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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název akce
Místo akce
Kraj
Účel stavby
Stupeň dokumentace

ÚZEMNÍ STUDIE 103: SKŘIVÁNČÍ - STUPKOVA
Olomouc – Nová Ulice
Olomoucký
Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu
ÚZEMNÍ STUDIE

1.2. OBJEDNATEL
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
Olomouc, Hynaisova 10, PSČ 779 00
00299308
CZ00299308

1.3. INVESTOR
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zast. ve věcech smluvních:
Zást. Ve věcech technických:

IMOS Development, uzavřený investiční fond, a.s.
Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno - Židenice
28516842
CZ28516842
Pavel Vyplašil – obchodní ředitel
ing. Milan Kisela – tech. ředitel

1.4. ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT)
1.4.1. GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Název
Sídlo
IČO
DIČ
tel.
fax
e-mail

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Tylova 4,
772 00 Olomouc
25849280
CZ25849280
585 230 780
585 227 166
alfaprojekt@alfaprojekt.com

1.4.2. OBSAZENÍ PROJEKTU
Vedoucí projektu
ing. arch. Pavel Vrba

ALFAPROJEKT

777 309 998

Urbanistické řešení

ing. arch.Štěpán Zatloukal

ALFAPROJEKT

724 794 268

Dopravní řešení

ing. Petr Staněk

ALFAPROJEKT

602 543 807

El. VN/NN/VO

Vladimír Pokorný

ALFAPROJEKT

732 872 945

Sdělovací sítě

ing. Miroslav Karel

MULTINETs.r.o.

602 583 601

Kanalizace, voda

ing. Vychodil

VODIS

737 741 120

Plynofikace

ing. Jindřich Šišák

IGEA

602 527 379

Zásobování teplem

ing. Rostislav Hynek

ALFAPROJEKT

605 711 123

Sadové úpravy

ing. Hana Tomaštíková

ALFAPROJEKT

606 901 271
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1.5. OBSAH DOKUMENTACE
A.

TEXTOVÁ ČÁST

A1

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A2

DOKLADOVÁ ČÁST

B.

VÝKRESOVÁ ČÁST

B1.

ŠIRŠÍ VZTAHY

B2.

STÁVAJÍCÍ STAV ÚZEMÍ

B3.

HLAVNÍ VÝKRES

B4.

KOORDINAČNÍ SITUACE

B5.

ŘEZY ÚZEMÍM – STAV

B6.

UL. PROFIL - DOBNEROVA

B7.

UL. PROFIL - DOBNEROVA

B8.

UL. PROFIL - STUPKOVA

B9.

UL. PROFIL - STUPKOVA

B10.

UL. PROFIL - SKŘIVÁNČÍ

B11.

UL. PROFIL - SKŘIVÁNČÍ

B12.

UL. PROFIL - JUNÁCKÁ

B13.

UL. PROFIL – JUNÁCKÁ

B14.

PŘÍKLAD KONKRÁTNÍHO ŘEŠENÍ

2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ
2.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Řešené území se nachází v západní části města Olomouce v katastrálním území Nová Ulice. Dle
návrhu nového územního plánu se jedná o plochu 14/0036P o celkové výměře 1,59 ha. Celé území je
vymezeno čtyřmi ulicemi a jedná se tak de facto o jediný „blok“. Ze západní strany je to ulice Junácká,
ze severní Stupkova, z východní Dobnerova a z jihu ulice Skřivánčí.

2.2. PODMÍNKY ÚZEMNÍHO PLÁNU
Dle územního plánu města Olomouce je řešené území součástí stabilizované plochy smíšené
obytné 14/036P. Tato plocha vymezuje dle ÚP následující podmínky využití:

Kód plochy Využití plochy
14/036P

B

Výměra plochy

Max.výška

Zastavěnost

Struktura zástavby

Minimální podíl zeleně

Poznámka

1,59

13/17m

15-45%

b

30,00%

ÚS - 103

P-plochy přestavby, B-plocha smíšená obytná, b-blokový typ, ÚS-územní studie

P - plochy přestavby (00/000P), tj. plochy pro změnu využití v zastavěném území, které se
vymezují pro zajištění recyklace současně zastavěného území z důvodu špatné struktury zástavby
nebo špatného využití a zároveň pro ochranu území nezastavěného před dalším neodůvodněným
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zastavěním.
Podmínky využití:
•

nelze-li vyloučit staré zátěže, je zapotřebí přednostně vyhotovit ekologický audit,
pokud již nebyl vyhotoven;

•

ve struktuře blokového typu (b) zástavby se objekty s hlavní funkcí umisťují podél
veřejných prostranství odpovídající šířky;

•

ve struktuře areálového typu (a) zástavby se objekty umisťují přednostně podél
veřejných prostranství;

•

u stávajících dočasných staveb, které nejsou v souladu s podmínkami Územního
plánu, je možné připustit prodloužení doby jejich trvání nejpozději do 8 let od data
nabytí účinnosti Územního plánu; tato lhůta je lhůtou k odstranění stavby nebo
k jejímu uvedení do souladu se stanovenými podmínkami Územního plánu.

b-blokový typ: je vymezený zpravidla stavebními čarami, vnější hrana zástavby vymezuje
veřejné prostranství (s možností předzahrádek), vnitřní hrana zpravidla soukromý nebo polosoukromý
prostor uvnitř bloku.
Ve struktuře blokového typu se za urbanisticky odůvodněné považují zejména dostavby proluk
a nároží, doplnění rozvolněných nebo nedokončených bloků objekty charakteristického objemu pro
dosažení charakteristického rytmu zástavby, posílení městského charakteru ulic vymezujících
jednotlivé bloky dostavbou nízkopodlažních objektů občanského vybavení apod. Urbanisticky
odůvodněné jsou dostavby podél ploch veřejných prostranství vymezených v územní plánu, případně
podél ulic, které přirozeným způsobem navazují na stávající uliční síť a umožňují průchodnost
územím.
a) Maximální výška zástavby: udává hodnotu maximální výšky stavby ve tvaru: "maximální
výška římsy nebo okapní hrany /maximální výška hřebene střechy nebo ustupujícího podlaží po
úhlem 45°, to vše měřené od úrovně veřejného prostranství, k němuž je orientované průčelí stavby
nebo v případě ztížených terénních podmínek v nejnižším místě původního terénu při obvodu stavby
orientovanému k nejbližšímu veřejnému prostranství; maximální výška zástavby je zobrazena ve
Schématu výškové regulace a polycentrického systému (I/S1).
Pro určení maximální výšky zástavby dále mj. platí:
− v městském subcentru hlavním, doplňkovém a příměstském je přípustné ve zvlášť
odůvodněných případech, v urbanisticky významné poloze (např. na nárožích a na stavbách
veřejného vybavení), překročení maximální výšky zástavby lokálními dominantami o 1/3 vyšší
než je maximální výška okolní zástavby stanovená v Příloze č.1 (Tabulka ploch) maximálně
nad 1/3 půdorysu objektu;
− maximální výšku zástavby lze překročit při dostavbě proluk do výšky sousedních stávajících
staveb;
− u dokončených staveb, které nejsou v souladu se stanovenou maximální výškou zástavby,
jsou přípustné pouze stavební úpravy, při kterých se nezvětšuje stávající půdorysné a výškové
ohraničení stavby v té její části, která překračuje stanovenou maximální výšku;
− maximální výšku zástavby nelze překročit technologickým zařízením objektu s výjimkou
stožárů, antén, komínů apod.
Maximální výšky stanovené ve Schématu výškové regulace a polycentrického systému (I/S1)
a v Příloze č. 1 (Tabulka ploch) výrokové části ÚP se týkají pouze hlavních částí objektů navazujících
na veřejná prostranství, na dvorní křídla a zástavbu vnitrobloků se nevztahují. Výšku dvorních křídel
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je možné zvětšovat jen na úroveň charakteristickou pro daný typ zástavby.
b) Zastavěnost: udává poměr zastavěné části pozemku, jeho části nebo souboru několika
pozemků dotčeného stavebním záměrem k jeho celkové rozloze vyjádřené v procentech, přičemž
zastavěnou částí se míní součet všech zastavěných ploch jednotlivých staveb (do tohoto poměru se
nezapočítávají zpevněné povrchy, podzemní garáže apod.). V urbanisticky odůvodněných případech,
například na nárožních pozemcích blokové struktury, je možné stanovený limit překročit při prověření
územní studií nebo regulačním plánem; v takovém případě je nutné prokázat, že průměrnou
zastavěností v ploše bude stanovený limit dodržen.
c) Minimální podíl zeleně: udává poměr zeleně na rostlém terénu k celkové výměře stavebního
záměru vyjádřený v procentech. Podíl zeleně je ve zvlášť odůvodněných případech možné uspokojit
na veřejných prostranstvích bezprostředně souvisejících se stavebním záměrem v rámci dané plochy
s rozdílným způsobem využití. V urbanisticky odůvodněných případech, například na nárožních
pozemcích blokové struktury, je možné stanovený limit nedodržet při prověření územní studií nebo
regulačním plánem; v takovém případě je nutné prokázat, že průměrným podílem zeleně v ploše
bude stanovený limit dodržen.
d) Městská subcentra hlavní: zahrnují území určené pro rozvoj vícepodlažní kompaktní
smíšené zástavby s komerčním parterem (např. polyfunkční domy s bydlením, stavby veřejného
vybavení s komerčním parterem, bytové domy s komerčním parterem), případně veřejně přístupné
shromažďovací prostory pro informovanost obyvatel (např. v sídle KMČ) a ke kultivaci veřejných
prostranství způsobem odpovídajícím významu městského subcentra – hlavního ve struktuře města.
2.2.1. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (B)
V celém území lze v souladu s charakterem území, s požadavky na ochranu a rozvoj hodnot
a v souladu s harmonickým měřítkem a vztahy v krajině realizovat terénní úpravy a umÍsťovat
pozemky, stavby a zařízení uvedené jako hlavní nebo přípustné, případně jako podmíněně přípustné,
u kterých bylo prokázáno splnění stanovených podmínek.
Přípustné využití
a) pozemky rodinných domů v lokalitách se zajištěnou ochranou před hlukem
b) pozemky bytových domů, ve kterých je minimálně 70 % potřeby součtu parkovacích
a odstavných stání situováno v rámci objektu, v lokalitách se zajištěnou ochranou před hlukem;
c) pozemky polyfunkčních domů s bydlením, ve kterých je 20–50 % hrubé podlažní plochy
objektu určeno pro trvalé bydlení, maximálně 600 m² hrubé podlažní plochy je určeno pro
obchod a minimálně 50% potřeby součtu parkovacích a odstavných stání je situováno v rámci
objektu, v lokalitách se zajištěnou ochranou před hlukem;
d) pozemky vodních toků a ploch;
e) pozemky protierozních, protipovodňových a retenčních opatření;
f) pozemky dopravní a technické infrastruktury řešené v souladu s koncepcí Územního plánu;
g) pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
h) pozemky veřejných prostranství;
i) pozemky s trvalou vegetací bez primárního hospodářského významu, zejména zahrady,
vnitrobloky se vzrostlou zelení, aleje podél komunikací, rozptýlená zeleň, meze, remízy, ÚSES
apod.;
j) pozemky staveb a zařízení veřejného vybavení sloužící potřebám území nebo v kapacitě
úměrné potenciálu daného území a v souladu s jeho charakterem;
k) pozemky staveb a zařízení pro obchod do 600 m² hrubé podlažní plochy, mimo prodejní
stánky a autobazary;
l) pozemky staveb a zařízení pro nerušivé služby a stravování sloužící potřebám území nebo
v kapacitě úměrné potenciálu daného území a v souladu s jeho charakterem;
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m) pozemky staveb a zařízení pro administrativu, vědu a výzkum a ubytování v kapacitě úměrné
potenciálu daného území a v souladu s jeho charakterem, ve kterých je minimálně 70 % potřeby
součtu parkovacích a odstavených stání situováno v rámci objektu;
n) pozemky staveb a zařízení veřejného vybavení celoměstského a nadměstského významu
v městském centru a podél městských tříd řešené v souladu s charakterem území, ve kterých je
minimálně 70 % potřeby součtu parkovacích a odstavných stání situováno v rámci objektu;
o) stavby a zařízení fotovoltaických elektráren situovaných na střechách nebo fasádách objektů
mimo území MPR Olomouc, OP MPR Olomouc a OP NKP.

Podmíněně přípustné využití
přičemž pozemky, stavby či zařízení uvedené níže lze do území umístit za podmínky
prokázání, že jejich řešení, včetně zajištění nároků statické dopravy, je v souladu s požadavky na
ochranu hodnot území (ÚPO viz body 3.3. a 4.10.) a na pohodu bydlení, nemá negativní vliv na
krajinný ráz, na veřejné zdraví z hlediska ovlivnění hlukových poměrů (včetně negativního vlivu
vibrací) a kvality ovzduší a jejich řešení a provoz nesníží kvalitu obytného prostředí souvisejícího
území, neohrozí jeho hodnoty a nepřiměřeně nezvýší dopravní zátěž v obytném území zejména
v dané ploše:
a) pozemky bytových domů s venkovním parkováním vybaveným vzrostlou zelení;
b) pozemky polyfunkčních domů s bydlením, ve kterých je podíl podlahové plochy určené
k trvalému bydlení menší než 20 %, a polyfunkčních domů bez bydlení;
c) pozemky staveb a zařízení pro administrativu, vědu a výzkum a ubytování bez nároku
situování potřebných parkovacích a odstavných stání v rámci objektu;
d) pozemky staveb a zařízení pro obchod do 2 500 m² hrubé podlažní plochy, na kterých je
venkovní parkování vybaveno rastrem vzrostlé zeleně;
e) pozemky staveb a zařízení pro obchod nad 2 500 m² hrubé podlažní plochy určené pro
vícepodlažní objekty s nezbytným parkováním situovaným minimálně ze 70 % v rámci objektu a
s venkovním parkováním vybaveným rastrem vzrostlé zeleně, přičemž jejich zásobování bude
vedeno pouze plochami dopravní infrastruktury;
f) pozemky staveb a zařízení pro výrobu v kapacitě úměrné potenciálu daného území
a v souladu s jeho charakterem;
g) pozemky staveb a zařízení pro skladování v kapacitě úměrné potenciálu daného území
a v souladu s jeho charakterem;
h) pozemky zahradnických areálů v kapacitě úměrné potenciálu daného území a v souladu
s jeho charakterem;
i) pozemky čerpacích stanic pohonných hmot, pokud není jejich přípustnost vyloučena v ploše
stanovené v Příloze č.1 (Tabulka ploch);
j) pozemky a stavby hromadných garáží pro vozidla skupiny 1 sloužící pro potřeby obyvatel
a návštěvníků přilehlého území;
k) dočasné stavby prodejních stánků;
l) dočasné stavby a zařízení autobazarů;
m) pozemky staveb a zařízení pro služby motoristům (např. pneuservisy, autoservisy,
autopůjčovny) v kapacitě úměrné potenciálu území a v souladu s jeho charakterem;
n) dočasné stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci.
Nepřípustné využití:
a) pozemky, stavby a zařízení neuvedené jako hlavní, přípustné nebo podmíněně přípustné
využití, u kterých nebylo prokázáno splnění stanovených podmínek;
b) pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s charakterem území stanoveným v bodě
4.10., zejména pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování v kapacitě neúměrné
potenciálu daného území;
c) pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s podmínkami prostorového uspořádání
ploch stanovenými v bodě 7.12. a Příloze č.1 (Tabulka ploch);
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d) oplocení pozemků, které významně omezí průchodnost územím a naruší harmonické měřítko
území.

2.3. ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE
2.3.1. DŮVODY POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE
Územní plán Olomouc (ÚPO) vymezuje plochu 14/036P jako plochu, ve které je rozhodování
o změnách podmíněno zpracováním územní studie ke stanovení podrobnějšího využití ploch
a struktury zástavby, a to US – 103.
Cílem územní studie je prověřit podrobnější podmínky využití této plochy jako podklad pro
rozhodování v území s ohledem na její vazby a ochranu architektonických a urbanistických
hodnot v území v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Územní studie definuje zejména
podrobnější využití zástavby přestavbové plochy a její zapojení do území, včetně podrobnějšího
řešení struktury zástavby. Dále stanovuje podrobnější stanovení využití pozemků a jejich
vzájemného uspořádání, vymezení pozemků, staveb či zařízení související dopravní a technické
infrastruktury a veřejných prostranství, stanovení podrobnějšího prostorového uspořádání. Taktéž
budou definovány podmínky na ochranu veřejného zdraví před negativními účinky dopravy a bude
řešeno hospodaření s dešťovými vodami.
2.3.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ A PODMÍNKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNÍHO PLÁNU

Řešené území je zadáním vymezeno v rozsahu plochy podmíněné zpracováním územní studie
US-103 - přestavbovou plochu smíšenou obytnou 14/036P. Je taktéž součástí městského subcetra
hlavního - Foerstrova (v okolí ulic Kmochovy, Na Vozovce, Dobnerovy).
Využití plochy bude řešeno v souladu s podmínkami přípustného, případně podmíněně
přípustného využití ploch smíšených obytných. Přitom bude zohledněna skutečnost, že realizovat
terénní úpravy a umísťovat stavby a zařízení lze v celém území pouze v souladu s jeho charakterem
a s požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území.
K řešenému území se vztahují také podmínky využití uvedené v koncepci zastavěného území v
bodě 4.7 pro plochy přestavbové, zvláště:
•
nelze-li vyloučit staré zátěže, je zapotřebí přednostně vyhotovit ekologický audit, pokud již
nebyl vyhotoven;
•

pro plochy přestavby se strukturou blokového typu je územním plánem stanoven požadavek
umísťovat objekty s hlavní funkcí podél veřejných prostranství odpovídající šířky.

V rámci koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoj hodnot lokalit dle bodu 4.10 je v rámci
Lokality 14 (Tabulový vrch a Nová Ulice) stanoven požadavek:
•
•
•
•

chránit a rozvíjet městské subcentrum hlavní v prostoru ulic Na Vozovce, Kmochovy a
Dobnerovy,
chránit a rozvíjet rezidenční charakter lokality s příměsí ostatních souvisejících funkcí,
chránit a posilovat pohled na historické jádro (kostel svatého Michala) z ulice Jílové (MP – 26)
rozvíjet koridory cyklistické dopravy (mimo plochy veřejných prostranství a dopravní •
infrastruktury) mezi ulicemi Jílovou a Na Vozovce přes plochu 14/001S, mezi ulicemi
Hněvotínskou a I. P. Pavlova a v severovýchodním konci ulice I. P. Pavlova až k ulici
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Wolkerově,
•

rozvíjet liniovou zeleň podél třídy Míru, třídy Svornosti a podél ulic Okružní, Hraniční, •
Brněnské, Albertovy, Foerstrovy, Hněvotínské, Vojanovy, I. P. Pavlova (v úseku mezi ulicemi
Okružní a Vojanovou), Mošnerovy, Stupkovy, Junácké, Kmochovy, Jílové, Na Vozovce, U
Kovárny a ve stopě plochy 14/079P.

2.3.3. POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB

Územní studií budou definovány podmínky pro umístění záměrů v území, zejména bude
podrobněji stanoveno využití pozemků, jejich vzájemné uspořádání a vazby v souladu s cíli a úkoly
územního plánování, vymezení pozemků, staveb či zařízení související dopravní a technické
infrastruktury a veřejných prostranství, stanoveno podrobnější prostorové uspořádání, zejména
stavební čary, výšky říms a hřebenů střech apod., a dále, je-li to účelné, navržení pozemků pro
odstavování a parkování vozidel, veřejné osvětlení, obsluhu území hromadnou dopravou apod.
V souladu s Vyhl. č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území, budou vymezena
veřejná prostranství, včetně definovaní stavební čáry, uliční čáry, případně maximální hranice
zástavby a návrhu uspořádání veřejných prostranství. Budou definovány podmínky napojení na
dopravní a technickou infrastrukturu.
2.3.4. POŽADAVKY NA ROZVOJ LOKALITY A OCHRANU HODNOT ÚZEMÍ
Územní plán Olomouc stanovuje v základní koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot uvedené v kapitole 3 v řešeném území zejména následující požadavky:
•
•

vytvářet kompaktní město soustředěním rozvoje směrem dovnitř,
rozvíjet městská subcentra,

•

posilovat jasnou diferenciaci a hierarchizaci městských prostor, a to veřejných,
polosoukromých a soukromých, což umožňuje zejména bloková struktura zástavby,
územně zajišťovat základní potřeby veřejného zájmu, tj. rozvíjet veřejná prostranství,
veřejné vybavení, prostupnost území a dopravní i technickou infrastrukturu,
chránit a rozvíjet zázemí pro každodenní rekreaci všech věkových skupin obyvatelstva v
okolí stávajících a nově stavěných bytových domů,
chránit veřejná prostranství a zázemí pro každodenní rekreaci preferováním výstavby
odstavných parkovacích míst v rámci objektů,
chránit a rozvíjet stromořadí v obraze města a krajiny zajištěním dostatečného profilu
uličního prostoru v plochách a koridorech dopravní infrastruktury a veřejných
prostranstvích,
zajistit efektivní využití zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby
umisťováním rozvodných energetických vedení a vedení elektronických komunikací v
těchto plochách pod zem,
chránit a vytvářet dostatečně široký profil přidruženého prostoru pro pěší v rámci uličního
prostoru uvnitř hranice kompaktního sídla.

•
•
•
•

•

•

Zástavba lokality bude navržena s nejvyššími nároky na urbanistickou kvalitu řešení zástavby
městotvorným způsobem, parkovací a odstavná stání na terénu budou minimalizována, umístěna
jako součást uličního profilu a doplněna rastrem vzrostlé zeleně. V případě bytových domů bude
v souladu s územním plánem min. 70% potřeby součtu parkovacích a odstavných stání situováno
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v rámci objektu, v případě polyfunkčních domů s bydlením min. 50% a v případě staveb a zařízení pro
administrativu, vědu a výzkum a ubytování min. 70%.
2.3.5. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

Dle Územního plánu Olomouc se v řešeném území nachází elektronické komunikační zařízení
významné a elektronické komunikační vedení významné (kabelovod společnosti O2). Ve studii je
třeba zahrnout a vyznačit ochranné pásmo kabelovodu a stanovit podmínky pro stavby v dané
lokalitě. Řešeného území se dotýká i kanalizační stoka významná (ul. Stupkova).
Součástí technické infrastruktury musí být řešení zásobování pitnou vodou, odvedení
splaškových vod, hospodaření s dešťovými vodami, zásobování teplem, elektrickou energií a
připojení na telekomunikační síť. Hospodaření s dešťovými vodami bude řešeno dle platné legislativy
a studie „Koncepce vodního hospodářství města Olomouce“ (přednostně vsakování, regulovaný
odtok 3 l/s/ha, bezpečnostní přepad, prázdnění do 24 hodin). Dešťové vody budou vsakovány a
zadržovány na pozemcích jednotlivých staveb a samostatně na zpevněných plochách veřejného
prostranství. Při hospodaření s dešťovými vodami využít co nejvíce přírodě blízká opatření. Při návrhu
zpevněných liniových staveb musí být respektován stávající terén a zástavba tak, aby nedocházelo
ke zhoršení odtokových poměrů. Regulovaný odtok a bezpečnostní přepady budou zaústěny do
jednotné kanalizace.
Podmínky napojení je nutné projednat se správcem sítě. V kapitole zásobování vodou budou
navrženy napojovací body, zokruhování, ověření tlakových poměrů, potřeba požární vody, bude
popsán technický stav a kapacita stávajícího vodovodního potrubí, popř. návrhy opatření. Z hlediska
odkanalizování je potřeba určit povodí, napojovací body, ověřit technický stav a kapacitu
kanalizačního potrubí. Navrhnout princip hospodaření s dešťovými vodami včetně prostorových
nároků na objekty HDV.
V souladu s Územní energetickou koncepcí bude využíváno na základě technicko-ekonomického
hodnocení pro vytápění soustavu centralizovaného zásobování teplem. Podmínky napojení budou
projednány s Dalkia ČR.
V dokladové části bude doloženo vyjádření správce sítí. Hospodaření s dešťovými vodami bude
řešeno v rámci veřejného prostranství tak, aby nedocházelo ke kolizi s inženýrskými sítěmi a zelení
(všechny koridory inženýrských sítí musí být vedeny mimo ochranná pásma navrhovaných dřevin
(ČSN 83 9061).
Dopravně bude řešené území navazovat na hlavní komunikační síť zejména prostřednictvím ulice
Stupkova s minimalizací dopravní zátěže Dobnerovy ulice. Systém dopravní obsluhy území bude
rozvíjen v souladu s charakterem a využitím území. V souladu s navrženým charakterem budoucího
využití území bude řešena problematika statické dopravy. Studie bude také v souladu bezbariérovou
dopravou (trasy a úpravy) ve městě Olomouci. Studie prověří řešení propustnosti území pro pěší
včetně vhodných vazeb a napojení na občanskou vybavenost (subcentrum) lokality.
2.3.6. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ (ÚAP)
Pro předmětnou plochu jsou evidovány tyto územní studie:
• Územní energetická koncepce Statutárního města Olomouc
• Generel cyklistické dopravy na území města Olomouce
• Bezbariérová doprava (trasy a úpravy) ve městě Olomouci
• Koncepce vodního hospodářství města Olomouce
• (Územní studie budou poskytnuty v podkladech bod b)).
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Hodnoty v území
Dle ÚAP se v řešené lokalitě nenachází žádné kulturní, přírodní ani civilizační hodnoty.
V navazující zástavbě ulice Skřivánčí je evidována architektonická hodnota – architektonicky cenná
stavba (rodinný dům J. Mišauera, Skřivánčí 23, arch. Lubomír Šlapeta; Stavba z roku 1939 je
spojením organického funkcionalismu s tradičním chápáním obytného domu. Na vysoké úrovni jsou
také do detailu promyšlené umělecko-řemeslné práce).
Limity technické infrastruktury v dané lokalitě, které je nutno respektovat:
• trafostanice (ČEZ distribuce) a její ochranné pásmo 30 m
• elektrická síť – vysoké napětí a jeho ochranné pásmo 1 m
• zařízení na telekomunikační síti - základnová stanice TMobile
• 7 radiových zařízení O2 Czech Republic
• veřejné telekomunikační sítě několika provozovatelů a jejich ochranná pásma
• radioreléové trasy několika provozovatelů a jejich ochranná pásma
• STL plynovod z ulice Dobnerova a jeho ochranné pásmo 1m
V dané lokalitě není v ÚAP evidován žádný problém k řešení v ÚPD.
2.3.7. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ ZELENĚ A REKREAČNÍHO ZÁZEMÍ
Systém sídelní zeleně bude v rámci území řešeného studií rozvíjen zejména vytvořením
předpokladů pro umístění vzrostlé zeleně v rámci veřejných prostranství. Zeleň bude plnit také funkci
rekreačního zázemí pro obyvatele a bude obsahovat nezbytnou vybavenost (odpočinková zákoutí,
dětská hřiště).
Navrhovaná zeleň (zejména stromy měřítka odpovídajícího charakteru okolní stávající i
plánované výstavby) bude součástí veřejných prostranství v rámci uličních profilů i plošných
veřejných prostranství a jako vyhrazená (tzn. s omezeným režimem přístupnosti) bude tvořit zázemí
bytových domů.
V ploše řešené územní studií se v současné době nachází nové alejové výsadby (nově založená
alej v ulici Skřivánčí), stromořadí a skupiny stromů ve fází rozvoje (ulice Stupkova, Junácká a
Dobnerova). Stávající stromořadí je třeba zachovat a to včetně dostatečných prostorových
parametrů, které umožní další rozvoj stromů. Toto je třeba zohlednit při navrhování nových vedení
inženýrských sítí a umísťování nových staveb.
Návrh zeleně a vedení inženýrských sítí a dopravních staveb budou v rámci celého řešeného
území vzájemně koordinovány a to tak, aby byla i v budoucnu zajištěna plná funkčnost dřevin
(vymezen dostatečný prostor pro dřeviny v cílovém stavu).
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2.4. VÝPIS DOTČENÝCH POZEMKŮ DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Katastrální území :
PARC.
ČÍSLO:

Nová ulice ( 710717 )

MAJITEL:

PLOCHA:

DRUH POZEMKU: DRUH VYUŽITÍ:

VĚCNÉ BŘEMENO:

st.1920

IMOS development, uzavřený investiční fond, a.s.,
Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00 Brno

3422

Zastavěná plocha
a nádvoří

-

Věcné břemeno užívání
Zřizování a provozování vedení

st.1921

IMOS development, uzavřený investiční fond, a.s.,
Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00 Brno

1124

Zastavěná plocha
a nádvoří

-

-

st.1922

IMOS development, uzavřený investiční fond, a.s.,
Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00 Brno

262

Zastavěná plocha
a nádvoří

-

-

255/11

IMOS development, uzavřený investiční fond, a.s.,
Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00 Brno

654

Ostatní plocha

Jiná plocha

Zřizování a provozování vedení

256/1

IMOS development, uzavřený investiční fond, a.s.,
Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00 Brno

3200

Ostatní plocha

Manipulační plocha

Věcné břemeno chůze a jízdy
Zřizování a provozování vedení

590/6

IMOS development, uzavřený investiční fond, a.s.,
Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00 Brno

2324

Ostatní plocha

Ostatní komunikace

Věcné břemeno chůze a jízdy
Zřizování a provozování vedení

590/8

IMOS development, uzavřený investiční fond, a.s.,
Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00 Brno

1173

Ostatní plocha

Zeleň

Zřizování a provozování vedení

590/9

IMOS development, uzavřený investiční fond, a.s.,
Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00 Brno

735

Ostatní plocha

Zeleň

Věcné břemeno chůze a jízdy
Zřizování a provozování vedení

1132

IMOS development, uzavřený investiční fond, a.s.,
Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00 Brno

245

Ostatní plocha

Manipulační plocha

Zřizování a provozování vedení

254/8

Statutární Město Olomouc, Horní náměstí 583,
779 00 Olomouc

3863

Ostatní plocha

Ostatní komunikace

Umístění a provoz. elektrorozvodného zařízení
Zřizování a provozování vedení

257/12

Statutární Město Olomouc, Horní náměstí 583,
779 00 Olomouc

3817

Ostatní plocha

Ostatní komunikace

Umístění a provoz. elektrorozvodného zařízení
Zřizování a provozování vedení

590/2

Statutární Město Olomouc, Horní náměstí 583,
779 00 Olomouc

3624

Ostatní plocha

Silnice

Věcné břemeno
Zřizování a provozování vedení

1062/1

Statutární Město Olomouc, Horní náměstí 583,
779 00 Olomouc

11003

Ostatní plocha

Silnice

Zřizování a provozování vedení

3. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
3.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE
Záměr řeší lokalitu jednoho bloku, která je vymezená ulicemi Junácká, Stupkova, Dobnerova
a Skřivánčí. V současné době se na území nachází administrativní budova (dále jen AB) bývalého
Telecomu s jeho technickým zázemím. Samotná AB přiléhá k ulici Junácká. Svou velikostí je to
zdaleka nejobjemnější objekt v širokém okolí. Zároveň se nachází na nejvyšším místě lehce
svažitého území. Směrem na severovýchod se pak nachází velké parkoviště s vjezdem z ulice
Stupkova. K ulici Skřivánčí přiléhá servisní budova, ve které se nachází technologie potřebná pro
provoz AB. K ulici Dobnerově pak přiléhá budova garáží.
Z hlediska územního plánu celá oblast spadá do městského subcentra a je klasifikována jako
území přestavby. Z hlediska struktury města se řešené území nalézá na pomezí drobné bytové
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zástavby, panelového sídliště a městské vybavenosti, přičemž současná AB tvoří nepřéhlédnutelnou
dominantu města.
Jejím protějškem by tedy měla být dostavba bloku do ulice Dobnerovy. Územní plán zde
umožňuje výstavbu objektů o výšce 13/17m. To znamená budovu o čtyřech nadzemních patrech
s pátým ustupujícím pod úhlem 45°. Demolice hospodářských budov ve východním rohu řešené
plochy umožní dostavbu bloku ve tvaru „U“. Předpokládán je bytový dům s garážovým patrem a
komerčním parterem do ulice Stupkova. Ve vnitrobloku vznikne zelený dvůr s dětským hřištěm.
Rovněž zde dojde k organizaci prostoru parkoviště BD a AB. Dominantní nároží, které vznikne na
spojnici Dobnerovy a Stupkovy se nabízí pro umístění případné drobné komerční aktivity. Bude zde
situován vydlážděný předprostor.
V souladu s úpravou dopravní koncepce je třeba změnit charakter jednotlivých uličních profilů. Za
funkční a po všech stránkách přijatelný je možné považovat profil v Ulici skřivánčí, který zcela
odpovídá měřítku a charakteru zástavby na jih od řešené oblasti. Navíc zde bylo nedávno vysazeno
nové stromořadí. Současná AB stále slouží pro potřeby telekomunikací a vysoce pravděpodobně
ještě nějakou dobu sloužit bude. Uliční profil na Junácké tedy zůstane z velké většiny ve stávajícím
stavu. US-103 tento profil řeší jen částečně, jelikož je součástí většího celku ulice Kmochova a
Junácká, který je potřeba řešit komplexně. Je třeba pouze konstatovat, že současný stav není příliš
uspokojivý.
Vchod do AB a vjezd na parkoviště jsou orientovány do ulice Stupkova. Ta je v současnosti
dopravně poměrně velkoryse pojata. V návrhu tedy dochází k úpravě předprostoru AB, k návrhu
parkovacího pruhu a reorganizaci stromořadí a chodníků. Napojení na okolní strukturu města bylo
rovněž přepracováno.
Profil Dobnerovy ulice dozná zásadní změny. 9m komunikace bude upravena na 6m průjezní
profil. Tím dojde k uklidnění dopravy, vznikne místo pro kolmá parkovací stání na straně dostavby a
zálivy na podélná parkovací stání na straně opačné. Prostor pro nové stromořadí bude velkorysejší s
příznivější polohou pro celou ulici.
- výška zástavby:
- struktura zástavby:
- podlažnost:
- zastavěnost:
- min. podíl zeleně:

13/17m
Blokový typ
neurčena
15-45% dle ÚP
30%

3.2. NÁVRH ULIČNÍCH PROFILŮ
V řešném území vzniká několik typických uličních profilů. Podrobně jsou dokumentovány profily 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7
•

Uliční profil 1 - ulice Junácká: zůstává prakticky beze změny oproti stávajícímu
stavu. Změna nastává pouze v úpravě křižovatky Junácká-Stupkova, kdy byly
změněny poloměry zatáčky a následně upraveny komunikace pro pěší.

•

Uliční profil 2, 3 – ulice Skřivánčí: Stávající stav je plně vyhovující a odpovídá
chrakteru okolní zástavby.

•

Uliční profil 4, 5 – ulice Dobnerova: Profil Dobnerovy je přepracován a celkově
dopravně zklidněn. Po dostavbě předpokládaného bytového domu by měla ulice mít
celkově klidnější charakter. Původní 9m komunikace je zůžena na 6m, vzniká příčné
parkování, dostatečně dimenzovaná zelená plocha a chodník blíže domu. Do zeléné
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plochy bude vysazeno nové stromořadí a předpokládá se zde vjezd do BD.
•

Uliční profil 6, 7 – ulice Stupkova: Stupkova ulice je zásádní pro napojení řešeného
bloku na městské subcentrum. Došlo ke zúžení na 6,5m a ke vzniku průběžného
parkovacího pruhu. Chodník se přesunul směrem od komunikace blíže ke
předpokládanému bytovému domu. Mezi chodníkem a komunikací došlo ke vzniku
zeleného pásu o dostatečné dimenzi, kde bude vysazeno nové stromořadí. Dále bude
přepracován prostor před vstupem do AB.

3.3. REGULAČNÍ PRVKY
V řešeném území jsou závazně vymezena veřejná prostranství. Uliční i stavební čára je navržena
jako závazná. Stavební čára je zároveň čarou uliční.
Stavební čára: -linie, na kterou je předepsáno umístit hlavní část průčelí stavby. Stavba nesmí
svým půdorysem tuto linii směrem do veřejného prostranství přesahovat. Jednolitá (otevřena)
stavební čára je definována jako plynulá linie s možností i solitérní výstavby na její hraně, tj. s odstupy
mezi jednotlivými domy.
Uliční čára:

-linie, která definuje území vzhledem k veřejnému prostranství.(hranice oplocení)

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
4.1. PRINCIPY ŘEŠENÍ, POUŽITÉ PODKLADY
Navržené dopravní řešení zóny vychází především ze stávajících dopravních poměrů
v lokalitě a z výstupů územního plánu města.
Ulice Junácká je spolu s pokračováním do Kmochovy a jihozápadní větví Stupkovy jsou
součástí základní komunikační sítě města. Jsou definovány jako místní obslužné komunikace,
dvoupruhové, obousměrné. Po těchto komunikacích (spíše v uličních profilech těchto místních
komunikací) jsou vedeny koridory cyklistické dopravy. Místní komunikace Dobnerova, Skřivánčí i
segment Stupkovy nejsou z hlediska územního plánu nijak významné.
Návrhová část se zaměřuje na úpravu uličních profilů dotčených úseků komunikací a zajištění
vazeb zejména pěších tahů z území do jeho blízkého okolí.

4.2. DOPRAVNÍ NAPOJENÍ
Námi řešená zóna se na dopravní infrastrukturu napojuje třemi významnými napojeními pro
motorovou dopravu a řadou podružných napojení včetně napojení pěších tras.
Významné napojení na Stupkovu je pro dopravní obsluhu vnitrobloku a v něm umístěné
kapacity statické dopravy. Je řešeno jako napojení vozovek s obrubníky v obloucích R=5m,
povšechně ve stávající poloze - vstřícně napojení parkoviště a zásobování OD BILLA.
Významné napojení na Skřivánčí je pro pohyb vozidel dopravní obsluhy vnitrobloku a rovněž
pro příjezd k parkovacím plochám. Je řešeno jako napojení vozovek s obrubníky v obloucích R=7m,
povšechně ve stávající poloze.
Významné napojení na Dobnerovu je určeno pro přístup do garáží. Je řešeno jako napojení
sjezdu na místní komunikaci.
Na Stupkovu se dále napojuje méně významný sjezd do suterénu stávající provozně
administrativní budovy.
Pěší napojení jsou řešena v křižovatkách místy pro přecházení, křížení přes Stupkovu a
Junáckou je řešeno ve shodě se stávajícím stavem přechody. Ulice Stupkova je však upravena
šířkově na 6,5m.
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4.3. DOPRAVNÍ REŽIM ZÓNY
Dopravní řešení zóny spočívá v úpravě uličních profilů dotčených místních komunikací. Je
navrženo zúžení Stupkovy na 6,5m s vytvořením podélného parkovacího pruhu, přerušovaného
sjezdy. Ulice Dobnerova je rovněž navržena ke zúžení a vytvoření kolmého parkovacího pásu a
podélného parkovacího pruhu. Ulice Skřivánčí je ponechána ve stávající šíři, co se týče vozovky.
Všechny profily jsou doplněny podélnými zelenými pásy s alejovou výsadbou.
Ulice Junácká je ponechána ve stávajícím stavu, neboť řešení celého tahu Kmochova –
Junácká je nutno pojmout komplexně v celém průběhu cca 800m.

4.4. HROMADNÁ DOPRAVA
Na ulici Kmochova se nachází autobusová zastávka Jílová linek 10, 16 a 19. Dostupová
vzdálenost je 100 - 200m – vyhovující. Návrh neuvažuje s úpravami v hromadné dopravě.

4.5. CYKLISTICKÁ DOPRAVA
Ulicí Kmochova, Junácká a Stupkova JZ je veden koridor cyklistické dopravy. V rámci návrhu
nebyla cyklistická doprava řešena, neboť není známo, jakým způsobem má být cyklotrasa v celém
tahu Kmochovy a Junácké vedena.

4.6. STATICKÁ DOPRAVA
Statická doprava bude generována jednak dopravní obsluhou, především však parkováním
zaměstnanců firem a obyvatel. Výpočet potřeby musí být proveden podle CSN 736110 a veškerá
generovaná statická doprava musí být uspokojena v rámci zóny.
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5. KONCEPCE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
5.1. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Stávající stav
Zájmová oblast se nachází ve vyšším tlakovém pásmu IIb, zásobovaném z vodojemu Křelov (4x
5000 m3, 278.05 – 282.90 m n.m.) Nadmořská výška lokality se pohybuje v rozmezí 225 –
229 m n.m. Vodovodní řady v okolních ulicích (Stupkova DN 150, Dobnerova DN 150, Skřivánčí DN
100) jsou z r. 1973 a jsou dostatečně kapacitní pro napojení nové budovy i pro zásobování požární
vodou pro vnější požární hydranty minimálně v množství 9.5 l/s za běžného provozu (tlak při tomto
odběru min. 3 bary). Tlaky při běžných provozních stavech se pohybují kolem 5 barů. Stávající areál
je napojen vodovodní přípojkou na řad DN 150 v ulici Stupkova.
Navrhovaný stav
Navrhovaný bytový dům bude napojen novou vodovodní přípojkou z řadu DN 150 v ulici
Dobnerova. Zbytek stávajícího areálu zůstane napojen stávající vodovodní přípojkou.
Nový bytový dům – spotřeba vody
Qp = 170 osob × 130 l.os-1.den-1
Qp = 22 100 l.den-1,
qp = 0,256 l.s-1
Qm = 22 100×1,25= 27 625 l.den-1,
qm = 0,320 l.s-1
Qh = 27 625 ×2,1 / 24= 2 417,2 l.hod-1,
qh = 0,671 l.s-1
Roční spotřeba
Qr = 170x46 = 7 820m3

5.2. ODKANALIZOVÁNÍ
Stávající stav
Dle dostupných podkladů a informativního průzkumu je stávající areál odkanalizován dvěmi
kanalizačními přípojkami. Jedna pravděpodobně odvádí pouze splaškové vody z hlavního objektu
přímo do sběrače BVIII DN 1000 v ulici Stupkova. Tato stoka byla vybudovaná v. r. 1962. Druhá
přípojka odvádí vody z vnitroareálové dešťové kanalizace, do které je zřejmě zaústěno i odvodnění
suterénu hlavní budovy. Z toho důvodu je tato kanalizace uložena poměrně hluboko – v hloubce cca
3-4 metry. Tento vnitroareálový rozvod je zaústěn také do sběrače BVIII DN 1000 v ulici Stupkova.
Odvedení vod do jednotné kanalizace je provedeno bez zadržování a retence dešťových vod, přes to
nejsou známy problémy s kapacitou stávající sítě.
V ulici Dobnerova je stoka BVIIIl DN 300 z r.1968.
Navrhovaný stav
Odvedení splašků
Nový bytový dům bude odkanalizován do stoky BVIIIl DN 300 v ulici Dobnerova novou
kanalizační přípojkou. Do této přípojky budou odvedeny splašky z nového bytového domu, řízené
vypouštění z retence srážkových vod a bezpečnostní přeliv retenčního zařízení , které bude retenovat
vody ze střechy bytového domu a přilehlých pozemků.
Objemy splaškových vod – viz výpočet spotřeby vody.
Část vnitroareálové kanalizace, která bude narušena stavbou nového bytového domu, bude
podchycena novým potrubím napojeným do stávající přípojky odvádějící vody z vnitroareálové
kanalizace. Tím zůstane funkčnost současných vnitroareálových rozvodů zachována
Splaškové vody i v případě rekonstrukce stávající hlavní budovy budou odvedeny stávající
přípojkou a vnitroareálovými rozvody.
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Odvedení dešťových vod
Dle Inženýrsko – geologického průzkumu, v rámci kterého byl proveden i orientační
hydrogeologoický průzkum (RNDr. Pavel Vavrda, 11/2015) je zřejmé, že zemní prostředí v lokalitě
neumožňuje likvidaci srážkových a tavných vod vsakováním a to z důvodu velmi nízké propustnosti.
Proto bude nutné srážkové vody se zájmové plochy v celém množství zadržovat a řízeně vypouštět
do jednotné kanalizace.
Dle KVHOL je stanoven řízený odtok z této plochy na 9 l/s/ha.
Vzhledem k charakteru srážkových vod (vody ze střech a parkovišť osobních aut) a jejich příjemci
– jednotná kanalizace – není nutné předčištění. U vod ze zpevněných ploch je nutné separovat pevné
částice před nátokem do retenčního zařízení.
Nově vzniklé parkoviště na ulici Dobnerova bude odvodněno vyspádováním do zeleného pásu se
stromy a následně odvedeno do kanalizace. Jedná se o odvodnění zpevněných ploch přirozeně do
přilehlých travnatých ploch, bez nutnosti větších zásahů či zbudování retencí v lokalitě. Srážkové
vody budou zasakovat ve vytvořeném průlehu. Průleh bude vytvořen v zeleném pásu šířky 3m podél
parkovacích ploch v ul. Dobnerova (kolmá stání), (dno průlehu bude 2m za obrubou parkoviště,
stromy v zeleném pásu budou 1m za obrubou) . Obrubníky budou kladeny tak, že každé 2 ks bude
provedena 15 cm mezera pro průchod vod. Za těmito obrubníky bude provedena z dlaždic 0,3/0,3
přídlažba pro rozmělnění vod, (je možno použít i zatravňovací dílce či jiné vhodné tvarovky). Hloubka
průlehu je cca 25,0 cm. Pro posílení odtoku (jelikož je jen svrchní vrstva propustná), bude pod průleh
položeno drenážní žebro pro redukci akumulovaných vod. Drén je navržen jako doplněk pojišťující
funkci.
Ze strany ulice Stupkova bude zachován stávající systém odvodnění. Vzhledem k poloze
parkovacích podélných stání bude posunuta krajní uliční vpust směrem ke křižovatce. Tak aby
odvodnila lépe vzniklý prostor.
Nový bytový dům bude odkanalizován do stávající stoky BVIIIl DN 300. Retenční nádrž o
objemu cca 55 m3 (RN1 – 8 x 4.6 x 1.5 m)) bude umístěná u severovýchodního rohu nového
bytového domu (u křižovatky ulic Stupkova a Dobnerova). Řízené vypouštění v množství 3.8 l/s (9
l/s/ha) a bezpečnostní přeliv retenční nádrže bude zaústěn do jednotné kanalizace v ulici Dobnerova.
V případě významnějších zásahů do stávajících zpevněných ploch a hlavní budovy je nutné
vyřešit i hospodaření s dešťovými vodami. U hlavní budovy může nastat problém s oddělením části
dešťových svodů, které jsou vedeny pod podlahou suterénu. Po podrobném průzkumu a se
znalostí rozsahu rekonstrukce objektu by měla být zvážena technická náročnost a
proveditelnost retence vody ze střechy a v případě méně významných zásahů do budovy (bez
zásahu do stávajícího technologického vybavení objektu – vzduchotechnika, rozvody vody,
elektroinstalace) by mělo být vzhledem k náročnosti opatření zváženo povolení vypouštění
části vod ze střech do jednotné kanalizace bez retence. Většina svodů (4 ze 6) je vedena po
vnějším plášti budovy a odvedení vod do retenčních nádrží je proveditelné. Zaústění řízeného
vypouštění z RN a bezpečnostních přelivů se předpokládá do stávající vnitroareálové kanalizace.
Pokud nebudou retenovány a řízeně vypouštěny všechny srážkové vody, je nutné dimenzovat
retenční objekty pro snížený regulovaný odtok, odpovídající hodnotě 3 l/s/ha. Výjimku tvoří
RN1, která může být v obou případech dimenzovaná na odtok odpovídající hodnotě 9 l/s/ha, tj.
3.8 l/s.
Před nátokem srážkových vod z parkovišť a zpevněných ploch do retenční nádrže musí
být předřazen separátor pevných částic (usazovací nádrž). Srážkové vody ze střech můžou být
do RN zaústěny přímo.
V případě celkové rekonstrukce objektu včetně rekonstrukce technologického vybavení je
nutné vyřešit retenci všech srážkových vod.
Na základě informativního průzkumu stávajících svodů ze střech a vnitroareálové kanalizace se
navrhuje řešení, které předpokládá retenci a řízené vypouštění všech srážkových vod. Řízené
vypouštění z RN odpovídá množství 9 l/s/ha .
Svody ze střechy hlavní budovy v severozápadní fasádě budou svedeny do samostatné retenční
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nádrže (RN2 – 30 m3, 8 x 2.5 x 1.5, řízený odtok 0.9 l/s).
Svody ze střechy hlavní budovy v jihovýchodní fasádě budou svedeny do samostatné retenční
nádrže (RN3 – 30 m3, 8 x 2.5 x 1.5, řízený odtok 0.9 l/s).
Svody ze střechy trafostanice a záložního zdroje spolu s vodami z výše položených parkovacích
ploch svedeny do retenční nádrže RN 4 (110 m3, 15 x 5 x 1.5 m, řízený odtok 4.9 l/s). Do této nádrže
budou svedeny v případě technické proveditelnosti i svody ze střechy vstupního objektu. Nevylučuje
se řešení, které sloučí RN2 a RN3 do jednoho objektu.
Nejníže položené parkovací plochy budou svedeny do samostatné retenční nádrže RN5 (24 m3,
8 x 3 x 1 m, řízený odtok 1.2 l/s) s nižší konstrukční výškou, aby byl dostatečný spád na odvedení
řízeného vypouštění do kanalizace.
Uvedené návrhy vychází z předaných podkladů o vnitroareálové kanalizaci a informativního
průzkumu na místě samém. Na základě podrobného průzkumu v dalším stupni PD a se znalostí
rozsahu stavebních úprav budov a zpevněných ploch se nevylučuje jiné technické řešení. Hlavní
parametry stanovené KVHOL musí zůstat zachovány.
Pokud bude zvažováno předání (prodej) částí areálu jinému majiteli, je nutné řešit retenci
srážkových vod tak, aby byl zachován vlastnický princip HDV – tj. zařízení pro retenci se musí
vždy nacházet na pozemku toho vlastníka, ze kterého jsou vody v objektech HDV retenovány.

Výpočet retenčního objemu – RN1
plochy
střechy
zelené plochy
zpevněné plochy
cel
kem

strecha
travní porost
chodník

PLOCHA ODVODŇOVANÁ
Ac =
KOEFICIENT ODTOKU
ψ=
PLOCHA VSAKU
Avsak =
KOEFICIENT VSAKU
kv =
PERIODICITA SRÁŽEK DLE ÚZEMÍ p=
SOUČINITEL BEZPEČNOSTI VSAKU f =
POVOLENÝ ODTOK Qo

Ψ

S /m2/
1900
1690
630

1
0.05
0.7

Sr=S*Ψ /m2/
1900
84.5
441

4220

0.574763

2425.5

4220m2
0.574763
0
0m/s
0.2x/rok
2
3.8l/s

Ared =
2425.5
dle 6.2.4. normy
dle tab. 2
doporučení: f=2

STANOVENÍ RETENČNÍHO OBJEMU
NÁVRHOVÝ ÚHRN SRÁŽEK PRO PERIODICITU p - tab.A1 /hd/
RETENČNÍ OBJEM: Vvz = (hd/1000) x (Ared + Avsak) - 1/f . Kv . Avsak . Tc - Qo.Tc
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srážky/Tc/
5
10
15
20
30
40
60
120
4
6
8
10
12
18
24
48
72
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jednotka

návrhový
úhrn srážek
hd [mm]

retenční objem
Vvz [m3]

10
15.4
18.7
20.9
23.6
25.4
27.9
31.9
33.6
34.5
35.4
36.3
37.2
39.9
41.3
56.1
63

23.12
35.07
41.94
46.13
50.40
52.49
53.99
50.01
26.78
1.60
-23.58
-48.75
-73.93
-149.46
-228.15
-520.57
-832.15

min
min
min
min
min
min
min
min
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod

doba prázdnění retence:
Qo=
3.8l/s
V=
55.00m3 =
t=
14473.68421s =

průměrný
přítokodtok [l/s]
77.05
58.45
46.60
38.44
28.00
21.87
15.00
6.95
1.86
0.07
-0.82
-1.35
-1.71
-2.31
-2.64
-3.01
-3.21

doba
prázdnění
1:41:23
2:33:50
3:03:56
3:22:20
3:41:04
3:50:13
3:56:48
3:39:21
1:57:27
0:07:01
##############
##############
##############
##############
##############
0:00:00
0:00:00

55000l
4:01:14hod

Výpočet retenčního objemu - RN2, RN3
plochy
střechy
zelené plochy
zpevněné plochy
celkem
PLOCHA ODVODŇOVANÁ
KOEFICIENT ODTOKU
PLOCHA VSAKU
KOEFICIENT VSAKU

strecha
travní porost
chodník

Ψ

S /m2/
1000
0
0
1000

1
0.05
0.7
1

1000m2
1
0
0m/s

Ac =
ψ=
Avsak =
kv =

0.2
x/rok
2
0.9l/s

PERIODICITA SRÁŽEK DLE ÚZEMÍ p=
SOUČINITEL BEZPEČNOSTI VSAKU f =
POVOLENÝ ODTOK Qo

Ared = 1000
dle 6.2.4. normy
dle tab.
2
doporučení: f=2

STANOVENÍ RETENČNÍHO OBJEMU
NÁVRHOVÝ ÚHRN SRÁŽEK PRO PERIODICITU p - tab.A1 /hd/
RETENČNÍ OBJEM: Vvz = (hd/1000) x (Ared + Avsak) - 1/f . Kv . Avsak . Tc - Qo.Tc
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jednotka

5
10
15
20
30
40
60
120
4
6
8
10

min
min
min
min
min
min
min
min
hod
hod
hod
hod

12

hod

18

hod

24
48
72

hod
hod
hod

doba prázdnění retence:
Qo=
0.9
V=
30.00
t=
33333.33333

návrhový
úhrn srážek
hd [mm]

retenční objem
Vvz [m3]

10
15.4
18.7
20.9
23.6
25.4
27.9
31.9
33.6
34.5
35.4
36.3
37.2
39.9
41.3
56.1
63

l/s
m3 =
s=

průměr
ný přítokodtok [l/s]

doba
prázdnění

9.73
14.86
17.89
19.82
21.98
23.24
24.66
25.42
20.64
15.06
9.48
3.90

32.43
24.77
19.88
16.52
12.21
9.68
6.85
3.53
1.43
0.70
0.33
0.11

-1.68

-0.04

-18.42

-0.28

-36.46
-99.42
-170.28

-0.42
-0.58
-0.66

3:00:11
4:35:11
5:31:18
6:07:02
6:47:02
7:10:22
7:36:40
7:50:44
6:22:13
4:38:53
2:55:33
1:12:13
############
##
############
##
############
##
0:00:00
0:00:00

Ψ
S /m2/
2010
1
0
0.05
3430
0.7
5440 0.810846

Sr=S*Ψ /m2/
2010
0
2401
4411

30000l
9:15:33hod

Výpočet retenčního objemu - RN4
pochy
střechy
zelené plochy
zpevněné plochy
celkem

strecha
travní porost
chodník

PLOCHA ODVODŇOVANÁ
Ac =
KOEFICIENT ODTOKU
ψ=
PLOCHA VSAKU
Avsak =
KOEFICIENT VSAKU
kv =
PERIODICITA SRÁŽEK DLE ÚZEMÍ p=
SOUČINITEL BEZPEČNOSTI VSAKU f =
POVOLENÝ ODTOK Qo

5440m2
0.8108456
0
0m/s
0.2x/rok
2
4.9l/s

Ared =
4411
dle 6.2.4. normy
dle tab. 2
doporučení: f=2

STANOVENÍ RETENČNÍHO OBJEMU
NÁVRHOVÝ ÚHRN SRÁŽEK PRO PERIODICITU p - tab.A1 /hd/
RETENČNÍ OBJEM: Vvz = (hd/1000) x (Ared + Avsak) - 1/f . Kv . Avsak . Tc - Qo.Tc
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srážky/Tc/
5
10
15
20
30
40
60
120
4
6
8
10
12
18
24
48
72

SKŘIVÁNČÍ - STUPKOVA
jednotka

návrhový
úhrn srážek
hd [mm]

retenční objem Vvz
[m3]

min
min
min
min
min
min
min
min
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod

10
15.4
18.7
20.9
23.6
25.4
27.9
31.9
33.6
34.5
35.4
36.3
37.2
39.9
41.3
56.1
63

42.64
64.99
78.08
86.31
95.28
100.28
105.43
105.43
77.65
46.34
15.03
-16.28
-47.59
-141.52
-241.19
-599.26
-992.19

doba prázdnění retence:
Qo=
4.9l/s
V=
110.00m3 =
t=
22448.97959s =

průměrný
přítokodtok
[l/s]
142.13
108.32
86.75
71.92
52.93
41.78
29.29
14.64
5.39
2.15
0.52
-0.45
-1.10
-2.18
-2.79
-3.47
-3.83

doba prázdnění
2:25:02
3:41:03
4:25:34
4:53:34
5:24:05
5:41:05
5:58:36
5:58:37
4:24:07
2:37:37
0:51:07
##############
##############
##############
##############
0:00:00
0:00:00

110000l
6:14:09hod

Výpočet retenčního objemu - RN5
plochy
střechy
zelené plochy
zpevněné plochy
celkem
PLOCHA ODVODŇOVANÁ
KOEFICIENT ODTOKU
PLOCHA VSAKU
KOEFICIENT VSAKU
PERIODICITA SRÁŽEK DLE ÚZEMÍ p=
SOUČINITEL BEZPEČNOSTI VSAKU f =
POVOLENÝ ODTOK Qo

S /m2/
strecha
travní porost
chodník

0
0
13
50
1350
1350m2
0.7
0
0m/s
0.2x/rok
2
1.2l/s

Ac =
ψ=
Avsak =
kv =

Ψ

Sr=S*Ψ /m2/

1
0.05

0
0

0.7
0.7

945
945

Ared =
945
dle 6.2.4. normy
dle tab. 2
doporučení: f=2

STANOVENÍ RETENČNÍHO OBJEMU
NÁVRHOVÝ ÚHRN SRÁŽEK PRO PERIODICITU p - tab.A1 /hd/
RETENČNÍ OBJEM:
Vvz = (hd/1000) x (Ared + Avsak) - 1/f . Kv . Avsak . Tc - Qo.Tc
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Doba trvání
srážky/Tc/

jednotka

návrhový
úhrn srážek
hd [mm]

5
10
15
20
30
40
60
120
4
6
8
10
12
18
24
48
72

min
min
min
min
min
min
min
min
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod

10
15.4
18.7
20.9
23.6
25.4
27.9
31.9
33.6
34.5
35.4
36.3
37.2
39.9
41.3
56.1
63

doba prázdnění retence:
Qo=
1.2
V=
24.00
t=
20000

retenční objem
Vvz [m3]
9.09
13.83
16.59
18.31
20.14
21.12
22.05
21.51
14.47
6.68
-1.11
-8.90
-16.69
-40.05
-64.65
-154.35
-251.51

l/s
m3 =
s=

průměrný
přítokodtok [l/s]
30.30
23.06
18.44
15.26
11.19
8.80
6.12
2.99
1.01
0.31
-0.04
-0.25
-0.39
-0.62
-0.75
-0.89
-0.97

doba prázdnění
2:06:15
3:12:07
3:50:26
4:14:19
4:39:45
4:53:22
5:06:11
4:58:41
3:21:00
1:32:49
##############
##############
##############
##############
##############
0:00:00
0:00:00

24000l
5:33:20hod

6. PLYNOFIKACE
6.1. ZÁSADY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
Do řešeného prostoru je přiveden plynovod ocelový DN150 s uváděným odběrem Q=84,5m3/hod
při tlaku p=80kPa. V případě potřeby odběru plynu je možné využití tohoto plynovodu. Plynovod
DN150 je napojen na systémový STL plynovod DN300 v ul. Foerstrova, který tvoří STL okruh města
Olomouce. V případě potřeby odběru plynu v uvedené lokalitě je naše firma připravena zahrnout tento
předpokládaný odběr do výpočtu optimalizace plynovodní sítě města Olomouce, který v současné
době zpracováváme s termínem odevzdání 10/2016.
V uvedené lokalitě se rovněž nachází NTL plynovody DN100 a DN150 provozované v tlakové
hladině do 2,5kPa.

7.

TEPLOFIKACE

7.1. ZÁSADY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
Zpracovávané území se nachází v lokalitě napojené na CZT (Centrální zásobování tepla)
v městě Olomouci. V daném území jde o horkovodní rozvod. Dodavatelem tepla je firma Veolia a.s.
Objekty nově stavěné v dotčeném území budou prioritně připojeny na tento horkovodní rozvod, což je
v souladu s územním plánem města Olomouce. V letošním roce byl v řešeném na horkovodní rozvod
připojen soliterní objekt bývalého Telekomu (cca 0,7MW). Potřeba tepla pro zbývající část řešeného
území (předpokládané bytové objekty) je 0,6MW. V objektech budou zřízeny domovní, horkovodní
předávací stanice, tlakově nezávislé, jak je v Olomouci zvykem. Přípojka horkovodu ze stávající
primární větve do daného území bude vedena předizolovaným potrubním systémem, bezkanálový
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systém. Horkovodní předávací stanice bude vybavena regulací dle místních zvyklostí, doplňování
vody do systému bude z horkovodního systému. Měření spotřeby tepla bude dodávkou firmy Veolia
a.s.

8. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
8.1. VENKOVNÍ ELEKTROROZVODY
8.1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Napěťová soustava

3+PEN; 3x400/230V; AC; 50 Hz; TN - C

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41:
Živých částí

:

polohou, izolací

Neživých částí :

samočinným odpojením od zdroje, zemněním

Vnější vlivy

AB 8 - venkovní vlivy

8.1.2. ROZVODY NN
Napájení elektrickou energií pro nově projektovaný bytový dům bude zajištěno ze stávající
distribuční trafostanice Dobnerova. Rozvody budou provedeny kabely AYKY 3x240+120. Napojení
zajistí provozovatel DS ČEZ Distribuce.
Stávající objekt bývalé telekomunikační budovy vč. objektu náhradního zdroje jsou napojeny
z vlastní stávající trafostanice. Toto připojení zůstává bez změn.

8.1.3. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Prostorem budoucí výstavby prochází stávající vedení VO ve správě TS Olomouc. Toto vedení
bude odpojeno a zrušeno. Současně bude stávající vedení VO v ulici Dobnerova a Stupkova
přeloženo tak, aby ostatní osvětlení komuniklace zůstalo zachováno. Princip umístění stožáru
pouličního umístění je zjevný z výkresu uličních profilů B5. Budou umístěny v zeleném pásu
minimálně 0,5m od obrubníku, koordinovány s umístěním zeleně tak, aby nedošlo ke kolizi se
vzrostlou zelení a údržbou zeleně. Stávající stožáry VO v areálu, které nebudou výstavbou dotčeny,
budou přepojeny na areálové osvětlení dvora hlavní budovy.
8.1.4. VŠEOBECNĚ
Kabely budou ukládány ve volném výkopu do pískového lože, zákryty u kabelů NN budou
výstražnými fóliemi. Při přechodech komunikací a při křížení s ostatními inženýrskými sítěmi budou
kabely chráněny uložením do dvoudílných plastových ochranných trubek Kopohalf. Návrh pokládky
bude odpovídat ČSN 736005 a ČSN 33 2000-5-52.
8.1.5. TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ
Okolí budovy bývalého Telecomu je protkáno vedením telekomunikačních sítí. Mezi
nejvýznamější patří páteřní kabelovod, který probíhá úhlopříčně pod stávajícím parkovištěm. Je
možné jej přeložit, nebo provést taková opatření, která umožňují stavět na tělese kabelovodu.
Konkrétní podmínky budou projednány se správcem sítě před započetím projekčních prací
jednotlivých stupňů následné PD.
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9. SADOVÉ ÚPRAVY

9.1. ULICE SKŘIVÁNČÍ
Současný stav:
Jednostranná nově založená alej, kterou tvoří štíhlé javory s kompaktní korunou (Acer
platanoides Cleveland). Dřeviny jsou vysoké cca 6 metrů, zdravé a mají souměrné a pravidelné
koruny, dobrou perspektivu dalšího vývoje. Celkově alej tvoří 18 stromů. Zbytek vzrostlé zeleně tvoří
přirozeně rostlou bariéru mezi obytnou zástavbou na skřivánčí a administrativní budovou bývalého
Telecomu.
Návrh úprav:
Všechny dřeviny zachovat na původním stanovišti.

9.2. ULICE DOBNEROVA
Současný stav:
Opět jednostranná alej, ovšem zcela odlišné sadovnické hodnoty. Nejkvalitnějším jedincem je
javor na rohu ulic Dobnerova a Skřivánčí (Acer pseudoplatanus), který jako jediný má dostatečný
prostor pro založení kořenů a koruny. Další dřeviny (javory, ořešáky a fastigiátní dub) se vyznačují
nepravidelným růstem, polámanými a proschlými větvemi. Problematické jsou rovněž zhoršené
stanovištní podmínky, neboť kořenový prostor stromořadí tvoří travnatý pruh široký pouze 1,5 – 3 m,
omezený stavbami, betonovými obrubníky a zpevněnými plochami. Nedostatečný je i prostor pro
založení korun, dochází ke kolizím s okolními stavbami. Ořešáky budou mít v dospělém věku průměr
koruny až 20 m, takový prostor nemají v současné situaci k dispozici. Ačkoli jsou tyto stromy
v dobrém stavu, výhledově není možné jejich udržení na stanovišti bez radikální redukce kosterních
větví směrem ke stavbě.
Perspektiva dlouhodobého kvalitního vývoje je tedy u většiny dřevin značně malá.
Návrh úprav:
Solitérní javor na křižovatce Dobnerova – Skřivánčí by měl zůstat zachován, ostatní stromy
doporučuji odstranit a nahradit novou kvalitní výsadbou. Prioritně by měl být vykácen javor č. 11 (Acer
pseudoplatanus), jehož stav je havarijní a existuje zde předvídatelné riziko vylomení kmene v bázi. U
ostatních dřevin je perspektiva růstu cca 5-10 let (ořešáky nad 10 let), ovšem při celkovém
posouzení, které zahrnuje i další aspekty, je jednoznačný příklon k jejich odstranění.
Nové dřeviny by byly umístěny na zeleném pásu mezi komunikací (parkovištěm) a chodníkem ve
vzdálenosti cca 7 metrů od sebe. Novou alej by tvořilo 10 stromů s úzkou korunou šířky 5-6 metrů a
výšky cca 12 metrů (přesný taxon by byl vybrán ve spolupráci s OŽP MMOL). Vysazované dřeviny by
měly mít korunu založenou ve výšce cca 220 cm a mělo by se jednat o vzrostlejší stromy s obvodem
cca 18 cm. Pod dřevinami by mohl být vysázen živý plot (oddělení pěší a dopravní části) nebo místo
trávníku umístěny pokryvné keře.

23/25

Územní studie 103:

SKŘIVÁNČÍ - STUPKOVA

9.3. ULICE STUPKOVA
Současný stav:
Liniová výsadba sedmi lip (Tilia cordata Greenspire) s obvodem kmene 87 – 122 cm, pod ní se
nachází neudržovaný živý plot z opadavých listnatých keřů. Stromy mají nezapěstované koruny
s četnými růstovými deformacemi. Z hlediska stability jsou výhledově problematické zejména
rozvinuté tlakové vidlice s vrůstavou kůrou, které se objevují v kosterním větvení a výrazně snižují
perspektivu dalšího vývoje těchto lip. Od výsadby nebyly tyto lípy udržované, spodní úroveň korun
nebyla zapěstovaná na podchozí, resp. průjezdní profil ze strany od parkoviště a nebyly včas
odstraněny větve strukturálně nevhodné a prosychající. Lípy jsou až na jednu výjimku dobrého
zdravotního stavu, mají však neudržované koruny založené převážně ve výšce 1,5 metru nad zemí.
U dvou lip lze předvídat hnilobu v oblasti kmene a kořenů, další lípy tvoří shluky výmladků od báze
kmene nebo mají četné praskliny na kmeni.
Skupiny keřů mezi lipami jsou taktéž neudržované, přerostlé a esteticky nevyhovující.
Návrh úprav:
Z výše uvedeného vyplývá, že stromy nejsou jako kvalitní alejové dřeviny perspektivní. V návrhu
by měl být podél ulice Stupkova opět vytvořen zelený pás mezi vozovkou (parkovištěm) a chodníkem,
do kterého by byly nově vysázeny dřeviny stejného druhového složení (lípy s korunou pyramidálního
tvaru šířky 10 a výšky cca 15 metrů založenou minimálně 2,2 m nad zemí) nebo stromy se shodnými
rozměry koruny (přesný taxon by byl rovněž konzultován s OŽP MMOL). Alej by v tomto případě
pokračovala dále směrem k ulici Junácká a byla by tvořena 13-ti dřevinami. V podrostu by byl opět
buď trávník, pokryvné listnaté keře nebo tvarovaný izolační živý plot.

9.4. ULICE JUNÁCKÁ
Současný stav:
Na širším travnatém pásu se nachází vzrostlé jehličnany (především borovice černá – Pinus nigra
a modříny – Larix decidua, doplňkově smrky) v kombinaci s břízami (Betula alba). Dřeviny jsou
umístěny ve skupinkách bez viditelné koncepce.
Návrh úprav:
Všechny stromy i keře zachovat na původním stanovišti.

9.5. NOVĚ VYTVOŘENÝ VNITROBLOK
Současný stav:
V místě budoucí výstavby se nachází ostrůvek nezpevněné plochy, na kterém je několik
nekvalitních stromů. Jedná se především o lípy (Tilia cordata- všechny mají více kmenů, horší
zdravotní stav a neudržovanou korunu) a hlošiny úzkolisté (Eleagnus angustifolia) v havarijním stavu.
Před vstupem do budovy bývalého Telecomu je bohatá keřová výsadba – kombinace různě
barevných listnatých i jehličnatých keřů, jedinými vyššími stromy jsou dvě borovice černé (Pinus
nigra).
Návrh úprav:
Stávající vnitroblok bude do budoucna využit jednak k parkování a jednak k výsadbě nové zeleně.
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Bude zde situována krátká alej (na zeleném pásu), která oddělí nová a stávající parkovací stání. Pod
stromy vysázenými v jedné linii ve vzdálenosti cca 6 metrů od sebe nebude trávník, ale pokryvné
stále zelené keře.
Těsně u nového objektu vznikne odpočinková plocha, ve které bude umístěno i menší dětské
hřiště. Tento prostor bude od parkovacích stání oddělen tvarovaným živým plotem, stín budou
vytvářet kvalitní listnaté stromy (minimálně 5 -6 ks).
Poblíž bývalé budovy Telecomu by bylo vhodné stávající keřové výsadby doplnit vyššími
dlouhověkými listnatými stromy.
U nově vysazených stromů bude zajištěno zavlažování.

10. POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ
Charakteristika výstavby a dopad na požárně bezpečnostní řešení daného území:
Tento projekt řeší území mezi ulicemi Stupkova, Skřivánčí, Dobnerova a Junácká.
V bezprostřední blízkosti tohoto území se nachází vodovodní řad DN 150 s nadzemním výtokovým
hydrantem DN100 na ulici Dobnerova do vzdálenosti 50 m od objektu.

Objekty s požární výškou do 12 m je nutné zabezpečit přístupovou komunikaci do vzdálenosti 20
m od vchodů do objektu, kde se předpokládá vedení protipožárního zásahu. U objektů s požární
výškou nad 12 m musí být vybudována nástupní plocha splňující požadavky ČSN 730802 čl. 12.4.

V Olomouci dne 27.11.2015

ing.arch. Štěpán Zatloukal
a kolektiv zpracovatelů
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