ÚZEMNÍ STUDIE ZAHRADY - OLOMOUC SLAVONÍN * 2017
poznámka: touto změnou jsou upravovány pouze detailní části řešeného území zaregistrované územní studie
SLAVONÍN SEVER, DURYCHOVA ( autor: ing. arch Tomáš PEJPEK 12 / 2013 ), změna je vyvolána
především z hlediska aktuální potřeby postupné realizace zástavby, celková koncepce původní územní
studie a přímo nezmíněné regulativy zůstávají beze změn. Tato změna je platná pouze pro řešené území
vymezené touto dokumentací.
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B.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1. ÚVOD
CÍLE STUDIE
Úkolem této územní a urbanistické studie je prověření prostorových vztahů, kapacit, technického
řešení a podmíněných investic realizovatelnosti budoucí výstavby v předmětném prostoru „Zahrady“
v Olomouci Slavoníně. Studie by měla sloužit stavebníkovi jako směrný podklad pro představu o budoucí
výstavbě v lokalitě, její etapizaci a návaznostech, eventuelně jako podklad pro majetkoprávní jednání
s vlastníky okolních pozemků. Na základě této studie si lze udělat představu o ekonomické stránce
výstavby. Po zaregistrování na OKR lze přistoupit ke zpracování dokumentace pro získání územního
rozhodnutí.
VÝCHOZÍ PODKLADY A PROJEDNÁNÍ
Studie je zpracována na základě výchozích podkladů ( především územního plánu města
Olomouce ( Knesl + Kynčl s.r.o. ) a registrované územní studie Slavonín – sever, Durychova ( ing. arch.
Tomáš Pejpek ) a požadavků investora akce.
V průběhu akce byla studie projednávána se zástupci OKR, OŽP Statutárního města Olomouc
MOVO a dopravního inspektorátu Policie ČR. Vznesené požadavky byly zapracovány nebo zohledněny.
Způsob odkanalizování, retence a vsakování dešťových vod z lokality byla řešena s geotechnikem
RNDr Vavrdou, který zpracoval posudek na základě provedené sondy.
ZDŮVODNĚNÍ ZÁMĚRU
Vlastníkem pozemků v lokalitě je firma Tampiol a.s., která zde dlouhodobě vyvíjí stavební činnost
formou výstavby rodinných domů.
V 04/2006 řešila celé území mezi ulicemi Arbesovou, Hraniční, Schweitzerovou a Durychovou
urbanistická studie Slavonín sever ( Knesl + Kynčl s.r.o. ). V enklávě zájmového území investora, které je
součástí této studie, je umístěna rodinná zástavba. Na požadavek OKR zde byla investorem v 09/2012
zpracována územní a urbanistická studie Zahrady – Olomouc – Slavonín, která přibližuje tehdejší záměr
investora. Toto řešení více diverzifikuje zástavbu – návrh zahrnuje i občanskou vybavenost a nízkopodlažní
bytovou zástavbu. Tehdejší funkční náplň návrhu předpokládá oživení stavební činnosti v celém území,
která by vedla ke vzniku dalších napojovacích koridorů veřejných prostranství. K registraci této studie
nakonec nedošlo, ale principy jejího návrhu byly přejaty do územní studie Slavonín – sever, Durychova,
kterou pro OKR zpracoval ing. arch. Tomáš Pejpek v 12/2013.
Během následujícího období nedošlo k žádným náznakům pokroku v zájmu o stavební činnost na
okolních pozemcích. Rozšíření uliční sítě v území se odsouvá do oblasti výhledů. Ani realizace klíčového
severojižního propojení lokality směrem k ulici Hraniční není z majetkoprávních důvodů možná. Osa
vozovky tohoto veřejného prostranství leží přímo na východní hranicí vlastních pozemků společnosti
Tampiol. Z toho vyplývá zcela nový úhel pohledu na způsob návrhu zástavby lokality. Primárním faktorem
pro formu zástavby se stává etapizace. Zástavbu navrženou v původní studii je třeba rozdrobit tak, aby bylo
možné využít co nejvíce pozemků ihned a pozemky zatížené vazbou na veřejný prostor podél východní
hranice ponechat prozatím volné, případně jim stanovit vhodné využití bez funkčních vazeb na budoucí
realizaci komunikace.

Principy změněného návrhu jsou následující:
a/ Celé lokalitě je vhodné ponechat využití pro rodinné domy. V Olomouci je akutní nedostatek
volných parcel k zástavbě. Návrhové pozemky tvoří z urbanistického hlediska enklávu ve stávající rodinné
zástavbě. Větší měřítko zástavby ( bytových domů a komerčních služeb ) je obtížné realizovat s vyloučenou
obsluhou z východní strany. Veškerá obslužnost bude ještě poměrně dlouho realizována komplikovanou
trasou prostřednictvím ulice Arbesova, což je opět vhodné spíše pro zástavbu rodinných domů
s předpokládanou vyšší motorizací. Návrh objektů se službami na samotném okraji aktuálně zastavěného
prostoru je nešťastný.
b/ Na východní okraj lokality je třeba přesunout funkční plochu veřejného prostranství se zelení.
Jednak z hlediska etapizace – malý přesun polohy funkčně ničemu neodporuje. Jednak z hlediska
technického. Dešťové vody z prostoru je třeba směrovat do nejnižšího místa území kvůli spádovým i
geologickým poměrům. Zasakovat je možné pouze podél hrany svahu na východní straně lokality, kde se
pod sprašovými půdami začíná objevovat štěrkové podloží. Navíc retenční nádrž nebude ohrožovat stabilitu
okolních staveb na sprašových půdách. Těleso retenční nádrže bude tvořit zajímavý prvek v zelené ploše.

2.

INFORMACE O ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

POLOHA VZHLEDEM K OBCI
Lokalita se nachází na jihozápadní straně města ( severní výběžek katastrálního území Olomouc –
Slavonín ) poblíž ulice Brněnské.
Do ukončení zástavby širšího území bude dopravně napojena na ul. Arbesovu.
Dostupnost MHD je na ulicích Brněnská a Jižní.
V okolí se nachází komplexní občanská vybavenost nadměstského charakteru v prostoru Horního
Lánu.
VYMEZENÍ ŘEŠENÉ PLOCHY
Pozemky, řešené touto změnou, jsou malou částí prostoru územní studie Slavonín – sever,
Durychova. Vesměs jsou ve vlastnictví firmy Tampiol a.s. V této územní studii jsou označeny jako 13 / 151
Z / b, c, 13 / 069 Z / a, b a 13 / 070 S.
V územním plánu města jsou označeny 13 / 151 Z, 13 / 069 Z, 13 / 070 S, 13 / 043 Z a 13 / 156 Z.
STÁVAJÍCÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Jedná se o plochy, na kterých průběžně vyvíjí developerskou a stavební činnost firma Tampiol.
V sousedství, na jižní a západní straně, je již rodinná zástavba etapovitě realizována. Část rodinných domů
je dokončena, část je aktuálně v realizaci. Některé pozemky jsou nabízeny k individuální výstavbě. Vnější
vazby zástavby jsou orientovány především k ulici Arbesově.
Dosud nezastavěná část území je zemědělsky využívána, na přilehlé části plochy 13 / 070 S jsou
zahrady rodinných domů.
ÚDAJE O ÚZE MNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI
Návrh změny územní studie je v souladu s platným územním plánem města Olomouce, který tato
změna územní studie detailně rozpracovává.

ŘEŠENÉ PLOCHY DLE ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA:
PLOCHA 13 / 151 Z
Význam
Využití
Výměra
Max. výška zástavby
Zastavěnost
Struktura zástavby
Min. podíl zeleně

plochy zastavitelné
plochy smíšené obytné
2,08 ha
10 / 14
10 - 35
blokový typ
40 %

PLOCHA 13 / 069 Z
Význam
Využití
Výměra
Max. výška zástavby
Zastavěnost
Struktura zástavby
Min. podíl zeleně;

plochy zastavitelné
plochy smíšené obytné
1,66 ha
10 / 14
15 - 40
blokový typ
30 %

PLOCHA 13 / 070 S
Význam
Využití
Výměra
Max. výška zástavby
Struktura zástavby

plochy stabilizované v zastavěném území
plochy smíšené obytné
3,44 ha
10 / 14
blokový typ

PLOCHA 13 / 043 Z
Význam
Využití
Výměra

plochy zastavitelné
plochy veřejných prostranství
2,82 ha

PLOCHA 13 / 156 Z
Význam
Využití
Výměra

plochy zastavitelné
plochy veřejných prostranství
0,89 ha

ANALÝZA ÚZE MÍ
Zástavba je navržena ve volné enklávě uprostřed starších rodinných domů a jejich zahrad.
Předpokládá se budoucí zastavění až k ulici Schweitzerově. Tímto směrem je očekáváno zvětšování
měřítka zástavby.
HODNOTY V ÚZEMÍ:

kvalitní obytné prostředí

rodinná zástavba na území města

dostupnost občanské vybavenosti na Horním lánu

dostupnost MHD - tramvaje

ZÁVADY A RIZIKA V ÚZEMÍ:

relativně komplikované dopravní napojení ( u RD až tak nevadí )

obtížné odvodnění území

zvýšené hlukové zatížení z Brněnské ulice

neznámá výška budoucí výstavby v sousedství
Hodnoty v území výrazně převyšují závady a rizika. Jedná se o příznivou lokalitu k této formě
zástavby.
MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY
Vlastní záměr se odehrává na pozemcích investora, inženýrské sítě budou zasahovat mimo tento
prostor – na pozemky Statutárního města Olomouce. Do řešení byl zahrnut požadavek OKR na stanovení
možného budoucího veřejného prostoru na rozhraní ploch 13 / 069 Z a 13 / 070 S.
DRUHY A PARCE LNÍ ČÍSLA POZEMKŮ STAVBY DLE K.N.
k.ú. Slavonín
č. 750387
P. Č.
492
493/1
494
495/1
497
498/2
499/1
533/11
533/12
533/25
533/151
533/152
533/153
533/181
533/182
533/183
533/184
533/185

M2
1369
1963
2014
1807
2046
942
1837
2.569
18.129
315
2452
1121
558
10459
548
548
548
546

DRUH POZEMKU / ZP. VYUŽITÍ
zahrada
zahrada
zahrada
zahrada
zahrada
zahrada
zahrada
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda

VLASTNÍK
soukromá osoba
soukromá osoba
soukromá osoba
soukromá osoba
soukromá osoba
soukromá osoba
soukromá osoba
Tampiol, a.s.
Tampiol, a.s.
soukromá osoba
Tampiol, a.s.
Tampiol, a.s.
Tampiol, a.s.
Tampiol, a.s.
Tampiol, a.s.
Tampiol, a.s
soukromá osoba
soukromá osoba

pozn.: způsob ochrany – ZPF

3.

NÁVRH

ÚVOD
Tato změna respektuje celkovou koncepci původní územní studie – nemění ji a používá původní
značení. Změna se týká pouze dílčích úprav části studie, vycházející z technických limitů území a z
aktuálních potřeb investora. Především se jedná o sloučení ploch 13/151Z/b a 13/151Z/c, vypuštění jedné
části veřejného prostranství ( V 2.2 – ulice mezi sloučenými plochami ) a přesun veřejného zeleného
prostranství do vhodnější polohy. K těžišti základního dopravního rastru a do prostoru kvalitních
geologických podmínek pro vsakování dešťových vod. Přesun zeleně je vhodný i z hlediska celkové
koncepce území. Rekreační zeleň se dostává do významnějšího místa v situaci – bude se rohem dotýkat
miniokružní křižovatky na průsečíku významných tras prostoru. Z hlediska postupného rozvoje výstavby a

vzhledem ke snížení intenzity okolní zástavby je možné komunikaci V 2.3 a KO realizovat ve formě
obousměrného zklidněného režimu.
CELKOVÁ KO NCEPCE ÚZEMÍ
Tato změna územní studie rozpracovává a upřesňuje koncepci stanovenou v předchozích
dokumentacích, především v územním plánu.
Celé řešené území je využito pro bydlení. Zastavitelné plochy jsou určeny pro nízkopodlažní bydlení
s výškovou hladinou do 10/14 m v rodinných domech s omezením podlažnosti do maximálně 2 nadzemních
podlaží. Formy rodinné zástavby nejsou omezeny. Mohou zde vzniknout izolované rodinné domy,
dvojdomky, domy řadové i atriové. Zastavění pozemků 10~35 % a minimální podíl zeleně převážně 40%,
místy 30 %.
Stanovené veřejné prostranství s rekreační parkovou zelení R bude zajišťovat lokální rekreační a
společenské funkce v území. Bude mít klidový charakter s drobnou architekturou - lavičky. V prostoru je
navrženo dětské hřiště a univerzálně využitelná travnatá plocha. Tento prostoru bude obsahovat též
technický vsakovací objekt ( poldr ), navržený ve formě blízké přírodě s odpovídající břehovou zelení.
Zásadní komunikační osy území jsou plně respektovány se všemi atributy. Navržená změna řeší
pouze komunikace sekundárního významu.
Spojením ploch 13/151Z/b a 13/151Z/c dojde k vyloučení veřejného prostranství V 2.2 s vozovkou a
chodníkem. Toto propojení nemá pro koncepci řešeného území žádný význam a rozsah budoucího bloku
bude snížen prostupností veřejného prostranství se zelení na okraji.
Nové řešení veřejného uličního prostoru V 2.3 a KO reaguje na snížení předpokládaného zatížení
dopravou na okolních zastavitelných plochách, určených nyní k zástavbě rodinnými domy. Nový návrh dále
posiluje možné budoucí propojení případné komunikace na rozhraní ploch 13 / 070 S a 13 / 069 Z a
realizací dočasného T obratiště pro otáčení především svozových vozidel komunálního odpadu. Tyto
komunikace jsou nově navrženy s obousměrným pohybem ve zklidněném dopravním režimu. Při dalším
rozvoji území potřeba T obratiště nebude a komunikace bude běžným způsobem průjezdná.
ETAPIZACE
V řešeném území se zástavba bude připravovat po etapách. Ihned bude realizována výstavba na již
připravených parcelách 533/182, 533/183, 533/184, 533/185 v ploše 13/151Zb, kde je jedinou podmínkou
realizace tato změna územní studie. Dopravní a technické napojení ploch je vyřešeno a povoleno.
V 1. etapě bude realizována výstavba na zbytku plochy 13/151Zb, 13/069Za a polovině plochy
13/069Zb ( přilehlé ke komunikaci ve veřejném prostoru V 2.3 ). Pro kapacitu těchto ploch je vyřešeno
zásobování vodou a způsob odkanalizování s retenčními objekty ve spodní poloze situace.
Zbývající polovina plochy 13/069Zb je v současnosti nezastavitelná jak z majetkoprávních, tak i
technických důvodů. V dokumentaci je označena 2. etapou. V rámci této etapy dojde ke zrušení tlakové
splaškové kanalizace a tím k naplnění celkové koncepce území.
NAVRŽENÉ REGULAČNÍ PRVKY
Tato změna územní studie jednak přejímá všechny regulační prvky a požadavky na využití ploch
Územního plánu města. Pro stanovení zpřesňujících regulačních prvků a podmínek výstavby je použita
metodika pokud možno podobná původní územní studii Slavonín – sever, Durychova.
Pro dané zadání je ve změně územní studie účelné stanovit tyto zpřesňující závazné regulační
prvky:

veřejné prostranství

uliční čára

stavební čára

způsob využití funkčních ploch

podlažnost zástavby na plochách

Údaje o kapacitách, vyhrazené a zastavitelné ploše jsou informativní. Veškerá zástavba musí splnit
regulativy zastavěnosti a minimálního podílu zeleně, stanovené v Územním plánu města Olomouce.
ZMĚNY V OZNAČENÍ DÍLČÍCH
územní studie Slavonín – sever, Durychova
13/069Z/b
13/069Z/c
-

PLOCH
územní studie Zahrady – Olomouc Slavonín * 2017
13/069Z/b – rozšíření plochy
plocha s tímto označením byla vypuštěna
nově stanoveno 13 / 151 Z - VPZ

PODMÍNKY PRO DÍLČÍ PLOCHY
PLOCHA 13 / 069 Z ( územní plán )
POŽADAVKY NA VYUŽITÍ PLOCH DLE ÚZEMNÍHO PLÁNU
Význam
plochy zastavitelné
Využití
plochy smíšené obytné
Výměra
1,66 ha
Max. výška zástavby
10 / 14
Zastavěnost
15 - 40
Struktura zástavby
blokový typ
Min. podíl zeleně;
30 %
PLOCHA 13 / 069 Z a ( územní studie )
ZPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ÚZEMNÍ STUDIE
Využití – typ zástavby
rodinné domy
Podlažnost max.
2 nadzemní podlaží
Etapizace
1. etapa
Poznámka
na západní straně možnost realizace obslužné komunikace
KAPACITA PLOCHY
Výměra vyhrazené plochy
4.597 m2
Výměra zastavitelné plochy
3.875 m2
Počet RD ( odhad )
8
PLOCHA 13 / 069 Z b ( územní studie )
ZPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ÚZEMNÍ STUDIE
Využití – typ zástavby
rodinné domy
Podlažnost max.
2 nadzemní podlaží
Etapizace
1. etapa, 2. etapa
Poznámka
 v 1. etapě budou realizovány domy podél komunikace V 2.3
 v ploše jsou vyznačeny plochy bez oplocení
KAPACITA PLOCHY
Výměra vyhrazené plochy
8.643 m2 ( 1. etapa 4.287m2, 2. etapa 4.355 m2 )
Výměra zastavitelné plochy
7.516 m2 ( 1. etapa 3.675m2, 2. etapa 3.840 m2 )
Počet RD ( odhad )
18 ( 1. etapa 9, 2. etapa 9 )

PLOCHA 13 / 070 S ( územní plán )
POŽADAVKY NA VYUŽITÍ PLOCH DLE ÚZEMNÍHO PLÁNU
Význam
plochy stabilizované v zastavěném území
Využití
plochy smíšené obytné
Výměra
3,44 ha
Max. výška zástavby
10 / 14
Struktura zástavby
blokový typ
PLOCHA 13 / 070 S ( územní studie )
ZPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ÚZEMNÍ STUDIE
Využití – typ zástavby
rodinné domy ( izolované 2-3 domky, řadové ),
jiné formy nízkopodlažní zástavby
Podlažnost max.
2 nadzemní podlaží
Etapizace
2. etapa
Poznámka
 tato plocha se řešeného území pouze dotýká – uvedené regulativy
jsou převzaty z původní územní studie Slavonín – sever, Durychova
 mimo řešený prostor - návrhuje se vyhlášení stavební uzávěry pro
pozemky p.č. 506/3, 511/3, 511/4, 514/1, 514/2, 514/3, st. 506/2, st.
510, st. 511/5, st. 513 na dobu potřebnou pro vypracování a
vyhodnocení aktualizace dopravní studie 'Propojení Jeremijášovy na
Brněnskou' a poté provedení aktualizace stavební uzávěry
 mimo řešený prostor - ověřit v územním řízení splnění hygienických
požadavků (hluk)
 mimo řešený prostor - vybudovat obratiště na pozemcích parc. č.
496/17, 508/1, 496/3
KAPACITA PLOCHY
Výměra vyhrazené plochy
Výměra zastavitelné plochy
Počet RD ( odhad )

34.128 m2
24.884 m2
23

PLOCHA 13 / 151 Z ( územní plán )
Význam
Využití
Výměra
Max. výška zástavby
Zastavěnost
Struktura zástavby
Min. podíl zeleně

plochy zastavitelné
plochy smíšené obytné
2,08 ha
10 / 14
10 - 35
blokový typ
40 %

PLOCHA 13 / 151 Z b ( územní studie )
ZPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ÚZEMNÍ STUDIE
Využití – typ zástavby
rodinné domy
Podlažnost max.
2 nadzemní podlaží
Etapizace
parcely 533/182, 533/183, 533/184, 533/185 ihned, 1. etapa
Poznámka
v 1. etapě budou realizovány domy podél komunikace V 1.2
KAPACITA PLOCHY
Výměra vyhrazené plochy
7.119 m2
Výměra zastavitelné plochy
4.609 m2
Počet RD ( odhad )
10

PLOCHA 13 / 151 Z VPZ ( územní studie )
ZPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ÚZEMNÍ STUDIE
Využití – typ zástavby
plocha rekreační veřejné zeleně parkového typu
Etapizace
ne
Poznámka
dětské hřiště, retenční objekt přírodě blízkého charakteru
KAPACITA PLOCHY
Výměra ploch se zelení
2.720 m2

ZMĚNY CELKOVÝCH KAPACI T
ÚZEMNÍ STUDIE SLAVONÍN SEVER - DURYCHOVA
Změny ve výměrách ploch územní studie jsou zanedbatelné. Výrazněji se změny mohou projevit pouze
v odhadech kapacit. Touto změnou dojde k nárůstu počtu RD a úbytku bytových jednotek.
CELKOVÁ ŘEŠENÁ PLOCHA

227.745 m2

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
stávající
navržená
celkem

16.277 m2
54.318 m2
70.595 m2

PLOCHY KOMUNIKACÍ - ODHAD
chodníky
silnice
celkem

16.839 m2
28.456 m2
45.295 m2

CELKOVÉ BILANČNÍ ÚDAJE
vyhrazená plocha:
zastavitelná plocha:
veřejná prostranství
zbytkové plochy
odhad počtu RD:
odhad počtu byt. jednotek (max.):
odhad počtu bydl. osob
dtto (dle návrhu ÚP)
Poznámka: změny v hodnotách vyznačeny tučně

154.979 m2
121.618 m2
70.595 m2
2.115 m2
210
530
2100
2282

KONCEPCE DOP RAV Y
Celková koncepce územní studie Slavonín – sever, Durychova zůstává beze změn.
Předmětem dopravní části je změna ve třech větvích navržených komunikací.
Jednosměrná, směrově zalomená jednopruhová větev v severní části řešeného území v šířce
3,75m se mění na obousměrnou, v delším úseku dvoupruhovou 5,5m, v kratším jednopruhovou 3,5m
s rozšířením před křižovatkou na 5,5m. Ve směrovém lomu na ni navazuje krátký segment pro úvraťové
otočení návrhového vozidla N2 a přístup do budoucího veřejného prostranství. Šikmá parkovací stání jsou
nahrazena 4 podélnými parkovacími stáními. Chodník není řešen, větev je navržena jako zklidněná
komunikace s bezpečnostními prvky – lokální zúžení, příčné prahy.
Větev, směrově navazující na výše uvedenou jižním směrem je vypuštěna. Pro aktuální návrh
výstavby a dopravní obsluhy je nadbytečná.
Páteřní trasa od Arbesovy východním směrem je pouze doplněna návrhem zvýšené plochy styčné
křižovatky.
Změny jsou navrženy pouze v těchto veřejných prostorech:
K0
Zklidněná obousměrná komunikace s šířkou dopravního prostoru 3,5m, v místě napojení na páteřní
trasu V.3.3 rozšířená na 5,5m.
V.2.3
Zklidněná obousměrná komunikace s šířkou dopravního prostoru 5,5m s bezpečnostními prvky lokální zúžení vloženými prvky zeleně a parkovacími místy a s příčnými prahy. Vede od páteřní trasy K1.2 a
končí napojením na K0.

KONCEPCE ZELE NĚ A REKREACE
Celková koncepce územní studie Slavonín – sever, Durychova zůstává beze změn.
Zeleň je navržena v těchto formách:

liniová zeleň v ulicích

zelené pruhy v obytných zónách

zeleň v ul. Bryksova

ostatní zeleň na veřejných prostranstvích

zahrady

plochy zeleně u bytových domů

rekreace
Plocha rekreační parkové zeleně z prostoru poblíž komunikace V2.2 byla přesunuta do nové,
výhodnější polohy a obdržela nové označení 13 / 151 Z – RPZ. Rekreační funkci bude sloužit drobná
architektura – lavičky. V tomto prostoru je navrženo dětské hřiště a poldr pro vsakování dešťových vod. Návrh
zeleně bude respektovat vlhkostní režim poldru.
Stanovené veřejné prostranství s rekreační parkovou zelení bude zajišťovat lokální rekreační a
společenské funkce v území. Bude mít klidový charakter. V prostoru je navrženo dětské hřiště a univerzálně
využitelná travnatá plocha. Tento prostoru bude obsahovat též technický vsakovací objekt ( poldr ), navržený ve
formě blízké přírodě s odpovídající břehovou zelení.
KONCEPCE TECHNICKÉ INFRAS TRUKTURY
Celková koncepce územní studie Slavonín – sever, Durychova zůstává beze změn. Dočasné
napojení 1. etapy výstavby tlakovou kanalizací bude ve 2. etapě zrušeno.

VODOVOD
Na základě místního šetření, podmínek a již provedeného potrubí bude vodovod napojen ze strany
ulice Rudolfa Smahely a Konrádovy na litinu DN 100 a DN80. Vodovod bude zokruhován pro plynulejší
dodávku v lokalitě a návaznost na budoucí lokality a koncepci 2 etapy. Na trase budou instalovány
podzemní hydranty a uzávěry.
Způsob napojení a kapacity dané lokality byly předmětem odsouhlasení provozovatele Moravské
Vodárenské a.s. Tlakové poměry v dané lokalitě dle generelu zásobování vodou budou v síti při průtoku Qp
v rozmezí 41–60 m v.sl. Profily potrubí DN100 a 80 vyhovují i zásobení požární vodou 6,0 l/s pro daný typ
zástavby.
Oblast studie I etapa – spotřeba vody (13/069 Z – a, 13/069 Z – b, 13/151 Z – b)
Qp = 148 osob × 36 m3/os/rok = 5328 m3/rok = 14597,26 l/den
Qp = 0,169 l.s-1
Hodnoty koeficientu denní nerovnoměrnosti podle historické Směrnice č. 9/1973:
Qm = 14597,26 × 1,4= 20436,16 l.den-1, qm = 0,236 l.s-1
*
Qh = 20 436,16 × 2,1 / 24= 1788,16 l.hod-1, qh = 0,497 l.s-1
*Hodnoty koeficientu denní nerovnoměrnosti podle historické Směrnice č. 9/1973:
Délka vodovodu:
ŘÁD
DN 100,80

cca 384,0 m

Potrubí bude splňovat podmínky evropského předpisu PAS 1075. Potrubí, bude-li předáváno, bude
splňovat podmínky technických standardů města Olomouce.
Vodovodní potrubí vyhovuje podmínkám zdravotní nezávadnosti dle vyhlášky č.409/2005 Sb. o
hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody a zákona
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
Materiálová charakteristika potrubí bude vycházet z předmětné smlouvy a převodu trubního vedení.
Uvažováno je jak s plastem PERC100 tak i litinou, bližší parametr pro další stupeň PD vzejde
z předmětného ujednání, domluvy stavebníka a budoucího vlastníka (provozovatele). Napojení bude
provedeno na stávající zástavbu.
KANALIZACE SPLAŠ KOVÁ
Kanalizace v této lokalitě je koncipována jako oddílná větvená s odváděním ryze splaškových vod.
Splaškové vody jsou následně čerpány čerpačkou, která se nachází v jihovýchodní části. Čerpáno je do
kanalizace výtlakem přes navržený park směrem k ulici Konrádova. Napojení výtlaku je provedeno do
šachty. V případě potřeby se poklop šachty u zaústění výtlaku doplní pachovým filtrem. Spád stok je volen
od 0,7% do 1,0%. Kanalizace, respektive stoka je ukončena na čerpací stanici. Tato čerpací stanice je
koncipována jako tzv. „suchá“. Celá stavba čerpací stanice strojního vybavení se bude nacházet pod
povrchem.
Délka kanalizace splaškové:
DN250
73,5 + 170,0 = 240,50 m
Čerpací šachta
1KS
Výtlak PE100 RC DN80
(100) cca 92 m
Materiálové charakteristiky potrubí budou upřesněny v další stupni PD. Předpoklad je kamenina, jelikož
se kanalizace bude předávat do provozování města Olomouce, respektive Moravské Vodárenské, a.s., avšak
na základě domluvy či písemné smlouvy může být provedena změna materiálu potrubí. Dle IGP sondy J1 nebyl
a ani v hloubce 3,8 m pod povrchem zastižena hladina podzemní vody. Po výstavbě druhé etapy zástavby bude
výtlak odstaven a kanalizace bude napojena dle celkové koncepce.

Potrubí kanalizace bude navrženo z materiálu dle technické specifikace standardů města Olomouce
a vzhledem k většinovému vedení v komunikacích či větších hloubkách a při površích. Bude provedena zkouška
vodotěsnosti stok dle ČSN EN 1610 (756114) kap. 13.
Při hloubení stavebních jam se doporučuje dbát o to, aby nedošlo k porušení základové spáry stroji,
klimatickými činiteli apod. Ochranu základové spáry je nutné zajišťovat ve smyslu ČSN 73 1001.

Produkce odpadních vod
Výpočet produkce splaškové odpadní vody dle přílohy č. 12-směrné číslo roční
potřeby vody:
Q směrné
číslo roční
položka I. bod 3

položka I. bod 3

počet
148

m3/1 osoba

0

36

položka VII. bod 44
položka VIII. bod 50

36

výhled
provozovny
zaměstnanci
obchod

18
18

Počet připojených obyvatel

Součinitel maximální hodinové
nerovnoměrnosti
Součinitel minimální hodinové
nerovnoměrnosti

Q roční
Qd
Qp
Qd-max
m3/rok
m3/den
l/s
l/s
5328 14,59726 0,1689498 0,2534247
0

pozn.
počet ob.

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

5328,00

14,597

0,169

0,253

100

148

300

5,9

5,54

4,4

0

0

0

Produkce odpadních vod - množství a znečištění, vliv na recipient
počet EO
množství odpadních vod

148
100,0
3

l/os.den
3

Průtok

koeficient

l/den

m /den

l/s

m /hod

Qp=Qx + Qs

Qp
Qd
Qh

1
1,5
5,54

14800
22200
x

14,8
22,2
x

0,171
0,257
1,423

0,206
0,291
1,458

Qmin

0,6

x

x

0,103

0,617
0,925
5,125
0,37

2960

20%
2,96

Qp
0,034

0,190

množství balastních vod
Qs
0,2

KANALIZACE DEŠŤO VÁ
Jedná se o odvádění přebytečné, nadkapacitní dešťové vody do kanalizace, které budou následně
retenčně pozdrženy v otevřené nádrži, která je součástí kanalizace. Zde budou vody vsakovány na základě kf =
0,0000163 m/s (vychází ze vsakovací zkoušky). Veškeré travnaté plochy budou řešeny jako zásak. Při jistém
nasycení půd aby se vyhnulo podmáčení, budou navrženy podél komunikací vsaky, s odtokem přebytečných
vod do dešťové kanalizace, která je zakončena otevřenou retenční nádrží, jak již bylo výše zmíněno. Dešťová
kanalizace bude tvořena z trub DN250 (300,400). Dno, respektive podloží u nádrže, jímky do hl. cca 2,9 metru
pod terénem dle stávající lokace je tvořeno písky, štěrky. Plocha dna bude upravena. Pro nadlimitní srážkový
úhrn je nádrž vybavena odtokem do kanalizace směr ulice Konrádova. Plochy 13/069 Z – a, 13/069 Z – b,
13/151 Z – b, uvažované zástavby budou navrženy, řízeny v souladu s „KROL“.
V lokalitě uvažované etapizace výstavby I se bude umísťovat na odkloněné straně lokality při severním
okraji další vsakovací objekt. Jedná se o podzemní objekt vsakování. Vsakování lze provést jako boxové či
studniční s daným parametrem retence a plochou vsaku (viz níže Podzemní vsakovací objekt - dešť. vod 1.
etapa). Při výstavbě etapy II bude tato retence přepojena a zrušena.
Materiálová charakteristika potrubí bude vycházet z předmětné smlouvy a převodu trubního vedení a
ploch. Uvažováno je jak s plastem PVC,PP SN 12 tak i s kameninou, bližší parametr pro další stupeň PD vzejde
z předmětného ujednání, domluvy stavebníka a budoucího vlastníka (provozovatele). Kanalizace je navržena na
t= 15 min o p=0,2. ve spádu 0,7–1,5 %.
Navržené řešení je v souladu se schválenou Koncepcí a rozvojem Olomouce – KROL.

0,137

Délka kanalizace dešťové:
Stoka DN 250 (300) 179 + 175 =

Znečištění odpadních vod přitékajících na ČS
Faktor

zneč./EO
g/EO

množství
kg/den
g/den

Počet prvků:
Dešťová zdrž otevřená
Dešťová zdrž podzemní
Vsakovací průlehy + propoje a odtoky

BALAST 0%
mg/l

t/rok

BSK5
NL

60
55

8880
8140

8,88
8,14

600,00
550,00

3,241
1,084

CHSKcr

120

17760

17,76

1200,00

2,366

N-NH4
Nc

7,5
11

1110
1628

1,11
1,628

75,00
110,00

0,148
0,217

Pc

2

296

0,296

20,00

0,039

Jedná se o výpočtové hodnoty znečištění v závislosti na množství vypouštěných vod.
Limity maximálního znečištění je dáno kanalizačním řádem Města Olomouce a specifickou produkcí
EO.

1x
1x
soubor

Otevřená retenční nádrž a vsak dešť. vod 1. etapa
Vstupní hodnoty
Zadání blokových dešťů pro danou lokalitu podle [22]
Lokalita:69 Neředín
t [min]

Navržené řešení je v souladu se schválenou Koncepcí a rozvojem Olomouce – KROL.

345,0m

i [l.(s.ha)-1]

periodicita p =

0,2

5

10

15

20

30

40

60

90

120

414

270

206

168

124

100

72,9

52,4

41,6

Podzemní vsakovací objekt - dešť. vod 1. etapa

Výpočet lokalních parametrů K(p), B(p) podel [23]
t1
q1
K(p)
B(p)

5,0 [min]

t2
-1

414 [l.(s.ha) ]

q2

120,0 [min]
-1
41,6 [l.(s.ha) ]

-1
5318,4 [l.min.(s.ha) ]

7,8 [min]

Parametry povodí a nádrže
S

0,5591 [ha]

ψ

0,749 [-]

kf

0,0000163 [m.s ]

fz
ls

-1

1,2 [-]
150 [m]

vs

-1
1,35 [m.s ]

ts

1,9 [min]

Sr
kv

0,4 [ha]
-1
81,5 [l.(s.ha) ]

Výpočet objemu retenční nádrže
V

3
201,0 [m ]

předpokládaný objem nádrže podle rovnice 10.39

V

3
122,5 [m ]

potřebný objem vypočítaný podle rovnice 10.51, bez koeficientu poddimenzování

h0

1,00 [m]

h1

0,61 [m]

h2

0,76 [m]

h3

0,70 [m]

h4

0,72 [m]

Výpočet objemu nádrže pro h =

0,80

Svmax

0,026 [ha]

maximální vsakovací plocha při úplném naplnění nádrže podle rovnice 10.37

Svs

0,018 [ha]

průměrná vsakovací plocha

QV
tmax
Q

-1

1,5 [l.s ]
103,40 [min]
-1

21,2 [l.s ]

vsakovací průtok podle rovnice 10.41
kritický čas trvání blokových dešťů, vypočítaný podle rovnice 10.51
přítok do nádrže podle rovnice 10.44

V

3
144,3 [m ]

V

122,3 [m ]

potřebný objem vypočítaný podle rovnice 10.40, bez koeficientu poddimenzování

V

3
146,8 [m ]

objem vypočítaný podle rovnice 10.50

3

předpokládaný objem nádrže podle rovnice 10.39
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STÁVAJÍCÍ STROMOVÁ ZELEŇ VE VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

POZNÁMKA
· tato územní studie je zpracována pro aktuální možnou zástavbu na pozemcích firmy Tampiol ( 1. etapa )

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

· část pozemků firmy Tampiol bude zastavitelná až po vyřešení technické a majetkoprávní problematiky
v prostoru východnĚ od řešeného území ( 2. etapa )

KATASTRÁLNÍ HRANICE

· v dokumentaci je smĚrnĚ řešena i možná budoucí výstavba na ploše 13 / 070 S, tato bude možná až po
vyřešení problematiky 2. etapy a současnĚ po vyřešení vlastnických vztahů na této ploše

SMĚRNÝ NÁVRH PARCELACE

ZÁVAZNÉ REGULAČNÍ PRVKY ÚZEMNÍ STUDIE
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NÁVRH ROZHRANÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ A PRIVÁTNÍCH PARCEL
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PLOCHY BEZ OPLOCENÍ ( max. ohrazení do 1 m výšky )

ZPŘESNĚNÍ VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ
AKTUÁLNÍ ETAPA

VÝHLEDOVÁ ETAPA ( PO VYŘEŠENÍ TECHNICKÉ A MAJETKOPRÁVNÍ PROBLEMATIKY )

PLOCHY ZASTAVITELNÉ, VYUŽITÍ SMÍŠENÉ OBYTNÉ

PLOCHY ZASTAVITELNÉ, VYUŽITÍ SMÍŠENÉ OBYTNÉ

PLOCHY PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ

PLOCHY PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ
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PLOCHY ZASTAVITELNÉ, VYUŽITÍ VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

KOMUNIKACE - VOZOVKA, ODSTAVNÉ PLOCHY

KOMUNIKACE - VOZOVKA, ODSTAVNÉ PLOCHY

KOMUNIKACE - CYKLOSTEZKA
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CHODNÍK

PĚŠINA

PRŮLEH ODVODU DEŠŤOVÝCH VOD

PRŮLEH ODVODU DEŠŤOVÝCH VOD

ZATRAVNĚNÁ PLOCHA

PLOCHA VEŘEJNÉ ZELENĚ ( PARKOVÁ ÚPRAVA, ZATRAVNĚNÍ )

VÝHLEDOVÁ STROMOVÁ ZELEŇ VE VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

PLOCHA PRO RETENCI DEŠŤOVÝCH VOD
STROMOŘADÍ A STROMOVÁ ZELEŇ VE VEŘEJNÉM PROSTORU
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STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

NAVRŽENÉ OBJEKTY / ZNÁMÝ PŘEDPOKLAD

STÁVAJÍCÍ VOZOVKA

STÁVAJÍCÍ VOZOVKA

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY OSTATNÍ

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY OSTATNÍ

STÁVAJÍCÍ STROMOVÁ ZELEŇ VE VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ
HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
TS
KATASTRÁLNÍ HRANICE
SMĚRNÝ NÁVRH PARCELACE

ETAPIZACE REALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU

VYBAVENOST NÁVRHOVÝCH PLOCH

NÁVRH ROZHRANÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ A PRIVÁTNÍCH PARCEL

T

MÍSTA PRO SBĚR SEPAROVANÉHO ODPADU
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DĚTSKÉ HŘIŠTĚ VČETNĚ LAVIČEK

TS

TRAFOSTANICE
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DLOUHÝ PŘÍČNÝ PRÁH

ZK

ZVÝŠENÁ PLOCHA KŘIŽOVATKY

RO

RETENČNÍ OBJEKT PRO VSAKOVÁNÍ DEŠŤOVÝCH VOD

VEŘEJNÝ PROSTOR - 1. ETAPA
VEŘEJNÝ PROSTOR - 2. ETAPA ( VÝHLED )

STÁVAJÍCÍ STAV
KANALIZACE DEŠŤOVÁ

PŘEČERPÁVACÍ STANICE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
VODOVOD
ELEKTRO VN
ELEKTRO NN
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SDĚLOVACÍ SÍŤ

NAVRHOVANÝ STAV

POZNÁMKA

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

· tato územní studie je zpracována pro aktuální možnou zástavbu na pozemcích firmy Tampiol ( 1. etapa )

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

· část pozemků firmy Tampiol bude zastavitelná až po vyřešení technické a majetkoprávní problematiky

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - TLAKOVÁ ( v 2. etapě zrušena )

v prostoru východně od řešeného území ( 2. etapa )

· v dokumentaci je směrně řešena i možná budoucí výstavba na ploše 13 / 070 S, tato bude možná až po

VODOVOD

vyřešení problematiky 2. etapy a současně po vyřešení vlastnických vztahů na této ploše

ELEKTRO VN
ELEKTRO NN
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SDĚLOVACÍ SÍŤ
PLYNOVOD STL - KORIDOR ( nízkoenergetická výstavba )
OZNAČENÍ MÍST NAPOJENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

sever

T

PRŮLEH ODVODU DEŠŤOVÝCH VOD

2. ETAPA - PRŮLEH ODVODU DEŠŤOVÝCH VOD

STROMOŘADÍ A STROMOVÁ ZELEŇ VE VEŘEJNÉM PROSTORU

2. ETAPA - STROMOŘADÍ VE VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ
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stavební Čára

uliČní Čára

liniová zeleň fastigeátní
výška 8 m, spon max. 30 m

uliČní Čára

stavební Čára

RODINNÉ DOMY max 2 N.P.

ohrazení max. v. 1 m

oplocení max. v. 1.75 m

RODINNÉ DOMY max 2 N.P.

ULIČNÍ PROFIL V 2.3.

zklidněná obousměrná komunikace
s šířkou doprravního prostoru 5,5 m

sítě TI

sítě TI
min. 1,5

min. 0,5

4,75

min. 1,5
3

1,25

min. 0,5

ZASTAVITELNÁ PLOCHA
STAVEBNÍ POZEMKY

4

2,25

5,5

2,25

3

privátní pozemek

travnatý pás

komunikace v
obytné zóně

travnatý pás

privátní pozemek

mimo vymezený prostor nesmí být sítě TI ukládány s vyjímkou kanalizace,
prostor pro stromy musí být respektován vždy

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ 10 m

ZASTAVITELNÁ PLOCHA
STAVEBNÍ POZEMKY
MĚŘÍTKO VÝKRESU 1 : 100

AUTOR DOKUMENTACE:
DOKUMENTACE:

ALFAPROJEKT OLOMOUC,a.s., ing. arch. Ivo GERHARD a kolektiv
ÚZEMNÍ STUDIE , ZMĚNA ČÁSTI ÚZEMNÍ STUDIE SLAVONÍN - SEVER, DURYCHOVA
TAMPIOL a.s., Blanická 917/19, OLOMOUC

INVESTOR:
MÍSTO STAVBY:

PARCELY Č. 533/11, 533/12, 533/151, 533/152, 533/153, 533/181, ( 533/182, 533/183, 533/184, 533/185 ) K.Ú. SLAVONÍN

D.4.1.
ZAHRADY - OLOMOUC SLAVONÍN * 2017

stavební Čára

uliČní Čára

liniová zeleň fastigeátní
výška 8 m, spon max. 30 m

uliČní a stavební Čára

RODINNÉ DOMY max 2 N.P.

oplocení max. v. 1.75 m

RODINNÉ DOMY max 2 N.P.

ULIČNÍ PROFIL K 0

zklidněná obousměrná komunikace
s šířkou doprravního prostoru 3,5 m

sítě TI
min. 1,5
min. 0,5

min. 1,5

4,5

min. 0,5

5,2

ZASTAVITELNÁ PLOCHA
STAVEBNÍ POZEMKY

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ 10,7 m

1,7

3

privátní pozemek

3,5

komunikace v
obytné zóně

1

travnatý pás

4

průleh odvodu
dešťových vod

travnatý pás

0,5

travnatý pás

mimo vymezený prostor nesmí být sítě TI ukládány s vyjímkou kanalizace,
prostor pro stromy musí být respektován vždy

ZASTAVITELNÁ PLOCHA
STAVEBNÍ POZEMKY
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