEDNOTKA 1 STÁNÍ NA JED POČET JED. STÁNÍ PARKOVACÍ Ka Kp PARKOVACÍ STÁNÍ ODSTAVNÁ STÁNÍ

jednotlivá prodejna m2 50 1874 37,5 1 0,6 23

administrativa plocha m2 35 760 21,7 1 0,6 14

P= 37

O= 0

Potřebných stání 37 0

BLOK III. 

TABULKA 3a

ÚZEMNÍ STUDIE  DIVIŠOVA, OLOMOUC, bl.3

BILANCE STATICKÉ DOPRAVY BYDLENÍ

DLE METODIKY VYHLÁŠKY MĚSTA OLOMOUCE
OBJEKT JEDNOTKA 1 STÁNÍ NA JED POČET JED. STÁNÍ Ka Kp PARKOVACÍ STÁNÍ ODSTAVNÁ STÁNÍ

počet bytů do 100m2 byt 1 29 29 1 29

počet bytů nad 100m2 byt 2 3 6 1 6

 bydlení obyvatel 20 87 4,4 1 0,6 3

3 35

Potřebných stání 38

BLOK IV. 

TABULKA 4a

ÚZEMNÍ STUDIE  DIVIŠOVA, OLOMOUC, bl.4

BILANCE STATICKÉ DOPRAVY BYDLENÍ

DLE METODIKY VYHLÁŠKY MĚSTA OLOMOUCE
OBJEKT JEDNOTKA 1 STÁNÍ NA JED POČET JED. STÁNÍ Ka Kp PARKOVACÍ STÁNÍ ODSTAVNÁ STÁNÍ

počet RD  nad 100 m2 dům 2 15 30 1 30

bydlení obyvatel 20 60 3 1 0,6 2

2 30

Potřebných stání 32

KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ A CYKLOTRASY
Pěší komunikace, cyklotrasy a rozptylové plochy jsou řešeny v souladu s ČSN 73 61110. Chodníky jsou navrženy

podél komunikací, případně v samostatných trasách, cyklostezky v samostatných trasách nejsou navrhovány. Při
návrhu jsou dodržena veškerá ustanovení vyhl. 398/2009Sb. vč. odkazů na platné i doporučené ČSN .



1.2.3 KONCEPCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

ELEKTROROZVODY

Všeobecné údaje :
Studie řeší sítě technického vybavení pro výstavbu navrhovanou v lokalitě Olomouc Divišova. Je

předpokládána výstavba celkem 131 bytů a 15 RD. Dále je v areálu navrženo celkem 2.000 m2 ploch pro
administrativní využití, 3.300 m2 pro komerční účely a 700 m2 pro technické vybavení.

Energetická bilance :

 Účel Příkon PI Příkon PS Příkon započítaný

B
LO

K
 I.

Byty 517 165 132

Administrativa 120 30

Komerce 140 17

Tech. vybavení 70 56

C E L K E M 495 235

B
LO

K
 II

.

Byty 605 185 148

Administrativa 75 19

Komerce 190 23

C E L K E M 450 190

BLOK III. Byty 352 125 100

BLOK IV. Rodinné domy 165 70 56

 C E L K E M 1 140 580

Příprava území :
V řešeném území jsou stávající kabelová vedení VN 22kV, NN 0,4kV, kabelová vedení telefonu a je zde

trafostanice 22/0,4kV. Trafostanice sloužila pro bývalou sladovnu (velkoodběr).
Před zahájením výstavby bude provedena přeložka stávajícího kabelu VN 22kV mimo areál stavby. Trasa přeložky je
navržena podél ulice Divišova a Táboritů.
Kabely NN i trafostanice budou zrušeny. Stejně tak budou zrušeny i kabely telefonu v řešeném území.

Popis řešení napájení :
V blízkosti řešeného území se nenacházejí žádné zdroje, které by bylo možno využít pro navrhovanou výstavbu,
proto je nutno uvažovat s výstavbou nových distribučních trafostanic.

Výpočet počtu a velikosti transformátorů:
Pro výpočet počtu a výkonu transformátorů vycházíme z požadavku na hospodárné využitá transformátoru na

80% jmenovitého výkonu a uvažujeme průměrný účiník v síti NN 0,95.
PTR = PSB / (0,80 x 0,95Pb) = 580 / (0,80 x 0,95)  = 763,2 kVA

Podle výše uvedeného výpočtu bude na pokrytí nároků navrhované výstavby potřeba dvou transformátorů o
výkonu 400 kVA. Součástí stavby budou dvě trafostanice, každá s transformátorem o výkonu 400 kVA.

Trafostanice 22/0,4 kV, do 1x630 kVA

Základní technické údaje
- napájecí rozvod , napěťová soustava :

• strana VN : 3 x 22.000 V, 50Hz / IT
• strana NN : 3+PEN, 230/400V, 50Hz /TN-C

- Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí dle 33 2000-4-41:  

• Část VN - zemněním 
• Část NN - automatickým odpojením od zdroje

- Způsob napojení:                distribučním kabelem VN 
- Provedení trafostanice:       kompaktní trafostanice do 1x630kVA

Popis trafostanice 22kV/0,4kV do 1x630 kVA

Trafostanice je navržena jako samostatně stojící objekt. Je provedena jako monolitická, polozapuštěná.
Rozvaděč VN je zapouzdřený s odpínači plněnými inertním plynem SF6. Rozvaděč VN má dvě přívodní pole a jedno
pole s vývodem na transformátor. Rozvaděč VN je schválený pro provoz v síti ČEZ, Schneider Electric RM-6 v sestavě
IQI. Součástí rozvaděče VN jsou výkonové pojistky 24kV pro jištění transformátoru. Rozvaděč NN bude typový
s hlavním jističem do 1.000A a s vývodovým polem pro 8 vývodů. Vývody jsou osazeny pojistkovými lištovými
odpínači velikosti 2 (do 400A).

Rozvody VN 22 kV

Základní technické údaje : 
- napěťová soustava :

o strana VN : 3 x 22.000 V, 50Hz / IT
- ochrana před nebezpečným dotykovým napětím : 

o strana VN - zemněním 
- Typ použitých kabelů VN 22 kV :

o 3x AXEKVCEY 1x240 mm2 

Popis návrhu :

Nové trafostanice budou napojeny na stávající (nebo přeložené) kabelové vedení VN 22 kV. TR1NAV je
napojena na kabel VN v místě křižovatky ulic Divišova a Bystrovanská, TR2NAV pak na kabel VN od křižovatky ulic
Táboritů a Matěje z Janova. 

Nové trafostanice budou napojeny kabelovou smyčkou kabely 3x AXEKVCEY 1x240mm2. Napojení na stávající
kabely bude vhodným typem kabelové spojky RAYCHEM (rovná pro stávající kabely AXEKVCEY, hybridní pro stávající
kabely ANKTOYPVs). Kabely budou ukončeny v rozvaděčích VN nových trafostanic.

Provádění výkopů :
Kabely budou ukládány do volného výkopu hloubky 1.200 mm (minimální krytí kabelů VN je 1.000 mm) do

pískového lože. Pískové lože bude provedeno 10 cm pod a 10 cm nad kabely a dále kabely budou kryty betonovou
nebo plastovou deskou. Při křížení s komunikací nebo s jinými podzemními sítěmi budou kabely uloženy do
plastových chrániček o minimálním Ø 160 mm. Hloubka uložení kabelů minimálně 1.000 mm.

Rozvody NN 0,4 kV
Základní technické údaje :

Napěťová soustava : TN-C ; 3x400/230V; 50 Hz
Ochrana živých částí do 1.000 V :

− polohou a izolací dle ČSN 33 2000-4-41
Ochrana neživých částí do 1.000 V :
základní – samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41
Typ kabelu pro vývody z trafostanice : AYKY 3x240+120 mm2

Typ kabelu pro rozvody pro RD          : AYKY 3x120+70 mm2

Z trafostanic budou do uzlových bodů sítě přivedeny napáječe, které budou provedeny kabely AYKY
3x240+120 mm2. Tyto napaječe budou ukončeny v rozpojovacích skříních SR (počet pojistkových vývodů dle



konfigurace sítě). Pro napojení bytových a rodinných domů budou ze skříní SR provedeny rozvody kabelem AYKY
3x120+70 mm2. Rozvody smyčkově propojí jednotlivá odběrná místa.

Provádění výkopů :
Kabely budou uloženy ve výkopu hloubky 80 cm v pískovém loži a budou kryté výstražnou folií. Pod

komunikacemi budou kabely chráněny uložením do plastových chrániček nebo žlabů. V souběhu s kabely VO mohou
být kabely NN a VO kladeny do společného výkopu.

Veřejné osvětlení :
Proudová soustava : TN-C;3x400/230 V; 50 Hz
Ochrana dle ČSN 33 2000 : samočinným odpojením od zdroje             
Typ použitého kabelu : 1 kV; CYKY 4x16 mm2 
Osvětlovací bod - komunikace: stožár silniční 6m, svítidlo SHC70W/LED (bez vyzařování do horního poloprostoru)
Osvětlovací bod - chodníky : stožár silniční 3,5-4m, svítidlo SHC50W/LED (bez vyzařování do horního
poloprostoru)
Typ rozvaděče VO : hlavní rozvaděč VO s měřením a se 6 vývody

Požadavky  ČSN na osvětlení :
Veřejné osvětlení místních komunikací upravuje ČSN EN 13201 (36 0410). Pro výpočet osvětlení jednotlivých
komunikací, chodníků a ploch byly stanoveny následující třídy osvětlení :
Komunikace pro motorová vozidla  : třída osvětlení : CE4
Komunikace pro pěší : třída osvětlení : S4
     

Ulice Divišova, Bystrovanská a Táboritů mají stávající VO provedené silničními stožáry s výložníkem a se
svítidlem SHC 150W. Zde nové VO není navrhováno.

Pro novou výstavbu bude řešeno VO jednak pro nové komunikace, dále pak pro chodníky a plochy pro pěší.
Veřejné osvětlení komunikací bude provedeno svítidly SHC70W nebo ekvivalentními svítidly se zdrojem LED

na parkových stožárech výšky 6 m. Pro plochy pro pěší a pro chodníky budou použity stožáry výšky 3,5-4 m se
svítidly SHC50W nebo LED.

Rozvody VO budou provedeny kabely CYKY 4x16 mm2 a budou napojeny na nový hlavní rozvaděč VO, které
bude umístěný u nově navržené trafostanice (té, která bude realizována jako první).

Provádění výkopů :
Kabel bude uložen ve výkopu hloubky 80 cm v pískovém loži a bude krytý výstražnou folií. Pod komunikacemi

bude kabel chráněn uložením do plastových chrániček nebo žlabů. V souběhu s kabely NN mohou být kabely NN a
VO kladeny do společného výkopu.
Rozvody telefon a data :

Dle konzultace s provozovatelem veřejných telekomunikačních sítí O2 Czech Republic, bude napojení objektů
na veřejnou telefonní síť řešeno až v případě, že zde bude požadováno zřízení pevných telefonních linek. 

VODOVOD A KANALIZACE

Stávající stav:
a) vodovod – v ulici Divišova prochází zásobovací vodovodní řad DN 150 LT (r.1926), který je odbočuje do ulice
Bystrovanské. Na severu řešené lokality je v ulici Táboritů uložen vodovodní řad DN100 LT (r.1942). Dle vyjádření
správce vodovodní sítě  jsou tyto vodovodní řady na hranici své životnosti. 

b) kanalizace - v ulici Bystrovanská je položen sběrač jednotné kanalizace označený F . V křižovatce ulic
Bystrovanská - Beneše Třebízského má dimenzi 800/1200mm. U jihovýchodního rohu řešené lokality je na sběrači
osazena odlehčovací komora s přepadem dešťových vod DN 800 do řeky Bystřice. Z této odlehčovací komory
pokračuje škrtící trať sběrače F – DN 400 SKL v délce 27,8 m, která končí přechodovou šachtou a zde sběrač F
zvyšuje dimenzi na  DN 600 SKL. V škrtícím úseku není možno připojit řešenou lokalitu.
V ulici Táboritů je sběrač ozn. FII - DN 400 BT , který je zaústěn přes ulici Beneše Třebízského do sběrače F – DN600
v ulici Bystrovanská. Na sběrač FII nelze lokalitu připojit, neboť sběrač nemá volnou kapacitu a ulici Třebízského
odděluje od řešené lokality souvislý pás soukromých zahrad a řadová zástavba rodinných domů. 
Hloubka  uložení  sběrače F  je  cca  4 m pod terénem, hloubka  uložení  sběrače FII  je  cca  2 m pod terénem.  

Terén na lokalitě mírně stoupá od severu  213,50  k jihu 214,30 m n.m. – sklon 0,35%. Na jihu řešeného území  podél
ulice Bystrovanské protéká řeka Bystřice. V tomto místě je koryto řeky tvořeno nábřežní zdí. Hladina vody v řece je 
na kótě 210,50 m n.m.   

Projektantovi byl k dispozici Hydrogeologický posudek pro vsakování dešťových vod pro danou lokalitu zpracovaný
Ing.Tylichem 10/2014. Na lokalitě byla realizována kopaná sonda v těsné blízkosti ulice Bystrovanské a provedena
vsakovací zkouška.
Geologický profil :
0,0 – 1,0 m hlína pracovitá až jílovitá
1,0 – 2,5 m štěrk hlitopísčitý, valouny do vel. 10cm
2,5 – 6,0 m  štěrk písčitý, valouny do vel. 5-10cm (75%) mezerní výplň tvoří písek prachovitý až jemnozrnný
Koeficient vsaku  zjištěn při měření  kv = 5,05 x 10  -4    m/s

Hladina podzemní vody v kopané sondě byla zjištěna  3,5 m pod terénem.
Z hydrologického hlediska leží zájmové území v dílčím povodí řeky Bystřice. Číslo hydrologického pořadí 4 – 10 – 03
– 112 o ploše 37,56 km2.

ZÁSOBOVÁNÍ  VODOU 

Tlakové poměry – v řešené lokalitě je v místě napojení dispoziční tlak 0,4MPa. Řešené území se nachází na kótě 214 
m nad mořem, terén je rovinatý. Nově navržené řady jsou všechny v 1.tlakovém pásmu. Napojení nových 
vodovodních řadů na stávající řady v řešené lokalitě je možné. 

Po zjištění kapacitních a tlakových poměrů stávajících vodovodních řadů v řešené lokalitě projektant po
dohodě se správcem sítě navrhuje nový vodovodní řad DN 150 TLT s napojením v ulici Bystrovanská ze
zásobovacího řadu DN 150. Řad bude uložen pod komunikací mezi bloky I. a IV. A dále mezi bloky II. a III. a bude
zokruhován napojením na stávající řad DN 150 v ulici Divišova. Mezi bloky III. a IV. je navržena propojovací větev
DN100 TLT , která bude zokruhována s vodovodním řadem DN100 v ulici Táboritů. Hlavní nová větev vodovodu DN
150 TLT je navržena z důvodu protipožárního zásahu a nutnosti osazení požárních hydrantů v nové lokalitě. 

Pro každý bytový dům bude zrealizována samostatná přípojka DN 50 PE – napojená na nový  vodovodní  řad  
případně na stávající  řady. 
Rodinné  domy budou  připojeny přípojkami  DN 25 PE.
Každý objekt s vlastním popisným číslem bude napojen vlastní přípojkou, která bude ukončena hlavním fakturačním 
vodoměrem. 



celková spotřeba vody

Spotřeba  vody  denní : 

- Bytová část :
Blok I. -   108 osob x 150 litrů/den = 16 200 litrů / den = 16,2 m3/den
Blok II. -    165 osob x 150 litrů/den = 24 750 litrů / den = 24,75 m3/den
Blok III. -     87 osob x 150 litrů/den = 13 050 litrů / den = 13,05 m3/den
Blok IV. -    15RDx 4 osoby x 150 litrů/den = 9 000 litrů / den = 9,0 m3/den

Celkem  denní  spotřeba vody : 63 m3/den

Spotřeba  vody  roční : 

  365 x 63 m3/den = 22 995 m3/rok

Maximální průtok vody v potrubí
Blok I. -   36 bytů 
Blok II. -  55 bytů 
Blok III. -  29 bytů  
Blok IV. -  15 bytů

1 byt 5 výtokových jednotek , 135 bytů 
Qmax =  √Σ q2 . ni  = 8,93 l/sec

Požární voda :
Vnější odběrná místa (hydranty) – v trasách nově navrhovaných vodovodních řadů jsou navrženy 4 ks hydrantů 
označených H1 až H4. Vzdálenosti mezi jednotlivými hydranty respektují požadavek ČSN  73 0873 Požární 
bezpečnost staveb – zásobování požární vodou tj. nevýrobní objekty do plochy 1000m2  činí 300 m a vzdálenost 
hydrantu od objektu činí 150 m. Pro tyto objekty je požadována minimální dimenze vodovodního řadu  DN100mm. 
Požadovaný odběr Q = 6 l/s, při rychlosti v= 0,8 m/s. 
Průtok vody potrubím DN 100 při rychlosti 0,8 m/s  činí   6,3 l/s.
Průtok vody potrubím DN 150 při rychlosti 0,8 m/s  činí   14,1 l/s.
Obě navržené dimenze vyhovují.

Vnitřní odběrná místa – vnitřní hydrantové systémy D25 s tvarově stálou hadicí, průtok 0,3 l/s, hydrodynamický 
přetlak 0,2 MPa.
Blok I. -   8 *0,3 l/s + 1 *1,2 = 3,6 l/s  
Blok II. -  10 *0,3 l/s = 3 l/s 
Blok III. -  3 *0,3 l/s = 0,9 l/s
Celkem vnitřní požární voda  7,5 l/s. 
 
Blok IV. – RD  bez vnitřních hydrantů

Délky  nových  zásobovacích  řadů :

- DN 150 TLT  napojení  v ulici  Divišova  směrem k bloku III. - délka 132 m.
- DN 150 TLT  napojení  v ulici  Bystrovanská mezi bloky I. a IV.  - délka 137 m.
- DN 150 TLT  propojení  mezi bloky I. a III.  - délka 104 m.
- DN 100 TLT  propojení  mezi bloky I. a II.  - délka 160 m
- DN 100 TLT  propojení  mezi bloky III. a IV. Do ulice Táboritů  - délka 85 m

Materiál potrubí nově navrhovaných vodovodních řadů je uvažován z tvárné litiny. Vzhledem k těsné blízkosti 
tramvajové tratě a elektrifikované železniční tratě bude nutné provést v lokalitě protikorozní průzkum a na základě 
jeho výsledků navrhnout způsob protikorozní povrchové ochrany litinového potrubí. 

ODKANALIZOVÁNÍ LOKALITY 

V řešeném území je v této studii navržena oddílná kanalizace. 
Splaškové vody - budou odváděny nově navrženou splaškovou kanalizací do městského sběrače jednotné kanalizace
ozn. F DN600, který prochází v ulici Bystrovanské. Dno tohoto sběrače je uloženo cca 4 m pod úrovní terénu a tudíž
nebude problém spádově odvést splaškové vody ze severní části řešeného území. Tato studie navrhuje 2 hlavní
větve nové splaškové kanalizace DN 250 mm položené mezi bloky II. a I. a dále mezi bloky I. a IV. ve spádu ke
sběrači F v ulici Bystrovanské. Na tyto nové řady budou postupně připojovány splaškové přípojky od jednotlivých
objektů a dále jedna vedlejší větev DN 250 , která odkanalizuje blok II. Splaškové vody budou odváděny přípojkami
splaškové kanalizace a novými řady do obecní  kanalizační  stoky gravitačně.
Napojení obou větví na sběrač F DN600 bude provedeno až za škrtící tratí sběrače DN 400 – jedná se o úsek v délce
27 m za odlehčovací komorou.

Délky  nových  řadů splaškové kanalizace :
- DN 250 PVC  větev z bloku II. - délka 170 m.
- DN 250 PVC  větev mezi bloky II. a  I. - délka 125 m, DN 300 – délka 68 m
- DN 250 PVC  větev mezi bloky I. a  IV. - délka 233 m 

Materiál potrubí :
Dle vyjádření správce kanalizační sítě lze jako materiál pro nové kanalizační řady využít potrubí z kameniny, 
sklolaminátu, PVC třída pevnosti SN12 nebo polypropylénu.

odborný odhad množství splaškových  vod

Množství splaškových  vod  denní : 

- Bytová část :
Blok I. -   108 osob x 150 litrů/den = 16 200 litrů / den = 16,2 m3/den
Blok II. -    165 osob x 150 litrů/den = 24 750 litrů / den = 24,75 m3/den
Blok III. -     87 osob x 150 litrů/den = 13 050 litrů / den = 13,05 m3/den
Blok IV. -    15RDx 4 osoby x 150 litrů/den = 9 000 litrů / den = 9,0 m3/den

Celkem  denní  množství vody : 63 m3/den

Množství splaškové  vody  roční : 
365 x 63 m3/den = 22 995 m3/rok

DEŠŤOVÁ KANALIZACE – HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI

Dešťové vody budou odváděny odděleně od splaškových vod a budou likvidovány přes navržené retenční a
vsakovací zařízení. 
Geologický profil lokality zjištěný dle kopané sondy :
0,0 – 1,0 m hlína pracovitá až jílovitá
1,0 – 2,5 m štěrk hlitopísčitý, valouny do vel. 10cm
2,5 – 6,0 m  štěrk písčitý, valouny do vel. 5-10cm (75%) mezerní výplň tvoří písek prachovitý až jemnozrnný
Koeficient vsaku  zjištěn při měření  kv = 5,05 x 10  -4    m/s

Hladina podzemní vody v kopané sondě byla zjištěna  3,5 m pod terénem.

Dešťové  vody ze střech bytových domů –
Každý bytový dům, bude mít svoji vlastní vsakovací šachtu sestavenou z prefabrikovaných betonových drenážních
skruží DN 2500 do hloubky 2,5 m pod terén na úroveň zjištěných štěrkopísků. Velikost vsakovací šachty byla
spočítána dle zjištěného vsakovacího koeficientu a plochy největší střechy objektu 700 m2, doba prázdnění  12hodin.



Hladina podzemní vody zjištěna 3,5 m pod terénem.
Šachty jsou označeny ve výkrese VŠA – VŠH.
Od dešťových svodů jednotlivých objektů bude položena dešťová přípojka k patřičné šachtě. Vsakovací Šachty budou
opatřeny bezpečnostním přepadem, který bude napojen na dešťovou kanalizaci, která bude postupně napojovat
všechny přepady a bude zaústěna do nábřežní zdi řeky Bystřice v ulici Bystrovanská. V nábřežní zdi bude osazena
žabí klapka proti zpětnému vzdutí. Studie navrhuje 2 tyto výústní objekty v nábřežní zdi označené VO1 a VO2.  

Dešťové  vody ze střech rodinných domů –
Každý RD, bude mít svoji vsakovací šachtU VŠ DN1000 opět do hloubky 2,5 m pod terén. Vsakovací šachty budou
opatřeny bezpečnostním přepadem, který bude napojen na dešťovou kanalizaci, která bude postupně napojovat
všechny přepady a bude zaústěna do nábřežní zdi řeky Bystřice v ulici Bystrovanská.
Jako další stupeň retence dešťové vody je vhodné zařadit před vsakovací šachtu podzemní retenční nádrž 5 m3 pro
zálivku zahrady. Z ní bude bezpečnostním přepadem napojena vsakovací šachta.

Dešťové  vody z komunikací –
Studie navrhuje 2 způsoby likvidace dešťových vod z komunikací :

1. V místech parkovacích ploch označených p12 je navržen zpevněný povrch jako propustný – např. zatravňovaní
tvárnice. Vzhledem k tomu, že se jedná o komunikace málo frekventované (příjezdy k domům) budou tyto parkovací
plochy využity jako povrchové vsakovací plošné zařízení. Složení těchto zařízení – jednotlivé vrstvy - bude
respektovat TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami. Vrstvy budou filtrovat přitékající dešťové vody a
zabrání tak případnému znečištění podzemních vod.  
Odtok dešťových vod do řeky Bystřice z této části komunikace se neuvažuje

2. Živičná komunikace mezi bloky II. a I. včetně chodníků bude odkanalizována přes uliční vpusti a přivedena na
odlučovače ropných látek ORL. Z odlučovačů bude přečištěná voda odtékat do retenčních nádrží pro komunikaci
ozn. RNK. Odtok z těchto nádržní bude regulovaný a napojen na dešťovou kanalizaci od bezpečnostních přepadů
vsakovacích šachet a dále přes výústní objekt VO1 do řeky Bystřice.

Živičná komunikace mezi bloky I. a IV. bude odkanalizována přes uliční vpusti a přivedena do retenčních nádrží pro
komunikaci ozn. RNK. Odtok z těchto nádržní bude regulovaný a napojen na dešťovou kanalizaci od bezpečnostních
přepadů vsakovacích šachet a dále přes výústní objekt VO2 do řeky Bystřice.

odborný odhad množství splaškových a dešťových vod

  
Stanovení  množství  dešťových  vod – střecha byt. domu :

Blok II.
Střecha objekt B m2  k reduk.pl. m2

690 0,9 621
stanovení vsaku dle  HGP :
koef.vsaku kv = 5×10-4 m.s-1

souč. bezpečnosti f : 2
oblast : Klášterní Hradisko
periodicita : 0,2
rozměry šachty : L= 3,0m  B= 2,0m  (skruž DN2500)
retenční objem : 14,7 m3
Vsakový odtok : 1,188 L/s
Doba prázdnění : 12 hod

Stanovení  množství  dešťových  vod –  komunikace s ORL  :
komunikace mezi bloky I. a II.  včetně chodníků
plocha  4264 m2 = 0,4264 ha  . 3 l/ha.s = 1,28 l/s – regulovaný odtok 

pro tuto plochu komunikace je potřeba 2 retenční nádrže  - objem 2 x 30 m3, odtok do dešťové
kanalizace a dále do řeky Bystřice  2 x 0,64 l/s. 
souč. bezpečnosti f : 2
oblast : Klášterní Hradisko
periodicita : 0,2
rozměry RNK : L= 5,0m  B= 4,0m  H=1,5m  
retenční objem : 30 m3
odtok z RNK :               0,64 L/s
Doba prázdnění : 12 hod

komunikace mezi bloky I. a IV.  
plocha PL1 -1100 m2 = 0,11 ha  . 3 l/ha.s = 0,33 l/s – regulovaný odtok 
plocha PL2- 1000 m2 = 0,10 ha  . 3 l/ha.s = 0,3 l/s – regulovaný odtok

pro tyto plochy komunikace je potřeba 2 retenční nádrže  - objem 2 x 35 m3, odtok do dešťové
kanalizace a dále do řeky Bystřice  2 x 0,5 l/s – dle TNV 75 9011. 
souč. bezpečnosti f : 2
oblast : Klášterní Hradisko
periodicita : 0,2
rozměry RNK : L= 5,0m  B= 5,0m  H=1,5m  
retenční objem : 35 m3
odtok z RNK :               0,5 L/s  odtok je navržen vyšší, aby byla nádrž prázdná do 24 hod
Doba prázdnění : 24 hod
Délky  nových  řadů dešťové kanalizace :
- DN 200 PVC  větev z bloku I. - délka 60 m
- DN 200 PVC  větev z bloku II. - délka 67 m, 35 m.
- DN 250 PVC  větev mezi bloky II. a  I. - délka 225 m
- DN 250 PVC  větev mezi bloky I. a  IV. - délka 276 m 

Materiál potrubí :
Tak jako v případě splaškové kanalizační sítě lze jako materiál pro nové kanalizační řady využít potrubí z kameniny, 
sklolaminátu, PVC třída pevnosti SN12 nebo polypropylénu.

Odtok dešťových  vod do řeky Bystřice
Jak bylo popsáno výše do řeky Bystřice budou se zdržením v RNK  odváděny pouze vody z komunikací.
Jedná se o množství  z regulovaných odtoků  :  0,64+0,64 +0,5+0,5 = 2,28 l/sec.
Ostatní dešťové vody ze střech a z propustných parkovacích ploch budou budou zasakovány do zemního prostředí.
Z bodových podzemních vsakovacích šachet jsou navrženy bezpečnostní přepady, které bude napojen na dešťovou
kanalizaci zaústěné do nábřežní zdi řeky Bystřice v ulici Bystrovanská. 

V případě dlouhodobého deště a přeplnění retenčních zařízení by do řeky Bystřice odtékalo přes bezpečnostní
přepady následující množství dešťových vod :

Blok I. -    2250 m2
Blok II. -   2520 m2
Blok III. -  1105 m2
Blok IV. -    15RDx 145 = 2175 m2
Celkem  8050 m2 = 0,805 ha



Komunikace
komunikace mezi bloky I. a II.  včetně chodníků
plocha  4264 m2 = 0,4264 ha
komunikace mezi bloky I. a IV.  
plocha PL1 -1100 m2 = 0,11 ha  
plocha PL2- 1000 m2 = 0,10 ha
Celkem   0,6364 ha

Periodicita deště n=1, doba trvání  15 min, vydatnost is = 130 l/ha.s
Qd = (0,805 * 130 * 0,9) + (0,6364 * 130 * 0,9) = 168,64 l/s

VYTÁPĚNÍ

Pro plánovanou výstavbu objektů v řešeném území je uvažováno s napojením na horkovod Dalkia- divize 
Olomouc. Kapacitně je počítáno v lokalitě s funkcí pro bydlení a administrativním objektem Úřadu práce.

V objektech budou osazeny tlakově nezávislé objektové předávací stanice ( OPS)- horká voda-voda.

1.2.4 KONCEPCE ZELENĚ

Veškerá veřejná prostranství jsou navržena  s ohledem na požadavky vyplývající z územního plánu.  V rámci 
uličních profilů je zeleň řešena v zelených pásech pro umístění stromořadí. Prostor mezi bloky I. a II. je tvořen 
liniovým veřejným prostranstvím s oboustranným  kolmým parkovacím stáním. Mezi cca každým čtvrtým 
parkovacím místem je vymezen prostor pro výsadbu stromů.  Prostor mezi bloky I. a III.-IV.  je zleva lemován 
stromořadím. Předpokladem je, že východní linii ulice souběžně s navrženým chodníkem  bude charakterizovat 
oplocení a předzahrádky.

Prostor mezi zástavbou a stávající komunikací podél ulice Divišova je řešen ve dvou variantách, především z 
toho důvodu, že poloha jednotlivých inženýrských sítí je dle jejich správců pouze orientační . Nelze tedy jednoznačně
zafixovat polohu zeleného pásu a stromořadí tak, aby nedošlo  ke kolizi s inženýrskými sítěmi. Zaměření přesné 
polohy průběhu inženýrských sítí je předmětem dalšího stupně PD. 

Těžištěm území je veřejné prostranství v kontaktu s jižní hranicí řešeného území. Dle požadavku ÚP je tento 
prostor řešen formou zeleně parkové v podobě stromořadí v mlatovém povrchu (případně jiném povrchu parkového
charakteru) obklopeného zpevněnými plochami určenými pouze pro pěší., o minimální velikosti 0,15 ha a poměru 
stran 1:1 až 1:4.  Vozidlové komunikace nejsou do nádvoří nebo vnitrobloků primárně zatahovány. 

Zeleň zaujímá  v celém řešeném území je 40%. Množství zeleně v jednotlivých vymezených blocích a na 
veřejném prostranství se procentuálně liší a to především s ohledem na způsob  jejich  zástavby a charakter 
jednotlivých ploch.  

Způsob uspořádání zeleně  uvnitř uličních čar je dám především charakterem jednotlivých bloků. Ten je v rámci 
návrhu řešen ve třech variantách.  Územní plán připouští rozmanitý způsob využití území. Charakter zeleně se bude 
odvíjet právě ze způsobu využití jednotlivých vymezených bloků. Studie řeší pouze minimální procentuální 
zastoupení  zeleně. 
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