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1) ÚVOD
Studie navrhuje využití plochy, která je územním plánem označena jako 18/103P. Územní studie má za cíl
prověřit a konkretizovat podmínky využití této dotčené plochy v souladu s cíli a úkoly územního plánování a zajistit
soulad s obecnými požadavky na využívání území. Územní studie bude sloužit jako podrobnější podklad pro
rozhodování v území.
OKR stanovil zadání pro zpracování územní studie tak, aby bylo stanoveno podrobnější využití plochy a
byly stanoveny struktury zástavby přestavbové plochy veřejného vybavení a jejího zapojení do území. Využití
plochy má být v souladu s harmonickým měřítkem krajiny s ponecháním západní břehové strany bez zástavby a
současně s vyloučením negativního vlivu na zvláště chráněné části přírody.
Požadavky územního plánu na rozvoj lokality 18/103P – rozvíjet plochu pro potřeby veřejného vybavení s
převládajícím přírodním charakterem.
2) VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Chomoutovské jezero leží u obce Chomoutov, asi 10 km severozápadně od Olomouce. Plocha 18/103P
je tvořena parcelami č. 683, 684, 685 a 686 v k.ú. Chomoutov (652415). Majitelem všech těchto parcel, které
tvoří dotčenou plochu, je v současnosti soukromá osoba, která je objednatelem vypracování této studie.
Lokalita se nachází ve volné krajině. Řešené území je prostorově zřetelně vymezeno ze západu břehem
Chomoutovského jezera a z východu říčkou Oskavou. Ze severu a jihu není hranice vzhledem k volnému
krajinnému prostředí prostorově zcela zřetelná. Celá dotčená plocha je v podstatě vymezena obvodem/hranicí
parcely č. 686.
HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

hlavní výkres územního plánu - výřez

3) HODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU PLOCHY A JEJÍHO SOUČASNÉHO VYUŽITÍ
Dotčená plocha je součástí území ležícího v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Toto území je
rovněž chráněno jako ptačí oblast a také je chráněno jako přírodní památka. Nachází se v záplavové oblasti říčky
Oskavy.
Ptačí oblasti nejsou zvláště chráněnými územími. Vyhlašuje je vláda svými nařízeními, ve kterých nejsou
žádné zákazy, ale mohou zde být stanoveny činnosti vyžadující souhlasu orgánu ochrany přírody. V ptačích
oblastech je podporován k přírodě šetrný způsob hospodaření.
V rámci přírodní památky se ochrana vztahuje na soubor polopřirozených a přírodě blízkých vodních,
mokřadních, lučních, lesních a křovinných ekosystémů a jejich sukcesních (vývojových) stádií, s výskytem
typických i vzácných druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů. Důvodem ochrany území je výskyt
hnízdišť mnoha druhů stěhovavých vodních ptáků a bobra evropského.
V místě byl v minulosti těžen štěrkopísek. Jezero vzniklo po vytěžení štěrků a štěrkopísků údolní terasy
zatopením podzemní vodou. Jde o typ nádrže, bez povrchového přítoku a odtoku, sycené pouze z vývěrů
podzemní vody. Od roku 1976 po dobu téměř dvaceti let bylo jezero zdrojem pitné vody pro Olomouc a byla zde
v provozu i úpravna pitné vody vybudovaná v roce 1968 po ukončení těžby štěrkopísku. Objekt úpravny vody vč.
celého jejího navazujícího areálu se nacházel přímo v ploše ozn.18/103P. Odběr a úprava vody byly ukončeny pro
zhoršující se chemickou a biologickou kvalitu vody a areál úpravny pitné vody byl v 90. letech minulého století
uzavřen a všechny objekty areálu byly postupně demolovány.
Současné využití území - kromě základní funkce území, kterou je ochrana biodiverzity, je jezero
využíváno i k rekreačním účelům. Na březích jezera je loděnice a jezero využívá Jachetní klub Olomouc, je rovněž
součástí rybářského revíru i myslivecké honitby.
Dnes se na dotčené ploše ozn. 18/103P nenachází žádná stavba, přičemž obrysy původních objektů
jsou v katastrální mapě zakresleny (parcely č. 683, 684 a 685). Jedinou dochovanou částí, z původního areálu
úpravny pitné vody, jsou pojízdné asfaltové plochy.
Dotčená plocha byla v minulosti oplocena a nebyla tak volně přístupná veřejnosti. Oplocení bylo
aktuálně upraveno na základě územního souhlasu č.445/2018 vydaného dne 20.11.2018 – obnova původního
oplocení pozemku parc.č. 686 (ostatní plocha). Původní oplocení bylo demontováno (pletivo + ocel. sloupky).
Oplocení na severní a jižní straně pozemku bylo obnoveno dle původního stavu - oplocení bylo provedeno dle
původního stavu až k vodní ploše. Na východní straně bylo oplocení provedeno ve vzdálenosti 5,0m od východní
hranice pozemku a bylo provedeno bez podezdívky z drátěného pletiva + ocel.sloupky výšky = 2,0m. V místě
příjezdu je osazena brána. Provedením oplocení na východní straně s odstupem 5,0m od hranice pozemku je
zajištěn prostup územím – po stávající zpevněné ploše pro pěší a cyklisty.
4) NÁVRH VYUŽITÍ
4.1) PODMÍNKY ÚZEMNÍHO PLÁNU

V požadavcích na rozvoj lokality 18 (Chomoutov) je určeno rozvíjet plochu 18/103P pro potřeby
veřejného vybavení s převládajícím přírodním charakterem. Plocha 18/103P je vymezena jako plocha, ve které je
rozhodování o změnách v území podmíněné zpracováním územní studie ke stanovení podrobnějšího využití ploch
a struktury zástavby rozvojové plochy a jejího zapojení do území.
Plochy veřejného vybavení (O):
Hlavní využití:
a) pozemky staveb a zařízení veřejného vybavení, ve kterých je minimálně 70 % potřeby součtu parkovacích a odstavných stání u novostaveb
situováno v rámci objektu.
Přípustné využití, které souvis í s převažujícím hlavním využitím nebo je s ním slučitelné:
a) pozemky vodních toků a ploch;
b) pozemky protierozních, protipovodňových a retenčních opatření;
c) pozemky dopravní a technické infrastruktury řešené v souladu s koncepcí Územního plánu;
d) pozemky související dopravní a technické infrastruktury;
e) pozemky veřejných prostranství;
f) pozemky s trvalou vegetací bez primárního hospodářského významu, zejména aleje podél komunikací, rozptýlená zeleň, meze, remízy,
ÚSES apod.;
g) byty správců budov či areálů;
h) stavby a zařízení pro obchod, stravování a nerušivé služby o výměře maximálně 600 m² hrubé podlažní plochy integrované do objektu s
hlavním využitím;
i) pozemky staveb a zařízení kempů a veřejných tábořišť v plochách stanovených v Příloze č.1 (Tabulka ploch);
j) pozemky staveb a zařízení specifcké rekreace s převládajíc ím přírodním charakterem (např. ZOO, golfová hřiště, jezdecké areály včetně
jízdáren) v plochách stanovených v Příloze č.1 (Tabulka ploch);

k) pozemky staveb a zařízení pro obranu a bezpečnost státu v plochách stanovených v Příloze č.1 (Tabulka ploch);
l) pozemky staveb a zařízení pro veřejná pohřebiště v plochách stanovených v Příloze č.1 (Tabulka ploch);
m) pozemky staveb a zařízení pro vědu a výzkum stanovených v Příloze č. 1 (Tabulka ploch);
n) stavby a zařízení fotovoltaických elektráren situovaných na střechách nebo fasádách objektů
Podmíněně přípustné využití, přičemž pozemky, stavby č i zařízení uvedené níže lze do území umístit za podmínky prokázání, že je jich řešení
a provoz, včetně zajištění nároků statické dopravy, neohrozí plnohodnotné hlavní využití plochy, nemá negativní vliv na krajinný ráz, neohrozí
hodnoty daného území (viz body 3.3. a 4.10.), kvalitu prostředí souvise jícího území a jeho hodnoty a nepřiměřeně nezvýš í dopravní zátěž v
obytném území:
a) pozemky staveb a zařízení pro administrativu, vědu a výzkum, nerušivé služby, stravování a ubytování souvisejíc í s hlavním využitím v
souladu s jeho charakterem, ve kterých je minimálně 50 % potřeby součtu parkovacích a odstavných stání u novostaveb situováno v rámci
objektu a venkovní parkování je vybaveno rastrem vzrostlé zeleně;
b) pozemky a stavby hromadných garáží pro vozidla skupiny 1 s loužíc í pro potřeby návštěvníků a obyvate l souvisejíc ího území;
c) pozemky staveb a zařízení veřejného vybavení bez nároku situování potřebných parkovacích a odstavných stání v rámci objektu;
d) dočasné stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci.
Nepřípustné využití:
a) pozemky, stavby a zařízení neuvedené jako hlavní, přípustné nebo podmíněně přípustné využití, u kterých nebylo prokázáno splnění
stanovených podmínek;
b) pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s charakterem území stanoveným v bodě 4.10., zejména pozemky staveb pro bydlení;
c) pozemky staveb a zařízení, které nejsou v souladu s podmínkami prostorového uspořádání ploch stanovenými v bodě 7.12. a Příloze č.1
(Tabulka ploch);
d) oplocení pozemků, které významně omezí průchodnost územím a naruší harmonické měřítko území.

V části Územního plánu Olomouce zabývající se koncepcí uspořádání krajiny, jsou pro zajištění udržitelného rozvoje
území vymezeny koncepční prvky hodnotná část krajiny a koncepční prvek rekreačně-přírodní prstenec. Plocha veřejného
vybavení 18/103P je součástí územním plánem vymezené hodnotné krajiny v nezastavěném území, kde je ochrana krajinného
rázu jako hodnoty daného území veřejným zájmem.

Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb
Územní studie podrobněji rozpracuje koncepci prostorové regulace v rámci plochy veřejného vybavení 18/103P,
zakotvenou v územním plánu:

18/103P

maximální
výška
3/5 m

zastavěnost
do 10 %

typ
struktury
zástavby
solitérní

minimální
podíl zeleně
40 %

upřesnění
US-107
specifcká rekreace

Podmínky prostorového uspořádání zástavby budou stanoveny s ohledem na charakter krajiny a navazujícího biocentra
ÚSES. Umístění objektu bude respektovat ponechání západní břehové strany plochy bez zástavby, přičemž bude respektován
požadavek vyloučení negativního vlivu na zvláště chráněné části přírody. Solitérní typ zástavby je v Územním plánu
charakterizovaný výraznou solitérní stavbou (případně stavbami) zasazenou do veřejného prostranství. V tomto případě
krajiny.

4.2) URBANISTICKÁ KONCEPCE
Základním cílem urbanistické koncepce této územní studie je prověřit využití stávající zanedbané a
zchátralé lokality na břehu Chomoutovského jezera. Stávající stav lokality je poměrně neutěšený s pozůstatky
zpevněných ploch původního využití. Územní studie podrobněji stanovuje podmínky využití plochy tak, aby byla
podpořena přírodní hodnota dané krajiny a ochrana jejího krajinného rázu. Z hlediska možnosti zastavění se
jedná v dané lokalitě o výjimečnou plochu, jelikož okolí jezera je tvořeno především volnou krajinou bez možnosti
zástavby.
Stavby a zařízení v dotčené ploše budou sloužit pro účely veřejného vybavení - dle výše uvedené tabulky
s uvedením možných způsobů veřejného vybavení. Územní studie vymezuje plochu, kterou je možno zastavět s
ohledem na západní břehovou stranu, která musí zůstat zachována bez zástavby, s ohledem na průchodnost
územím a s ohledem na zajištění max. plochy zeleně. Přístup k dotčené ploše je zachován stávající – příjezd i
přístup po stávající komunikaci ze severní strany.
Struktura zástavby je stanovena solitérní. Zastavěná plocha největšího objektu v dané ploše nebude
větší, než byla zastavěné plocha původního hlavního objektu úpravny pitné vody, tzn. ne větší než plocha parcely
č. 683. Stanovená maximální zastavěná plocha 659,7 m2 bude rozdělena minimálně do 2 samostatných objektů.
Plocha pro zástavbu je ohraničena stavebními hranicemi; vzhledem k umístění do „zeleného“ veřejného
prostranství nejsou stanoveny stavební čáry.
Plocha se nachází v ochranném pásmu lesa – studie byla projednána na MMO, odboru Životního
prostředí, oddělení Státní správy lesů a podrobnější podmínky využití plochy v tomto ochranném pásmu budou
specifkovány v následném správním řízení stavebního úřadu (územní řízení popř. sloučené územní řízení a
stavební povolení) v jehož rámci bude vydán souhlas popř. nesouhlas s navrženou konkrétní zástavbou.
ZASTAVĚNOST PLOCHY

Celá plocha 18/103P, tvořená parcelami č. 683, 684, 685 a 686 v k.ú. Chomoutov (652415), zaujímá
plochu celkem 6 597 m2. Dle předepsaného limitu na zastavěnost 10%, je možno zastavět plochu o výměře
659,7 m2. Územní studie tento regulativ stanovený Územním plánem respektuje a déle jej ještě zpřesňuje – pro
umístění budov a zpevněných ploch je stanovena sv. růžová plocha se šrafou o celkové výměře 3 219,5 m2 a je
stanovena její zastavěnost max. do 20,5%; celkový podíl zeleně pro takto vymezenou plochu je stanoven min.
50%. Půdorysná plocha jednotlivých staveb, realizovaných na této dotčené ploše, není touto studií závazně
stanovena. Ovšem zastavěná plocha největšího objektu v dané ploše nebude větší, než byla zastavěná plocha
původního hlavního objektu úpravny pitné vody, tzn. ne větší, než plocha parcely č. 683. Stanovená maximální
plocha pro zastavění budovami 659,7 m2 bude rozdělena minimálně do 2 samostatných objektů.
STAVEBNÍ ČÁRA, STAVEBNÍ HRANICE

Vzhledem k požadavku na solitérní zástavbu, i více stavbami, a vzhledem k volnému krajinnému
prostředí a absence okolní zástavby není touto studií stavební čára stanovena. Plocha pro zástavbu je
ohraničena stavebními hranicemi. Stavební hranice – linie určující maximální rozsah zástavby, která nesmí být
překročena.
PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Výšková regulace – územní studie respektuje regulativ stanovený Územním plánem. Výška budov bude začínat
na výšce max. 3,0m od upraveného okolního terénu a max. výška budov bude dosahovat 5,0m od upraveného
terénu s výškovou gradací směrem od veřejného prostranství. Za veřejné prostranství lze v tomto případě
považovat všechny strany kolem budov a lemující zpevněné plochy kolem budov.

Tvar střech – Tvarování střech tato studie závazně nestanovuje. Pouze se doporučuje, volit geometrii střech co
nejjednodušší a v případě sedlových a pultových střech realizovat jejich konstrukci bez zbytečných přesahů ve
vztahu k obvodovým stěnám.
ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ

Architektonické zásady pro realizaci staveb v dotčené ploše tato studie závazně nestanovuje. Pouze se
doporučuje vzhledem ke krajinnému rázu daného místa preferovat výrazově jednoduchý styl. Bude respektován
požadavek Územního plánu na solitérní zástavbu.
NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU

Předmětná lokalita je napojena na stávající dopravní infrastrukturu, příjezd je zajištěn pouze po stávající
komunikaci ze severní části dotčeného území. Dle zvoleného typu veřejného vybavení (viz. uvedená tabulka výše)
bude navržena statická doprava – parkování. Je preferováno umístění odstavných a parkovacích stání v rámci
navržených objektů v souladu s hlavním využitím ploch veřejného vybavení.
Prostupnost územím: Původní oplocení bylo na základě územního souhlasu č.445/2018 vydaného dne
20.11.2018 opraveno – obnova původního oplocení pozemku parc.č. 686 (ostatní plocha). Oplocení na severní a
jižní straně pozemku bylo obnoveno dle původního stavu - oplocení bylo provedeno dle původního stavu až k
vodní ploše. Na východní straně bylo oplocení provedeno ve vzdálenosti 5,0m od východní hranice pozemku a
bylo provedeno bez podezdívky z drátěného pletiva + ocel.sloupky výšky = 2,0m. V místě příjezdu je osazena
brána. Provedením oplocení na východní straně s odstupem 5,0m od hranice pozemku je zajištěn prostup
územím – po stávající zpevněné ploše pro pěší a cyklisty. Z důvodu zpřístupnění břehu, byť na soukromém
pozemku, je doporučeno stávající oplocení při břehové straně doplnit o vstupní branky se řízeným režimem pro
vstup na soukromý pozemek.
NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

V předmětné lokalitě se nenacházejí sítě kanalizace, vodovodu ani plynovodu. Lze považovat za
prokazatelné, že napojování této lokality na stávající kanalizační, vodovodní a plynovodní síť není technicky možné
a ekonomicky přijatelné. Zbudování domovní ČOV, žumpy a studny je tedy v souladu s koncepcí odkanalizování
dle bodu 5.4.3. Územního plánu i s písmenem d) (pozemky související dopravní a technické infrastruktury) výše
uvedeného výčtu hlavního využití ploch veřejného vybavení (O).
Charakter předmětné plochy umožňuje, aby veškeré dešťové vody ze střech uvažovaných staveb a ze
zpevněných ploch byly zasakovány v místě přírodě blízkým způsobem (zasakování na dotčeném pozemku, popř.
svod dešťových vod do Oskavy). Konkrétní způsob zasakování tato studie závazně nestanovuje.
Zásobování uvažované zástavby elektrickou energií je realizovatelná a to vzhledem k situování stávající
trafostanice T7 651301 v místě dotčené plochy a vhledem k na ni navazující stávající síti VN. Nadzemní vedení
VN k této trafostanici neomezuje využití předmětné lokality a nevzniká tak požadavek na jeho úpravu nebo
přeložku. Nově vzniklé objekty budou napojeny na tuto stávající trafostanici podzemními kabely.
Navržené objekty v dotčeném území budou vytápěny každý samostatně a to pomocí elektrokotlů popř.
tepelných čerpadel a doplněných podle potřeby krbovými kamny nebo klimatizací.
ŘEŠENÍ ZELENĚ

Zeleň je v dotčené ploše tvořena vzrostlými stromovými i keřovými nálety (listnaté i jehličnaté bez bližšího
určení) při břehu Chomoutovského jezera a dále různými náletovými keřovými porosty v části, kde bývala v
minulosti zástavba (zástavba v době provozování úpravny pitné vody). Bude respektován požadavek na splnění
minimálního podílu 40% zeleně dle podmínek ÚP, který tato územní studie ještě zpřesňuje – v ploše pro umístění
budov a zpevněných ploch (sv. růžová plocha se šrafou o celkové výměře 3 219,5 m2) je stanoven mxinimální
podíl zeleně 50%.
Je doporučeno stávající plochy zeleně asanovat a doplnit novými plochami zeleně a to především v
místech zrušené stávající zpevněné plochy a v místech původních objektů, které nebudou součástí nové
zastavěné plochy. U stávajících i nových ploch zeleně je vhodné doplnit tyto plochy novou výsadbou dřevin a
keřů přirozených pro danou oblast, geografcky původními a stanovištně vhodnými druhy. Pro stromovou
výsadbu se může jednat např. o olše, jasany, jilmy nebo např. vrby. Pro keřovou výsadbu se může jednat např. o
svídu, keřovité vrby, brslen, hloh, krušinu apod. Stávající zeleň podél břehu jezera bude zachována popř.
adekvátně doplněna. Vzrostlou zeleň (nad 3,0m výšky) není možné vysazovat v ochranném pásmu nadzemního
vedení VN.
4.3) PŘÍKLAD ZÁSTAVBY (pro účely současného majitele pozemku)
Navržená zástavba v dotčené ploše, v podobě souboru solitérních staveb, bude sloužit jako veřejné
vybavení – hlavní objekt galerie výtvarných děl s doplňkovou menší stavbou zázemí galerie.

Splnění požadavku na plochy veřejného vybavení (O):
Objekt s hlavním využitím - jedná se o galerii výtvarných děl; je tak splněna podmínka hlavního využití
Objekt s doplňkovým využitím – objekt obsahuje:
- byt správce galerie a celého areálu; je tak splněna podmínka přípustného využití konkrétně odst. g) byty
správců budov či areálů, popř. splněna podmínka podmíněně přípustného využití konkrétně odst. a)
- samostatná výtvarná dílna pro hostující a spolupracující výtvarníky; je tak splněna podmínka podmíněně
přípustného využití konkrétně odst. a)
- společný sklad pro výtvarnou dílnu a galerii
ZASTAVĚNOST PLOCHY

objekt s hlavním využitím …………...

369,37 m2

objekt s doplňkovým využitím…….

279,40 m2

---------------------------------------------------------zastavěná plocha celkem

648,77 m2……………je splněna podmínka zastavěnosti ÚP i ÚS

STAVEBNÍ HRANICE – SITUOVÁNÍ OBJEKTŮ V PLOŠE

Umístění objektu s hlavním využitím (galerie výtvarných děl) je navrženo do místa původního hlavního
objektu úpravny pitné vody. Hlavní objekt galerie je umístěný do pohledově nejexponovanější pozice a to jak ze
strany příjezdu po stávající komunikaci ze severu, tak ze strany procházející zpevněné komunikace pro pěší a
cyklisty podél řeky Oskavy na východní straně.
Objekt s doplňkovým využitím (byt správce + samostatná výtvarná dílna + sklad) je situován jižním
směrem od hlavního objektu galerie. Podélná středová osa tohoto objektu je rovnoběžná s podélnou středovou
osou hlavního objetu galerie. Dílna pro výtvarníky je situována opět do pozice původního objektu a to při jižní
hranici plochy. Přístřešek pro kola je situován podél probíhající komunikace pro pěší a cyklisty a to z provozních
důvodů.
Oba objekty jsou situovány do vymezené plochy pro umístění staveb a zpevněných ploch – je splněna podmínka
ÚP i této ÚS.
PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Výškové regulativy – návrh respektuje regulativ stanovený Územním plánem. Výška budov začíná na
všech stranách na výšce max. 3,0m od upraveného okolního terénu a okolních zpevněných ploch a max. výška
budov dosahuje 5,0m s výškovou gradací směrem od „zeleného“ veřejného prostranství. Za veřejné prostranství
jsou v tomto případě považovány všechny strany kolem budov a lemující zpevněné plochy kolem budov.
Tvar střech – střechy všech objektů jsou navrženy ploché s gradací pod úhlem min. 45st..
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Objemově a tvarově jsou objekty řešeny jako jednoduché kvádry. Toto jednoduché objemové a tvarové
řešení a jednoduchý styl jsou navrženy záměrně jako kontrast ke členité okolní krajině a organické přírodě.
Fasády všech objektů jsou navrženy s dřevěným obkladem. Je respektován požadavek Územního plánu na
solitérní zástavbu.
NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU

Předmětná lokalita je napojena na stávající dopravní infrastrukturu, příjezd je zajištěn pouze po stávající
komunikaci ze severní části dotčeného území.
Výpočet odstavných a parkovacích stání (výpočet dle ČSN 73 6110):
N = O0 × ka + P0 × ka × kp
1) galerie

N = (2×1) + (2×1×1) = 4 stání

O0 = 190m2 (plocha pro veřejnost) / 50m2 (účelová jednotka na 1 stání) = 3,8 => 4 stání z toho 50% = 2 odstavná stání
ka = 1 (součinitel vlivu stupně automobilizace)
P0 = 190m2 (plocha pro veřejnost) / 50m2 (účelová jednotka na 1 stání) = 3,8 => 4 stání z toho 50% = 2 odstavná stání
kp = 1 (součinitel redukce počtu stání)

2) výtvarná dílna (posuzováno jako výrobní podnik)

N = (1×1) + (1×1×1) = 1 stání

O0 = 2 (hostující výtvarníci) / 4 (účelová jednotka na 1 stání) = 0,5 => 1 stání….společné odstavné a parkovací stání
ka = 1 (součinitel vlivu stupně automobilizace)
P0 = 2 (zaměstnanci) / 4 (účelová jednotka na 1 stání) = 0,5 => 1 stání….společné odstavné a parkovací stání
kp = 1 (součinitel redukce počtu stání)
3) byt správce (u bytů jsou 100% odstavná stání)

N = (2×1) + (2×1×1) = 2 stání

O0 = 1 (byt) / 0,5 (účelová jednotka byt nad 100m2) = 2,0 => 2 stání odstavná
ka = 1 (součinitel vlivu stupně automobilizace)

Parkování pro galerii, výtvarnou dílnu a byt správce (celkem 7 stání) bude řešeno v rámci 2 navržených objektů –
integrováno do objektů.
NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

V předmětné lokalitě se nenacházejí sítě kanalizace, vodovodu ani plynovodu. Lze považovat za
prokazatelné, že napojování této lokality na stávající kanalizační, vodovodní a plynovodní síť není technicky možné
a ekonomicky přijatelné.

•
•
•
•
•
•

zásobování vodou – na pozemku bude zřízena studna
splaškové vody – budou svedeny do žumpy
dešťové vody – budou zasakovány pomocí zasakovacích jam popř. budou dešťové vody svedeny do řeky
Oskavy
zásobování plynem – nebude
zásobování elektrickou energií – bude napojeno na trafostanici T7 651301 nacházející se v místě
dotčené plochy; provoz úpravny pitné vody byly v minulosti také napojen na tuto trafostanici. Nově
vzniklé 2 samostatné objekty budou napojeny na tuto stávající trafostanici podzemními kabely.
vytápění - Navržené objekty budou vytápěny každý samostatně a to pomocí elektrokotlů popř. tepelných
čerpadel a doplněných podle potřeby krbovými kamny, klimatizací nebo solárními střešními panely.

ŘEŠENÍ ZELENĚ

Stávající zeleň podél břehu jezera (západní břehová strana) bude zachována a asanována. Plochy
parc.č. 684, 685 a část plochy parc.č. 683 (plochy původních objektů, které nejsou navrženy k zástavbě) budou
upraveny do plochy zeleně a budou tak doplňovat a rozšiřovat stávající plochy zeleně v lokalitě. Stejně tak plocha
původní zpevněné komunikace procházející areálem, která bude odstraněna, bude upravena do ploch zeleně. Ke
stromové a keřové výsadbě budou použity typy přirozené pro danou oblast, geografcky původní a stanovištně
vhodné druhy. Pro stromovou výsadbu se může jednat např. o olše, jasany, jilmy nebo např. vrby. Pro keřovou
výsadbu se může jednat např. o svídu, keřovité vrby, brslen, hloh, krušinu apod. Vzrostlou zeleň (nad 3,0m výšky)
není možné vysazovat v ochranném pásmu nadzemního vedení VN.
Pro umístění budov a zpevněných ploch je v územní studii stanovena sv. růžová plocha se šrafou o celkové
výměře 3 219,5 m2. Tato plocha je v příkladu zástavby složena z:
1) Navržených 2 objektů o celkové zastavěné ploše 648,77 m 2…...je splněna podmínka max.zastavěnosti 20,5%
2) Zpevněné plochy pojížděné a současně i pochozí o celkové výměře 383,0 m2
3) Zpevněné plochy pochozí o celkové výměře 73,1 m2
4) Plocha zeleně (3 219,5 – (648,77 + 383,0 + 73,1) = 2 114,63 m2….je splněna podmínka podílu zeleně min. 50%

Dne 29.10.2019
Ing.arch. Jana Pospíšilová
Mgr. Ing. arch. Jan Pospíšil
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hranice řešené plochy - dle ÚP lokalita 18/103P - plocha pro
potřeby veřejného vybavení s převládajícím přírodním charakterem
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hranice parcel tvořící pozemek (původní objekty)
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stávající trasa pro pěší a cyklotrasa
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příjezd a přístup na pozemek

pozn.: povoleno 5,0m od hranice pozemku, doporuč.6,0m - průchod po
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č.445/2018
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hranice řešené plochy - dle ÚP lokalita 18/103P - plocha pro
potřeby veřejného vybavení s převládajícím přírodním charakterem

stávající zpev.plochy, které budou zachovány (příjezd, cyklostezka)
oplocení pozemku - nová část; územní souhlas č.445/2018

Chomoutovské jezero

pozn.: povoleno 5,0m od hranice pozemku, doporuč.6,0m - průchod po stáv. zpev. ploše

západní břehová strana - bez možnosti zástavby

oplocení pozemku - oprava původního; územní souhlas č.445/2018

původ.zpev. pojížděné a pochozí plochy (asfalt)

pozn.: u břehu bude oplocení doplněno brankami - průchod podél břehu

hranice parcel tvořící pozemek (původní objekty)

asanace a úprava stávající zeleně - plošná
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náhrada zpev. a původně zastavěných ploch za plochy zeleně

ochranné pásmo lesa

zeleň v ochr.pásmu vzdušného VN - vzrůst max. do výšky 3,0m

stávající pěší a cyklistická trasa

plochy pro umístění zpevněných ploch

stavební hranice

plochy pro umístění budov a zpevněných ploch

příjezd a přístup na pozemek

vedlejší prostup územím - ve stáv. oplocení budou zřízeny průchodové branky
průchodové branky
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NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU:
V předmětné lokalitě se nenacházejí sítě kanalizace, vodovodu ani plynovodu.
Lze považovat za prokazatelné, že napojování této lokality na stávající veřejné kanalizační,
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vodovodní ani plynovodní síť není technicky možné a ekonomicky přijatelné.
zajištění vody - bude řešeno zřízením studny
zajištění odkanalizování - bude řešeno zbudováním domovní ČOV nebo žumpy
zajištění el.energie - napojením na stávající trafostanici sitované na pozemku
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ENERGETIKA A SPOJE:
hranice řešené plochy - dle ÚP lokalita 18/103P - plocha pro
potřeby veřejného vybavení s převládajícím přírodním charakterem

stávající trafostanice T7 651 301

Chomoutovské jezero

vzdušné vedení VN (22kV) + ochranné pásmo 7m na obě strany

hranice parcel tvořící pozemek (původní objekty)

DOPRAVA:

hranice vymezující západní břehovou stranu

stávající příjezdová komunikace

stavební hranice

stávající trasa pro pěší a cyklotrasa

oplocení pozemku - nová část; územní souhlas č.445/2018

hlavní prostup územím - pruh š.6,0m mezi hranicí parcely a novým oplocením;

pozn.: povoleno 5,0m od hranice pozemku, doporuč.6,0m - průchod po
stáv. zpev. ploše

oplocení pozemku - oprava původního; územní souhlas
č.445/2018
pozn.: u břehu bude oplocení doplněno brankami - průchod podél břehu

průchod zajištěn po pěší trase/cyklotrase

vedlejší prostup územím - v opraveném stávajícím oplocení budou zřízeny
průchodové branky; průchod podél břehu jezera

průchodové branky
příjezd a přístup na pozemek
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vypracoval:

Ing. arch. Jana Pospíšilová, Mgr. Ing. arch. Jan Pospíšil; ŘÍJEN 2019

682

7

hranice řešené plochy - dle ÚP lokalita 18/103P - plocha pro potřeby veřejného

7

vybavení s převládajícím přírodním charakterem

681

Chomoutovské jezero
západní břehová strana - bez možnosti zástavby

D

původ.zpev. pojížděné a pochozí plochy (asfalt)

A

hranice parcel tvořící pozemek (původní objekty)
hranice vymezující západní břehovou stranu

677/1
trafostanice
T7 651301

ochranné pásmo lesa
stávající pěší a cyklistická trasa
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stavební hranice

6

oplocení pozemku - nová část; územní souhlas č.445/2018
pozn.: povoleno 5,0m od hranice pozemku, doporuč.6,0m - průchod po stáv. zpev. ploše

oplocení pozemku - oprava původního; územní souhlas č.445/2018
pozn.: u břehu bude oplocení doplněno brankami - průchod podél břehu
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objekt č.2 - výtvarná dílna se zázemím + byt správce
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- plošná úprava stávajích a doplnění nových stromů a keřů výsadbou
(dřeviny přirozené pro danou oblast, geograAcky původní a stanovištně
vhodné druhy)
- vhodné stromy k výsadbě: např. olše, jasany, jilmy popř. vrby
- vhodné keře k výsadbě: např. svída, keřové vrby, brslen, hloh, krušina
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zrušené zpevněné plochy a plochy původní zástavby:
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- plošně zatravněno, místy případně doplněno keři
- vhodné keře k výsadbě: např. svída, keřové vrby, brslen, hloh, krušina
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podzemní kabelové rozvody k jednotlivým objektům
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NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU:
V předmětné lokalitě se nenacházejí sítě kanalizace, vodovodu ani plynovodu.
Lze považovat za prokazatelné, že napojování této lokality na stávající veřejné
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zajištění odkanalizování - bude řešeno zbudováním domovní ČOV nebo žumpy
zajištění el.energie - napojením na stávající trafostanici sitované na pozemku
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