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PŘÍLOHY
- příloha č. 1

hluková studie

T E X T O V Á

Č Á S T

1. ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE

1.seznam vstupních podkladů:
_Územní plán Statutárního města Olomouce
_Územně analytické podklady
_digitální katastrální mapa, zdroj OKR MMOl
_digitální mapa vedení inženýrských sítí, zdroj OKR MMOl
_výsek územního plánu města Olomouce v digitálním formátu, zdroj OKR MMOl

2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, STÁVAJÍCÍ STAV
2.1. Vymezení řešeného území
Jde o část území 10/124S na pozemcích na pozemcích k.ú. Holice u Olomouce, parc.č.
201/1-6, 202/1-2, 203/5-6, 203/10.
Nachází se v jihovýchodní části Olomouce mezi částmi Holice a Bělidla. Území je vymezeno
z jihu a západu železniční vlečkou, ze severu zástavbou rodinných domů a ulicí U Solných mlýnů.
2.1.1. Závazné regulativy územního plánu:
„7.1.

Plochy smíšené obytné (B)
7.1.2. Přípustné využití:
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 600m² 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

3

ÚZEMNÍ STUDIE „BD U Solných mlýnů“, OLOMOUC
ječmen studio, 2017

l) pozemky staveb a zařízení pro obchod do 600 m² hrubé podlažní plochy, mimo
prodejní stánky a autobazary
m) 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
n) 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;
o) pozemky staveb a zařízení veřejného vybavení celoměstského a nad městského
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“
...(Územní Plán Olomouc – Výrok, KNESL + KYNČL s.r.o., 2014)

„7.12.

Podmínky prostorového uspořádání - Tabulka ploch
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
Pro určení maximální výšky zástavby dále platí:
_ podél městských tříd je přípustné ve zvlášť odůvodněných případech, v urbanisticky
významné poloze (např. na nárožích a na stavbách veřejného vybavení), překročení
maximální výšky zástavby lokálními dominantami do výšky o 1/5 vyšší než je maximální
výška okolní zástavby stanovená v Příloze č.1 (Tabulka ploch) maximálně nad 1/5
půdorysu objektu;
_ 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
c) Struktura zástavby: udává typ struktury zástavby:
a) areálový typ: zpravidla oplocený soubor pozemků, staveb a zařízení
sloužící pro různé způsoby využití (zejména výroba, technická infrastruktura, doprava a
občanské vybavení pro vzdělávání a výchovu) zpravidla s jedním vjezdem / vstupem;
plocha areálu je zpravidla zčásti zastavěná, zčásti volná, bez nároku na určení stavební
čáry; jeho součástí jsou také pozemky provozních prostranství, případně rezervní plochy
pro jeho rozšíření a pozemky zeleně;
(Územní Plán Olomouc – Výrok, KNESL + KYNČL s.r.o., 2014)
10/124S
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2.2. Stávající stav
Stávající plochy řešeného území
Na zamýšlené části plochy 10/124S se nenachází žádné objekty. Zůstala zde pouze teréní
deprese po skladovacím objektu.
Návrhové plochy řešeného území
Průběhy inženýrských sítí v řešeném území jsou zakresleny ve výkresu koncepce veřejné
infrastruktury.
Území je rovinaté, mírně zvlněné s teréní depresí ve východní části v místě bývalých
skladovacích objektů.
3. HISTORICKÝ VÝVOJ, URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÁ KONCEPCE
3.1. Historický vývoj
Území bylo v historii užíváno jako zemědělská půda. S rozvojem železniční dopravy v 19. a 20.
století rostl tlak na území v její blízkosti. To se týkalo i lokality 10/124S. V jejím okolí byla zbudována
sladovna, pivovar nebo Solné mlýny.
Území je tedy definováno zejména železniční přípojkou přiléhající z jihu. Plocha se nacházela v
podstatě v průmyslové zóně a ta ji také utvářela dle potřeb dané doby. Dnes je na ploše pouze teréní
deprese zbylá po dkladovacích objektech.

3.2. hodnoty území
- kldiné místo z hlediska pohybu obyvatel i dopravy
- industriální sentiment
- relativní blízkost MHD
- velká nezastavěná plocha s širokou škálou možností využití
problémy:
- složité dopravní napojení celého území
- vzdálenost od centra města
- špatná pěší dostupnost
- převážně průmyslové objekty obklopují plochu téměř ze všech stran (ambivalentní)
limity využití území:
- ochranné pásmo železnice
- výšková hladina stanovená územním plánem na 13/17m
- Území se nenachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace Olomouc.
- území se nachází mimo záplavové území
- řešené území je mimo ochranné pásmo MPR Olomouc
- prvky ÚSES se na řešeném území nenachází.
3.3. Urbanisticko – architektonická koncepce:
Územní studie určuje urbanistickou koncepci zejména vymezením ploch veřejného
prostranství stanovením jednotné stavební čáry, plochy zastavitelného území, komunikace a výšky
zástavby.
Umístění staveb na pozemky je navrženo ve stavební čáře a zastavitelném území.
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Není navržena bloková zástavba, nýbrž areálové uspořádání odkazující k industriálnímu
dědictví okolí. Zamýšleny jsou spíše solitérní domy mezi nimiž vznikají různě otevřené prostory.
Výšková hladina je stanovená územním plánem. Cílem je vytvořit kvalitní obytnou zástavbu s jasně
definovanou výškou zástavby a hranicemi zastavitelnosti území.
Systém sídelní zeleně je řešen umístěním zeleně v rámci vnější linie podél veřejného
prostranství a zeleně rezidenční v rámci zastavitelného území. V rámci uličních profilů je zeleň řešena
vytvořením zelených pásů pro umístění stromořadí. Zeleň je koordinována s umístěním inženýrských
sítí, dopravním řešením a zástavbou. Minimální podíl zeleně na rostlém terénu uvnitř zastavitelného
území byl stanoven na 15%.
Náplň domů bude tvořena v souladu s územním plánem smíšeným městským charakterem s
převahou bydlení.
Charakteristika zástavby:
Část 10/124S na pozemcích k.ú. Holice u Olomouce, parc.č. 201/1-6, 202/1-2, 203/56, 203/10.
Celková výměra pozemků:
11 012 m²
Zastavitelná plocha pozemků:
7 020 m²
minimální podíl zeleně na rostlém terénu uvnitř zastavitelné plochy:
1053 m²
podlažnost:
4 nadzemní podlaží + 1 ustupující nadzemní podlaží
typ zástavby:
areálová s volně rozmístěnými domy
výšková regulace dle UP:
13/17 m nad U.T. veřejného prostranství
index podlažní plochy:
není stanoven
Návrh podmínek pro výstavbu:
4.01 Vymezení stavebních čar, principů tvarování jak půdorysné, tak v řezech, zastavitelné plochy a
další regulační prvky jsou zaneseny v grafické části této územní studie.
4.02 Vymezení veřejných prostranství je uvedeno grafické části na výkrese č. 03 – urbanistická
koncepce.
4.03 Uliční profily jsou řešeny schematicky, jsou závazné pro navazující stupně projektové
dokumentace. Principy uvedené v řezech platí analogicky pro celé území.
4.04 Podlažnost podzemních pater není omezena.
4.05 Výšková úroveň chodníků, komunikací a veřejných prostranství respektuje stávající niveletu v
řešeném území. Niveleta není závazně stanovena. Celkový řezy jsou z hlediska výškopisu pouze
orientační.
4.06 Tvarování jednotlivých objektů není závazně stanoveno.
4.07 Tvarování střech není závazně stanoveno.
4.09 Tvarování ustupujících podlaží ve výšce 12 až 13 metrů není závazně stanoveno (mimo vlastní
princip uskočení dle pravidel uličních profilů), Maximální výšku pro území stanovenou územním
plánem 13/17m lze naplnit pouze za předpokladu dostatečných odstupových vzdáleností s
odkazem na Vyhl. 501/2006 Sb., ustanovení §25 odst.4
4.10 Princip řešení technické infrastruktury, koncepce a trasování, není závazný. Přesné uložení
jednotlivých sítí bude předmětem navazujícíh stupňů projektu. Vnější znaky technické
infrastruktury (trafostanice, výdechy vzduchotechniky, rozvaděče, zařízení apod.) dále odpadní
nádoby atd. budou přednostně sdružovány a přednostně umisťovány do objektů než na volné
prostranství.
4.11 Koncepce zasakování dešťových vod je závazná, trasování přepadového potrubí dešťové
kanalizace je variantní.
4.12 Koncepce zeleně je závazná.

6

ÚZEMNÍ STUDIE „BD U Solných mlýnů“, OLOMOUC
ječmen studio, 2017

4.14 Závazný podíl počtu parkovacích stání na terénu a skrytých v objektech vychází z územního
plánu. Parkování lze realizovat jak na terénu, tak v objektech. V objektech v hromadných garážích
a/nebo v zakladačích uvnitř objektů.

5. KAPACITY ÚZEMÍ
východní část plochy 10/124S
řešené území
zastavitelná plocha:
komunikace (zpevněné plochy):
zeleň:
zeleň na veřejných prostranstvím
zeleň uvnitř zastavitelného (min 20%)
území a izolační zeleň.
součet

11 012 m²
7 020 m²
1706 m²

189 m²
1053 m2
1990 m²
3 232 m2

navržená zastavěnost podíl max 40% = 2808
5.8. metoda výpočtu podílu zeleně uvnitř zasrtavěného území:
plochy UP:
část plochy 10/124S.= 11012 m2
požadavek 15% podíl zeleně na terénu ze zastavitelné plochy 7020m2 je 1053 m2
6 BILANCE
Viz příloha č.2
Bilance je určena z ''příkladu zástavby'' odvozením počtu bytů, ploch, obyvatel a
potřeby parkovacích stání z výměr zastavěných ploch, podlažnosti x koeficient čistých
ploch 0,7. Jedná se o odborný odhad, který je nutné upřesnit v dalších stupních
projektové dokumentace. Poměr bytů dle investora : 1+kk – 45%, 2+kk – 45%, 3+kk –
10%.

bilance statické dopravy:
- požadavek na 70% počtu stání v objektech
odhad počtu bytových jednotek:
zastavitelná plocha
7020 m²
1x parkování na terénu pod domy
3x typické podlaží
2808 m² x koeficient užitnosti 0,65 / velikost bytu 48 m2 = 114 bytů
1x uskočené nejvyšší podlaží
2500 m² x 0,65 / velikost bytu 48 m2 = 34 bytů

nebytové prostory
počet bytů nenaplní kompletní zastavitelnou plochu objektu (objektů). V 2NP bude uvažováno s
přítomností komerčních prostor. Ve všech podlažích pak mohou být umístěny skladovací kóje,
společenské prostory a jiné. Uvažuji výpočtově konzervativně o redukci na 140 bytů.
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Výpočet odstavných parkovacích stání 140 * 1,0 (součinitel vlivu automobilizace) = 140 odstavných
stání v lokalitě.
služby (odhad hrubé plochy pro služby a nebytové prostory)
cca 150 m2, cca 2jednotky ..... 2 parkovací stání
celkem 142 parkovacích stání
administrativa
- nepočítáno, lze variantně zaměnit za byty/služby v rámci bloků
CELKOVÁ BILANCE STATICKÉ DOPRAVY JE 142 ODSTAVNÝCH/PARKOVACÍCH
STÁNÍ, Z ČEHOŽ JE 99 KRYTÝCH (70%).
6. KONCEPCE DOPRAVY
6.1. Priority
Prioritou návrhu napojit pozemky na stávající infrastruktury z ulice U Solných mlýnů a zároveň
poskytnout možnost dalšího propojení směrem k ulici Sládkovského.
6.2. Silniční doprava
V řešeném území je navržena zklidněná komunikace P1, která vede při hraně pozemku 203/5 a
následně paralelně s nepoužívanou železniční vlečkou. Postupně se stáčí směrem k západu a končí
úvraťovým obratištěm vozidel ve tvaru L. Pře ním je připravena křižovatka pro budoucí napojení na
ulici Sládkovského.
Křižovatky
V zájmovém území je navržena 1 styková křižovatka
K1 – Jedná se novou stykovou křižovatku tvaru T sloužící k výhledovém dopravnímu
napojení řešeného území na ulici Sládkovského. Vlastní provedení napojení křižovatek
respektuje požadavek na zajištění dopravní obslužnosti zóny veškerou požadovanou
dopravou. Vlastní úhel napojení činní 90°.
Komunikace
Základní návrhové parametry komunikace jsou:
Vodící + odvodňovací pruh
0,5 m
2x jízdní pruh
6,0 m
(parkovací pás-kolmé stání)
5,0 m
Šířka pruhu pro chodce
2m
Návrhová rychlost
50 km/h
P1

funkční skupina: D
šířka dopravního prostoru: minimáně 10m, většinou 12 m
Jedná se o obousměrnou komunikaci. Komunikace větev P1 je navržena
v následujícím šířkovém uspořádání. Oboustranný jízdní pás pro motorová vozidla
v celkové šířce 6,0m. Směrem k zástavbě navazující podélné stání pro osobní vozidla
v šířce 2,7 m. Jednotlivá místa pro parkovací stání v maximálním počtu 3 stání jsou od
sebe oddělena výsadbou vhodných stromů, bránící vzniku souvislých bloků
parkujících vozidel. Ve východním části řešeného území navazují ke komunikaci také
kolmá parkovací stání. Kolmá stání jsou od sebe oddělena zelenými pruhy s
osazenými stromy. Komunikace pro pěší má šířku 2 m.
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6.3. Statická doprava
Výpočet parkovacích a odstavných stání je proveden dle normy ČSN 736110, informace o
účelových jednotkách (počet obyvatel, počet bytových jednotek, kanceláří a služeb) vychází z návrhu
této územní studie. Uvedená bilance je tedy předpokladem a nezohledňuje přesnou skutečnou
budoucí zastavěnost území, ani ovlivnění návrhu reálným řešením uličních profilů (sjezdy apod.)
Veřejná prostranství budou určena jak pro motoristickou, tak nemotoristickou a zejména pěší
dopravu, parkovací a odstavná stání na terénu budou navržena výhradně podél městských komunikací
s rastrem vzrostlé zeleně. V případě bytových domů bude v souladu územním plánem min. 70%
potřeby součtu parkovacích a odstavných stání situováno v rámci objektu, v případě polyfunkčních
domů s bydlením nim. 50% a v případě staveb a zařízení pro administrativu, vědu a výzkum a
ubytování min. 70%.
6.4. Hromadná doprava
- tramvaje
Dotčené území není z hlediska tramvajové dopravy obslouženo
- autobusy
Dotčené území je z hlediska autobusové dopravy obslouženo ze zastávky:
- Pekárny
linkou 19, 25, 12
6.5. Cyklistická doprava
Součástí návrhu není pás pro provoz cyklistů,
6.6. Pěší doprava, veřejná prostranství
Komunikace je opatřena chodníkem š. 2 m pro pěší převážně z jedné strany.

7. KONCEPCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
SO ... JEDNOTNÁ KANALIZACE A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
Napojení stoky bude na stávající kanalizační řad KT 300 v ulici U solných mlýnů (v současné době
neprovozovaný Středomoravskou vodárenskou a.s.).
Řešené území bude tedy odkanalizováno jednotnou kanalizací.
Stoka V1 KT 300 L 175 m
Stoka V2 KT 300 L 76 m
Stoka V1:
Stoka je vedena v souběhu s navrženým vodovodní řadem až k napojení na projektovanou čerpací
šachtu. Do této stoky budou napojeny kanalizační přípojky z jednotlivých objektů BD.
Do této kanalizace budou tedy svedeny splaškové vody z jednotlivých bytových domů a přes
bezpečnostní přepad postupně nezasáknuté dešťové vody komunikace, parkovacích stání a
přilehlých zpevněných ploch včetně zelených ploch.
Samostatně budou do stoky přes bezpečnosrtní přepad svedeny nezasáknuté dešťové vody ze střech
jednotlivých stavebních objektů BD, přičenž v dalším stupni projektové dokumentace bude rozklíčen
podle jednotlivých SVJ předmětných BD. Do kanalizační stoky budou také bezpečnostními svody
PVC D 200 vedeny nezasáknuté dešťové vody ze zelených ploch a vnitrobloku a to samostaně bez
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propojení se vsakovacími průlehy odvodňující komunikaci, parkovací stání a případné další zpevněné
plochy předávanou do majetku města Olomouc.

Stoka V2:
Stoka V2 navazuje na tlakovou kanalizaci PE 80 L 2 m (propojení s uklidňující šachtou), kterou jsou
vyřešeny nepříznivé spádové poměry v dané lokalitě. Kanalizace V2 je poté vedena opět v souběhu s
navrženým vodovodním řadem v pozemcích, které jsou v majektu města Olomouc. Stoka V2 je
napojena na stávající kanalizaci přes stávajcí šachtu v ulici U solných mlýnů.
Na trase kanalizačních stok budou osazeny kanalizační šachty beton D 1000. Celkem 9 ks.
Jednotná kanalizace bude navržena z KT hrdlových trub, profilu DN 300 mm. Kanalizační šachty
betonové prefabrikované, žlab a podesta s keramickým obkladem.
Dotčené pozemky v majetku Statutárního města Olomouc:
k.ú. Holice u Olomouce
p.č. 223
vedení kanalizačního řadu v tomto pozemku: L 50 m
p.č. 1930
vedení kanalizačního řadu v tomto pozemku: L 24 m
Celková délka uložení kanalizačního řadu v pozemcích Statutárního města Olomouc: 74 m
Vzdálenost od jiných inženýrských sítí je navržena v souladu s prostorovou normou ČSN 73 60 05.
Zásyp je uvažován tříděnou zeminou do výšky minimálně 200 mm nad horní úroveň potrubí. Před
započetím výkopových prací je nutno vytýčit vedení ostatních inženýrských sítí.
Niveleta stok je přizpůsobena povrchu území při zachování podmínky minimálního krytí potrubí 1,0 m
dle ČSN 75 6101. Dále je sklon potrubí kanalizace vždy minimálně 1 ‰. Niveleta stoky bude
koordinována se skutečným provedením napojovací stoky v ulici U solných mlýnů – viz výkresová
dokumentace. Min krytí v komunikaci 1.5 m.
.
U kanalizačních odboček je možné upravit spád resp. hloubku uložení dle skutečného stavu
zjištěného při stavbě, zejména s ohledem na křížení s ostatními inženýrskými sítěmi a po provedení
výkopu a určení přesné hloubky u kanalizačního potrubí u napojované nemovitosti.
Výkop pro kanalizační potrubí se dle normy ČSN EN 1610 navrhuje otevřený o šířce 1,1 m, s kolmými
stěnami a s příložným pažením. Na pažení je počítáno s šířkou 100 mm po obou stranách výkopu,
resp. pro pokládku potrubí musí být rýha mezi pažením dle výše uvedené normy ve dně široká
nejméně 0,8 m
Výkopy budou prováděny strojně. Při výkopových pracích je třeba dávat pozor na stávající inženýrské
sítě. V místech kde dojde k jejich křížení se uvažuje výkop cca 2 m před a 2 m za křížením realizovat
ručně, případně za použití lehké mechanizace. Přechody všech komunikací budou řešeny překopem.
Výkopek bude u nezpevněných ploch ukládán podél rýhy (ornice odděleně), v ostatních případech
bude odvážen na meziskládku situovanou na plochách zařízení staveniště ve vzdálenosti cca 200 m od
místa stavby. Zde bude odděleně ukládána rozebraná konstrukce vozovek (asfalt, štěrk, kamenivo) a
ostatní výkopek (hlíny, sprašové hlíny).

10

ÚZEMNÍ STUDIE „BD U Solných mlýnů“, OLOMOUC
ječmen studio, 2017

Při ukládání a spojování KT trub je třeba dodržet technologický postup předepsaný výrobcem.
Potrubí bude uloženo do štěrkopískového lože tl. 100 mm frakce 0/16. Obsyp bude proveden
taktéž štěrkopískem frakce 0/16 a bude hutněný ručně pěchováním po vrstvách o tl. max. 100 mm až
do výšky 300 mm nad vrchol trouby. Hutnění se nad vrcholem trouby neprovádí. Hutnění lože a
obsypu bude provedeno na hodnotu relativní ulehlosti ID = 0,85.
Nezpevněná plocha – zde bude zásyp proveden původní výkopovou zeminou, která bude hutněna
dle PS D = 85%. Po dokončení zásypu bude provedeno rozprostření odstraněné ornice v tl. 0,2 m a
to na celou šíři manipulačního pruhu stavby a bude provedeno její osetí travní směsí v hustotě 0,02 –
0,03 kg.m-2.
bezpečnost práce :
Při provádění stavby nutno dodržovat všech bezpečnostních předpisů.
ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem
a řezání kyslíkem
ČSN 06 0830 - Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody
ČSN 13 0108 - Směrnice pro provoz a údržbu potrubí
ČSN 13 0170 - Směrnice pro montáž potrubí
ČSN 34 1390 - Předpisy pro ochranu před bleskem
ČSN 34 3500 - První pomoc při úrazech el. proudem
ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb
ČSN 73 3050 - Zemní práce. Všeobecné ustanovení
ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání technického vybavení
ČSN 73 6006
Označování úložných zařízení výstražnými fóliemi
ČSN 756101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky
ČSN EN 12056 - Vnitřní kanalizace
Právní předpisy:
Zákoník práce ve znění paragrafů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocích z povolání.
vyhl. Vyhláška č. 324/90 Sb. ČUBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních
pracích a jiné související předpisy. Při práci používat ochranných pomůcek.
vyhl. ČÚBP č.85/1978 Sb
vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb. ve znění vyhl. č. 324/1990 a ve znění vyhl. č. 207/1991 Sb.
zákon č. 50/1976 Sb. ve znění zákona č. 103/1990 Sb.
ostatní v textu citované ČSN, vyhl. , technic. pravidla a zákony související
K potrubí z plastů je zakázaný přístup s otevřeným ohněm.
Obnažené kabely musí být uloženy do tvárnic pro drátovody.
Při tlakové zkoušce potrubí je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy.
Po kompletním dokončení a zprovoznění bude stavba předána provozovateli.
Výpočet množství splaškových vod
Výchozí podmínky
výpočet dle ČSN EN 12056-2
kanalizace bude odvádět pouze splaškové odpadní vody
předpokládaný minimální sklon nivelety dna kanalizace v celé délce je 10 ‰
předpokládané vybavení každé bytové jednotky (BJ):
1x umyvadlo, 1x koupací vana, 1x kuchyňský dřez, 1x automatická myčka, 1x automatická pračka, 1x
záchodová mísa se splachovací nádržkou
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Výpočet množství splaškových vod
zařizovací předmět
umyvadlo
koupací vana

výpočtový odtok DU (l.s-1)
0,3
1,3

kuchyňský dřez
automatická myčka
automatická pračka
záchodová mísa

1,3
0,2
0,6
1,5

součinitel odtoku K = 0,5
průtok odpadních vod Qww= K*(∑DU)1/2

objekt

počet BJ

n BD

132

vypočtený odtok
(l.s-1)
5,2

Celkem: 8.19 l/s
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
Pro novostavbu bytového domu je navržena nová kanalizační přípojka pro odvod splaškové
z objektu. Kanalizační přípojka budou napojena na vybudovanou jednotnou kanalizaci v místě
výstavby bytového domu
Nová kanalizační přípojka bude od místa napojení na nově vybudovanou kanalizaci a bude
provedena z materiálu KT 200. Na veřejném pozemku bude osazena revizní šachta Wavin D 425 –
viz výkresová dokumentace. Přípojka bude napojena na kanalizaci navrtávkou do horní třetiny
kanalizace kolenem pod úhlem min 45 stupňů a bude utěsněna pružnou vložkou.
Neveřejná část o navazuje na veřejnou část napojením za revizní šachtou a bude provedena
z materiálu PVC 200.
Vzdálenost od jiných inženýrských sítí je navržena v souladu s prostorovou normou ČSN 73 00 25.
Doporučené krytí přípojky mimo vozovku je min1,2 m, v komunikaci min 1.8 m (dle uložení
kanalizace)
Zásyp přípojek je uvažován tříděnou zeminou do výšky minimálně 200 mm nad horní úroveň potrubí.
Před započetím výkopových prací je nutno vytýčit vedení ostatních inženýrských sítí. Přípojka bude
uložena v celé své délce v pískovém loži tloušťky min 100 mm. Kanalizační přípojka bude vedena se
spádem min 2% ke stávající kanalizaci.
Celková délka kanalizačních přípojek: 18 m
Počet kanalizačníc přípojek: 3 ks
Materiál:
neveřejná část: PVC 200
veřejná část: kamenina 200
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SO .... VODOVODNÍ ŘAD A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
Stávající stav :
V ulici U solných mlýnů se se nachází stávající veřejný vodovodní řad PE 150 s odbočkou k
projektované lokalitě v dimensi PVC 80. Tato dimense je pro navženou lokaliotu nedostačující a pro
výstavbu zmíněné lokality je nutno vodovodní řad posílit.
Napojení lokality výstavby 3 BD bude tedy provedeno na stávající vodovodní řad v ulici U Solných
Mlýnů.
Stávající vodovodní řad PVC 80 v celkové délce 32.5 m nahrazen vodovodním řadem PE 100 a to ve
stejné trase a niveletě.
Na navrženém vodovodu budou osazeny v potřebných vzdálenostech venkovní hydranty pro vnější
požární zásah. Pro každý dům, resp. objekt bude přivedena samostatná vodovodní přípojka.
Vodovodní řad je veden v souběhu s navrženým kanalizačním řadem a je také veden přes pozemky v
majektu města Olomouc.
Celková délka a materiál vodovodního řadu: 235 m PE 100
Dotčené pozemky v majetku Statutárního města Olomouc:
k.ú. Holice u Olomouce
p.č. 223
vedení vodovodního řadu v tomto pozemku: L 49 m
p.č. 1930
vedení vodovodního řadu v tomto pozemku: L 5 m
Celká délka uložení vodovodního řadu v pozemcích Statutárního města Olomouc: 54 m
Uložení potrubí
Potrubí vodovodního řadu bude uloženo v otevřeném, paženém výkopu na pískové lože a obsypáno
300 mm nad vrchol potrubí. Zásyp výkopu je proveden hutněným výkopkem až po úroveň
upraveného terénu. Pouze pod zpevněnými plochami se zásyp výkopu provede hutněným
štěrkopískem až po první konstrukční vrstvu zpevněné plochy. Potrubí se ve výkopu opatří
identifikačním vodičem a signalizační fólií. Uložení vodovodního ředu, jeho krytí bude koordinováno
se skutečným provedením uložení vodovodního řadu PE 150 v ulici U solných mlýnů. Krytí v
komunikaci min 120 cm, v případě sníženého krytí,je toto nutno projednat s provozovatel
vodovodního řadu.
Hydranty - navržené hydranty budou mimo protipožární funkce využity i pro odvzdušnění
vodovodního potrubí. Hydranty protipožární budou nadzemní DN 100 mm, ostatní hydranty
podzemní DN 80 mm. Rozmístění požárních nadzemních hydrantů bude podrobně řešeno v dalších
stupních projektových dokumentací.
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Vzdálenost hydrantů dle tab.1 ČSN 73 0873 :
pol. 3 - vzdálenost hydrantů 150 m od objektu, 300 mezi sebou
Armatury budou v provedení s těžkou protikorozní ochranou vně i uvnitř epoxidovým povlakem.

Potřeba vody je stavena pro specifické hodnoty potřeby vody :
obyvatelstvo
130 l/os/den
služby
40 l/os/den
údržba parkovacích stání
0,2 l/m2
Potřeba požární vody dle ČSN 730873:
pro zástavbu tvořenou – nevýrobními objekty o ploše 1000 < S < 2000 m2
položka 3 – nejmenší dimenze potrubí DN 125 mm,

Vodovodní přípojky :
Pro jednotlivé BD jsou navrženy vodovodní přípojky PE 63 s napojením na projektovaný vodovodní
řad .
Před započetím výkopových prací je nutno zajistit vytýčení veškerých inženýrských sítí. Vodovodní
přípojka je navržena z polyetylénových trubek PE D 63 PN 10 (DN 25).
Vodovodní přípojka bude zakončena vodoměrnou sestavou, která bude osazena v nice jednotlivývh
bytových domů.
Za vodoměrnou sestavou navazuje samostatné vedení pro odběratele, které je řešeno
samostatnou projektovou dokumentací. Vodoměrná sestava bude osazena v pevném držáku s ventily
a se zpětnou klapkou.
Počet vodovodních přípojek: 3 ks
materiál : Pe 63
celková délka: 12 m
Podmínky MOVO pro uvádění do provozu vodovodů při jejich rekonstrukcích a přeložkách včetně
přepojování stávajících vodovodních přípojek
Dodávka vody do rekonstruovaných nebo překládaných úseků vodovodních řadů bude možná až po
jejich kolaudaci (lhůty stanovuje SÚ v souladu s legislativou). Proto je nutné o vydání kolaudačního
souhlasu požádat v dostatečném časovém předstihu (min. 3 týdny). V případě kolaudace před
zásypem musí být všechny části rekonstr. nebo přeloženého vodovodu zajištěny staticky i proti
poškození vnějšími vlivy.
Do doby kolaudace musí být zrealizovaný rekonstruovaný nebo přeložený úsek vodovodního řadu
fyzicky nebo sekčně oddělen od stávajícího vodovodu ( v závislosti na místních podmínkách)
V případě vyhovujících výsledků předepsaných tlakových zkoušek, proplachu, desinfekci, rozboru
vzorku vody je odzkoušený úsek vodovodu propojen se stávajícím vodovodem přes sekční šoupě v
uzavřené poloze. Pro provedení předepsaných zkoušek je voda do zkoušených úseků dodávána
prostřednictvím tzv. „bypasu" nebo otevřením sekčního uzávěru, ze stávajícího vodovodu.
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Navrtávky pro přepojení stávajících v. přípojek musí být prováděny při natlakovaném úseku rekonstr.
nebo překládaného v. řadu.
Vlastní přepojení stávajících vodovodních přípojek je tzv. plánovanou odstávkou
Vlastní přepojení stávajících v. přípojek (navrtávka x stávající přípojka) bude možné až po kolaudaci
rekonstr. nebo přeloženého úseku v. řadu za dozoru provozovatele vodovodu. Doba vlastního
přepojování stávajících v. přípojek je tzv. plánovanou odstávkou a musí být odběratelům oznámena
15 dnů před jejím zahájením ( s dobou na doručení cca 20 dnů). Termín plánované odstávky
oznamuje stávajícím odběratelům provozovatel vodovodu a proto musí být dodavatelem
(zhotovitelem ) stavby včas o požadovaném termínu zahájení přepojování informován (cca 30 dnů ).
Dodávka pitné vody odběratelům do přepojených v. přípojek bude možná až po obdržení
vyhovujícího rozboru vzorku vody ( odběr a analýzu zajišťuje na základě objednávky MOVO — cena
dle aktuálního ceníku výkonů a služeb MOVO) na přepojené v. přípojce (nejdříve za 3 dny). Do té
doby nebude možná dodávka vody stávajícím odběratelům v kvalitě pitné vody, o čemž budou v
dostatečném časovém předstihu provozovatelem informováni ( současně s oznámením odstávky). Po
tuto dobu musí být zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou ( cisterny provozovatele — počet dle
místních podmínek ) a to na náklady dodavatele stavby (zapůjčení, doprava, doplňování, pitná voda cena dle aktuálního ceníku výkonů a služeb MOVO) .
Při použití tzv. suchovodů ( např. v případech, kdy je vodovod rekonstruován ve stávající trase ), musí
být v podmínkách SP uvedeno, že je možné tento suchovod propojit se stávajícím vodovodem přes
sekční uzávěry a využívat k náhradnímu zásobování vodou pouze v případě vyhovujících výsledků
předepsaných tlakových zkoušek, proplachu, desinfekci a rozboru vzorku vody s následujícím
přepojením v. přípojek a to pouze po dobu stavby. Pro přepojování v.p. platí obdobně bod 5 s
výjimkou kolaudace.
ZOV stavby rekonstrukce nebo přeložky vodovodu včetně přepojování stávajících v. přípojek bude
zpracováno v souladu s uvedenými podmínkami a bude doloženo v dalším stupni projektové
dokumentace

SO.... ODVÁDĚNÍ DEŠŤOVÝCH VOD – JEDNOTNÁ KANALIZACE
Navržené řešení :
Dešťové vody svedené do jednotné kanalizace:
Navržené řešení odkanalizování je v souladu s prováděcí vyhláškou č. 501/2006 Sb. Dešťové vody
spadlé na řešené
území budou před vtokem do kanalizačního systému zadrženy v zasakovacích průlezích navržené šířky
1 m a vsakovacích objektech. Dešťové vody z těchto objektů budou přednostně vsakovány na
pozemcích investora a to v návaznosti na doložený HGP.
Hospodaření s dešťovými vodami bude řešeno povrchovým odtokem z veřejných ploch do
zatravněných průlehů (pruhů) podél navržené komunikace. Podle potřeby mohou být průlehy
doplněny perforovanou trubkou PVC 200. Doplněním průlehů podzemní rýhou bude zajištěna
retence vsáknutých vod z průlehu, před jejím dalším vsakem do zemního prostředí, a to zejména
v místě s horšími podmínkami pro vsakování. Dešťové vody budou ve vnitrobloku (v prostoru mezi
jednotlivými BD) zasakovány na pozemku investora a to v návaznosti na doložený HGP. Přebytek
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nezasáknuté dešťové vody bude sveden bezpečnostním přepadem PVC 200 do nově navržené
jednotné kanalizace.
Konfigurace zasakování bude oddělovat dešťové vody spadlé na zpevněné plochy, komunikaci,
parkovací stání a zelené plochy předávaných městu Olomouc od dešťových vod svedených ze střech
jednotlivých objektů, vnitrobloků (tedy soukromých ploch). Pomocí bezpečnostních přepadů, které
budou opatřeny regulací, bude pak sveden nezasáknutý přebytek dešťových vod do navržené
jednotné kanalizace. Regulace nezasáknutých dešťových vod bude prováděna v návaznost na
požadavek 3 l/s/ha. Technické řešení regulace bude provedeno po dohodě s provozovatelem
kanalizační sítě.
Dimenzování a umístění vsakovacích průlehů bude součástí řešení jednotlivých objektů v dalším
stupni projektové
dokumentace. V dokumentaci je počítáno s odvodem přebytku nezasáknuté
dešťové vody bezpečnostními přepady do navržené jednotné kanalizace. Konfigurace vsakovacích
průlehů a objektů je v dokumentaci zakreslena pouze schematicky a detaině včetně konkrétních
výpočtů bude řešena v dalším stupni projektové dokumentace k vodoprávnímu řízení. Odvod
dešťových vod z komunikace a přilehlých zpevněných ploch (park. stání apod) v budoucnu
předávaných městu je nutno striktně oddělit od dešťových vod z jednotlivých střech objektů,
soukromých parkovacích stání a zpevněných ploch, které nebudou předávány městu – požadavek
odboru dopravy MMOL a ŽP. Vlastní technické řešení oddělení vsakovacích průlehů a objektů bude
detailně opět řešeno v dalším stupni projektové dokumentace (např. oddělení objektů geotextilií).
V dalším stupni PD bude zakomponováno i rozklíčení zaskovacích objektů dle jednotlivých SVJ.
Zásady a návrhové parametry při řešení nakládání se srážkovými vodami:
Při návrhu jednotné kanalizace a objektů hospodaření se srážkovými vodami se při zpracování studie
vycházelo z níže uvedených zásad uplatněných při zpracování modelu odkanalizování města
Olomouce:
Přípustný odtok z veřejných ploch 3,0 l/s/ha
Přípustný odtok z území byt. domů 3,0 l/s/ha
Objekty přivádějící srážkové vody do vsaku a retence budou dimenzovány na déšť doby trvání t=15
min, per. 0.2 q =239 l/s/ha, doba vyprázdnění do 24 hod. Jedná se o maximální hodnotu vyprázdnění
jednotlivých vsakovacích objektů, která je vzhledem k předpokládanému rozmístění a rozměrům
jednotlivých vsakovacích objektů, předimensována.
Objekty HDV ( průlehy, podzemní rýhy) budou dimenzovány na návrhový déšť per. 0,2.

Na území lokality budou dešťové vody ze střech budou odváděny do vsakovacích objektů, které
budou situovány v blízkosti dešťových svodů, přednostně v nezpevněných plochách.
Vsakovací objekty budou opatřeny přepadem a regulovatelným odtokovým potrubím, které budou
napojeny na navrženou dešťovou kanalizaci, případně jednotnou kanalizaci. Dimenzování a umístění
objektů pro vsakování bude součástí řešení jednotlivých objektů v dalším stupni dokumentace k
vodoprávnímu řízení. Navrženou kanalizací budou odváděny pouze regulovaně vypouštěné vody a
vody z přepadů, kdy odtok dešťových vod bude vyšší než-li návrhový. Dimenze jednotné kanalizace
je zvolena DN 300 mm. Pro vsakování je uvažováno s koeficientem vsaku 5 x 10-4.
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Nově navržená komunikace na území bude odvodněna povrchovým odtokem do průlehů situovaných
podél navrženého komunikačního systému. Vsakovací průlehy budou opět opatřeny bezpečnostními
přepady PVC 200 jednotlivě zaústěnými do navržené komunikace.
Průlehy, vsakovací pruh:
Srážkové vody budou povrchovým odtokem přiváděny do průlehů podél projekované komunikace,
odstavných stání a zpevněných ploch, kde dojde k vsáknutí vod přes souvislou zatravněnou
humusovou vrstvu do podzemní rýhy.
Dimenzování a návrh objektů pro vsak a retenci dešťových vod a jejich návrh se řídí následujícími
platnými normami:
ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod
TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami
Při zpracovávání dokumentace byla zohledněna i "Koncepce vodního hospodářství města
Olomouce".
Průlehy budou hloubky max. 0,2 - 0,3 m. Tloušťka svrchní vrstvy půdy 30 cm, hydraulická vodivost
1x10-4 až 1x10-5 m/s. Pod humusovou vrstvou bude podkladní půdní vrstva tl. 30 - 50 cm. Průlehy
budou opatřeny bezpečnostními přepady, které zajistí odvádění vod nad návrhový déšť do navržené
jednotné kanalizace.
7.4 DISTRIBUCE A ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ:
TECHNICKÉ ÚDAJE:
napájecí napětí

:

3x 400V/50Hz

měření spotřeby

:

přímé – lokální, samostatné

dodávka elektrické energie

:

3. stupeň

napájecí soustava

:

3/N/PE ~ 400V/50Hz TN-S
1/N/PE ~ 230V/50Hz TN-S

kompenzace

:

Nebude řešena

ochrana před úrazem
elektrickým proudem

:

dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
OCHRANA ZÁKLADNÍ (ochrana před dotykem živých částí)
411.2 izolací živých částí, přepážkami, kryty
OCHRANA PŘI PORUŠE (ochrana před dotykem neživých částí)
411.3.1 ochranné uzemnění a ochranné pospojování
411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy
411.3.3 doplňková ochrana (proudovým chráničem)
OCHRANA DOPLŇKOVÁ
415.1 proudové chrániče
415.2 doplňující ochranné pospojování

:

dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:

vnější vlivy prostředí
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bytové jednotky:
jednoznačné vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 /Z1 - tab. NA.4:
prostory NORMÁLNÍ
společné jednotky:
jednoznačné vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 /Z1 - tab. NA.4:
prostory NORMÁLNÍ
garážová stání:
uvažované vnější vlivy: AB7, BE2
prostory ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ
nebezpečí požáru hořlavých hmot
vně objektu:
uvažované vnější vlivy: AB8, AD4, AN3, AS3
prostory ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ
uzemnění

:

společné pro ochranu před bleskem a
ochranu před úrazem elektrickým proudem
uzemňovací soustava typ B

ochrana před bleskem

:

třída LPS: II
jímací soustava: mřížová s pomocnými jímači
soustava svodů: svody vedeny po konstrukci budovy
spojeno se zemnícím vedením

ochrana před přepětím

:

1.

stupeň (SPD typ 1) ochranou proti přímému úderu blesku na vstupu
v rozvaděči objektu

2.

stupeň (SPD typ 2) ochranou proti nepřímému úderu blesku, včetně jeho
účinků a spínacímu přepětí na příslušných vývodech rozvaděče objektu
stupeň (SPD typ 3) jemnou ochranou pro elektronické zařízení proti
spínacímu přepětí, včetně spínacího přepětí vzniklého od spínání a
vypínání spotřebičů - v zásuvkách 230Vac a na vstupu slaboproudých
zařízeních

3.

intenzita umělého osvětlení

:

Venkovní prostory mimo VO
Chodby, schody, spol. prostory
Vnitřní prostory technické
Garážová stání

50 lx
150 lx
300 lx
100 lx

PŘEDPOKLÁDANÝ INSTALOVANÝ PŘÍKON:

bytové
jednotky - kW
objekt A1

125

nebytové
komerční
jednotky - kW
16

garážová stání
- kW

technické
zázemí a spol.
prostory - kW

osvětlení
venkovní - kW

4

16

0,2
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objekt A2

125

16

4

16

0,2

objekt A3

125

16

4

16

0,2

mezisiučet

375

48

12

48

1

Suma

484

Celková energetická náročnost US - U solných mlýnů:

484 kW

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ:
Předmětem dokumentace je výstavba nové městské části, která se bude skládat z bytových,
komerčních a parkovacích prostor v obci Olomouc, lokalita U solných mlýnů.
Silnoproudá elektroinstalace bude provedena v souladu s platnými technickými normami,
jakákoli odchylka od požadavku technické normy musí být odsouhlasena projektantem.
Provedení elektroinstalace bude do daného prostředí v jednotlivých prostorách objektu na
základě určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. Jednoznačné vnější vlivy dle ČSN 33 20004-41ed.2 /Z1 - tab. NA.4: prostory NORMÁLNÍ.
Osvětlení všech společných prostor bude provedeno svítidly s LED zdroji.
Osvětlení komerčních prostor bude dle aktuálního využití.
Chodby, schodiště, případně další komunikační prostory budou opatřeny nouzovým osvětlením
pro případ výpadku dodávky el.energie
Únikové cesty budou označeny fotoluminiscenčním značením a nouzovými svítidly s piktogramy,
dle PBŘS a v souladu s normou ČSN EN 12464-1.
Následující realizační stupeň dokumentace bude řešit vybavení rozvaděčů, jejich typy, požadavky
napojení, ovládání pro osvětlení, zásuvkové rozvody, případně technologie apod.

NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ:
Napájení objektů elektrickou energií bude provedeno připojením jednotlivých objektů, nebo jejich
částí - vchodů na síť NN přes nové pojistkové přípojkové skříně. Napojení bude provedeno zemním
kabelovým vedením z nově vybudované sítě NN. Tuto síť NN obstará dodavatel elektrické energie
ČEZ.

VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ:
Součástí objektů jsou takzvané dvory, které jsou mimo hlavní komunikace a nespadají do
rozvodů VO řešeného městem. Tyto dvory budou nasvětleny dle potřeby přilehlých objektů a
z těchto objektů bude také provedeno jejich napojení. Toto osvětlení bude mít vlastní měření.
Výpočet osvětlení bude předmětem dalšího stupně PD. Ovládání svítidel bude dle nastavení
soumrakových spínačů, případně časového programu. Rozdělení okruhů napájení a spínání určí
realizační stupeň dokumentace. Pro venkovní osvětlení budou použita LED svítidla umístěná dle
výpočtu pro požadovanou intenzitu osvětlení.
Napojení VO pro vnější okolí zamýšlených objektů bude napojeno z přilehlých rozvodnic RVO –
toto je nutno konzultovat s provozovatelem VO v obci a tím je TSmO a.s.
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HLAVNÍ PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ:
Hlavní přípojkové skříně budou umístěny dle výkresové dokumentace zpracované dodavatelem
NN rozvodů pro celý objekt zástavby.

MĚŘENÍ SPOTŘEBY:
Hlavní páteřní rozvody po objektech budou provedeny stoupacím vedením z přípojkových
pojistkových skříní do elektroměrových rozvodnic na každém patře a každé jednotce/vchodu. Tyto
elektroměrové rozvodnice budou v provedení NER-NP 217, nebo NER-NP 317. Důvod provedení se
zvýšenou odolností vůči požáru je nutný vzhledem místu instalace v únikové cestě a tyto páteřní
rozvody budou samostatným požárním úsekem. Umístění rozvodnic, jejich vybavení a osazení
jednotlivých elektroměrů bude vypracováno v následujícím stupni projektové dokumentace.

SILNOPROUDÁ ELEKTRICKÁ INSTALACE:
Elektrická vedení budou provedeny měděnými kabely typu CYKY příslušné dimenze a počtu žil.
Kabely budou uloženy do elektroinstalačních trubek a budou vedeny v terénu pod povrchem dle
stanovených ČSN. Kabely budou ukončeny na připojovacích svorkách pojistkových spodků
přípojkových rozvodnic, které budou instalovány na patě budov
Elektrická vedení budou v souladu s požadavky ČSN 33 2000-5-52 ed.2. Uložení kabelu, křížení a
souběhy musí odpovídat ČSN 73 6005.

UMĚLÉ OSVĚTLENÍ:
Umělé osvětlení bude navrženo dle požadavku investora ve spolupráci s architektem. Výpočet
osvětlení bude předmětem dalšího stupně PD. V celém objektu pro umělé osvětlení budou použita
LED svítidla s lokálními zdroji o výkonu a s rastrem umístění dle výpočtu pro požadovanou intenzitu
osvětlení.
Ovládání svítidel bude po sekcích ovladači na více místech, u vstupů pohybovými čidly.
Rozdělení okruhů napájení a spínání určí realizační stupeň dokumentace.

ZÁSUVKOVÁ INSTALACE:
V jednotlivých bytových jednotkách budou konkrétní rozvody definovány v následném stupni
projektové dokumentace v návaznosti na třídu elektrizace jednotlivých prostor předepsaných ČSN 33
2130.
Komerčních prostorech budou instalovány zásuvkové skříně se samostatně jištěnými vývody
230V/16 a 400V/32A.
Zásuvkové obvody užívané laiky, s jištěním do 20A musí mít doplňkovou ochranu proudovým
chráničem s reziduálním proudem 30mA. Doplňkovou ochranu proudovým chráničem není nutno
dodržovat u zásuvek nepřístupných laické veřejnosti a zásuvek pro speciální druh zařízení, kde by při
chybném vybavení chrániče mohla vzniknout velká materiální škoda (chladící a mrazící zařízení,
rozsáhlé výpočetní systémy, atp.) Rozdělení okruhů napájení určí realizační stupeň dokumentace.
SLABOPROUDÁ INSTALACE:
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Ze slaboproudých rozvodů bude v objektu instalovaná strukturovaná kabeláž pro telefony,
počítače a kamerový systém, rozvod pozemního televizního a radiového signálu.
Dále pak je nutno v prostoru garážových stání dle PBŘS instalovat elektronický protipožární systém.
Všechny součásti kabelových tras a zařízení musejí být v úpravě požární odolnosti minimálně 60 minut
a musí splňovat požadavky ČSN EN 54-1 až 18 (34 27 10), ČSN EN 60332-1-1, 2, 3 (347107) a dalších.
Uložení kabelu, křížení a souběhy musí odpovídat ČSN 73 6005.

UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ:
Uzemnění bude společné pro ochranu před bleskem a ochranu před úrazem elektrickým
proudem pro silnoproudou elektroinstalaci. Zemnič uspořádání typu B, bude tvořený páskem FeZn
30x4mm, uložený v základech stavby. Kde není možno zemnič uložit do základů, provede se jako
obvodový ve vzdálenosti 1m od základů. Hloubka uložení zemniče je min 0,5m. Ke každému svislému
svodu se provede uzemňovací přívod vyvedením zemnícího pásku, který se připojí ke svodu přes
zkušební svorku. Připojovací spoj zemnícího přívodu nesmí sloužit k žádnému jinému účelu.
Zemní odpor musí odpovídat ČSN 33 2000-4-41 ed.2 i ČSN EN 62 305-3 (RE<10Ω). Všechny
součásti uzemnění musí být chráněny proti korozi dle požadavků ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN EN
62 305-3.
Uzemňovací přívod bude vyvedením zemnícího pásku na hlavní ochrannou přípojnici (HOP). Na
HOP budou připojeny všechny kovové součásti stavby, uzemnění všech rozvaděčů elektroinstalace,
kovové potrubí přívodů energií, kovové součásti kolektorů, nosných systémů, apod.

LSP – SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM (BLESKOSVOD):
Objekt bude vybaven ochranou před bleskem v souladu se souborem harmonizovaných norem
ČSN EN 62 305 ed.2. Objekt byl zařazen do třídy LPS II. Provedeným výpočtem řízení rizika dle ČSN
EN 62305-2, ed. 2 bylo ověřeno, že všechna vypočtená rizika jsou nižší než nastavené přípustné
hodnoty a předmětná stavba je dostatečně chráněna proti přepětí způsobenému úderem blesku.
Jímací soustava mřížová, tvořená lanem FeZn min. průřezu 50mm2 s pomocnými jímači.
Systém bude propojen na zemní soustavu přes svislé svody, které budou upevněny do fasády
objektů. Prostupy střechou či opláštěním budovy nutno koordinovat s dodavatelem stavební částí, je
vhodné použít typové průchodky.
V hlavním rozvaděči bude instalován kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí. Umístění
a zapojení a uzemnění svodiče musí být v souladu se zásadami montáže svodičů přepětí pro jejich
správnou funkci.

OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI:
Práce související s tímto projektem nevyžadují mimořádných bezpečnostních opatření nad rámec
běžných zvyklostí a nemají negativní důsledky na zdraví pracovníků.
Montáž zařízení musí být provedena odbornou firmou dle projektové dokumentace, případné
změny musí být v souladu s technickými normami a odsouhlaseny projektantem. Práci na elektrických
zařízení a elektromontážní práce provádějí pracovníci s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/1978 Sb.
Před zahájením zemních prací v blízkosti pozemních sítí se musí zaměřit a vytýčit průběh všech
stávajících sítí, aby se předešlo jejich poškození. Zemní práce v prostoru zaměřených sítí musí být
prováděny ručně.
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Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize elektroinstalace a uzemnění dle
ĆSN 33 2000-6 – ed2. Dokumentace elektroinstalace musí odpovídat skutečnému provedení, tj. musí
v ní být zaneseny všechny změny a opravy vzniklé proti původnímu projektu, ať již při stavbě nebo při
údržbě, opravách a doplnění. Realizační firma předá majiteli objektu dokumentaci skutečného
provedení spolu se zprávou o výchozí revizi. Tuto dokumentaci musí majitel objektu uchovat a
doplňovat podle skutečného stavu a při revizích ji musí předložit. Elektrická zařízení musí být opatřena
bezpečnostními a výstražnými tabulkami dle ČSN ISO 3864.
Elektroinstalace se musí udržovat v řádném stavu a revidovat ve stanovených lhůtách.
Bleskosvody se navíc musí se též revidovat po zjištěném zásahu blesku. Zjistí-li se na bleskosvodu
závady a poškození, musí se bleskosvod opravit nebo doplnit bez prodlení.
Práce navržené v dokumentaci nemají negativní vliv na okolní životní prostředí. Vznik, skladování
a likvidace odpadů se řídí zákonem 185/2001 o odpadech v platném znění.

7.6 ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM:
1.

Úvod

Předkládaná část studie „U Solných mlýnů“ řeší zásobování dané lokality teplem. Budoucí
zástavba není bloková, spíše areálová. Bude zde umístěno několik objektů.

2.

Návrh řešení

Daná lokalita se nachází v blízkosti (cca 100m k hranici pozemků) horkovodního vedení CZT.
Avšak jsou celkem složité majetkoprávní vztahy pozemků mezi horkovodem a řešeným územím.
Náročná je také logistická operace překročení komunikace a železničních vleček.
Jako alternativa k horkovzdušnému vytápění se nabízí vytápění tepelnými čerpadly.

4.

Stanovení potřeb tepla

areál

Podlažní plocha

Užitná plocha

[m2]

[m2]

10900

7085

Odborný odhad spotřeb tepla.
Byty

areál

Výkon

Roční spotřeba

[kW]

[GJ/Rok]

UT

TV

UT

777

333

4746
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Poznámka
Celkový potřebný výkon pro přípravu Teplé vody je 333 kW .160 kW je potřebný celkový
výkon, pro který je uvažováno s nesoučasností odběrů

Tepelný výkon jednotlivých objektů, na který musí být jednotlivé přípojky k objektům
dimenzovány je 1110 kW.
Přípojka - společná pro všechny objekty (uvažováno s nesoučasností odběrů TV) Σ 1000 kW

7.VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Součástí objektů jsou okolní venkovní prostory, které jsou mimo hlavní komunikace a
nespadají do rozvodů VO řešeného městem. Tyto dvory budou nasvětleny dle potřeby přilehlých
objektů a z těchto objektů bude také provedeno jejich napojení. Toto osvětlení bude mít vlastní
měření. Výpočet osvětlení bude předmětem dalšího stupně PD. Ovládání svítidel bude dle nastavení
soumrakových spínačů, případně časového programu. Rozdělení okruhů napájení a spínání určí
realizační stupeň dokumentace. Pro venkovní osvětlení budou použita LED svítidla umístěná dle
výpočtu pro požadovanou intenzitu osvětlení.
Napojení VO pro vnější okolí zamýšlených objektů bude napojeno z přilehlých rozvodnic RVO
– toto je nutno konzultovat s provozovatelem VO v obci a tím je TSmO a.s.

8. KONCEPCE ZELENĚ
Koncepce zeleně je zpracována pro plochu smíšenou obytnou č. 10/124S. ÚP nestanovuje
minimální podíl zeleně.
Zeleň tvořící rekreační zázemí v rámci pozemků bude realizována zejména kombinací výsadby
stromů, keřů a zatravnění v souvislých plochách. Konkrétní vegetační a sadové úpravy budou řešeny s
návrhem zástavby v navazujících stupních PD.
Koncepce zeleně ve veřejném prostoru ulic vychází z liniové výsadby stromu, kdy nově
vytvořená ulice bude lemována uličním stromořadím. Stromy budou umístěny v pruzích pro zeleň a
parkování vozidel mezi chodníkem a komunikací v pravidelném rytmu střídání volných výsadbových
ploch se zajištěným kořenovým prostorem s parkovacími stáními – výsadba stromu mezi každé 4.
parkovací stání.
Dřeviny jsou navrženy tak, aby splňovaly velikostní podmínky a prostorové uspořádání jednotlivých
ulic, snášely zatížení městského prostředí a zároveň byly zajímavé svým vzhledem v průběhu celého
roku. Zeleň se stává spojovacím prvkem nejen v řešeném prostoru, ale přímo navazuje i na své okolí.
Navrhované druhové složení dřevin je jedno z možných řešení, přičemž při zpracování navazujících
stupňů PD je zapotřebí dodržet doporučení ohledně dostatečné velikosti stromů.
Vedení Inženýrských sítí (včetně ochranných pásem) je navrženo tak, aby sítě nekolidovaly s
navrhovanou výsadbou stromů.
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Doporučený sortiment:
Ulice - hlavní stromořadí:
hrušeň (Pyrus communis), javor (Acer campestre)
izolační zeleň při hranici se zahradami domů na ulici U Solných mlýnů
mix stromů a keřů poukazující na industriální charakter lokality.
druhy např. javor (Acer campestre), jeřáb (Sorbus aucuparia), střemcha (Prunus padus), svída (Cornus
sanguinea), hloh (Crataegus monogyna), kalina (Viburnum lantana), ptačí zob (Ligustrum vulgare)
Stávající zeleň v kolizi s navrhovanými stavebními objekty bude odstraněna.
V případě zachování stávající zeleně (stromů) je zapotřebí při realizaci provádět opatření proti
poškození jejich nadzemní či podzemní části (kořenového systému).

Olomouc 07/2017

Lukáš Blažek
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1. Zadání:
Záměrem investora je realizace územní studie k možné zástavbě lokality tvořené v územním
plánu města Olomouce plochou .10/124S. Zájmová plocha je ohraničena na jihozápadě
komunikací v ul.Sladkovského, na severozápadě zástavbou rodinnými domy podél jihovýchodní
strany ul.U Solných Mlýnů, na severovýchodě komunikací v ul.Přerovská a na jihovýchodě
železniční vlečkou zaústěnou do obvodu žst. Olomouc hl. n. V současné době je je jihozápadní
část zájmové plochy opuštěna bez využití a severovýchodní část je zastavěna objekty
průmyslového charakteru.
Zástavba bude limitována hlukem z dopravy na hraničních pozemních komunikacích.
Úkolem této studie je zpracovat úrovně hluku z dopravy na pozemních komunikacích na
zájmové ploše.
2. Vstupní údaje:
1. Územní plán s vyznačením plochy .10/124S
2. Studie „Optimalizace sítě MHD v Olomouci, příloha 1.4 – zatížení komunikační sítě
individuální automobilovou dopravou, současný stav“, AF-CityPlan s.r.o., 6/2015
3. Protokol o měření hluku evid.č.7/2017, SON servis s.r.o., 3/2017
4. Návštěva lokality, katastrální mapa, letecký snímek
3. Zpracování vstupních údajů
3.1. Použitá literatura
1. Richard Nový – Hluk a chvění, ČVUT Praha 1995
2. Doc.Ing.Čechura – Stavební fyzika 10, ČVUT Praha 1999
3. Zákon č.258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví v platném znění
4. Nař.vlády č.272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve
znění nař.vlády č.217/2016 Sb.
5. ČSN ISO 1996-2 Akustika – Popis, měření a posuzování hluku prostředí – Část 2: Určování hladin hluku prostředí
6. ČSN ISO 9613-2 Akustika - Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru, Část 2: Obecná
metoda výpočtu
7. TP 189 – Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích (II.vydání), Schváleno
MD-OPK č.j.279/2012-120-STSP/2 s účinností od 6/2012
8. Výpočet hluku z automobilové dopravy - Manuál 2011
9. TP 225 – Prognóza intenzit automobilové dopravy
3.2. Legislativa
Zákon č.258/2000 Sb. ve znění zákona č.267/2015 Sb. definuje chráněný venkovní prostor
staveb a chráněný venkovní prostor. Chráněným venkovním prostorem se dle §30 odst.3 rozumí
nezastavěné pozemky užívané k rekreaci, lázeňské rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních
a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. Rekreací se rozumí i pobyt na pozemku
náležejícímu k bytovému nebo rodinnému domu. Chráněným venkovním prostorem stavby se pak
rozumí venkovní prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejího obvodového pláště významného
z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru bytových domů, rodinných
domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a
funkčně obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem stavby se pak rozumí pobytové
místnosti ve stavbách zařízení pro výchovu a vzdělání, pro zdravotní a sociální účely a ve funkčně
obdobných stavbách a obytné místnosti ve všech stavbách.
Nařízení vlády č.272/2011 Sb. stanovuje hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického
tlaku z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde
hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních
pozemních komunikacích a pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor ostatních
staveb (t.j. staveb mimo chráněné venkovní prostory nemocnic a lázní) na:
LAeq,16hodin = 60 dB v denní době od 6.00 do 22.00 hodin
a
LAeq,8hodin = 50 dB v noční době od 22.00 do 6.00 hodin.
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Nařízení vlády č.272/2011 Sb. stanovuje hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického
tlaku pro hluk z dopravy na silnicích III.třídy a místních komunikacích III.třídy a chráněný venkovní
prostor a chráněný venkovní prostor ostatních staveb (t.j. staveb mimo chráněné venkovní prostory
nemocnic a lázní) na:
LAeq,16hodin = 55 dB v denní době od 6.00 do 22.00 hodin a
LAeq,8hodin = 45 dB v noční době od 22.00 do 6.00 hodin.
Nařízení vlády č.272/2011 Sb. stanovuje hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického
tlaku z dopravy na železnici mimo ochranné pásmo železniční tratě a pro chráněný venkovní
prostor a chráněný venkovní prostor ostatních staveb (t.j. staveb mimo chráněné venkovní prostory
nemocnic a lázní) na:
LAeq,16hodin = 55 dB v denní době od 6.00 do 22.00 hodin
a
LAeq,8hodin = 50 dB v noční době od 22.00 do 6.00 hodin.
Nařízení vlády č.272/2011 Sb. stanovuje hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického
tlaku z dopravy na železnici v ochranném pásmu železniční tratě a pro chráněný venkovní prostor
a chráněný venkovní prostor ostatních staveb (t.j. staveb mimo chráněné venkovní prostory
nemocnic a lázní) na:
LAeq,16hodin = 60 dB v denní době od 6.00 do 22.00 hodin
a
LAeq,8hodin = 55 dB v noční době od 22.00 do 6.00 hodin.
Ekvivalentní hladina akustického tlaku z dopravy na pozemních komunikacích se stanovuje
pro 16 hodin denní doby a 8 hodin noční doby.
3.3. Situace
Lokalita vymezená stávající zástavbou při místní komunikací v ulici U Solných Mlýnů, silnicí
I/55 v ul.Přerovská, železniční vlečkou a silnicí III/03551 v ul.Sladkovského a Holická v Olomouci je
v současné době zčásti nevyužita a z části je zastavěna komerčním areálem.
Záměrem investora je výhledově využít celou plochu území v souladu s územním plánem.
K zástavbě bude zpracována územní studie.
Terén zájmové plochy je rovinatý. Komunikace v ul. U Solných Mlýnů a Sladkovského jsou
vedeny v rovině s okolním terénem, těleso vlečkové tratě je vedeno v zářezu a silnice I/55
překonává těleso vlečkové tratě na obloukovém mostě.
Zástavbu zájmové plochy limitují úrovně hluku z dopravy na komunikacích po obvodu
zájmové plochy. Územní studie bude vytvořena na základě stanovení hlukové zátěže zájmové
plochy.
Poloha zájmové plochy je zřejmá z leteckého snímku na obr.č.1.

obr.č.1
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Na obr.č.2 je pohled na jihozápadní část zájmové plochy se zástavbou při ul.U Solných
Mlýnů v pozadí a na obr.č.3 je pohled na jednokolejnou železniční vlečku vedenou podél
jihovýchodního okraje zájmové plochy

obr.č.2

obr.č.3

3.4. Doprava
3.4.1. Silniční doprava
3.4.1.1. Ulice Sladkovského - Holická – silnice III/03551
Silnice III/03551 spojuje jihovýchodní okraj města s jeho centrem. Intenzita dopravy na silnici
je limitována úrovňovými železničními přejezdy přes frekventované železniční tratě. Silnice je
vedena podél jihozápadní strany zájmové plochy.
Silnice III/03551 je v daném úseku obousměrná dvoupruhová komunikace o šířce 7 až 8 m.
Rychlost vozidel je omezena intravilánem obce na 50 km/h. Povrch komunikace je v dobrém stavu.
V tabulce č.1 je uvedena intenzita dopravy na daném úseku silnice III/03551 dle výsledků
sčítání dopravy pořádaném ŘSD ČR a.s. (sčítací úsek 7-4770) v roce 2016. Informace o počtu
vozidel v dopravním proudu byly získány z internetových stránek společnosti ŘSD ČR, a.s.
Dle metodiky „Výpočet hluku z automobilové dopravy - Manuál 2011“ byly výsledky
statistického zatížení komunikace vozidly rozděleny na 16 hodin denní doby a 8 hodin noční doby.
Tabulka č.1
komunikace
III/03551

dopravní zátěž v roce 2016
16 hodin denní doby
8 hodin noční doby
OA + M
NA + A
NS + Z
OA + M
NA + A
NS + Z
4181
626
63
321
54
4

Vysvětlivky:
OA + M
NA + A
NS + Z

osobní vozidla a motocykly
nákladní vozidla bez přívěsu nebo návěsu a autobusy
nákladní soupravy (kamiony) a zemědělské stroje

Dle předpokládaného růstu intenzity dopravy do roku 2020, byl, v souladu s TP 225,
statistický odhad počtu lehkých vozidel navýšen o 9% a odhad počtu těžkých vozidel o 1%.
3.4.1.2. Ulice Sladkovského – místní komunikace
Místní komunikace v ul.Sladkovského slouží k dopravnímu napojení firemních areálů
v rozlehlé průmyslové zóně ležící mezi železniční tratí č.270 a ulicí Přerovská. Místní komunikace
je vedena podél jihozápadního okraje zájmové plochy.
Místní komunikace je v daném úseku obousměrná dvoupruhová komunikace o šířce 7 m.
Rychlost vozidel je omezena intravilánem obce na 50 km/h. Povrch komunikace je, zejména
v křížení s vlečkovými kolejemi, v žalostném stavu a provoz na této komunikaci je, i při malých
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rychlostech zejména nákladních vozidel, zdrojem značného hluku.
Na místní komunikaci není zřízen sčítací bod celostátního sčítání vozidel pořádaného ŘSD
ČR a.s. Dopravní zatížení komunikace bylo získáno z citované studie – viz kap. 2.
Dle předpokládaného růstu intenzity dopravy do roku 2020, byl, v souladu s TP 225,
statistický odhad počtu lehkých vozidel navýšen o 11% a odhad počtu těžkých vozidel o 1%.
Dle metodiky „Výpočet hluku z automobilové dopravy - Manuál 2011“ byly výsledky
statistického zatížení komunikace vozidly rozděleny na 16 hodin denní doby a 8 hodin noční doby.
V tabulce č.2 je uvedena intenzita dopravy na daném úseku místní komunikace
v ul.Sladkovského dle výše popsaného postupu v roce 2020.
Tabulka č.2
komunikace
Ul.Sladkovského

dopravní zátěž v roce 2020
16 hodin denní doby
8 hodin noční doby
OA + M
NA + A
NS + Z
OA + M
NA + A
NS + Z
1597
209
169
90
13
13

Vysvětlivky: viz tabulka č.1
3.4.1.3. Ulice U Solných mlýnů – místní komunikace
Místní komunikace v ul.U Solných mlýnů slouží k dopravnímu napojení firemního areálu
v severovýchodní části zájmové plochy a zajišťuje dopravní obslužnost městské zástavby podél
ulice. Místní komunikace je vedena podél severozápadního okraje zájmové plochy a je od ní
oddělena řadovou zástavbou stávajícími rodinnými domy .
Místní komunikace je v daném úseku obousměrná dvoupruhová komunikace o šířce 7 m.
Rychlost vozidel je omezena intravilánem obce na 50 km/h. Povrch komunikace je v dobrém stavu.
Na místní komunikaci není zřízen sčítací bod celostátního sčítání vozidel pořádaného ŘSD
ČR a.s. Dopravní zatížení komunikace bylo získáno z citované studie – viz kap. 2.
Dle předpokládaného růstu intenzity dopravy do roku 2020, byl, v souladu s TP 225,
statistický odhad počtu lehkých vozidel navýšen o 11% a odhad počtu těžkých vozidel o 1%.
Dle metodiky „Výpočet hluku z automobilové dopravy - Manuál 2011“ byly výsledky
statistického zatížení komunikace vozidly rozděleny na 16 hodin denní doby a 8 hodin noční doby.
V tabulce č.3 je uvedena intenzita dopravy na daném úseku místní komunikace v ul.U
Solných mlýnů dle výše popsaného postupu v roce 2020.
Tabulka č.3
komunikace
Ul.U Sol.Mlýnů

dopravní zátěž v roce 2020
16 hodin denní doby
8 hodin noční doby
OA + M
NA + A
NS + Z
OA + M
NA + A
NS + Z
658
133
28
41
8
2

Vysvětlivky: viz tabulka č.1
3.4.1.4. Ulice Přerovská – silnice I/55
Silnice I/55 spojuje Olomouc s Přerovem. Silnice je vedena podél severovýchodní strany
zájmové plochy. V daném úseku silnice I/55 překonává na mostě jednokolejnou železniční
vlečkovou kolej. S ohledem na skutečnost, že železniční vlečka není elektrifikována a je vedena
v zářezu, je most v nejvyšším bodě cca 4,5 m nad úrovní okolního terénu.
Silnice I/55 je v daném úseku obousměrná čtyřpruhová komunikace vedená na mostě o šířce
cca 27 m. Most je rozdělen na dvoupruhové jízdní pásy o šířce 2 x 8 m, středový zelený pás o
šířce 5 m a 2 chodníky o šířce cca 3 m. Rychlost vozidel je omezena intravilánem obce na 50
km/h. Povrch komunikace je v dobrém stavu.
V tabulce č.4 je uvedena intenzita dopravy na daném úseku silnice I/55 dle výsledků sčítání
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dopravy pořádaném ŘSD ČR a.s. (sčítací úsek 7-0233) v roce 2016. Informace o počtu vozidel
v dopravním proudu byly získány z internetových stránek společnosti ŘSD ČR, a.s.
Dle metodiky „Výpočet hluku z automobilové dopravy - Manuál 2011“ byly výsledky
statistického zatížení komunikace vozidly rozděleny na 16 hodin denní doby a 8 hodin noční doby.
Tabulka č.4
komunikace
I/55 - Přerovská

dopravní zátěž v roce 2016
16 hodin denní doby
8 hodin noční doby
OA + M
NA + A
NS + Z
OA + M
NA + A
NS + Z
12880
1715
554
904
188
94

Vysvětlivky: viz tabulka č.1

Dle předpokládaného růstu intenzity dopravy do roku 2020, byl, v souladu s TP 225,
statistický odhad počtu lehkých vozidel navýšen o 10% a odhad počtu těžkých vozidel o 2%.
3.4.2. Železniční doprava
3.4.2.1. Železniční trať č.270
Železniční trať je v daném úseku vedena v rovině s okolním terénem. Těleso železniční tratě
není osazeno protihlukovými stěnami.
Po železniční trati č.270 Praha – Bohumín projede mezi žst.Olomouc hl.n. a žst.Grygov denně
52 osobních vlaků, z toho 10 v noční době, dále 100 rychlíků, z toho 11 v noční době, dále 32
rychlíkových souprav Pendolino a Leo Expres, z toho 2 v noční době a dále až 105 nákladních vlaků,
z toho 40 v noční době. Počty osobních vlaků a rychlíků byly zjištěny z jízdního řádu SŽDC s.o.
s platností od 3.4.2017. Počty nákladních vlaků byly zjištěny z grafikonu v žst. Olomouc hl.n. Počet
skutečně vypravených nákladních vlaků je menší než uváděný, v níže uvedených výpočtech se
uvažuje se 60-ti procentní intenzitou nákladní dopravy.
Dvoukolejná železniční trať je elektrifikovaná. Osobní vlaky zde dosahují rychlosti 80 až 90
km/h, rychlíky a rychlíkové soupravy až 130 km/h a nákladní vlaky zde dosahují rychlosti cca 60
km/h. Všechny vlaky danou lokalitou projíždějí bez zastavení.
3.4.2.2. Železniční vlečková trať
Jednokolejnou železniční vlečku využívá v současné době pouze 1 obchodní společnost, a to
ADM Prague s.r.o. se sídlem Lomnického 1705/9, Praha 4.
Společnost provozuje rozlehlý výrobní areál na ul.Hamerská v Olomouci. Dle pracovníka
odpovědného za provoz na železniční vlečce, probíhá provoz na vlečce kampaňovitě. Nákladní vozy
jsou shromažďovány na pětikolejném seřadišti mezi tratí č.270 a ul.Sladkovského a v době, kdy se
zde shromáždí cca 60 vozů, jsou vozy ve třech vlacích zavezeny posunovací lokomotivou, např.
ř.710, do zpracovatelského areálu. Při zpátečních cestách posunovací lokomotiva vyváží z areálu
vlaky složené z vyskladněných vozů. V období po sklizni zemědělských plodin se intenzita zavážení
zvyšuje na zavezení čtyř vlaků o cca 20-ti vozech a zpět vyvezení stejného počtu vozů.
V průběhu měsíce jsou zhruba 4 zavážecí dny, zpravidla ve víkendových dnech, výhradně
v denní době.
Vzhledem k tomu, že úrovňový přejezd vlečkové koleje přes místní komunikaci
v ul.Sladkovského není řízen výstražníky, vynucuje si posunovací lokomotiva přejezd přes silniční
komunikaci zvukovou signalizací. Vzhledem k tomu, že zákon č. 258/2000 Sb. ve znění zákona č.
267/2015 Sb. O ochraně veřejného zdraví uvádí v §30, odstavec 2, uvádí mj.: „Za hluk podle věty
první se nepovažuje zvuk z akustického výstražného nebo varovného signálu souvisejícího
s bezpečnostním opatřením“, není zvuková signalizace považována za součást hluku
generovaného při průjezdu nákladní železniční soupravy po vlečkové koleji.
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3.5. Výpočet hladin akustického tlaku z dopravy na zájmové ploše
3.5.1. Silniční doprava
Ve venkovním prostoru na severovýchodním a jihozápadním okraji zájmové plochy byl
krátkodobě měřen hluk ze silniční dopravy. Měřící místo pro měření hluku z dopravy na silnici
III/03551 bylo zvoleno ve vzdálenosti cca 43 m od osy komunikace a měřící místo pro měření hluku
z dopravy na silnici I/55 bylo zvoleno ve vzdálenosti cca 22 m od osy přilehlého dvojpruhu
komunikace. Na těchto měřících místech, ve výškách 3,5 m nad úrovní okolního terénu, byly měřeny
ekvivalentní hladiny akustického tlaku ze silniční dopravy v průběhu denní doby tak, aby bylo možné
kalibrovat následně vytvořený model šíření hluku na zájmové ploše. Výsledky měření byly
zpracovány do protokolu o měření evid.č.7/2017, který je v příloze studie.
Hluková situace v lokalitě byla modelována pro rok 2020. Model respektuje výškové a směrové
parametry komunikací, výškové parametry objektů a dosazená dopravní zátěž vychází z tabulek č.1
až č.4. Model byl kalibrován na výsledky provedeného měření hladin akustického tlaku v denní době.
Níže uvedené výsledky výpočtu byly získány pomocí programu HLUK+ verze 11.5 z roku 2017.
Výpočtový software je zpracován na základě "Výpočet hluku z automobilové dopravy- Manuál 2011“.
Zakreslení zájmové plochy do modelu lokality je na obr.č.4.

obr.č.4
Vzhledem k tomu, že na zájmové ploše nejsou dosud navrženy žádné stavby a nelze tak
stanovit výpočtové body, je prezentace výsledků výpočtů realizována horizontálním rozložením
zvukového pole ve výškách oken podlaží možných objektů pro individuální bydlení. Se zástavbou
zájmové plochy dojde ke změnám v rozložení zvukového pole.
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Na obr.č.5 je tvar zvukového pole pro hluk šířený z provozu na silnicích IIi.řířdy a místních
komunikacích v denní době ve výšce 11 m nad terénem

obr.č.5
Na obr.č.6 je tvar zvukového pole pro hluk šířený z provozu na silnicích III.řířdy a místních
komunikacích v noční době ve výšce 11 m nad terénem

obr.č.6
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Na obr.č.7 je tvar zvukového pole pro hluk šířený z provozu na silnici I.tířdy v denní době ve
výšce 11 m nad terénem

obr.č.7
Na obr.č.8 je tvar zvukového pole pro hluk šířený z provozu na silnici I.tířdy v noční době ve
výšce 11 m nad terénem

obr.č.8
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3.5.2. Železniční doprava
Ve venkovním prostoru na jihozápadním okraji zájmové plochy byl krátkodobě měřen hluk
z železniční dopravy. Měřící místo pro měření hluku z dopravy na železniční vlečce bylo zvoleno ve
vzdálenosti cca 16 m od koleje železniční vlečky. Na tomto měřícím místě, ve výšce 3,5 m nad
úrovní okolního terénu, byly měřeny ekvivalentní hladiny akustického tlaku z železniční dopravy v
průběhu denní doby tak, aby bylo možné kalibrovat následně vytvořený model šíření hluku na
zájmové ploše. Výsledky měření byly zpracovány do protokolu o měření evid.č.7/2017, který je
v příloze studie.
Hluková situace v lokalitě byla modelována pro stávající stav vedení železniční vlečky. Model
respektuje výškové a směrové parametry železniční tratě, výškové parametry objektů a dosazená
dopravní zátěž vychází z kap.3.4.2.2. studie pro maximální intenzitu vlečkové dopravy. Model byl
kalibrován na výsledky provedeného měření hladin akustického tlaku v denní době.
Hluk z provozu na železniční trati č.270 nebyl měřen. Ke kalibraci výpočtového modelu byly
použity dříve provedené výsledky měření hladin akustického tlaku v podobné lokalitě na
jihovýchodním okraji Olomouce.
Níže uvedené výsledky výpočtu byly získány pomocí programu HLUK+ verze 11.5 z roku 2017.
Zakreslení zájmové plochy do modelu lokality je na obr.č.4.
Na obr.č.9 je tvar zvukového pole pro hluk šířený z provozu na železniční vlečce v denní době
ve výšce 11 m nad terénem. V noční době není vlečková kolej využívána.

obr.č.9
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Na obr.č.10 je tvar zvukového pole pro hluk šířený z provozu na železniční trati č.270 v denní
době ve výšce 11 m nad terénem

obr.č.10
Na obr.č.11 je tvar zvukového pole pro hluk šířený z provozu na železniční trati č.270 v noční
době ve výšce 11 m nad terénem

obr.č.11
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4. Závěr
Záměrem investora je realizace územní studie k možné zástavbě lokality tvořené v územním
plánu města Olomouce plochou .10/124S. Zájmová plocha je ohraničena na jihozápadě
komunikací v ul.Sladkovského, na severozápadě zástavbou rodinnými domy podél jihovýchodní
strany ul.U Solných Mlýnů, na severovýchodě komunikací v ul.Přerovská a na jihovýchodě
železniční vlečkou zaústěnou do obvodu žst. Olomouc hl. n. V současné době je je jihozápadní
část zájmové plochy opuštěna bez využití a severovýchodní část je zastavěna objekty
průmyslového charakteru.
Zástavba bude limitována hlukem z dopravy na hraničních pozemních komunikacích.
Z prezentovaných horizontálních řezů akustickým polem pro hluk ze silniční a železniční
dopravy vyplývá umístění možných chráněných objektů na zájmové ploše. Umístěním staveb, např.
bariérových, na zájmovou plochu dojde ke změnám v prezentovaných zvukových polích.
Modelový výpočet je zatížen nejistotou výpočtu, a to až do výše ±3 dB. Příčiny nejistoty jsou v
principu unifikace vstupů do výpočtu, tzn., že všechna vozidla stejné kategorie jsou nahrazena
ideálním vozidlem o stanovené hladině akustického tlaku v referenční vzdálenosti při unifikované
rychlosti pohybu a v principu statistického stanovení intenzity dopravy na jednotlivých komunikacích
v lokalitě.
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Příloha
Protokol o měření hluku z dopravy evid.č.7/2017

