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2. ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE
Důvodem pro pořízení územní studie je záměr investora vybudovat v lokalitě Nové Sady-Střední
novosadská bytové domy. Plocha řešeného území přesahuje 5 000m2. Z územního plánu proto
vyplývá povinnost zpracovat Územní studii.
„Zadání územní studie Olomouc, US Nové Sady“:
 Dotčené pozemky dle zadání ÚS: č.795, 83, 121/5, 122/1
 Dotčené pozemky po rozšíření řešeného území během zpracování územním studie: č.795, 83,
121/5, 122/1, 85, 86/1, 82/2, 82/1, 126/1, 126/2, 117/1, 117/2, 112/2
 Městská třída: městský charakter území, kultivace veřejných prostranství, statická doprava
v rámci objektů
 Blokový typ zástavby s maximální výškou 7/10m, možnost stavby v proluce do výšky okolní
zástavby, rekreační charakter vnitrobloku
 Nadprůměrné zatížení komunikace v ulici Střední novosadské, umístění lineární zeleně,
koordinace s vedením inženýrských sítí

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ
3.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Řešené území je součástí funkční plochy 13/042S. Leží v kú. Nové Sady 710814. Dotčeny jsou
pozemky č.795, 83, 121/5, 122/1, 85, 86/1, 82/2, 82/1, 126/1, 126/2, 117/1, 117/2, 112/2. Plocha je
vymezena ulicí Střední novosadskou, sousedící zástavbou po obou stranách (zástavba v proluce) a
nábřežím Moravy. Nábřeží je odděleno protipovodňovou stěnou. Z dotčených parcel je nepřístupné.
Lokalita se nachází v jižní části Olomouce cca 3km od centra. Dostupná je autobusová i vlaková
zastávka. V blízkosti je SPŠ polygrafická, restaurace a ostatní vybavenost. Západním směrem
navazuje komplex sídliště Nové Sady.

historický snímek – 3.vojenské mapování
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3.2. PODMÍNKY ÚZEMNÍHO PLÁNU
Dle „Územního plánu Olomouc“ ve znění souboru změn č. I.A.1, je řešené území součástí plochy
13/042S. S využitím lokality souvisí také dopravní napojení a dotčení pozemků na ulici Střední
novosadské. Plocha má kód 13/017S. Na východní hranici bude řešeno pěší propojení s nábřežím
Moravy – funkční plocha 13/123P.
kód plochy

využití plochy

výměra plochy

max. výška

(ha)

(m)

zastavěnost

struktura

min. podíl

zástavby

zeleně

poznámka

13/042S

B

4,28

7/10

-

b

-

-

13/017S

D

2,04

-

-

-

-

-

13/123P

W

2,05

-

-

-

-

-

P – plochy přestavby, S – plochy stabilizované v zastavěném území, B-plochy smíšené obytné,
D-plochy dopravní infrastruktury, W-plochy vodní a vodohospodářské, b – blokový typ;
Maximální výška zástavby: udává hodnotu maximální výšky ve tvaru maximální výška římsy
nebo okapní hrany /maximální výška hřebene střechy nebo ustupujícího podlaží po úhlem 45°, to vše
měřené v nejnižším místě původního terénu při obvodu stavby orientovanému k nejbližšímu
veřejnému prostranství.
3.2.1. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (B)
Hlavní využití: není stanoveno


Přípustné využití:
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;



pozemky související dopravní a technické infrastruktury;



pozemky veřejných prostranství;



pozemky s trvalou vegetací bez primárního hospodářského významu, zejména zahrady, vnitrobloky se vzrostlou
zelení, aleje podél komunikací, rozptýlená zeleň, meze, remízy, ÚSES apod.;



stavby a zařízení fotovoltaických elektráren situovaných na střechách nebo fasádách objektů mimo území MPR
Olomouc, OP MPR Olomouc a OP NKP.



dočasné stavby úkrytů na nářadí do 5 m2 zastavěné plochy objektu řešené v souladu s charakterem území na
oplocených pozemcích využívaných jako zahrady.



Nepřípustné využití:
oplocení pozemků, které významně omezí průchodnost územím a naruší harmonické měřítko území.

3.2.2. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (D)


Hlavní využití:
pozemky dopravní infrastruktury řešené v souladu s koncepcí Územního plánu.



Přípustné využití:
pozemky veřejných prostranství, zejména ulice, chodníky, veřejná zeleň a další veřejně přístupné prostory;
4/18

ÚZEMNÍ STUDIE ÚS Nové Sady - Střední novosadská

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA



pozemky technické infrastruktury řešené v souladu s koncepcí Územního plánu;



pozemky související dopravní a technické infrastruktury;



stavby a zařízení fotovoltaických elektráren situovaných na střechách nebo fasádách objektů;



dočasné stavby úkrytů na nářadí do 5 m2 zastavěné plochy objektu řešené v souladu s charakterem území na
oplocených pozemcích využívaných jako zahrady, vyjma území CHKO Litovelské Pomoraví.



Podmíněně přípustné využití:
pozemky odstavných a parkovacích ploch pro vozidla skupin 1, 2 a 3;



oplocení pozemků, které neomezí průchodnost územím a nenaruší harmonické měřítko krajiny mimo stávající
pozemky ulic a náměstí;



dočasné stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci;



Nepřípustné využití:
oplocení pozemků, které významně omezí průchodnost územím a naruší harmonické měřítko území.

3.2.3. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (W)


Hlavní využití:
pozemky vodních toků a ploch přírodního charakteru;



pozemky protipovodňových opatření;



pozemky staveb a zařízení pro vodohospodářské využití (např. stavidla, jezy, bermy)



Přípustné využití:
pozemky s trvalou vegetací bez primárního hospodářského významu, zejména břehový porost, aleje podél
komunikací, rozptýlená zeleň, meze, remízy, ÚSES apod.;



pozemky protierozních a retenčních opatření;



pozemky související dopravní a technické infrastruktury;



mosty, lávky a další formy přemostění při zachování hlavního využití plochy;



Podmíněně přípustné využití:
pozemky veřejných prostranství;



Nepřípustné využití:
oplocení pozemků, které významně omezí průchodnost územím a naruší harmonické měřítko území.
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3.3. VÝPIS DOTČENÝCH POZEMKŮ DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Katastrální území: Nové Sady u Olomouce (okres Olomouc); 710814 stav k 11.2017
PARC.:

MAJITEL:

795

Curtain Bohemia s.r.o., Lindavská 784/3, Bohnice, 18100 Praha 8

1 285

83

Curtain Bohemia s.r.o., Lindavská 784/3, Bohnice, 18100 Praha 8

521

121/5

Curtain Bohemia s.r.o., Lindavská 784/3, Bohnice, 18100 Praha 8

122/1

Curtain Bohemia s.r.o., Lindavská 784/3, Bohnice, 18100 Praha 8

85

601/1

Lenert Ivo, Střední novosadská 92/41, Nové Sady, 77900 Olomouc
Lenert Ivo, Stiborova 887/9, Nová Ulice, 77900 Olomouc
SJM Janošík Zdeněk Ing. a Janošíková Jaroslava Ing.,
Střední novosadská 183/39a, Nové Sady, 77900 Olomouc
Kozelská Vlastimila RNDr.,
Střední novosadská 93/39, Nové Sady, 77900 Olomouc
SJM Okleštěk Vladimír a Oklešťková Marie,
Střední novosadská 233/49, Nové Sady, 77900 Olomouc
SJM Okleštěk Vladimír a Oklešťková Marie,
Střední novosadská 233/49, Nové Sady, 77900 Olomouc
SJM Okleštěk Vladimír a Oklešťková Marie,
Střední novosadská 233/49, Nové Sady, 77900 Olomouc
Lenert Ivo, Střední novosadská 92/41, Nové Sady, 77900 Olomouc
Lenert Ivo, Stiborova 887/9, Nová Ulice, 77900 Olomouc
SJM Janošík Zdeněk Ing. a Janošíková Jaroslava Ing.,
Střední novosadská 183/39a, Nové Sady, 77900 Olomouc
SJM Janošík Zdeněk Ing. a Janošíková Jaroslava Ing.,
Střední novosadská 183/39a, Nové Sady, 77900 Olomouc
Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 77900 Olomouc

590/2

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc

86/1
86/2
82/1
126/1
126/2
117/1
117/2
112/2

PLOCHA:

DRUH:

OMEZENÍ:

ostatní plocha

zástavní právo

zastavěná plocha a nádvoří

zástavní právo

2 875

zahrada

zástavní právo

3 827

zahrada

zástavní právo

632

zastavěná plocha a nádvoří

věcné břemeno

656

zastavěná plocha a nádvoří

věcné břemeno

762

zastavěná plocha a nádvoří

věcné břemeno

137

zastavěná plocha a nádvoří

věcné břemeno

2 782

orná půda

-

1 168

zahrada

věcné břemeno

2 872

orná půda

věcné břemeno

274

orná půda

-

1 299

zahrada

-

10 619

ostatní plocha

-

4 688

ostatní plocha

-

4. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
4.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE
Důvodem pro pořízení územní studie je záměr investora vybudovat v lokalitě Nové Sady-Střední
novosadská bytové domy. Plocha řešeného území je 18 725m2. Západní strana je orientována do
ulice Střední Novosadské, východní je vymezena protipovodňovou stěnou směrem k Moravě. Severní
a jižní hranice navazuje na rostlou uliční zástavbu.
Ulice Střední novosadská vykazuje částečné dochování původní urbanistické struktury. Jedná se
o řadovou zástavbu rodinných domů v jednotné stavební a uliční čáře. Jejich tvarová struktura je
nesourodá. Objevují se střechy sedlové, valbové, ploché a v některých případech vikýře různého
měřítka a tvaru. V místě navrhované zástavby má ulice odlišný charakter. Její profil se na protější
straně rozšiřuje. Za uliční čáru ustupují objekty restaurace s knihovnou a objekt fakultní ZŠ a MŠ.
V tomto místě je uliční čára tvořena nízkým oplocením a charakter ulice je ovlivňován vzrostlou zelení
školního hřiště. Rozšíření uličního profilu s uplatněním zeleně dává místu charakter náměstí. V obou
směrech jsou umístěny autobusové zastávky a ze sídliště Nové Sady ústí významná pěší propojení.
Územní studie navrhuje vytvořit v území veřejné prostranství kolmé na ulici Střední novosadskou.
Kolem tohoto prostranství budou situovány nové bytové domy. Prostranství bude spojovat Střední
novosadskou s klidnou částí zahrad směre k Moravě. Jeho prostor bude navržen jako obytná zóna.
Povrch ulice bude vydlážděn mezi protilehlými fasádami. Jeho charakter bude tvořit střídání vzrostlé
zeleně, mobiliáře a parkovacích stání. Veřejné prostranství zajistí příjezd pro požární techniku a
dopravní obsluhu jednotlivých domů. Zástavba podél ulice Střední novosadské je navržena jako
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souvislá. Dodržuje uliční čáru a výškově navazuje na římsu sousedního objektu. Její výška je
navržena v režimu „dostavba proluky“. Zástavba podél nového veřejného prostranství je navržena
jako otevřená. Zohledňuje možnost optimální orientace bytových domů ke světovým stranám.
Urbanistické řešení vytváří nový charakter zástavby
Východní část řešeného území je součástí protipovodňových opatření. Dle ÚP je nezastavitelná.
Územní studie navrhuje využít ji k vytvoření rekreačního zázemí bytových domů. Plocha je od nábřeží
Moravy oddělena protipovodňovou stěnou. Propojení obytné části s nábřežím je žádoucí, ale
technicky obtížné. Průchod protipovodňovou stěnou není možný z hlediska její funkce. Územní studie
navrhuje realizovat propojení na zvýšený val k železničnímu mostu. Opatření je reálné po vyřešení
vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům.

4.2. ŘEZY ÚZEMÍM - ULIČNÍ PROFILY
V řešeném území jsou posuzovány tři řezy územím


Řez územím A – pohled na ulici Střední novosadskou



Řez územím B – podélný řez řešeným územím



Řez územím C – příčný řez řešeným územím


Řez územím A – pohled na ulici Střední novosadskou: Nesourodá zástavba převážně
rodinných domů dodržuje uliční čáru. Uprostřed řešeného území je proluka po
zdemolovaných objektech. Domy č.86/1, 85, 82/2 a 82/1 jsou také součástí záměru.
Kolmo na ulici Střední novosadskou je vyznačena pozice nově navržené ulice. Výška
zástavby je navržena ve stávající proluce na úroveň 10/13m.



Řez územím B – podélný řez řešeným územím: Ulice Střední novosadská je
klasifikována jako městská třída. Její profil má šířku 30m (v místě nově řešené zástavby).
Z toho 14m tvoří vozovka. V profilu Střední novosadské je navržena cyklostezka. Výška
zástavby do ulice je navržena v režimu „dostavba proluky“ na úrovni 10/13m. V hloubce
pozemku podél nově navržené ulice je výška dle územního plánu stanovena na úrovni
7/10m. Nezastavitelná část směrem k Moravě bude využívána k rekreačním účelům.
Propojení s nábřežím je podmíněno vyřešením vlastnických vztahů k dotčeným
pozemkům.
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Řez územím C – příčný řez řešeným územím: Páteří lokality je nová ulice – veřejné
prostranství. Uliční čára po obou stranách je navržena jako otevřená. Výška zástavby do
nového veřejného prostranství je 7m – tj. dvě nadzemní podlaží. Další podlaží s atikou na
úrovni 10m je navrženo jako ustupující. Nově navržené bytové domy budou respektovat
odstup od sousedních pozemků. Bude zachován pás izolační zeleně o šířce 5m.


4.3. REGULAČNÍ PRVKY
V řešeném území jsou závazně vymezena veřejná prostranství a rozsah nové zástavby. Lomové
body návrhových ploch jsou identifikovány v souřadnicích – viz. C4-Výkres regulačních prvků.
Uvedené souřadnice doplňují délkové kóty. Uliční a stavební čára do ulice Střední novosadské je
navržena jako plná. Do nově navržené kolmé ulice je uliční čára navržena jako otevřená. Závazně je
navrženo nové dopravní napojení vyznačené ve výkrese C4-Výkres regulačních prvků. Jedná se o
napojení nového uličního profilu. Vnitřní organizace uličního profilu, včetně napojovacích bodů
vnitřních ploch, je v dokumentaci navrženo orientačním způsobem. Kromě výše citovaných limitů a
níže uvedených podmínek využití ploch platí také veškeré požadavky územního plánu. Územní studií
jsou dotčeny tři funkční plochy dle ÚP. U všech bude respektována definice jejich využití stanovená
ve výrokové části ÚP. Dle „Územního plánu Olomouc“ ve znění souboru změn č. I.A.1, je řešené
území součástí plochy 13/042S. S využitím lokality souvisí také dopravní napojení a dotčení pozemků
na ulici Střední novosadské. Plocha má kód 13/017S. Na východní hranici bude řešeno pěší
propojení s nábřežím Moravy – funkční plocha 13/123P.
Řešené území je rozděleno na čtyři samostatné plochy. Jsou označeny kódem B.01, B.02, B.03
a B.04. Rozdělení vychází z různého režimu prostorové regulace. Plochy B.01 a B.03 jsou navrženy
jako dostavba proluky s výškou zástavby 10/13m. Plochy B.02 a B.04 jsou navrženy podél nově
navrženého veřejného prostranství s omezením výšky na 7/10m. Pro všechny čtyři plochy platí
regulativ „Plochy smíšené obytné (B)“.
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4.3.1. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (B)
Hlavní využití: není stanoveno


Přípustné využití:
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;



pozemky související dopravní a technické infrastruktury;



pozemky veřejných prostranství;



pozemky s trvalou vegetací bez primárního hospodářského významu, zejména zahrady, vnitrobloky se vzrostlou
zelení, aleje podél komunikací, rozptýlená zeleň, meze, remízy, ÚSES apod.;



stavby a zařízení fotovoltaických elektráren situovaných na střechách nebo fasádách objektů mimo území MPR
Olomouc, OP MPR Olomouc a OP NKP.



dočasné stavby úkrytů na nářadí do 5 m2 zastavěné plochy objektu řešené v souladu s charakterem území na
oplocených pozemcích využívaných jako zahrady.



Nepřípustné využití:
oplocení pozemků, které významně omezí průchodnost územím a naruší harmonické měřítko území.

4.3.2. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (D)


Hlavní využití:
pozemky dopravní infrastruktury řešené v souladu s koncepcí Územního plánu.



Přípustné využití:
pozemky veřejných prostranství, zejména ulice, chodníky, veřejná zeleň a další veřejně přístupné prostory;



pozemky technické infrastruktury řešené v souladu s koncepcí Územního plánu;



pozemky související dopravní a technické infrastruktury;



stavby a zařízení fotovoltaických elektráren situovaných na střechách nebo fasádách objektů;



dočasné stavby úkrytů na nářadí do 5 m2 zastavěné plochy objektu řešené v souladu s charakterem území na
oplocených pozemcích využívaných jako zahrady, vyjma území CHKO Litovelské Pomoraví.



Podmíněně přípustné využití:
pozemky odstavných a parkovacích ploch pro vozidla skupin 1, 2 a 3;



oplocení pozemků, které neomezí průchodnost územím a nenaruší harmonické měřítko krajiny mimo stávající
pozemky ulic a náměstí;



dočasné stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci;



Nepřípustné využití:
oplocení pozemků, které významně omezí průchodnost územím a naruší harmonické měřítko území.

4.3.3. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (W)


Hlavní využití:
pozemky vodních toků a ploch přírodního charakteru;



pozemky protipovodňových opatření;



pozemky staveb a zařízení pro vodohospodářské využití (např. stavidla, jezy, bermy)
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Přípustné využití:
pozemky s trvalou vegetací bez primárního hospodářského významu, zejména břehový porost, aleje podél
komunikací, rozptýlená zeleň, meze, remízy, ÚSES apod.;



pozemky protierozních a retenčních opatření;



pozemky související dopravní a technické infrastruktury;



mosty, lávky a další formy přemostění při zachování hlavního využití plochy;



Podmíněně přípustné využití:
pozemky veřejných prostranství;



Nepřípustné využití:
oplocení pozemků, které významně omezí průchodnost územím a naruší harmonické měřítko území.

4.3.4. VÝPIS REGULAČNÍCH PRVKŮ
Rekapitulace regulačních prvků
kód plochy

využití plochy

výměra plochy

max. výška

(ha)

(m)

zastavěnost

struktura

min. podíl

zástavby

zeleně

poznámka

13/042S

B

4,28

7/10

-

b

-

-

B.01

B

0,15

10/13

-

b

-

-

B.02

B

0,58

7/10

-

b

-

-

B.03

B

0,09

10/13

-

b

-

-

B.04

B

0,48

7/10

-

b

-

-

13/017S

D

2,04

-

-

-

-

-

13/123P

W

2,05

-

-

-

-

-
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5. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
5.1. PRINCIPY ŘEŠENÍ
Navržené dopravní řešení lokality vychází ze stávajících dopravních poměrů v oblasti a reaguje i
na koncepční záměry komunikační sítě. Významnou stávající komunikací je ulice Střední
Novosadská, která je průjezdním úsekem silnice II/435, dle ÚP obslužná, dvoupruhová. Tato
komunikace je významnou městskou radiálou, spojující jižní obchvat R35 s páteřní sběrnou
komunikací – ulicí Velkomoravskou a dále s centrem města. Úkolem dopravního řešení je zajistit
odpovídající napojení na tuto trasu a navrhnout vhodný dopravní režim zóny.

5.2. DOPRAVNÍ NAPOJENÍ
Námi řešená zóna se na dopravní infrastrukturu napojuje na ulici Střední Novosadská.
Vozovka je v místě napojení široká cca 13,0m, mimo dva jízdní pruhy a dva parkovací pruhy zahrnuje
i dva nově zřízené cyklopruhy a je takto stabilizovaná. Hrana navrženého napojení je uvažována ve
vzdálenosti 4,0m od osy komunikace. Napojení je řešeno jako styková neusměrněná křižovatka.
Připojované rameno je dvoupruhová místní komunikace obslužná, šířka 6,0m mezi obrubami.
Poloměry obrub připojované komunikace jsou 6,0m. Napojení pěší dopravy je zajištěno
prostřednictvím chodníku v ulici Střední Novosadská, vedeného podél uliční fronty a odděleného od
vozovky postranním zeleným pásem.

5.3. DOPRAVNÍ REŽIM ZÓNY
Ve vzdálenosti cca 6,0m od napojení je na nově řešené komunikaci navržen příčný práh, který
bude vytvářet místo změny dopravního režimu – začátek zklidněné komunikace - obytné zóny. Vlastní
dopravní prostor zóny je navržen v šíři 12,0m a budou v něm umístěny všechny funkce obytné zóny –
pruhy pro smíšenou dopravu, parkovací stání i zklidňující a pobytové prvky. Na konci zóny je
navrženo úvraťové obratiště pro vozidla svozu odpadu. Ze strany od řeky bude dopravní prostor
navazovat i na pěší a cyklistické komunikace podél řeky.

5.4. HROMADNÁ DOPRAVA
Hromadná doprava je v území zastoupena autobusovými zastávkami na ulici Střední Novosadská
s dostupností do centra území cca 100m. Dostupnost je vynikající, hustota spojů odpovídá poptávce.
Stavební stav autobusových zastávek není zcela vyhovující. Při jejich realizaci se vycházelo z šířky
komunikace, takže nyní je šířka mezi nástupními hranami cca 18,0m, což je zcela nevyhovující. Lze
očekávat stavební úpravu profilu.

5.5. CYKLISTICKÁ DOPRAVA
Území je protkáno sítí cyklistických komunikací, umožňujících maximální využití rekreačního
potenciálu lokality. Jedná se zejména o trasy vedené podél řeky. V koncepci cyklistické dopravy je
dále veden významný tah ulicí Střední Novosadská s využitím nových cyklopruhů.

5.6. STATICKÁ DOPRAVA
Navržené využití a uspořádání území nezakládá předpoklad generování významné intenzity
dopravy, jejíž statickou funkci by bylo nutno řešit. Veškeré navržené objekty musí být vybaveny
odpovídajícím počtem parkovacích stání.
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6. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
6.1. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Jako podkladu bylo použito:
- ÚP Olomouc
- Koncepce vodního hospodářství města Olomouc
- informace a údaje od správce kanalizace a vodovodu MOVO a.s. Olomouc
6.1.1. STÁVAJÍCÍ STAV
Stávající zástavba v okolí řešeného prostoru je zásobena vodovodními řady DN150 a 250,
materiál PE a LT. Vodovod je v dostatečném technickém stavu. Území se nachází v NTP,
zásobovaného z VDJ Droždín ( 282,90/277,90 mn.m. ) a VDJ Tabulový vrch ( 260,70/255,00 m n.m.).
Lokalita je rovinatá, mírně se svažuje k recipientu Morava, nadmořská výška lokality cca 209 m n.m.
6.1.2. NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ
KVHO neuvádí žádné omezení ani vyvolané investice. Napojovací bod pro řešené území bude
vodovod DN 250 LT v ul. Střední Novosadská. Potrubí v dimenzi DN 100, materiál litina. ÚP
předpokládá max. výšku zástavby 10 a 13 m, tj. 3 a 4 podlažní zástavbu. Hydrostatický tlak 0,30 –
0,40 Mpa. Zbytková kapacita v místě napojení na potrubí DN 250 je dostatečná pro plánovanou
výstavbu (11,0 – 25 l/s). Potřeba požární vody pro bytové domy je 6,0 l/s. Při požáru bude zajištěn
min. přetlak 0,20 Mpa. Stávající a navrhované vodovodní potrubí je plně vyhovující i pro vnější
požární zabezpečení. Tlakové poměry vyhovují pro max 4. podlažní zástavbu. Kóta tlakové čáry se
pohybuje v rozmezí cca 282 – 277 m n.m.
Ochranné pásmo dle Zákona č. 274/2001, § 23, je u vodovodních řadů do průměru DN 500 m 1,5
m od vnějšího líce potrubí.
6.1.3. VÝPOČET POTŘEBY VODY
Předpokládaný počet bytů 100 (průměr 3,5 obyvatele na byt)
Průměrná denní potřeba vody Qp :
Qp = 100 bytů x 3,5 osob x 100l/os/den ...... 35 000 l/den
Maximální denní potřeba vody Qm:
Qm = 35 000 x 1,25......................................... 43 750 l/den, qm = 0,51 l/s
Maximální hodinová potřeba vody Qh:
Qhmax = 43 750 x 2,1 / 24.............................. 3828 l/hod, qh = 1,06 l/s

6.2. ODKANALIZOVÁNÍ
- ÚP Olomouc
- Koncepce vodního hospodářství města Olomouc
- informace a údaje od správce kanalizace a vodovodu MOVO a.s. Olomouc
6.2.1. STÁVAJÍCÍ STAV
Ve východní části řešeného území se nachází koryto vodního toku Morava, správcem je Povodí
Moravy s.p. Ulicí Střední Novosadská vede kanalizační sběrač jednotné kanalizace A DN 2000,
materiál BT, uložený v hloubce cca 3,0 m p.t.. Napojovací šachta má dno na kótě 205,65 a terén
208,82 m n.m.. Za křižovatkou ulic Střední Novosadská a Slavonínská je odlehčení stokou OS2A DN
1500, materiál BT do recipientu Morava. V souběhu se sběračem A vede sběrač jednotné kanalizace
Aa DN 400, materiál BT a Aa1 ve stejné dimenzi a materiálu. Tato jednotná kanalizace je napojena
do sběrače A v ulici Střední Novosadská. Sběrač A je v dostatečném technickém stavu.
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6.2.2. NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ
Návrh odkanalizování území dešťovými vodami respektuje Obecné platné limity odvodnění
staveb na území statutárního města Olomouce a dále předpokládané příznivé hydrogeologické
podmínky pro vsakování vzhledem k umístění lokality v blízkosti recipientu Morava. V souladu
s normou TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami budou objekty decentrálního systému
odvodnění na pozemku vlastníka stavby, ze kterého jsou vody zasakovány. Proveditelnost vsakování
bude prokázána v dalším stupni PD na základě daných hydrogeologických a geologických podmínek
řešené lokality. Zájmové území odkanalizováno jednotnou a dešťovou kanalizací. Dešťové vody ze
zpevněných ploch budou odvedeny do vpustí a následně dešťovou kanalizací do vsakovací galerie.
Jednotná kanalizace bude odvádět odpadní splaškové vody z objektů a bezpečnostní přepad z
vsakovací galerie. Napojovacím bodem bude kanalizační sběrač A DN 2000 v ulici Střední
Novosadská. Dešťové vody ze střech objektů budou odvedeny dešťovou kanalizací a akumulovány
ve vsakovací galerie s bezpečnostním přepadem do jednotné kanalizace. Výpočet potřebného
akumulačního objemu byl proveden zvlášť pro plochy střech a zvlášť pro zpevněnou plochu kvůli
zachování vlastnického principu. Četnost překročení kapacity 1 x 5 let, doba prázdnění do 24 h.
Předpokládá se akumulace v podzemních nádržích z plastových boxů. Před nátokem dešťových vod
ze zpevněných ploch do vsakovací galerie musí být proveden usazovací prostor pro zachycení
nečistot. V případě vsakovacích galerií ze zpevněných ploch nutno počítat s objemem cca 30,0 m3.
Z bytových domů cca 26,0 m3 – 35,0 m3 v závislosti na velikosti odvodňované střechy. Potrubí
v dimenzi DN 300, materiál kamenina, případně plast. Dle mapy přetížení z KVHO je kanalizační
sběrač A v místě napojení nové zástavby přetížen při 11-letém dešti. Kanalizační sběrač bude
dostatečně kapacitní pro nárust odpadních vod. Ochranné pásmo kanalizace dle Zákona 274/2001
Sb., § 23 je 1,5 m od okraje potrubí pro potrubí do DN 500 a hloubky do 2,5 m.
6.2.3. VÝPOČET MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH VOD
Viz výpočet potřeby vody
Qhmax = 1,06 l/s
Výpočet množství dešťových vod
plocha území je ............................ ..A =1,475 ha.
předpokládaný koeficient odtoku ..... k = 0,45
periodicita ........................................ p = 0,2
intenzita ........................................... i = 208 l/s.ha
Návrhový odtok Q15
Q15 = A x i x k
Q15 = 1,475 x 208 x 0,45
Q15 = 138,06 l/s (konvenční způsob)
Z toho vyplývá, že dešťové vody nutno akumulovat ve vsakovací galerii nebo provést
regulovanou akumulaci dešťových vod.
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PLYNOFIKACE

7.1. NTL PLYNOVOD





V současné době vede v ulici NTL plynovod DN150 a je propojen na plynovod dn110.
Dle optimalizačního výpočtu bude plynovod rekonstruován na plynovod dn315 a převeden na STL
Provozní přetlak v blízkém okolí je v současné době p=1,97 kPa
Pro napojení je nutno vyplnit žádost o rezervaci výkonu – bude proveden přepočet

Stavební objekty budou umístěny min. 1 m od plynárenských vedení. Novými komunikacemi,
zpevněnými plochami a terénními úpravami při realizaci stavby nesmí dojít ke změně stávajícího krytí
stávajících plynovodů a plynovodních přípojek nebo jen v souladu s ČSN 73 6005.
7.1.1. VODOVOD
- nejmenší vzdálenost mezi povrchy potrubí plynovodu a vodovodu při křížení je 0,3 m;
- nejmenší vzdálenost mezi povrchy plynovodu a vodovodu při souběhu jsou 3 m;

7.1.2. KANALIZACE
- kanalizace v místě křížení s VTL plynovodem bude min. 3 m na každou stranu od okraje potrubí VTL
plynovodu při dodržení svislé vzdálenosti mezi povrchy potrubí kanalizace a VTL plynovodu min. 30 cm a pokud
možno kolmého křížení (min. úhel 45°);
- nejmenší povolená vzdálenost mezi povrchy plynovodu a kanalizace při souběhu jsou 4 m,
- akumulační nádoby dešťových vod lze situovat min. 15 m od VTL plynovodu DN 150;

7.1.3. KABEL NN, VN
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem při křížení je 0,3 m;

- nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem při souběhu jsou 4 m;

7.1.4. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (VO)
- nové sloupy VO budou umístěny 10 m od VTL plynovodu;
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem NN při křížení je 0,3 m;
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem NN při souběhu jsou 4 m;

7.1.5. STL, NTL PLYNOVOD
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem VTL plynovodu a STL,NTL plynovodem při křížení je 0,3
- nejmenší vzdálenost při souběhu jsou 3m;
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8. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
8.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Napěťová soustava

3+PEN; 3x400/230V; AC; 50 Hz; TN - C
VN 3 stř. x 22kV, IT
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
Živých částí: polohou, izolací
Neživých částí: samočinným odpojením od zdroje, zemněn
VN - IT zemněním v soustavě kde není přímo uzemněný nulový bod
Vnější vlivy - AB 8 - venkovní vlivy

8.2. TRAFOSTANICE
Pro napojení nově vzniklého areálu na zdroj elektrické energie bude vybudována distribuční
trafostanice 2x630kVA. Výstavbu distribuční trafostanice zajistí provozovatel DS, ČEZ Distribuce.
Trafostanice bude vybavena na straně VN rozvaděči SM6 MarlimGerin a na NN straně rozvaděčem
pro 2x 8-10vývodů. Předpokládá se, že trafostanice budou typové polozapuštěné.

8.3. PŘÍPOJKA VN
Nová trafostanice bude napojena ze stávajícího vedení VN 22kV, které prochází v okolo
zájmového území budoucí výstavby. Nová trafostanice bude připojena na tato vedení smyčkově.
Napojení bude provedeno kabely 22-AXEKVCE 3x(1x240) a spojkami Raychem. Projekční práce a
realizaci přípojemí VN zajistí provozovatel DS ČEZ Distribuce.

8.4. ROZVODY NN
Pro bytové domy budou vybudovány distribuční rozvody NN. Rozvody budou provedeny kabely
AYKY 3x240+120. Napojení zajistí provozovatel DS, ČEZ Distribuce. Kabely budou uloženy volně ve
výkopu, se zákrytem výstražnou fólií. Při křížení s komunikacemi a ostatními inž.sítěmi budu kabely
uloženy v ochranných trubkách. Celkové provedení bude v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a ČSN
73 6005.

8.5. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Podél nové obslužné komunikace bude vybudováno veřejné osvětlení, které bude na sadových
stožárech 5m. Stožáry budou osazeny LED svítidly. Napojení veřejného osvětlení bude ze stávajících
rozvodů VO v ulici Střední novosadská. Napojení bude provedeno kabelem CYKY-J 4x10.

8.6. VEDENÍ CETIN
V zájmovým územím se nenachází žádné vedení v majetku společnosti CETIN. Veškerá vedení
CETIN prochází ulicí Střední novosadská. Podél nové obslužné komunikace v zájmovém území
bude vybudován rozvod pro telefonní a datové připojení. Nový rozvod vybuduje provozovatel datové
sítě na základě uzavřené smlouvy o připojení. Napojení bude ze stávajícího datového rozvodu v ulici
Střední novosadská. Nové datové rozvody budou uloženy v ochranných trubkách. Uložení bude
v souladu s ČSN 73 6005.
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8.7. VŠEOBECNĚ
Kabely budou ukládány ve volném výkopu do pískového lože, zákryty u kabelů NN budou
výstražnými fóliemi, u kabelů VN zákrytovými deskami. Při přechodech komunikací a při křížení
s ostatními inženýrskými sítěmi budou kabely chráněny uložením do dvoudílných plastových
ochranných trubek Kopohalf. Návrh pokládky bude odpovídat ČSN 736005 a ČSN 33 2000-5-52 ed.2.
Pokládka kabelů může být prováděna pouze do terénu po provedených HTU.

V Olomouci dne 30.11.2017

ing.arch. Jaroslav Štěpán
a kolektiv zpracovatelů
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PŘÍLOHA Č.1 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE
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ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE
NOVÉ SADY, STŘEDNÍ NOVOSADSKÁ

Zpracoval : odbor koncepce a rozvoje, srpen 2017
1. Důvody pro pořízení územní studie
Důvodem pro pořízení územní studie je záměr stavebního využití pozemků parc.č. 795, 121/5, 83
a 122/1 v k.ú. Nové Sady. Územní plán Olomouc, vydaný Zastupitelstvem města Olomouce
formou opatření obecné povahy č. 1/2014, které nabylo účinnosti dne 30.9.2014 (dále jen „Územní
plán Olomouc“), stanoví ve stabilizovaných plochách, že v případě demolice tří a více objemově
průměrných objektů v dané ploše nebo na pozemku větším než 5000 m² je nutné novou zástavbu
ověřit územní studií, pokud se nejedná o obnovu původního prostorového uspořádání. Vzhledem k
tomu, že se v daném případě jedná o část stabilizované plochy 13/042S, o rozloze cca 6500 m , je
nutné prověřit novou zástavbu územní studií, která v souladu s cíli a úkoly územního plánování
stanoví podrobnější podmínky pro rozhodování v území. Územní studie bude vycházet z obecných
podmínek stanovených Územním plánem Olomouc.
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Cílem územní studie tedy je prověřit a konkretizovat podmínky využití uvedených pozemků
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. Územní studie bude sloužit jako podrobnější podklad pro rozhodování v území.
Úkolem územní studie je stanovení podrobnějšího využití a struktury zástavby pro předmětnou
část stabilizované plochy, a řešení jejích vazeb na okolní území. Budou upřesněny podmínky
prostorového uspořádání staveb, a případně vymezeny pozemky staveb či zařízení související dopravní
a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Dále budou stanoveny podmínky na ochranu
veřejného zdraví před negativními účinky dopravy a bude řešeno hospodaření s dešťovými vodami.
2. Vymezení řešeného území a podmínky vyplývající z územního plánu
Územní studie bude zpracována pro pozemky parc.č. 795 a 83, a části pozemků parc.č. 121/5 a
122/1, které jsou součástí stabilizované plochy smíšené obytné 13/042S.
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Využití plochy bude řešeno v souladu s podmínkami přípustného, případně podmíněně
přípustného využití ploch smíšených obytných stanovených územním plánem, a podmínkami využití
stabilizovaných ploch. Přitom bude zohledněna skutečnost, že realizovat terénní úpravy a umísťovat
stavby a zařízení lze v celém území pouze v souladu s jeho charakterem a s požadavky na ochranu a
rozvoj hodnot.
Ve stabilizovaných plochách v zastavěném území s stávající funkční využití v zásadě nemění,
přičemž za změny se při respektování požadavků na ochranu hodnot území a při zajištění souladu s
charakterem území nepovažují změny funkce zachovávající nebo zlepšující kvalitu prostředí. V
plochách smíšených obytných a v územích sousedících s těmito plochami se za kvalitu prostředí
považuje zejména pohoda bydlení.
Pro funkci bydlení bude hlukovým posouzením prokázáno zajištění ochrany veřejného zdraví před
hlukem.
Na západní části předmětných pozemků je ve schématu výšek a polycentrického systému vymezen
překryvný prvek městská třída. Městské třídy zahrnují území určené k rozvoji zástavby posilující
městský charakter území (zejména kompaktní vícepodlažní polyfunkční zástavby s komerčním
parterem orientovaným do městské třídy) a ke kultivaci veřejných prostranství způsobem
odpovídajícím významu městské třídy ve struktuře města (nároky statické dopravy u novostaveb je
nutné řešit přednostně v rámci objektů).
3. Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb
Územní studie podrobněji rozpracuje následující koncepci prostorové regulace zakotvenou
v územním plánu pro plochu 03/036P, a podmínky využití stabilizovaných ploch:
- blokový typ struktury zástavby,
- maximální výška zástavby 7/10 m.
Pro určení maximální výšky zástavby dále platí, že při respektování požadavků na ochranu hodnot
území, zajištění souladu s charakterem území a při prověření z hlediska dálkových pohledů, průhledů a
zásahu do struktury zástavby:
- 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 půdorysné plochy obrysu
nadzemních podlaží, nejvýše však nad plochou 200 m²;
- maximální výšku zástavby lze překročit při dostavbě proluk do výšky sousedních stávajících
staveb;
- maximální výšku zástavby nelze překročit technickým a technologickým zařízením objektu s
výjimkou stožárů, antén, komínů apod.;
Ve stabilizovaných plochách v zastavěném území se stávající zastavěnost v zásadě nemění,
přičemž za změny se při respektování požadavků na ochranu hodnot území a při zajištění souladu s
charakterem území nepovažují:
 stavby související technické a dopravní infrastruktury, stavby podzemních objektů;
 stavby doplňující hlavní funkci na pozemcích staveb pro bydlení;
 přístavby objektů;
 nástavby nejvýše o 1 podlaží nad převažující výšku okolní zástavby, které nepřekračují
maximální výšku stanovenou ve Schématu výškové regulace a polycentrického systému
(I/S1);
 ve struktuře blokového typu (b) urbanisticky odůvodněné dostavby objektů v prolukách a
bezprostředně podél veřejných prostranství, která zajišťují jejich dopravní obsluhu a jsou
řešena v šířkách odpovídajících jejich funkci, to vše směřující k dotvoření blokové struktury
se zachováním rekreačního charakteru vnitrobloků. Ve struktuře blokového typu se za
urbanisticky odůvodněné považují zejména dostavby proluk a nároží, doplnění rozvolněných
nebo nedokončených bloků objekty charakteristického objemu pro dosažení
charakteristického rytmu zástavby, posílení městského charakteru ulic vymezujících jednotlivé
bloky dostavbou nízkopodlažních objektů občanského vybavení apod. Urbanisticky
odůvodněné jsou dostavby podél ploch veřejných prostranství vymezených v územní plánu,
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případně podél ulic, které přirozeným způsobem navazují na stávající uliční síť a umožňují
průchodnost územím.
V návaznosti na stávající, případně navrhovaná veřejná prostranství ulic budou stanoveny
stavební a uliční čáry, směrem do vnitrobloku budou pro zajištění jeho rekreačního charakteru
vymezeny stavební hranice. Bude stanovena maximální intenzita využití území, zejména s ohledem na
kapacitní možnosti navazující dopravní infrastruktury, a na požadavky na ochranu a rozvoj hodnot.
Výše uvedené regulační prvky jsou pro účely územní studie definovány následovně:
- Uliční čára: hranice stavebního pozemku a veřejného prostranství, tvořená zpravidla uličním
oplocením, případně uličním průčelím stavby (v tom případě je uliční čára totožná se stavební
čarou, zpravidla u řadové zástavby bez oplocených předzahrádek)
- Stavební čára: linie určující polohu zástavby vůči veřejnému prostranství (uliční čáře). Ve
stavební čáře musí být umístěna (tj. nesmí ustupovat směrem do hloubky pozemku, ani
předstupovat – s výjimkou arkýřů, balkónů apod.) převažující část průčelí hlavní stavby na
pozemku; menší část průčelí hlavní stavby a průčelí vedlejších staveb mohou vůči stavební čáře
ustupovat.
- Stavení hranice: linie určující maximální rozsah (hloubku) zástavby, zpravidla směrem do
vnitrobloku; zástavba nemusí dosahovat až k této linii, nesmí ji ovšem překročit.
4. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Největší hodnotou v území, která výrazně ovlivňuje jeho celkový charakter, je dochovaná
historická urbanistická struktura části původní obce Nové Sady, dochovaná podél ulic Střední a Dolní
novosadská. V územně analytických podkladech je toto území, jehož součástí jsou i předmětné
pozemky, vymezeno jako urbanisticky hodnotná lokalita s dochovanou historickou strukturou
zástavby městské části. Původní osada byla zbořena kvůli stavbě tereziánské pevnosti, nově založená
zástavba se rozvíjela od roku 1757 nejdříve podél dnešní ulice Střední novosadské a později jižním
směrem podél ulice Dolní novosadské. Jedná se o souvislou řadovou zástavbu rodinných domů
v jednotné stavební a uliční čáře, se sedlovými střechami, narušenou zejména necitlivými stavebními
úpravami (změny tvaru a sklonu střech, nástavby). Územní studie stanoví takové podmínky pro novou
výstavbu, aby byl zachován a rozvíjen dochovaný charakter a struktura zástavby.
Ze základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Územního plánu
Olomouc, a z koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit vyplývají zejména tyto
požadavky na ochranu a rozvoj hodnot:
- chránit a rozvíjet hodnotnou strukturu zástavby, zejména historické jádro města a strukturu
zástavby původních vesnic
- chránit a rozvíjet prostupnost území
- chránit a rozvíjet stromořadí v obraze města a krajiny zajištěním dostatečného profilu uličního
prostoru v plochách a koridorech dopravní infrastruktury a veřejných prostranstvích
- zajistit efektivní využití zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby
umisťováním rozvodných energetických vedení a vedení elektronických komunikací v těchto
plochách pod zem
- chránit a rozvíjet zázemí pro každodenní rekreaci všech věkových skupin obyvatelstva v okolí
stávajících a nově stavěných bytových domů
- chránit veřejná prostranství a zázemí pro každodenní rekreaci preferováním výstavby
odstavných parkovacích míst v rámci objektů
- chránit a vytvářet dostatečně široký profil přidruženého prostoru pro pěší v rámci uličního
prostoru uvnitř hranice kompaktního sídla;
- chránit a vytvářet dostatečně široký profil uličního prostoru pro obousměrný provoz silničních
vozidel v plochách a koridorech veřejných prostranství a dopravní infrastruktury
- posilovat jasnou diferenciaci a hierarchizaci městských prostor, a to veřejných,
polosoukromých a soukromých, což umožňuje zejména bloková struktura zástavby
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5. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
Ze základní koncepce Územního plánu Olomouc vyplývají dále tyto požadavky:
- v zastavěném území a zastavitelných plochách je nutné řešit protihluková opatření
městotvorným způsobem,
- nově budované veřejné sítě je nutné dimenzovat tak, aby umožnily rozvoj celého rozvojového
území včetně dostavby sousedních stabilizovaných ploch.
Z hlediska dopravy bude řešená lokalita navazovat na stávající komunikační síť - bude přirozeným
způsobem rozvíjet stávající systém dopravní obsluhy území. Dále bude zajištěna návaznost na
stávající pěší a cyklotrasy. V souladu s charakterem využití území bude ve studii řešena problematika
statické dopravy dle normy ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“.
Součástí návrhu bude systém zásobování vodou a odkanalizování, studie prověří možnosti
napojení na stávající vodovodní a kanalizační síť, určí bilanční nároky pro zájmové území. Ověří
kapacitu a technický stav stávající vodovodní a kanalizační sítě, navrhne případná opatření. Při návrhu
odkanalizování, zásobování pitnou a požární vodou a hospodaření s dešťovými vodami (dále HDV)
bude respektována studie „Koncepce vodního hospodářství města Olomouce“ a platná legislativa na
úseku HDV. Podmínky napojení je nutné projednat se správcem sítě. Studie navrhne princip
hospodaření s dešťovými vodami včetně prostorových nároků na objekty HDV. Dešťové vody budou
vsakovány nebo zadržovány na pozemcích jednotlivých staveb. Je nutné HDV řešit tak, aby byl
zachován vlastnický princip HDV – tj. zařízení pro retenci se musí vždy nacházet na pozemku toho
vlastníka, ze kterého jsou vody v objektech HDV retenovány.
6. Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních předpisů
Jako problém je v územně analytických podkladech uvedeno nadprůměrné zatížení komunikace
v ulici Střední novosadské.
Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot, vyplývající z územně analytických podkladů, jsou
uvedeny výše v kapitole č. 4.
7. Požadavky na řešení zeleně a rekreačního zázemí
Systém sídelní zeleně bude v rámci území řešeného studií rozvíjen zejména vytvořením
předpokladů pro umístění vzrostlé zeleně v rámci případných liniových veřejných prostranství. Návrh
bude řešen formou zeleně veřejné v rámci uličních profilů. Dále bude řešena rezidenční zeleň v rámci
zázemí blokové struktury. V rámci uličních profilů bude zeleň přednostně řešena vytvořením zelených
pásů pro umístění stromořadí. Zeleň bude koordinována s umístěním inženýrských sítí, dopravním
řešením a zástavbou.
8. Požadavky na obsah a formu územní studie
Studie bude zpracována autorizovaným architektem ve spolupráci s příslušnými specialisty, a
v průběhu zpracování bude projednána s pořizovatelem, správci sítí a toku a příslušnými dotčenými
orgány (krajská hygienická stanice, odbor životního prostředí MmOl, Hasičský záchranný sbor, …).
Pořizovatel si vyhrazuje právo na základě výrobních výborů upřesnit rozsah a obsah územní
studie.
Textová část bude obsahovat zejména:
 vymezení řešeného území
 urbanistické řešení
 kapacity území
 koncepci dopravy
 koncepci inženýrských sítí
 koncepci zeleně
 případnou etapizaci
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 odůvodnění navrženého řešení
 dokladovou část
Grafická část bude dokumentovat zejména:
 širší vztahy
 urbanistickou koncepci
 koncepci veřejné infrastruktury
 výkres regulačních prvků s okótovanou stavební a uliční čárou a stavební hranicí,
řešení profilu dopravní obsluhy a koridoru pro vedení sítí technické infrastruktury,
řešení pásů doprovodné a izolační zeleně se zákresem stromů,
 charakteristické příčné řezy zástavby a uličního profilu včetně schematického
zobrazení sousední zástavby a navrhovaného uspořádaní inženýrských sítí
Studie bude odevzdána v tištěné podobě ve 3 vyhotoveních a jedenkrát v digitální podobě s grafickou
částí ve formátu *.pdf a textovou částí ve formátu Microsoft Word.
9. Podklady předané pořizovatelem
Pro zpracování územní studie jsou k dispozici následující podklady:
a) Územní plán Olomouc
b) Územně analytické podklady
c) katastrální mapa v digitální podobě
d) Koncepce vodního hospodářství města Olomouce, zpracovatel DHI a.s., 2012-2014
e) data z modelu dopravy města Olomouce
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VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 761876/17

Číslo žádosti: 0117 017 078

Důvod vydání Vyjádření : Územně plánovací informace
Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 7. 11. 2019.
Žadatel

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Stavebník

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Název akce

B.j. Dolní Novosadská

Zájmové území

Okres

Olomouc

Obec

Olomouc

Kat. území / č. parcely

Nové Sady u Olomouce

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o
existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.(dále jen Vyjádření).
Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření
vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK)
nebo její ochranné pásmo.
Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1 m po
stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).
(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání
Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
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Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového
území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3)
tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve
vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o
tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém
území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti
tohoto Vyjádření nastane nejdříve.
(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany
SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že
a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo
b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK
nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro
zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma
SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.k upřesnění podmínek ochrany SEK, a
to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.pověřeného ochranou sítě Martin Hupšil, e-mail: martin.hupsil@cetin.cz (dále jen POS).
(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který
vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a
o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené
zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.
(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro
který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat,
pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě
porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména
předpisů práva autorského.
V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na asistenční
lince 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:
-

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

-

Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)
Informace k vytyčení SEK
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Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 7. 11. 2017.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních
nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými
a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a
učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací
ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou
součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat
ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu
činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně
doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve
vzdálenosti menší než 1 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí
používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými
podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená
třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
vzniknou porušením jeho povinnosti.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření
použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník
správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí
vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.
II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat
číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně
seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní
práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že
možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením
PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V
přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí
nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v
takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů,
technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
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7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před
zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel
souhlas POS.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do
kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s..
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo
stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při
přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv
měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např.
komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové
vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve
vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické,
ochranné a pomocné prvky SEK.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s
případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami,
technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku
zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 720752252 nebo v mimopracovní době na telefonní
číslo 238 462 690.
III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných
objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v
souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru
stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i
pod ní.
IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle
zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační,
koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle
zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK
i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra
dotčení SEK.
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3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických
trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či
přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných
objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci
povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo
radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po
obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení
ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před
zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru
stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace,
otevřeného plamene a podobných technologií.
V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické
infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými
předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany
křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu
sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v
hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit
tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s
kabelovodem povinen zejména:
•
pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu
ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod
kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
•
do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury
či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
•

neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,

•
předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod
stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
•

nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,

•
projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být
vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů
a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.
#DATA:POSLEDNI_STRANKA_PPZP#
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Příloha k Vyjádření

761876/17

Číslo žádosti:

0117 017 078

Informace k vytyčení SEK
V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se, prosím,
obracejte na společnosti uvedené níže.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava střed

se sídlem:
IČ:
kontakt:

Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000
04084063
DIČ: CZ04084063
tel: 238462755 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem:
IČ:
kontakt:

Stupkova 952/18, 77900 Olomouc
25788680
DIČ: CZ25788680
Hurníková Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz

ELTEKO, spol. s r.o.

se sídlem:
IČ:
kontakt:

bří Jaroňků 4063, 760 01 Zlín
46342401
DIČ:
Pavel Hrabovský, mobil: 603 226 502, e-mail: vytycovani@seznam.cz

CLAK s.r.o.

se sídlem:
IČ:
kontakt:

Rozvadovice 66 784 01 Litovel
63323290
DIČ: CZ63323290
Emil Kvapil, mobil: 602428805, e-mail: kvapil.e@iol.cz

Kabelový servis spol. s r.o.

se sídlem:
IČ:
kontakt:

Kyselovská 211/82, 783 01 Olomouc
60322268
DIČ: CZ60322268
František Doležal, mobil: 777 777 011, e-mail: posta@kabelovyservis.cz
František Buchta, mobil: 777 777 012

Karel Horský

se sídlem:
IČ:
kontakt:

Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
01377841
DIČ:
Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

NOVOMONT s.r.o.

se sídlem:
IČ:
kontakt:

8.května 31, 787 01 Šumperk
25394525
DIČ: CZ25394525
Oldřich Slavíček, mobil: 777333596, e-mail: o.slavicek@atlas.cz

Rostislav Synek

se sídlem:
IČ:
kontakt:

Komenského 538, 798 52 Konice
48465518
DIČ:
Rostislav Synek, mobil: 776578678, e-mail: rostislav.synek@seznam.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava

se sídlem:
IČ:
kontakt:

U studia 2253/28, 700 30 Ostrava-Zábřeh
44797320
DIČ: CZ 44797320
Ing. Jaroslav Solnický, mobil: 724 390 320, e-mail: jsolnicky@sitel.cz

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
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NAŠE ZNAČKA

VYŘÍZENO DNE

0100831053

07.11.2017

Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:
B.j. Doolní Novosadská
Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100831053 ze dne 07.11.2017 o sdělení o existenci energetického
zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem
zasahuje energetické zařízení typu:
Podzemní síť
Nadzemní síť
Stanice

síť NN
střet

síť VN
střet

síť VVN

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu.
Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.
V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo
trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné
písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k
dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro
podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo
přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o
přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území
se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před
započetím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na
www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto
skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.
Toto sdělení je platné do 07.05.2018 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je
taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy
k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie
nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje
skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také
důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených
důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je
potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné
právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány,
sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího
prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze
pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem
ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

ČEZ Distribuce, a. s.

Přílohy
1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných
pásmech energetických zařízení
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CELKOVÁ SITUACE

C1.

- VODOVOD DN 100
- NTL PLYNOVOD

- ROZVODY NN
- ROZVODY VO

B.01

B.02
pozn.1 PŘI VÝSTAVBĚ BUDE RESPEKTOVÁNA:
ČSN 83 9061 "OCHRANA STROMŮ, POROSTŮ A VEGETAČNÍCH
PLOCH PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH"
(4.10 Ochrana kořenového porostu při výkopech rýh nebo stavebních jam )

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- NTL PLYNOVOD
- VODOVOD DN 250

- NTL PLYNOVOD
- VODOVOD DN 150

B.03

B.04

pozn.2 VOLNÝ KORIDOR PRO UMÍSTĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
ODPOVÍDÁ:
ČSN 73 6005 "PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO
VYBAVENÍ"
(viz A 1. Průvodní zpráva, C5 Uliční profily)
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VÝKRES REGULAČNÍCH PRVKŮ
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NOVÉ VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

ŘEZ ÚZEMÍM A. - POHLED NA ULICI STŘEDNÍ NOVOSA
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ŘEZ ÚZEMÍM A.
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CYKLOSTEZKA STAV

ŘEZ ÚZEMÍM B. - PODÉLNÝ ŘEZ ŘEŠENÝM ÚZEMÍM
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NOVÉ VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

ŘEZ ÚZEMÍM C. - PŘÍČNÝ ŘEZ ŘEŠENÝM ÚZEMÍM
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