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1. Úvodní informace 

1.1. Zadání 

Předmětem zadání této studie 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. 

Územní plán Olomouc, ve znění pozdějších změn (dále jen „územní plán“), 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. Území se nachází v katastrálním území Holice u 

Olomouce. Určující podmínky v lokalitě jsou zejména struktura a druh zástavby, navazující dopravní a 

technická infrastruktura. V rámci prostorového uspořádání nově navrhovaného veřejného 

prostranství (ul. Ručilova) v severní části řešeného území, územní plán navrhuje vysadit stromořadí. 

Požadavek na řešení dešťových vod v území představuje zvýšené nároky na uspořádání uličních 

profilů. 

 
1.2. Poloha lokality 

Lokalita se nachází v k.ú. Holice u Olomouce. Hranice je tvořena ze severu ulicí Malinovou, ze západu 

ulicí Ručilovou a z východu a jihu areálem firmy Florcenter. Podél Ulice Ručilova je stávající zástavba 

bytových panelových domů a zástavba řadových garáží. Ze severu lokalita navazuje na stávající 

zástavbu rodinných domů podobné struktury. Jedná se okrajovou část města Olomouce, která je 

svým klidovým charakterem vhodná pro rezidenční zástavbu. Dopravní napojení lokality je umožněno 

ve dvou bodech přes ulici Ručilova a přes novou zástavbu sousedící s řešeným územím 

v severovýchodní části. V docházkové vzdálenosti od lokality se nachází stanice MHD. Lokalita se 

nachází v rovině až ve velice mírném svahu, který se zvedá směrem k západu. 
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1.3. Územní plán 

Územní studie je zpracována pro pozemky parc.č. 1682, 1681/4, 1678/31, 1679/33 v k.ú. Holice u 

Olomouce, které jsou předmětem záměru, a dále na související pozemek parc.č. 1678/99 (veřejné 

prostranství (Malinové ulice). Výše uvedené pozemky jsou součástí stabilizované plochy smíšené 

obytné 12/121S, a přestavbové plochy veřejného prostranství 12/120P o celkové rozloze 11,207 ha: 

- 1682 – 4,655 ha 

- 1681/4 – 2,301 ha 

- 1678/31- 2,129 ha 

- 1679/33 – 2,122 ha 

Jedná se o plochy určené k zástavbě. Ve stabilizovaných plochách v zastavěném území se 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 bylo hlukovým 

posouzením prokázáno zajištění ochrany veřejného zdraví před hlukem. Z hlediska budoucí zástavby 

jsou plochy určeny pro bydlení s blokovou strukturou zástavby. Max. výška zástavby je stanovena na 

7/11m od úrovně komunikace v ulici, zastavěnost je max. 35% a min. podíl zeleně je stanoven na 

40%. Koncepce technické infrastruktury nestanovuje žádná zvláštní omezení v lokalitě. V rámci 

návrhu technické infrastruktury je však nezbytné respektovat zásady Studie odtokových poměrů 

(SOP), která je součástí nového koncepčního dokumentu Koncepce vodního hospodářství města 

Olomouce (KVHOL), která je schválená Radou města Olomouce. 
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Hlavní výkres 

 
Výkres základního členění území 

 



ÚZEMNÍ STUDIE OLOMOUC HOLICE MALINOVÁ 
 

Ing.arch. Michal Giacintov 
a u t o r i z o v a n ý   a r c h i t e k t 

ČKA 02 428 
Stránka 5 z 13 

 
Výkres koncepce dopravní infrastruktury 

 
 

Výkres koncepce technické infrastruktury 
 

2. Urbanistické řešení 

2.1. Koncepce řešení 

Základním cílem urbanistické koncepce je vytvoření obytné zástavby vhodně zapojené do stávající 

struktury a efektivně využívající vymezenou plochu s vytvořením potřebných vazeb na navazující 

zastavěné a zastavitelné plochy. Prostorové uspořádání zástavby jsou stanoveny s ohledem na 

charakter stávající stabilizované zástavby podél ulic Přichystalovy a U Městského dvora. Základní osa 

členění území vychází z územního plánu. Jedná se o komunikaci (pokračování ulice Malinové), která 

propojuje ulici Ručilovu s ulicí Šlechtitelů. Tento koridor přirozeně odděluje území stávající a nově 

navrhované zástavby na dvě části (severní a jižní) a tvoří budoucí hlavní dopravní spojnici lokality. 

Podél této hlavní komunikace v severní části území je umístěno veřejné prostranství a navrhuje se 

vysadit stromořadí. Na tuto komunikaci navazují příčné ulice, z nichž jedna napojuje i nově 

navrhovanou lokalitu a souběžně s ní jsou ulice s rodinnými domy v podobném charakteru jako 

stávající zástavba severním směrem. Podél souběžných komunikací jsou navrženy vjezdy na 
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jednotlivé pozemky budoucích rodinných domů. Záměrem je vytvořit klidné prostředí se zklidněnou 

dopravou v souběžných ulicích. Pro zajištění kvality prostředí jsou navrženy vegetační plochy v rámci 

veřejného prostoru komunikací.  

2.2. struktura zástavby, regulační prvky  

Regulační prvky vycházejí z podmínek plošného a prostorového uspořádání stanovených v územním 

plánu. Zástavba v území je uvažována jako bloková rodinnými domy tzn. podél příčných komunikací. 

Umístění budoucí zástavby na pozemcích je dáno stanovením stavební čáry 5,50m od hranice 

pozemku (ulice). Hloubka zástavby je stanovena na 12,8m. Střechy v území budou sedlové s linií 

hřebene rovnoběžnou s ulicí, v jednotném sklonu 30-40°, v případě řešení uceleného souboru (např. 

jedné řady domů) jednotně v rámci jednoho územního rozhodnutí, se lze od stanoveného tvaru 

odchýlit. Doporučuje se vytvářet zástavbu jednotně, nejen z hlediska tvaru střech, ale i podlažnosti. 

Ve výkresové části jsou určeny linie, ve kterých je umožněno umístění vjezdů na stavební parcely. 

podmínky prostorového uspořádání 

 šířka veřejného prostoru pro umístění obslužné komunikace je min. 10 m (8m) 

 minimální výměra stavebního pozemku je 200 m2 

 max. počet nadzemních podlaží staveb rodinných domů: 2 nadzemní podlaží + podkroví 

 max. výška staveb rodinných domů: 7/11 m od úrovně komunikace v ulici 

 stavby na sousedních pozemcích na sebe mohou stavebně navazovat 

 střechy v území budou sedlové s linií hřebene rovnoběžnou s ulicí, v jednotném sklonu 30-40° 

 stavební čára - závazný odstup stavby od hranice pozemku s veřejným prostranstvím 5,5 m 

 koeficient zastavěných ploch max. 35%. Koeficient zastavěných ploch vyjadřuje poměr 

zastavěných ploch všech nadzemních staveb (hlavní i doplňkových) k výměře pozemku. 

 koeficient zeleně min. 40%. Koeficient zeleně vyjadřuje poměr všech nezastavěných a 

nezpevněných ploch k výměře pozemku. 

2.3. Veřejné prostranství 

Veřejná prostranství jsou navržena v souladu s vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využití území. Veřejné prostory komunikací jsou v místech křižovatek rozšířeny. Veřejné prostranství 

12/120P je umístěno v severní části lokality podél hlavní komunikace.  

Liniová veřejná prostranství 

Výkresy uličních profilů schematicky znázorňují umístění jednotlivých prvků dopravní infrastruktury, 

technické infrastruktury a zeleně. Určujícím prvkem pro rozmístění jednotlivých prvků je dešťová 

kanalizace, která je plošně nejnáročnější. Rozmístění prvků dopravní a technické infrastruktury musí 

být proto podřízeno řešení odvodu vod z území. 

Aleje a stromořadí 

Vegetační plochy jsou navrženy v uličních prostorách a jejich rozšířeních. K výsadbám ve veřejném 

prostoru je vhodné využít druhově původních dřevin. Pro výsadby je vhodné využít listnatých, příp. 

ovocných dřevin. Výška kmene stromu u komunikací by měla být nejméně 2,2m (při výsadbě), stromy 

budou dále na stanovišti tvarovány tak, že výška nasazení koruny bude ve 2,5-3m, koruna může 

dorůst do průměru 3m(menší stromy) až 5m(větší stromy), a celková výška stromů může dorůst 

6m(menší stromy) až 8m(větší stromy). V lokalitě je navržena liniová zeleň formou jak stromořadí, tak 

alejí. Podél komunikace Malinová a komunikace P2 by mělo být umístěno pravidelné stromořadí 

(menších stromů viz.grafická část), kde spon (vzdálenost stromů v řadě) je 8–15 m, . Podél příčné 
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komunikace P1 je vhodné umístit rozvolněnější alej (menších stromů viz.grafická část), kde není 

nutné dodržet stejné vzdálenosti mezi dřevinami. Zejména je nutné se přizpůsobit nárokům na 

technickou infrastrukturu. Podél komunikace Ručilova potom lze umístit nepravidelné stromořadí 

(větších stromů viz.grafická část), kde je nezbytné dodržet optickou linii. U všech typů liniového 

osazení výpěstky vzrostlé zeleně, není nutné dodržet stejné vzdálenosti mezi jednotlivými dřevinami, 

je však nezbytné dodržovat opticky pravidelný spon stromů a držet optickou linii.  

2.4. Etapizace 

Výstavbu je možné realizovat i v jednotlivých etapách, které budou zastavovat lokalitu podél příčných 

komunikací. Pořadí realizace jednotlivých etap není určeno, předpokládá se výstavba v jedné etapě. 

2.5 Občanské vybavení 

Městská část je vybavena občanským vybavením, pro širší nabídku služeb je možné využít vybavení 

centra města. Dostupností autobusových zastávek do 10 minutové docházkové vzdálenosti na 

zastávku je beze zbytku pokryto celé území. 

3. Dopravní infrastruktura 

3.1. Uliční síť 

Území má vazbu na stávající dopravní infrastrukturu. Pro rozvoj území je nezbytné kvalitní dopravní 

napojení. Dopravní napojení je možné z místní obslužné komunikace obytných domů ulice Ručilove a 

řadových rodinných domů severně od lokality. Jedná se o místní obslužné komunikace navržené v 

režimu obytné zóny se smíšeným provozem. V místech napojení lokality je nutné umístit technická 

opatření pro zpomalení provozu na těchto komunikacích. Koncepce je tvořena hlavní komunikací 

Ručilova, na kterou jsou napojeny jednotlivé příčné větve P1 a P2, které jsou zaokruhovány 

komunikací na východní hranici lokality V1 s možným výjezdem na ulici Malinovou. Všechny 

komunikace jsou navrženy jako obousměrné komunikace. Součástí uličního profilu je také provedení 

příčných nebo podélných parkovacích stání určených pro veřejnost.  

Příčné větve P1 a P2 jsou navrženy jako obousměrné komunikace s minimální šířkou 5,5 resp. 3,5m. 

Součástí profilu jsou parkovací stání pro veřejnost, případně vyhýbací prostory. Všechny komunikace 

jsou uvažovány jako obousměrné, komunikaci vedoucí podél hranice řešené lokality V1 lze využít i 

jako jednosměrnou. 

Parkovací stání jsou rozmístěna rovnoměrně v území. 

3.2. Doprava v klidu 

Parkování a odstavování vozidel rezidentů bude řešeno na vlastních pozemcích v rámci navazujících 

stupňů projektové dokumentace. Všechny nové RD budou vybaveny garážemi jako součástí stavby 

hlavní a/nebo odstavným stáním na vlastním pozemku. Celkový počet parkovacích stání pro 

posuzovanou lokalitu dle ČSN 736110 Změna Z1 z února 2010. Pro potřeby studie je uvažováno s 

počtem 41 rodinných domů. 

N = Oo x ka + Po x ka x kp 
N = 41 x 1,00 + 8,0 x 1,00 x 1,00 = 41 + 8 = 49 => 49 parkovacích stání 
=> 45 parkovacích stání pro osobní vozidla 
N … Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu 
Oo … Základní počet odstavných stání … 41 stání 
Obytný dům - rodinný 
byt pod 100 m2 celkové plochy … 1 ks => 41x1= 41 => 41,0 stání 
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Po … Základní počet parkovacích stání …1 stání 
Obytný okrsek - obyvatel … 41 obytných domů * 4 obyvatelé 
=> 164 obyvatel … 164/ 20 = 8,2 => 8,0 stání 
ka … Součinitel vlivu stupně automobilizace … 1,00 
kp … Součinitel redukce počtu stání … 1,00 
Každý rodinný dům bude vybaven vlastním sjezdem na místní komunikaci a 
jednotlivá odstavná budou umístěna na pozemcích jednotlivých domů. 
49 je celkový požadavek na umístění parkovacích stání v lokalitě. 
41 parkovacích stání bude zajištěno přímo na pozemcích vlastníků domů. 
8 parkovacích stání určených jako krátkodobá hostinská parkovací stání budou zajištěna 
veřejnými parkovacími místy rovnoměrně rozmístěnými v ulicích v profilech veřejných prostranství 
v části vymezené pro parkovací stání (viz. vzorové řezy uličním prostorem jako součást grafické části 
dokumentace). 
 
3.3. Parkovací stání pro osoby těžce pohybově postižené 

Dle vyhlášky č. 398/2009 vyplývají následující požadavky na počty parkovacích stání pro osoby těžce 

pohybově postižené: 

pro 8 parkovacích stání … 1 vyhrazené stání pro invalidy 

3.4 Pěší a cyklistická doprava 

Bezpečný pohyb pěších a cyklistů je umožněn v rámci profilů místních komunikací. Cykloturistické a 

turistické trasy vedou mimo lokalitu. 

4. Technická infrastruktura 

4.1. Koncepce ulice 

V řešeném území jsou navrženy šířky uličních profilů tak, aby plošně umožňovaly umístění 

jednotlivých sítí a zároveň respektovaly prostorové nároky na urbanistickou kvalitu území. 

Jednotlivé šířky profilů jsou tyto: 

● P1 – 10 m  

● P2 – 8 m je uvažováno s umístěním vjezdů pouze po jedné straně komunikace  

● V1 – 6,5 m 

Ve výkresové části jsou uvedeny příklady uspořádání uličních profilů. Vzhledem k náročnosti 

celkového řešení, zejména z důvodu požadavků na odvodnění území, je nutné profily komunikací 

vždy řešit dle konkrétních požadavků na jednotlivé prvky uličního profilu na místě. V dalších stupních 

PD je nutné řešit uliční profily vždy dle prostorových nároků objektů DSO, které jsou pro návrh 

určující. 

 



ÚZEMNÍ STUDIE OLOMOUC HOLICE MALINOVÁ 
 

Ing.arch. Michal Giacintov 
a u t o r i z o v a n ý   a r c h i t e k t 

ČKA 02 428 
Stránka 9 z 13 

Příklad řešení uličního profilu o šířce 10m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad řešení uličního profilu o šířce 8m 

 

4.2. Dešťová kanalizace 

Výpočet maximálního množství dešťových vod odtékajících z plochy je proveden dle kapitoly 8.2.2.2 
Koncepce vodního hospodářství města Olomouce. 
 
Předpokládá se, že počet škrtících prvků na odtocích bude vyšší než 6 ks/ha. V tomto případě je třeba 
využít tabulky s koeficienty typu zástavby dle plánovaného využití rozvojových ploch. 
 

Využití plochy  Označení  Koeficient typu zástavby  

plochy smíšené obytné  B 3 

plochy dopravní infrastruktury  D 2 

plochy veřejného vybavení  O 1,5 

plochy veřejných prostranství  P 2 

plochy technické infrastruktury  T 1 

plochy smíšené výrobní  V 1 

plochy individuální rekreace  Z 3 

 
Škrcený odtok z rozvojové plochy je pak počítán jako:  
 

výměra plochy X specifický odtok X koeficient typu zástavby 
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Dle TNV 759011 je pro regulovaný odtok maximální povolenou hodnotou odtoku 3 l/s/ha. 
 
V rámci územní studie se uvažuje s výstavbou v etapách A, B, C.  
 

Etapa 
výměra plochy 

(ha) 
specifický odtok 

(l/s/ha) 
koeficient typu 

zástavby (-) 

maximální 
povolený odtok 

(l/s) 

A 2,26 3,0 3 20,34 

B 2,55 3,0 3 22,95 

C 2,80 3,0 3 25,20 

Celkem 7,61 - - 68,49 

 
Maximální povolený odtok do kanalizace tak činí 68,49 l/s z celé lokality. 
 
V rámci soukromých pozemků s výstavbou RD bude HDV řešeno samostatně způsobem bez 

regulovaného odtoku tak, aby veškeré vody z pozemků byly zasakovány v souladu s  ČSN 75 9010 a 
TNV 75 9011.  
Pro řešení RD byl proveden výpočet, dle kterého bude postačovat retenční objem vsakovacího 
objektu 3,8 m3 při době prázdnění 20 hodin (uvažována periodicita dešťů 0,1).  
Do dešťové kanalizace budou zaústěny po dohodě se správcem maximálně bezpečnostní 
přepady vsakovacích objektů. 
 
Návrh objektů HDV na veřejných prostranstvích (komunikace a chodníky) též uvažuje s  návrhem 
objektů HDV s dostatečnou vsakovací schopností. V lokalitě jsou relativně vhodné podmínky pro 
zasakování srážkových vod (koeficient vsaku 10-5 m·s-1). Tudíž i v případě návrhu objektů HDV bude 
prostor vymezený pro vybudování objektů HDV bohatě dostačovat pro odvodnění uvažovaných cca 
2000 m2 zpevněných ploch.  
Při předběžném výpočtu postačuje pro celou tuto plochu 52 m délky vsakovacího objektu o šířce 2 m 
a hloubce 1,2m. Doba prázdnění objektu je 28 hodin. 
 
4.3. Splašková kanalizace  

Splaškové odpadní vody budou odvedeny na městskou čistírnu odpadních vod napojením nově 

budovaného gravitačního systému na stávající kanalizaci, která se nachází v ulici Ručilově. 

Kanalizace bude vedena po parcelách č.p. 78/9, 212/3, 215, 216, 1678/31, 1682,1681/4, 1679/33. 

Před realizací dalších stupňů projektové dokumentace bude nutné prověřit souhlasy vlastníků 

zmíněných pozemků. 

Kanalizace bude napojena na kanalizační šachtu v blízkosti bytového domu č.p.98. Délka uvažované 

splaškové kanalizace činí 244,60 m (hlavní řad) + 90,50 m (připojená stoka) = 335,10 m. Na trase se 

nachází 11 revizních kanalizačních šachet. Předpokládá se, že stoka bude provedena vzhledem k 

uložení v komunikaci z kameniny DN 300 s obetonováním. Stoka bude uložena v minimálním sklonu 

1,5‰, v rámci dalších stupňů projektové dokumentace bude nutné ověřit možnosti povolení 

sníženého krytí kanalizačního řadu. Úroveň uložení kanalizace bude nutno také zohlednit v případě 

budování domovních přípojek výškovým uspořádáním vyústění z RD. V ostatních parametrech návrh 

odpovídá požadavkům souvisejících ČSN. Při provedení navrhované stokového systému v zelené 

ploše uložení kanalizace vyhoví i na minimální povolené krytí nicméně bude třebavyřešit vlastnické 

vztahy z hlediska umístění kanalizace na pozemcích. Návrh předpokládá uložení sítí ve veřejných 

pozemcích veřejně přístupných. Každá nemovitost bude připojena samostatnou přípojkou splaškové 

kanalizace přes revizní šachtičku umístěnou na pozemku vlastníka RD.  
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4.4 Vodovod 

Nově navržený vodovod bude napojen na stávající vodovodní řad v ulici Ručilove a zároveň bude 

napojen na vodovodní řad v ulici Malinová, tak aby došlo k potřebnému zaokruhování sítě. V ulici 

Ručilova bude nutná výměna části vodovodu DN80, tak aby došlo k jeho potřebnému zkapacitnění za 

použití potrubí DN100 (viz studie – hydraulický výpočet Vodis 05/2018). 

Celková délka vodovodních řadů je v rámci uvažovaného návrhu v rámci studie cca 275,50 m. Na 

vodovodu bude vysazeno 41 odboček pro rodinné domy formou navrtávacích pasů. Materiály 

přípojek a vodovodního řadu se předpokládá budou z PE RC 100. V lokalitě se přepokládá osazení 

řadu dvěma hydranty primárně sloužícími jako kalník a vzdušník. Zároveň budou sloužit k účelu 

zajištění požární vody dle ČSN 73 0873. 

Nově navržený vodovod bude napojen na stávající v místě stávajícího podzemního vedení na 

voodvodní řad ulicí Ručilove, který má dimenzi DN100 resp. DN80. Je nutno tento vyměnit za stávající 

DN80 v rozsahu cca 18m k místu budoucího napojení. Viz. Vodis 05/2018. 

Bilance potřeby pitné a splaškové vody 

Pitná voda: 
1 rodinný dům 4 osoby 
41 rodinných domů 41 x 4 = 164 obyvatel 
Průměrná roční spotřeba vody 36 m3/obyvatele 
Průměrná roční spotřeba vody 36 x 164 = 5906 m3/rok =16,2 m3/den = 0,67 l/s 
Max. denní spotřeba: Q d = 1,5 x 15,8 = 24,3 m3 /den 
Max hodinová spotřeba: Q h = 2,1 x 24,3 = 51,03 m3/den = 2,12 m3/hod … 0,58 l/s 
Požadavky na požární vodu 
Nejmenší vzdálenost hydrantu od objektu - 200m 
Nejmenší vzdálenost hydrantů mezi sebou - 400m 
Potrubí DN 80mm, Q (pro v=0,8m/s) = 6 l/s 
 
Splašková voda: 
164 obyvatel … 130l/os/den 21.320 l/den 
Průtok splaškových vod: Q p = 21,32 m 3 /den 
Max hodinový průtok Q hmax = 21,32/24 x 5,9 = 5,24 m3/hod … 1,42 l/s 
 

4.4. Zásobování elektřinou 

Stávající trafostanice s kapacitou pro celou lokalitu je umístěna v ploše veřejného prostranství v místě 

křížení komunikace Ručilova a Malinová. Z této trafostanice budou rozvedeny kabely NN podél 

vnějších hranic uličních profilů k jednotlivým připojovacím skříním.  

V území bude realizováno veřejné osvětlení v souladu s platnými právními předpisy. Rozvody a 

stožáry veřejného osvětlení budou realizovány v plochách veřejných prostranství. Kabel bude 

připoložen ke kabelům VN a NN. 

Pro jeden RD je uvažováno s jističem 3x25A. 

Pro veřejné osvětlení 4x25A. 

Celkem pro lokalitu tedy 41 x 3x25A + 3 x 25A = 3.075 A 

Ochranná pásma 
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Údaje o ochranných pásmech dle 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. 

 

4.5. Plynovod a jiná tepelná média 

V lokalitě nebude vedeno potrubí plynovodu, stavebník plánuje výstavbu v nízkoenergetickém vysoce 

ekologickém standardu daného normou ČSN 73 05 40 při využití solárních prvků. S nezadržitelným 

rozvojem obnovitelných zdrojů se otázka ekologičnosti elektrické energie stává bezkonkurenční, 

proto stavebník neuvažuje ani s napojením lokality na jiné tepelné zdroje. 

 

4.7. Odpadové hospodářství 

Pro separovaný odpad vyprodukovaný v řešeném území budou využity odpovídající nádoby. Plochy 

pro umístění sběrných nádob na separovaný odpad je doporučeno umísťovat v souladu se zákonem 

č. 185/2011 Sb. na veřejných prostranstvích s ohledem na snadný přístup vozů zajišťujících jejich 

obsluhu. Pro lokalitu je uvažováno se dvěma místy pro umístění odpadních kontejnerů. Nejvyšší 

docházková vzdálenost je cca 100m. Prostor pro umístění nádob na komunální odpad bude vymezen 

na vlastních pozemcích pro výstavbu RD.  

 

 

 

08/2018 

 

 

 

  Ing.arch. Sylva Giacintová 
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Toto dílo je chráněno Autorským zákonem č.121/2000 Sb. 
Veškeré další nakládání s dílem podléhá tomuto zákonu. 

Autorská práva náleží autorovi díla,a to Ing.arch.Michalu Giacintovi, 
autorizovanému architektovi ,zapsanému v seznamu autorizovaných architektů ČKA pod pořadovým 

číslem 02428 
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