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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
- data z modelu dopravy města Olomouce
Další podklady:
- hlavní trasy stávajících inženýrských sítí v řešeném území
- fotodokumentace současného stavu území
Zpracované průzkumy:
- akustické posouzení
- geologický průzkum

1.1 STÁVAJÍCÍ STAV
1.1.1 OBECNÉ INFORMACE LOKALITĚ
1.1.2 VYMEZENÍ ÚZEMÍ
Řešené území se nachází ve východní části města Olomouce v katastrálním území Hodolany. Ze severní strany je
území vymezeno parkovištěm Kauflandu, východní a jižní hranice řešeného území je vymezena komunikací ulice
Tovární a západní stranu vymezuje komunikace ulice Vejdovského. Plocha řešeného území zaujímá rozlohu 5,37 ha.
Při severní straně řešeného území v blízkosti obchodního domu Kaufland se nachází autobusová zastávka
"Kaufland", při jižní hranici je situována autobusová zastávka "Zora". Z východní strany je řešené území dostupné od
autobusové a tramvajové zastávky "Fibichova". Část jižní hranice kopíruje nadjezd ulice Tovární pokračující dále jako
ulice Velkomoravská., která je hlavním zdrojem hluku v území. V rámci územní studie bylo pro tuto ulici provedeno
měření akustického tlaku z dopravy.

1.1.3 POPIS VYMEZENÉHO ÚZEMÍ
Řešené území zaujímají z velké části výrobní a skladovací haly firem TOS Olomouc, s.r.o. a PREFA SYSTEM s.r.o.,
které na svých pozemcích provozují podnikatelskou činnost. Střední část území zaujímají zpevněné plochy parkoviště
obchodního domu Kaufland ve vlastnictví firmy Immo - Log - CZ Alpha Beta s.r.o. Menší plochy ve střední a jižní části
jsou ve vlastnictví soukromých vlastníků. Na jižní straně se nachází pozemky žadatele o zpracování ÚS Ladislava
Staňka, jehož důvodem k žádosti byla realizace dalších staveb na pozemcích v jeho vlastnictví. Komunikace, které
obklopují řešené území jsou ve vlastnictví SMOL nebo ŘSD. Území je rovinaté, ve východní části stoupá nájezdem na
estakádu ulice Tovární. V současné době je řešené území rozděleno na dvě základní části ve vlastnictví dvou hlavních
subjektů. Tyto části jsou oploceny a ve standardním režimu jsou nepřístupné. Obchodní plochy jsou přístupné z
parkoviště v centrální části území. V území se nenachází žádná architektonicky cenná budova či hodnotný
urbanistický celek. Ze severní strany navazuje na řešené území stabilizované území ulic Smetanova, Hálkova,

Štursova a ulic na ně navazující. Tento urbanistický celek tvoří protipolól k činnostem a strukturám, které jsou
zahrnuty v řešeném území.
Vymezené území spadá do katastrálního území Hodolany [710873] a je vymezeno parcelami st. 520/2, st. 1447,
st. 1781, 456/1, 607/1, 614/1, 623/1, 858/5, 1062/46 ve vlastnictví TOS Olomouc, s.r.o., st. 682/1, st. 682/2, st.
683/5, st. 683/6, st. 683/7, st. 684, st 1026/1, st. 1026/2, st. 1027, st. 1028, 649/1, ve vlastnictví PREFA SYSTEM
s.r.o., 623/14, 623/15, 623/21, 623/23, 1165/1 ve vlastnictví Vytáska Miroslava, st. 2502, 623/16, 623/22, 1165/2 ve
vlastnictví Ladislava Staňka, st. 1938, 623/17 ve vlastnictví firmy KINEZ, s.r.o. a částí parcely 623/13 ve vlastnictví
Immo - Log - CZ Alpha Beta s.r.o.

1.1.4 LIMITY ÚZEMÍ A OCHRANNÁ PÁSMA
Hlavním limitním prvkem jsou vlastnická práva k jednotlivým pozemkům a fakt, že ani jeden z vlastníků
stávajících budov a ploch s nimi souvisejícími nepředpokládá ukončení výroby či prodeje a s tím související změnu ve
stávajícím uspořádání území. Velkou část řešeného území zaujímají zpevněné plochy sloužící pro účely stávajících
hal.
Dalším limitním prvkem území jsou hlukové limity z ulice Tovární dále pokračující jako Velkomoravská měřené
ve výškách 1, 3, 7 a 20 metrů viz. akustické posouzení.
Jedním ze základních problémů v území jsou bariéry na komunikacích bránící propustnosti. Jedná se o bariéry
ve formě závor, oplocení, zdí, slepých ulic popř. propojení ulic avšak přes pozemky soukromých vlastníků a dopravní
excesy ve formě nekoncepčního trasování komunikací (nekoncepční řešení komunikace propojující ulici Vejdovského
se stávajícím parkovištěm obchodního centra Kaufland ve vlastnictví firmy Immo - Log - CZ Alpha Beta s.r.o.)
Dopravně je území napojeno na jedinou kapacitní komunikaci a to je z ulice Tovární.
Z hlediska technické infrastruktury je území limitováno vedením plynovodu a parovodu při východní hranici
řešeného území. Při jižní hranici řešeného území v kontaktu s ulicí Tovární je území limitováno vedením vodovodu,
kanalizace, potrubím s upravenou vodou a vysokonapěťových kabelů, které jsou trasovány v zeleném páse podél
ulice Tovární. Všechny ostatní sítě technické infrastruktury jsou vedeny standartně a nelimitují tak zásadním
způsobem záměry v území.
Nelze-li v území vyloučit staré zátěže, je zapotřebí přednostně vyhotovit ekologický audit. Vzhledem k
probíhající výrobě by byl ekologický audit neprůkazný.

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 19/23 m. Základním požadavkem na řešení území je rozvíjet funkčně smíšený městský
charakter lokality (tj. nutnost zastoupení dalších druhů přípustných či podmíněně přípustných pozemků v ploše
kromě bydlení, zejména ve prospěch občanského vybavení; monofunkční využití plochy pro bydlení není žádoucí)
přednostně ve prospěch celoměstských funkcí a v zastavěném území a zastavitelných plochách řešit protihluková
opatření městotvorným způsobem.
Ulice Tovární na estakádě magistrály navazující dále na ulici Velkomoravská, která je dle územně analytických
podkladů - ÚAP i reálně zatížena dopravou a s tím souvisejícím hlukem viz. akustické posouzení je dle ÚP
charakterizovaná jako městská třída. Samotná estakáda magistrály je hlavním determinujícím prvkem pro volbu
funkční náplně a struktury zástavby a to především v blocích s označením I. a II., které jsou v jejím bezprostředním
sousedství.
Základním vodítkem pro navržené urbanistické řešení jsou rozmanité majetkoprávní vztahy v území, které je
nutné v rámci budoucího nekonfliktního nakládání s územím respektovat. Většinu území zaujímají výrobní, prodejní
a skladovací haly dvou nejsilnějších vlastníků. Plocha kompaktních parcel v jejich vlastnictví umožňuje jakékoliv
budoucí využití, které je v souladu s územním plánem. Ve východní části řešeného území převažuje plocha výrobní

haly a přidružených zpevněných a manipulačních ploch firmy TOS Olomouc, s.r.o., západní část zahrnuje totéž firmy
PREFA SYSTEM s.r.o. Rozsah těchto ploch a jejich uspořádání předurčili formování dvou základních bloků, jejichž
vnitřní uspořádání je v ideových variantách znázorněno v samostané grafické grafické příloze. Jedná se o několik
základních ilustračních možností uspořádání území, které je možno vzhledem k nezávislosti obou bloků variovat
popř. hledat jakoukoliv jinou strukturu, která je v souladu s územním plánem.
Druhým prvkem ovlivňující urbanistické řešení je potřeba plynulé nekolizní dopravní obsluhy , která nebude mít
negativní vliv na stabilizované nekapacitní komunikace navazující na území. Jedná se především o ulice Štursova,
Hálkova a Smetanova a ulice na ně navazující. Cílem tvorby uliční sítě byla maximální propustnost v území s
primárním napojením na ulici Tovární a Vejdovského. Uliční síť v návrhu kompenzuje bariéry na komunikaci bránící
propustnosti v území a to především propojením ulic Hálkova a Smetanova na nově vzniklou uliční síť v řešeném
území. V samotném řešeném území jsou návrhem eliminovány bariéry na komunikaci bránící propustnosti (oplocení
areálů, zdi atd.) ve formě dopravního propojení jednotlivých funkčních celků a dopravní excesy (nekoncepční řešení
komunikace propojující ulici Vejdovského se stávajícím parkovištěm obchodního centra Kaufland ve vlastnictví firmy
Immo - Log - CZ Alpha Beta s.r.o.) racionalizací dopravní kostry .
Kostra liniových veřejných prostranství (místních komunikací lemovanými odstavnými a parkovacími stáními
pro vozidla IAD) je v rámci územní studie charakterizována třemi základními typy a to veřejným prostranstvím
„definovaným“, veřejným prostranstvím „plovoucím“ a veřejným prostranstvím „bez specifikace.“ Uliční profily
jednotlivých veřejných prostranství jsou specifikovány v grafické příloze 8. Uliční profily. Uliční profil vychází jak z
potřeby uspořádání dynamické a statické dopravy, pěších komunikací a koridory pro sítě technické infrastruktury,
tak z výškového limitu daného územním plánem. Vjezdy do území jsou dány potřebou pro plynulou obsluhu všech
funkcí bez závleků slepých ulic. Kostra vnitroblokových komunikací bude primárně řešena stejným způsobem avšak
v závislosti na struktuře vnitřního uspořádání a funkci bloku.

− zastavěnost 0%
− minimální podíl zeleně 20%
[BLOK I. - FIXNÍ]
− blok s jasně definovaným uspořádáním a funkční náplní
− plocha 3348 m2
− maximální zastavěnost 50%
− minimální podíl zeleně 20%
− stavební a uliční čáry definované v hlavním výkrese
[BLOK - OBECNĚ]
− stavební a uliční čáry definované v hlavním výkrese
− výjimku tvoří plocha veřejného prostranství „plovoucího“ mezi bloky z jehož podstaty není možné definovat
přesnou polohu stavebních a uličních čar; stavební a uliční čára bude však ve vztahu k tomuto typu
veřejného prostranství vždy odpovídat uličnímu profilu „veřejné prostranství „plovoucí“
− uliční profily mezi bloky vychází jak z potřeby uspořádání dynamické a statické dopravy, pěších komunikací a
koridory pro sítě technické infrastruktury, tak z výškového limitu daného územním plánem.
REGULATIVY ZÁSTAVBY DLE HLAVNÍHO VÝKRESU:
[VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ]

[I.]

-

využití dle ÚP
maximální zastavěnost 50 %
minimální podíl zeleně 20 %
maximální výška dle ÚP = 19/23

[II.]

-

využití dle ÚP
maximální zastavěnost 51 %
minimální podíl zeleně 32 %
maximální výška dle ÚP = 19/23

[III.] -

využití dle ÚP
maximální zastavěnost 51 %
minimální podíl zeleně 32 %
maximální výška dle ÚP = 19/23

Návrh byl zpracován v jedné základní variantě řešení kostry dopravní a technické infrastruktury a regulačních
prvků. Jejich podrobná specifikace je uvedena níže.

STRUKTURA A CHARAKTER NAVRHOVANÝCH PLOCH, OBECNĚ PLATNÉ PRO ÚZEMNÍ STUDII:
[VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ „DEFINOVANÉ“]
− veřejné prostranství s jasně definovanou polohou, strukturou a majetkoprávními vztahy; není závislé na
chronologii uplatňování záměrů v území; jasně navazuje na stávající komunikační kostru města
− uliční profil specifikován v grafické příloze
− zastavěnost 0%
− minimální podíl zeleně 20%
[VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ „PLOVOUCÍ“]
− plocha trasy místních komunikací s přidruženým parkovacím stáním a zelení a plocha veřejného prostranství,
které nemá přesně ukotvenu svou polohu
− jeho účelem je zajistit severo-jižní prostupnost území
− poloha "plovoucího" veřejného prostranství či několika veřejných prostranství bude závislá na chronologii
uplatňování záměrů v území a na charakteu a funkci budoucí zástavby
− uliční profil specifikován v grafické příloze
− zastavěnost 0%
− minimální podíl zeleně 20%
[VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ „BEZ SPECIFIKACE“]
− propojení definovaných veřejných prostranství formou pěší komunikace nebo pojížděné komunikace v
závislosti na charakteru bloku II.
− varianty uličního profilu jsou specifikovány v grafické příloze

- zastavěnost 0 %
- minimální podíl zeleně 20%

Požadavek dle ÚP:
PLOCHA 03/035P
Význam
Využití
Výměra
Max. výška zástavby
Zastavěnost
Struktura zástavby
Min. podíl zeleně
Poznámky

:
:
:
:
:
:
:
:

plochy přestavby
plochy smíšené obytné
5,37 ha
19/23 m
15-45%
blokový typ
30 %
US-67

METODIKA VÝPOČTU PROCENTUÁLNÍHO ZASTOUPENÍ JEDNOTLIVÝCH PLOCH:

1.2.2 KONCEPCE DOPRAVY

Vzhledem k tomu, že územní studie pracuje s pojmem veřejné prostranství „plovoucí“, které není v území
přesně ukotvené a může tak svou polohou měnit nejen velikost, ale i počet bloků, bylo nutné vytvořit metodiku
výpočtu procenta zastavění a zeleně v jednotlivých blocích. Procento zastavění území je dle ÚP 15-45%. Tento údaj
se však vztahuje na celé řešené území a neříká nám tedy jaké může být procento zastavění v jednotlivých blocích po
odečtení ploch veřejných prostranství, ve kterých je 0% zastavěnost. Předpokladem je, že 20% plochy veřejného
prostranství v tomto případě zaujímá plocha zeleně. Tento údaj byl odvozen od zvyklostí od průměrných hodnot
zastoupení zeleně ve veřejných prostranstvích v tomto území.

Řešení dopravní infrastruktury je jedním ze základních determinujících prvků v řešeném území a hlavním
důvodem pro návrh veřejného prostranství plovoucího, které je pro zajištění prostupnosti bez dopravního zatížení
stávajících nekapacitních komunikací v ulicích Štursova, Hálkova a Smetanova nezbytné.
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.

Výměra řešeného území
Zastavěnost
Min. podíl zeleně

:
:
:

50 370 m2
7556 – 22 669 m2
15 113 m2

Procenta resp. plocha zastavění a zeleně je poměrově rozdělena dle velikosti bloku. Výjimku tvoří blok I., jehož
zastavěnost je vzhledem k ploše a charakteru bloku stabilní a to je 1674 m2 tedy 50% s minimálním podílem zeleně
670 m2 tedy 20%. Procentuální zastoupení maximální zastavěnosti a podílu zeleně ostatních bloků vychází z výpočtu
uvedeného ve výpočtové tabulce. Otevřená verze tabulky je součástí elektronické přílohy této územní studie.
Umístění procentuálního zastoupení zeleně bude v souladu s požadavky územního plánu.

Celková plocha bloku
50370
PLOCHY VEŘEJNÉ

5999

BLOK I.
BLOK II.
BLOK III.

3348
15875
25148

PLOCHA CELKEM

50370

Poměr ploch bloků

0,39
0,61

Podíl zeleně min. 30%
15111
%

Ostatní
12593

%

0

0%

1200

20%

4799

80%

1674
8124
12869

50%
51%
51%

670
5124
8117

20%
32%
32%

1004
2627
4162

30%
17%
17%

15111

Síť obslužných MK je řešená pomocí obousměrných dvoupruhových komunikací, k nimž jsou přičleněna
odstavná a parkovací stání pro vozidla IAD. 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.
Dopravní režim v ulicích Hálkova a Smetanova a jejich propojky na dopravní kostru v řešeném území je v návrhu
řešen jednosměrnou komunikací.

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, cyklostezka v samostatné trase je navržena ve východní části
území. Při návrhu jsou dodržena veškerá ustanovení vyhl. 398/2009Sb. vč. odkazů na platné i doporučené ČSN .

Zastavěnost max. 45%
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%
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1.2.3 KONCEPCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
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Elektrorozvody VN, NN a trafostanice

Pro příklad výpočtu byla použita situace uvedena v hlavním výkrese, která slouží pouze pro ilustraci. Hlavním
cílem územní studie je v území vytvořit, alespoň jedno veřejné prostranství „plovoucí“, které zajistí severo-jižní
prostupnost území a plynulost provozu bez bariér ve formě závor, oplocení apd. Poloha veřejného prostranství
„plovoucího“ či několika veřejných prostranství „plovoucích“ bude však závislá na chronologii uplatňování záměrů v
území.
PODMÍNKY UMÍSTĚNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ „PLOVOUCÍHO“:
Podmínkou pro přestavbu ploch je umístění veřejného prostranství „plovoucího“. Veřejné prostranství
„plovoucí“ bude umístěno na pozemku jednoho popřípadě obou klíčových vlastníků, který se rozhodne uplatnit v
území své zájmy. Zajistí tím prostupnost území severo-jižním směrem tak, aby byl zajištěn plynulý bezkolizní provoz a
zaokruhování dopravy v území tak, aby nedocházelo k navýšení dopravního zatížení v nekapacitních ulicích
Smetanova, Hálkova a Štursova a ulic na ně navazujících.

Všeobecné údaje :
Studie stanovuje podmínky, kterými limitují stávající sítě technického vybavení využití řešeného území. Jedná
se o lokalitu US 67, která je vymezena ulicemi Tovární, Vejdovského, obslužnou komunikací pro OC Kaufland a ulicí
Smetanova. Celková plocha řešeného území je cca 5,37 ha.
Energetická bilance :
Pro řešené území není zatím stanoven účel využití ani náplň výstavby. Proto lze požadavky na příkon daného
území stanovit pouze odhadem, na základě statistických údajů.
Pokud by měla být řešená plocha využívána pouze pro bydlení (bytové a rodinné domy), pak je odhadovaný
příkon cca 800 -1.050 kW.
Velmi podobný příkon by byl požadován, pokud by kromě bydlení v řešeném území vznikly i komerční plochy
(administrativa, obchody, atd.)
Při využité celého území pro obchod, podnikání nebo výrobu by požadovaná příkon mohl dosáhnout hodnoty
1.200 – 1.500 kW.
Stávající stav zásobování území elektrickou energií :
V současné době jsou v řešeném území dvě stávající trafostanice :
DTS OC_9442 „Prefa“, která je napojena na kabelové vedení VN 22 kV provozní číslo VN 927
DTS OC_9445 „TOS“, která je napojena na kabelové vedení VN 22 kV provozní číslo VN 929
Obě trafostanice jsou charakteru „velkoodběratelská“ a tudíž je nelze využít pro distribuci.

Popis řešení napájení :
Elektrickou energii do řešeného území je možno dovést pouze ze dvou výše uvedených kabelových vedení VN
22 kV, tedy VN 927 a VN 929.
Velikost odebíraného výkonu je limitovaná volnou přenosovou kapacitou obou vedení. Na kabelové vedení VN
927 jsou napojeny velké odběry jako jsou Zora, Hornbach nebo ISH. Z vedení VN 929 jsou napojeny odběry jako
Kaufland, RCO, CPI Hotel a nádraží ČD.
Podle konzultace c ČEZ Distribuce a.s. pracoviště Přerov by bylo v současné době možno odebírat z vedení
VN.927 cca 500 kW, z vedení VN.929 pak asi 1.000 kW.
Z výše uvedených odhadů spotřeb a volné přenosové kapacity vyplývá, že požadavky řešeného území na
dodávku elektrické energie lze pokrýt ze stávajících kabelových vedení.
Pro nově vzniklé odběry bude řešena výstavba trafostanice (trafostanic) napojených kabelovými smyčkami VN
22 kV na stávající kabelová vedení VN 927 a VN 929. Typ trafostanice distribuční/velkoodběratelská bude určen
podle charakteru odběru. Z trafostanic budou budovány nové kabelové rozvody NN 0,4 kV pro napojení jednotlivých
odběrů.
Je však potřeba si uvědomit, že údaje o volné přenosové kapacitě kabelových vedení (v součtu cca 1.500 kW)
jsou platné v době zpracování studie, tedy v říjnu 2016 a v průběhu času se mohou měnit, přesněji řečeno
zmenšovat.
Ze známých záměrů různých investorů uvádíme, že východně od řešeného území (v prostoru současného STK)
je vydáno územní rozhodnutí na výstavbu Komerčního centra Olomouc, 1. etapa, jehož předpokládaný odběr bude
500 kW, v případě realizace všech etap (1-4) pak asi 2.000 kW. Vedle tramvajové smyčky Fibichova se připravuje
výstavba nové měnírny pro napájení trolejového vedení tramvají, odběr měnírny bude asi 800 kW. Na ploše mezi
nádražím ČD a ulicí Jeremenkova se připravuje výstavba odstavných stání pro tramvaje, odběr tohoto objektu cca
150kW.
Proto je třeba si uvědomit, že pro každý jednotlivý záměr řešený v této lokalitě bude nutno podat žádost o
připojení odběru na distribuční síť ČEZu, a teprve souhlasné stanovisko ČEZu s připojením odběru bude závazné.
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) = 1500 / (0,80 x 0,95) =
1.974 kVA
Podle výše uvedeného výpočtu bude na pokrytí nároků možné výstavby potřeba pěti transformátorů o výkonu
400 kVA nebo tří o výkonu 630 kVA
Trafostanice 22/0,4 kV :
Konkrétní typ, provedení a velikost trafostanic a také jejich umístění budou navrženy, až budou známy
požadavky na skutečnou velikost odebíraného výkonu.
Kabelové rozvody VN 22 kV
-

Základní technické údaje :
napěťová soustava : 3 x 22.000 V, 50Hz / IT
ochrana před nebezpečným dotykovým napětím : zemněním
Typ použitých kabelů VN 22 kV : 3x AXEKVCEY 1x240 mm2

Popis návrhu :
Nové trafostanice budou napojeny na stávající kabelová vedení VN 22 kV. Použity budou zemní kabely 22 kV
typ AXEKCEY 1x240 mm2 . Uložení kabelů do volného výkopu v hloubce 120 cm. Při křížení s komunikací nebo s
jinými podzemními sítěmi budou kabely uloženy do plastových chrániček o minimálním Ø 160 mm.
Kabelové 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 : samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41
Typ kabelu : AYKY 3x240+120 mm2 / 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. Pro napojení jednotlivých odběrů
budou provedeny rozvody kabelem AYKY 3x120+70 mm2. Kabely budou uloženy ve výkopu hloubky 80 cm. Pod
komunikacemi budou kabely chráněny uložením do plastových chrániček nebo žlabů.

Veřejné osvětlení :
Stávající stav:
Veřejné osvětlení je provedeno pouze v ulicích ohraničujících obvod řešeného území. Osvětlení parkoviště OC
Kaufland je provozována a je v majetku obchodního centra, tudíž nemá charakter veřejného osvětlení. Ve zbytku
plochy VO není provedeno.
Popis návrhu :
Proudová soustava
:
Ochrana dle ČSN 33 2000 :
Typ použitého kabelu : 1 kV;
Osvětlovací bod - komunikace:
Osvětlovací bod - chodníky :
Typ rozvaděče VO :

TN-C;3x400/230 V; 50 Hz
samočinným odpojením od zdroje
CYKY 4x16 mm2
stožár silniční 8m, (v případě potřeby výložník) svítidlo SHC150W/LED (bez
vyzařování do horního poloprostoru)
stožár silniční 4m, svítidlo SHC50W/LED (bez vyzařování do horního
poloprostoru)
hlavní rozvaděč VO s měřením a se 4-6 vývody

Požadavky ČSN na osvětlení :
Veřejné osvětlení místních komunikací upravuje ČSN EN 13201 (36 0410). Pro výpočet osvětlení jednotlivých
komunikací, chodníků a ploch budou požadavky stanoveny dle této normy, ale až v okamžiku, kdy bude známo
řešení komunikací, jejich parametry, účel a způsob užívání.
Veřejné osvětlení komunikací bude provedeno svítidly SHC15W nebo ekvivalentními svítidly se zdrojem LED na
stožárech výšky 8 m. Pro plochy pro pěší a pro chodníky budou použity stožáry výšky 4 m se svítidly SHC50W nebo
LED.
Rozvody VO budou provedeny kabely CYKY 4x16 mm2 a budou napojeny na nový hlavní rozvaděč VO. Kabely
VO budou uloženy ve výkopu hloubky 80 cm v pískovém loži. Pod komunikacemi bude kabel chráněn uložením do
plastových chrániček nebo žlabů.

Rozvody telefon a data :
V současné době je proveden rozvod veřejné telekomunikační sítě (SETIN a.s.) pouze do stávajících objektů.
Stávající sítě však mají dostatečnou kapacitu pro pokrytí budoucích požadavků na hlasové i datové služby.

VODOVOD A KANALIZACE
Stávající stav:
a) vodovod – v ulici Tovární prochází zásobovací vodovodní řad DN 150 LT, který je uložen převážně v zeleném pásu
podél obslužné komunikace. Při projednání možnosti napojení se správcem vodovodní sítě bylo zjištěno, že volná
kapacita hodinového odběru se pohybuje v množství 5 l/sec. Tento kapacitní údaj bude nutné ověřit kontrolním
výpočtem v hydraulickém modelu městské vodovodní sítě pro konkrétní návrh zastavění v tomto území.

b) kanalizace – v ulici Tovární je položen v souběhu s vodovodním řadem DN 150 sběrač jednotné kanalizace
označený DIII. Sběrač má dimenzi 1700 mm, materiál ŽB. Hloubka uložení sběrače DIII je cca 4 m pod terénem.
Při projednání možnosti napojení se správcem vodovodní sítě bylo zjištěno, že posuzovanou lokalitu je možné do
tohoto sběrače napojit.
Terén na lokalitě je rovinatý – nadmořská výška se pohybuje okolo 212,00 m n.m. ± 0,5 m.
Projektantovi byl k dispozici ORIENTAČNÍ PRŮZKUM PRO VSAKOVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD - Hydrogeologický posudek
– vsak, RNDr. Vavrda Pavel, 97/2016

HV-1
HV-2
HV-3
HV-4*
HP-8
HP-9
HP-10

maximální úroveň
h. p. v
(m. n. m.)
209,48
208,99
209,31
208,69*
209,69
210,15
210,11

povrch hlinitých
štěrků proluvia
(m. n. m.)
210,1
210,1
209,8
208,5*
211,6
212,0
211,3

Pro každý objekt bude zrealizována samostatná přípojka DN 50 PE – napojená na nový vodovodní řad,
případně na stávající řad v ulici Tovární. Každý objekt s vlastním popisným číslem bude napojen vlastní přípojkou,
která bude ukončena hlavním fakturačním vodoměrem.
max/den
max/hod
max/hod
počet bytů/1dům osob/byt osob/dům L/os L/den
koef. 1,5
koef. 2,1
L/s dům
45
2,5
112,5
100 11250
16875
35437,5
0,41
Z toho vyplývá, že do volné kapacity 5 L/sec vodovodního řadu DN 150 mm v Tovární ulici je možné připojit 12
bytových domů při obsazenosti cca 112 osob/dům.
Celkem připojených osob v území : 12 domů x 112 osob = 1344 osob

Geologický profil :
0,5 – 2,5 m svrchní vrstva navážek
1,0 – 2,2 m Hlína prachovitá, šedohnědá, homogenní, pevná
2,2 – 5,5 m Štěrk hlinitý, písčitý, šedý, vlhký, ulehlý, valouny do průměru 15 cm
5,5 –13,0 m Štěrk písčitý, fluviální, pestře zbarvený, nasycený vodou, ulehlý
průměrná úroveň
h. p. v.
(m. n. m.)
207,94
207,31
208,14
207,72*
205,58
209,48
209,45

Pro účely prověření kapacit přípojek a řadů bylo nutné počítat s konkrétní funkční náplní území. Jedná se
však pouze o výpočtový údaj nikoliv o návrh funkcí pro danou lokalitu. Účelem výpočtu není návrh konkrétní
funkce v území, ale prověření toho, co všechno bude možné na stávající síť technické infrastruktury připojit.

mocnost nesaturovaných štěrků
při maximální hladině podzemní
vody
0,6
1,1
0,5
-*
1,9
0,85
1,2

Mocnost nesaturované vrstvy proluviálních hlinitých štěrků se v zájmovém prostoru pohybuje za vysokých
stavů hladin podzemní vody od cca 0,5 m (HV-3) po cca 1,9 m (HP-9). Rozdílná mocnost nesaturované vrstvy
proluviálních hlinitých štěrků je zapříčiněna především nerovností povrchu proluvia.
Koeficient vsaku kv daného horninového prostředí – proluviálních zahliněných štěrků – lze ve smyslu ČSN 75
9010 odhadnout na hodnotu kv = 1×10-5 m.s-1 až 3×10-5 m.s-1.
Hladina podzemní vody v kopané sondě byla zjištěna 3,6 až 3,9 m pod terénem.

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Tlakové poměry – v řešené lokalitě je v místě napojení dispoziční tlak 0,45 MPa. Řešené území se nachází na kótě
212 m nad mořem, terén je rovinatý. Nově navržené řady budou všechny v 1.tlakovém pásmu. Napojení nových
vodovodních řadů na stávající řad v řešené lokalitě je možné.
Místo napojení na stávající vodovod
Napojení lokality je uvažováno v zeleném pásu v ulici Tovární naproti objektu „Elektrocentrum“.
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, která bude položen z jihu na sever a
zokruhován se stávajícím vodovodem přes ulici Hálkovu do ulice Štursova. Délka tohoto propojení činí 295 m. Hlavní
nová větev vodovodu DN 150 TLT je navržena z důvodu protipožárního zásahu a nutnosti osazení požárních hydrantů
v nové lokalitě. Z tohoto páteřního řadu procházejícího z jihu území na sever bude možné položit další odbočné
větve, které by byly opět zokruhovány buď na nový řad DN 150 nebo na stávající řad v ulici Tovární.

Ekvivalentem pro počet osob je cca 550 bytů.
celková spotřeba vody
Spotřeba vody denní :
- Bytová část :
1344 osob x 100 litrů/den = 134 400 litrů / den = 134,4 m3/den
Spotřeba vody roční :
365 x 134,4 m3/den = 49 056 m3/rok
Pro technologii nebude voda využívána – jedná se o objekty bydlení a městské komerční plochy bez
průmyslové výroby.
Požární voda :
Vnější odběrná místa (hydranty) – v trasách nově navrhovaných vodovodních řadů je možné napojit požární
hydranty. Vzdálenosti mezi jednotlivými hydranty budou respektovat 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.
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 navržen odvod splaškových vod odděleně od dešťových vod ze střech a
zpevněných ploch. Dešťové vody jsou navrženy přednostně s jejich zasakováním do zemního prostředí a následně
bezpečnostní přepady ze zasakovacích zařízení budou napojeny do jednotné městské kanalizační sítě.
Splaškové vody - budou odváděny nově navrženou jednotnou kanalizací do městského sběrače jednotné kanalizace
označeného DIII DN1700 ŽB, který prochází v ulici Tovární. Dno sběrače DIII je uloženo cca 4 m pod úrovní terénu a
tudíž nebude problém gravitačně odvést splaškové vody ze severní části řešeného území. Pro odvod splaškových vod
budou v území položeny nové sběrače jednotné kanalizace DN 300, DN 400 podél nově objektů se sklonem ze

severu území na jih ke sběrači DIII (DN1700). Návrh řešení nových tras kanalizačních sběračů bude zpracován dle
konkrétní urbanistické struktury.
Místa napojení na sběrač DIII
Napojení lokality je uvažováno do dna stávajících kontrolních šachet na trase stávajícího sběrače. Jedná se o 3 šachty
v zeleném pásu podél komunikace v ulici Tovární. Zelený pás je přilehlý k řešenému území.
Pro účely prověření kapacit přípojek a řadů bylo nutné počítat s konkrétní funkční náplní území. Jedná se
však pouze o výpočtový údaj nikoliv o návrh funkcí pro danou lokalitu. Účelem výpočtu není návrh konkrétní
funkce v území, ale prověření toho, co všechno bude možné na stávající síť technické infrastruktury připojit.

celkové množství splaškových vod – pouze biologické odpadní vody
denní :
- Bytová část :
1344 osob x 100 litrů/den = 134 400 litrů / den = 134,4 m3/den
roční :
365 x 134,4 m3/den = 49 056 m3/rok
Pro technologii nebude voda využívána – jedná se o objekty bydlení a městské komerční plochy bez
průmyslové výroby.
Materiál potrubí :
Dle vyjádření správce kanalizační sítě lze jako materiál pro nové kanalizační řady využít potrubí z kameniny.
DEŠŤOVÁ KANALIZACE – HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI
Dešťové vody budou odváděny odděleně od splaškových vod a budou likvidovány přes navržené retenční a
vsakovací zařízení.
Při návrhu způsobu likvidace srážkových vod je nutné respektovat hydrogeologické podmínky zjištěné
průzkumem a to zejména :
Koeficient vsaku kv daného horninového prostředí – proluviálních zahliněných štěrků – lze ve smyslu a
hodnoty v rozmezí kv = 1×10-5 m.s-1 až 3×10-5 m.s-1.
Hladina podzemní vody v kopané sondě byla zjištěna 3,6 až 3,9 m pod terénem.
Dešťové vody ze střech bytových domů –
Každý objekt, bude mít svůj vlastní vsakovací systém. Jako ekonomicky a funkčně výhodné se jeví dva způsoby
vsakování do zemního prostředí.
1. Liniové vsakování přes podzemní vsakovací štěrková žebra, ve kterých bude srážková voda rozváděna
drenážním potrubím DN200 mm.
2. Plošné vsakování přes vsakovací podzemní galerie (sestavené z plastových boxů).
Velikost vsakovacích zařízení bude stanovena na konkrétní plochy střech objektů.
Dno štěrkových žeber nebo vsakovacích galerií bude výškově osazeno na úroveň vrstvy podložních štěrkopísků
tj. 2,6 m pod terénem, čímž bude dodržena i podmínka výškového odstupu 1m od hladiny podzemní vody.
Vsakovací zařízení bude navrženo dle zjištěného vsakovacího koeficientu, odvodňované plochy střechy, s
dobou prázdnění zařízení max. 24 hodin.
Dešťové vody z komunikací –
Studie navrhuje 2 způsoby likvidace dešťových vod z komunikací :

1. V místech parkovacích ploch – dlážděné plochy, které budou lemovány zeleným pásem budou navrženy vsakovací
průlehy s drenážním potrubím DN 200 a bezpečnostním přepadem do jednotné kanalizace. Vesměs 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.
2. Živičné komunikace hlavní příjezdné k objektům - místech, kde budou lemovány zeleným pásem budou navrženy
vsakovací průlehy s drenážním potrubím DN 200 a bezpečnostním přepadem do jednotné kanalizace.
Pokud nebude technicky možné navrhnout podél živičné komunikace zelené pásy budou srážkové vody
odváděny přes uliční vpusti do retenčních nádrží a regulovaným odtokem (max. 3L/ha) dle velikosti odvodňované
plochy dále budou zaústěny do jednotné kanalizace. Rovněž tak bezpečnostní přepady z RN.
Velikost retenčních nádrží bude stanovena na základě do nich odvodňovaných ploch komunikací. Návrh
zadržovacího objektu musí být navržen na maximální objem 5-ti letého deště s prázdněním do 24hod.

