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B _ DŮVODY POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE 
 

Důvodem pořízení územní studie v lokalitě "Zlatý důl" (dále jen "lokalita", "území") bylo upřesnění a 
prověření podmínek podrobnějšího využití ploch a struktury zástavby předmětného území. Pořízení je 
mimo jiné také stanoveno platným Územním plánem města Olomouce (dále jen "ÚP") pod označením 
"US-38". Územní studie (dále jen "ÚS") bude sloužit jako územně plánovací podklad pro rozhodování 
o změnách, zástavbě, apod. daného území. Mimo jiné bude podkladem pro další stupně projektové 
přípravy.   
 
 
C _ VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
 

Řešené území je situováno podél silnice III. třídy č. 4432 mezi městem Velká Bystřice a místní 
části Olomouc - Lošov. Jedná se lokalitu o velikosti 2,77ha s rozdílným způsobem využití s kódovým 
označením 23/081P. Předmětná lokalita se nachází na pozemích parc. č. 828, 829, 830 a 831 v 
katastrálním území Lošov. 

Dle platného ÚP se jedná o přestavbovou plochu veřejného vybavení (O) v zastavěném území. 
 
 
D _ ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ÚZEMÍ 
 

V současné době je území bez specifikace funkčního využití. Původně lokalita sloužila pro účely 
lesní školky.  

 
Lokalita je situována podél silnice III. třídy č. 4432 (plocha kód. č. 23/087N) mezi městem Velká 

Bystřice a místní části Olomouc - Lošov. Je obklopena plochami lesů (L). Na severu sousedí s lesní 
plochou kód. č. 23/080N, na východní, jižní a západní straně s lesní plochou kód. č. 23/079N. Jižně a 
západně se nachází v lesní ploše lokální biokoridor LBK 41.   

 
Lokalita je nepravidelného "lichoběžníkovitého" tvaru s hlavní podélnou osou ve směru 

severovýchod-jihozápad. Výškopisně je lokalita rozdělena na dvě hlavní úrovňové části, které se ve 
spodní jihozápadní části terénně, úrovňově a výškově "potkávají". Na úrovňovém předělu těchto dvou 
částí je pak situována stávající hlavní dopravní obslužná komunikace vedoucí v hlavním směru osy 
lokality tzn. severovýchod-jihozápad. Severovýchodní část od této dopravní komunikace je plocha z 
velké části provedena jako uměle navýšený terén pro zpevněné a nezpevněné (pěstební) plochy v 
mírnějším spádu než je původní spád lokality, severozápadně od dopravní komunikace je pak z velké 
části ponechán přirozený terénní spád lokality s několika terénními úpravami ploch sloužící pro 
původní provoz lokality (jako plochy pěstební). Celkově terény obou úrovní spádově klesají ve směru 
hl. osy tzn. od severovýchodu na jihozápad (každá v jiném spádu).   

 
Řešené území je oploceno (drátěné oplocení) s vjezdem / vstupem na severovýchodní straně 

předmětné lokality. 
 
V řešené části území se nachází stávající objekty původně sloužící pro provoz celého území a 

jedná se o objekty provozně administrativní, technicko provozní a skladový objekt a objekt pro 
umístění provozní areálové techniky (garáž). Mimo to se v areálu vyskytují objekty technologické 
(např. čerpací techniky a rozvodů, různé šachty pro vedení techn. infrastruktury, apod.), areálové VO, 
apod. Velká část těchto objektů je v nevyhovujícím (až demoličním) stavu, bez využití či pro nové 
využití areálu zcela zbytečná.  

 
V území v jihozápadním rohu se nachází vodní nádrž, která slouží pro svedení veškerých 

dešťových vod z předmětné lokality, tak i funkčně jako požární nádrž. Má vlastní bezpečnostní přepad 
a manipulovatelné odtokové zařízení. Výtok je pak sveden do Lošovského potoka. Nádrž je funkční.       

 
Dopravně (obslužně) je lokalita napojena společným vjezdem z areálové (páteřní) komunikace 

orientované severovýchod - jihozápad na pozemku parc. č. 833 a umístěné nad severozápadní 
hranicí vymezeného řešeného území. Tato komunikace je pak napojena na společný stávající vjezd 
umístěný na severovýchodní straně předmětné lokality na výše uvedenou silnici III. třídy č. 4432. 



Pojezdové plochy jsou jak asfaltové, tak zpevněné (asf. recyklát, kamenná drť, apod.), betonové, 
dlážděné. 

 
Z hlediska technické infrastruktury je lokalita napojena na veřejné sítě:  
- nadzemního vedení elektra VN ukončené elektrickou trafostanicí. Elektro zařízení je umístěno na 

západní straně lokality na sousedním pozemku parc. č. 834. Z trafostanice je pak předmětná 
lokalita napojena na podzemní kabelové vedení elektro NN. V lokalitě je též situováno elektrické 
vnitroareálové osvětlení 

- kabelové sítě telekomunikační (datové) vedené kolem západní hranice pozemků parc. č. 831 a 
834 

Ostatní stávající rozvody technické infrastruktury jsou pak jen vnitroareálové (lokální). Vzhledem k 
absenci podkladů či aktualizaci skutečného vedení techn. infrastruktury nejsou známy trasy 
jednotlivých vedení. Lze jen předpokládat jejich umístění a zásobení předmětné lokality vedeními 
sloužící k původní funkci území / areálu. Jsou či měly by to být tyto rozvody: 

- podzemní kabelové vedení elektro NN, elektro rozvody VO 
- kanalizace splaškové svedené do stávající výběrní splaškové jímky (žumpy)  
- kanalizace dešťové s vývody do venk. odvodň. žlabů či volně do okolního terénu 
- pitné a užitkové vody napojené na místní vrtanou studnu. V rámci povrchového odvodnění 

dešťových vod areál vybaven systémem podzemních drenáží či venkovních odvodňovacích 
systému (žlabů) svedených do místní vodní nádrže umístěné v jihozápadním rohu parc. č. 831 a 
která slouží i jako požární nádrž.   

 
Pozemky předmětné lokality neevidují žádný způsob ochrany, nejsou evidovány hodnoty BPEJ.    
 
 

E _ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA OLOMOUCE 
 
Z hlediska výše uvedených skutečností jsou ÚP stanoveny tyto základní zásady a požadavky pro 

územní studii č. US-38: 
 
Systém sídelní zeleně se stanovuje pro zajištění kvalitní zeleně v zastavitelných plochách a v 

zastaveném území, včetně ploch přestaveb, vymezením překryvných prvků zeleň parků, překryvných 
prvků zeleň hřbitovů, překryvných prvků zeleň ZOO a koncepčních prvků veřejné prostranství 
plovoucí, příp. koncepčních prvků zeleň liniová, které jsou zobrazeny ve výkrese I/02.4. Specifikace 
podmínek využití ploch překryvnými prvky systému sídelní zeleně jsou stanoveny tyto: 

a) Zeleň parková: je určena k ochraně a rozvoji veřejně přístupných parkově upravených ploch pro 
zajištění zázemí každodenní rekreace s vysokým podílem zeleně; veškeré 
způsoby využití ploch musí probíhat v souladu se zájmem kultivace veřejného 
prostranství ve prospěch zeleně a rekreačního zázemí obyvatel. 

b) Zeleň hřbitovů: je určena ke kultivaci veřejných prostranství hřbitovů a veřejných pohřebišť. 
c) Zeleň ZOO: je určena k ochraně a rozvoji zoologické zahrady v přírodě blízkém prostředí 

rekreačního lesa; veškeré způsoby využití plochy musí sloužit kultivaci zázemí 
zoologické zahrady v měřítku úměrném zachování krajinného rázu území s 
lesními porosty. 

 
Plochy přestavby (00/000P), tj. plochy pro změnu využití v zastavěném území, které se vymezují 

pro zajištění recyklace současně zastavěného území z důvodu špatné struktury zástavby nebo 
špatného využití a zároveň pro ochranu území nezastavěného před dalším neodůvodněným 
zastavěním. Plochy přestavby jsou zobrazeny ve výkrese I/01.      

Podmínky využití:  
a) nelze-li vyloučit staré zátěže, je zapotřebí přednostně vyhotovit ekologický audit, pokud již nebyl 

vyhotoven;  
b) ve struktuře blokového typu (b) zástavby se objekty s hlavní funkcí umisťují bezprostředně podél 

veřejných prostranství, která zajišťují jejich dopravní obsluhu a jsou řešena v šířkách 
odpovídajících jejich funkci;  

c) ve struktuře areálového typu (a) zástavby se objekty umisťují přednostně podél veřejných 
prostranství;  

d) u stávajících dočasných staveb, které nejsou v souladu s podmínkami Územního plánu, je 
možné připustit prodloužení doby jejich trvání nejpozději do 8 let od data nabytí účinnosti 



Územního plánu; tato lhůta je lhůtou k odstranění stavby nebo k jejímu uvedení do souladu se 
stanovenými podmínkami Územního plánu; 

e) ve struktuře kompaktního rostlého vesnického typu (v) zástavby se objekty s hlavní funkcí 
umísťují přednostně podél veřejných prostranství. 

 
KONCEPCE ROZVOJE LOKALIT A OCHRANY A ROZVOJE HODNOT LOKALIT  

Územním plánem se stanovuje koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit 
zobrazených ve výkresech I/01 a I/02.1. 

 
Lokalita 23 (Lošov) 
a) požadavky na rozvoj lokality: 
- rozvíjet pro potřeby veřejného vybavení nebo tělovýchovy a sportu území Zlatého Dolu na ploše 

23/081P; toto řešit s ohledem na zachování krajinného rázu, zejména zajistit zachování 
významných krajinných prvků, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a 
harmonických vztahů v krajině; 

- rozvíjet jedno veřejné prostranství o minimální velikosti 0,15 ha v rámci plochy 23/081P; 
- vybudovat prodloužení vodovodu z Lošova do lokality Zlatý důl (TV-10); 

 
KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

Koncepce veřejného vybavení: pro zajištění rovnoměrného rozmístění a přiměřené dostupnosti 
důležitého občanského vybavení sloužícího veřejnému zájmu se vymezují plochy veřejného vybavení 
a překryvné prvky zeleň ZOO a zeleň hřbitovů. Plochy a překryvné prvky veřejného vybavení jsou 
zobrazeny ve výkresech I/02.1 a I/02.4.  

5.2.1. Koncepce stanovuje následující požadavky: 
a) Pozemky, stavby a zařízení veřejného vybavení celoměstského a nadměstského významu se 

přednostně umisťují v městském centru, v městských subcentrech hlavních a podél městských 
tříd. 

 
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 souvisí 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, pro které byly zpřesněny 

podmínky využití v Příloze č.1 (Tabulka ploch); 
j) pozemky staveb a zařízení specifické rekreace s převládajícím přírodním charakterem (např. 

ZOO, golfová hřiště, jezdecké areály včetně jízdáren) v plochách, pro které byly zpřesněny 
podmínky využití v Příloze č.1 (Tabulka ploch); 

k) pozemky staveb a zařízení pro obranu a bezpečnost státu v plochách , pro které byly zpřesněny 
podmínky využití v Příloze č.1 (Tabulka ploch); 

l) pozemky staveb a zařízení pro veřejná pohřebiště v plochách, pro které byly zpřesněny 
podmínky využití v Příloze č.1 (Tabulka ploch); 

m) pozemky staveb a zařízení pro vědu a výzkum, pro které byly zpřesněny podmínky využití v 
Příloze č. 1 (Tabulka ploch); 

n) stavby a zařízení fotovoltaických elektráren situovaných na střechách nebo fasádách objektů; 
o) 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, přičemž pozemky, stavby či zařízení uvedené níže lze do území 
umístit za podmínky prokázání, že jejich 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 souvisejícího území a 
jeho hodnoty a nepřiměřeně nezvýší dopravní zátěž v obytném území: 

a) pozemky staveb a zařízení pro administrativu, vědu a výzkum, nerušivé služby, stravování a 
ubytování související 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 sloužící pro potřeby návštěvníků a 
obyvatel souvisejícího 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;  
e) dočasné stavby zařízení staveniště na dobu nejdéle 2 roky. 
 
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. 
 
Podmínky prostorového uspořádání ploch (maximální výška zástavby, zastavěnost, struktura 

zástavby a minimální podíl zeleně) jsou obecně stanoveny v bodě 7.12. a určeny pro konkrétní 
plochy v Příloze č. 1 (Tabulka ploch). 

 
Maximální výška zástavby: udává hodnotu maximální výšky stavby ve tvaru: "maximální výška 

římsy, okapní hrany nebo atiky /maximální výška hřebene střechy nebo atiky ustupujícího podlaží po 
úhlem 45°", to vše měřené od úrovně veřejného prostranství, k němuž je orientované průčelí stavby 
nebo v případě ztížených terénních podmínek (viz příklad D obr. D.167 odůvodnění Územního plánu) 
v nejnižším místě původního terénu při obvodu stavby orientovanému k nejbližšímu veřejnému 
prostranství. 

Zastavěnost: udává poměr zastavěné části pozemku, jeho části nebo souboru několika pozemků 
dotčeného stavebním záměrem k jeho celkové rozloze vyjádřené v procentech, přičemž zastavěnou 
částí se míní součet všech zastavěných ploch jednotlivých staveb (do tohoto poměru se 
nezapočítávají zpevněné povrchy, podzemní garáže apod.). V urbanisticky odůvodněných případech, 
například na nárožních pozemcích blokové struktury, je možné stanovený limit překročit při prověření 
územní studií nebo regulačním plánem; v takovém případě je nutné prokázat, že průměrnou 
zastavěností v ploše bude stanovený limit dodržen. 

Minimální podíl zeleně: udává nejmenší možný poměr výměry zeleně k celkové výměře 
stavebního záměru vyjádřený v procentech, přičemž zelení se rozumí plochy porostlé vegetací 
(zejména vzrostlé stromy, keře a travnaté plochy) plnící funkci estetickou, hygienickou, rekreační a 
krajinotvornou. Podíl zeleně je ve zvlášť odůvodněných případech možné uspokojit na střešní 
konstrukci podzemních, případně přízemních objektů nebo na veřejných prostranstvích bezprostředně 
souvisejících se stavebním záměrem. V urbanisticky odůvodněných případech, například na 
nárožních pozemcích blokové struktury, je možné stanovený limit nedodržet při prověření územní 
studií nebo regulačním plánem; v takovém případě je nutné prokázat, že průměrným podílem zeleně v 
ploše bude stanovený limit dodržen. 

 
Dle Přílohy č.1 (tabulka ploch) v textové části ÚP v rámci plochy č. 23/081P jsou stanoveny tyto 

regulace: 
- využití plochy: O (plochy veřejného vybavení) 
- výměra plochy: 2,77 ha 
- max. výška zástavby: 11/11 m 
- zastavěnost: do 40% 



- struktura zástavby: a (areálový typ: zpravidla oplocený soubor pozemků, staveb a zařízení 
sloužící pro různé způsoby využití (zejména výroba, techn. infrastruktura, 
doprava a občanské vybavení) zpravidla s jedním vjezdem / vstupem; 
plocha areálu je zpravidla zčásti zastavěná, zčásti volná, bez nároku na 
určení stavební čáry; jeho součástí jsou také pozemky provozních 
prostranství, příp. rezervní plochy pro jeho rozšíření a pozemky pro 
zeleně) 

- min. podíl zeleně: 20% 
- upřesnění: US-38   
 
 

F _ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
 
Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů vychází ze zpracované dokumentace - 

Územně analytické podklady (dále jen "ÚAP") - aktualizace z 12/2016. 
 
Nejvýznamnějšími omezujícími vlivy z ÚAP pro lokalitu kód. č. 23/081P: 
 
VÝKRES HODNOT 
- zastavěné území 
Okolí (sousední plochy):  
- plochy lesů 
 
VÝKRES LIMITŮ 
- ochranné pásmo okraje lesa: 50m 
- ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení VN (od 1kV do 35kV vč.) - 10 m (pro el. vedení 

postavené do 31.12.1994); vedení na západní straně za hranicí 
lokality   

- ochranné pásmo elektrického zařízení TS (do 52kV) - 30m (pro TS postavených do roku 1994); 
el. zařízení na západní straně za hranicí lokality 

- ochranné pásmo podzemního telekomunikačního vedení (metalického kabelu): 1,5m; cca. podél 
severozápadní hranice lokality 

- zájmové území MO: pro nadzemní stavby (pro veškerou nadzemní výstavbu) 
Okolí (sousední plochy): 
- nedaleko jižně až jihozápadně situovaný lokální biokoridor LBK 41 
- nedaleko jižně situovaný vodní tok (ostatní) 
 
 
VÝKRES PROBLÉMŮ 
- zastavěné území 
 
VÝKRES ZÁMĚRU 
- zastavěné území 
- plochy veřejného vybavení 
- vodovodní síť: vybudování prodloužení vodovodu TV-10 z Lošova do lokality Zlatý důl a to v 

koridoru technické infrastruktury a ochranném pásmu dopravní komunikace III. 
třídy č. 4432: 15 m od osy vozovky 

 
 
G _ NÁVRH URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ A VYUŽITÍ 
 

Zpracovaná ÚS stanovuje koncepční řešení předmětné lokality a její napojení na infrastrukturu. 
Detailní návrhy budou zpracovány v dalším stupni projektové dokumentace. 

 
 Urbanistický návrh vychází z požadavků a charakteru využití zadavatele předmětné lokality v 

kontextu na charakter území z hlediska platného ÚP. Zadavatelem zadaná koncepce návrhu byla 
požadována pro výstavbu objektů v souladu se současným charakterem a funkcí území dle ÚP. 
Požadavkem bylo také maximální využití stávajících objektů, ploch, částí území, apod. s min. zásahů 
do stávajícího charakteru území, terénních a plošných částí (pokud to lokalita dovolí), nezvyšování 
kapacity a obsazenosti území, nezvyšování provozního zatížení lokality vůči okolí. Navrhnout vhodné 



stavebně technické řešení, využití stávající dopravní a technické infrastruktury vč. navržení nové 
(výhledové).  

Cílem studie je stanovit vyvážený rozvoj řešené lokality s ohledem na původní stav, charakter, 
zohlednění požadavků zadavatele, stávajících hodnot a respektování či úpravu souvisejících limitů 
území. Řešení lokality zobrazuje vyvážený návrh stávajících a navržených opatření s ohledem na 
situování lokality v území, s ohledem na okolní krajinný ráz, krajinné struktury, charakter výstavby s 
důrazem zohlednění okolních i dálkových pohledů na řešené území vůči převládajícímu charakteru 
blízkého okolí.  

 
Stávající stav řešené lokality je neutěšený s objekty, které z části již neplní svou funkci, jsou 

zchátralé, zanedbané. V území se vyskytují také objekty zcela bez funkce, zbylá torza objektů či 
technologických zařízení či zcela zmizelé (rozbořené) objekty. Území jako celek je bez využití. 
Vzhledem k jedinečnosti umístění lokality v území, daná územní studie stanovuje podmínky a využití 
ploch s podporou a zachováním přírodní hodnoty území s ochrannou krajinného rázu.  

 
Návrh zachovává a rozvíjí se kolem stávající hl. páteřní dopravní komunikace klesající dle 

stávajícího terénu od severovýchodu na jihozápad a vedoucí cca. středem území (osou orientované 
severovýchod - jihozápad) pokračující až k vodnímu jezírku (nádrži) v jihozápadním rohu (úrovňově 
nejnižší části území). Návrh zachovává i napojení na stávající rozptylové plochy, obslužné 
komunikace a cesty v jihovýchodní, jižní a jihozápadní části předmětného území.  

Dále návrh zachovává stávající terénní (úrovňové) členění území. Předmětné území je možné 
rozdělit na 2 rozdílné úrovňové části a to na úrovňovou část jihovýchodně od páteřní komunikace, 
která je tvořena jak stávajícím terénem při severozápadní hranici území doplněnou a jihozápadním 
směrem navazující části s uměle vytvořeným - dorovnaným terénem (pro původně pěstební funkci) 
pozvolně navazující na boční stávající původní terénní úrovně a na úrovňovou část severozápadně od 
páteřní komunikace, která dle klesání stávajícího terénu je napojena po určitých vzdálenostech na 
boční čtyři "terénní terasy" opět sloužící pro pěstební funkci. Na těchto plochách se pak rozvíjí, 
upravují či navrhují nové plochy a využití.  

Nová a rozvojově největší plocha objektů a zpevněných ploch je navržena v severovýchodní části 
území (jihovýchodně od hl. páteřní dopravní komunikace), která využívá a upravuje část stávající 
zástavby, rozptylových, zpevněných ploch, ploch zeleně a dopravní a technické infrastruktury s 
rozšířením o nově připojenou plochu umístěnou na ploše s uměle dorovnaným terénem (cca. centrální 
část území) sloužící původně pro pěstební funkci. Další rozvojovou plochou objektů a zpevněných 
ploch je plocha podél severozápadní hranice území (severozápadně od hl. páteřní dopravní 
komunikace) na úrovňové nejvýše položené části ("terénní terase"). Poslední plochou objektů a 
zpevněných ploch je plocha v jihozápadní části území (poblíž stávající vodní nádrže). 

Rozvojové plochy objektů a zpevněných ploch jsou stanoveny s ohledem na průchodnost, známou 
a předpokládanou stávající a návrhem doplněnou dopravní a technickou infrastrukturu v území a 
zachování max. plochy zeleně.  

Stavby a zařízení budou navrženy dle požadavku ÚP funkčního vymezení plochy tzn. pro účely 
veřejného vybavení (O). 

Struktura zástavby bude areálového typu.  Bude se jednat o objekty či soubory staveb s různým 
způsobem využití, samostatně stojící či provozně a technologicky propojené objekty, apod. 

  
V předmětném území se nacházejí stávající objekty na pozemcích parc. č. 828, 829 a 830. 

Vzhledem k jejich původní funkci a provoznímu využití a k jejich novému využití pro účely 
předmětného areálu jsou objekty na pozemcích parc. č. 829 a 830 (OBJ. 1 a OBJ. 2) ponechány. 
Jejich účel a následné využití bude odvislé od jejich uplatnění k novému funkčnímu využití předmětné 
lokality. Adaptace na jiné využití než původní je také možná. Objekt na pozemku parc. č. 828 (OBJ. 3) 
je vzhledem k neutěšenému stavebnímu a provoznímu charakteru a k funkční náplni navržené plochy 
objektů a zpevněných ploch lokality navržen k demolici.   

 
Požadovaná plocha veřejného prostranství o min. ploše 0,15 ha (dle ÚP) je splněna v rámci 

navržených ploch např. ploch veřejné zeleně s dopravní infrastrukturou, zpevněné plochy kolem 
komunikace, budov, apod. 

 
Jihozápadně od navržené největší plochy objektů a zpevněných ploch na části stávajícím uměle 

dorovnaném terénu (cca. střed dotčeného území) je navržena vodní plocha (např. pro vodní jezírko, 
apod.). Částečně může v příp. nutnosti sloužit jako záchytná plocha pro srážkovou (dešťovou) vodu.  

 



Řešené území je dotčeno ochranným pásmem lesa, které je dle ÚP stanoveno na 50m. Dle 
projednání s dotčeným orgánem Lesy města Olomouce a.s. a odborem Životního prostředí MMO bude 
povolena vyjímka - úprava původní vzdálenosti ochranného pásma a jež je zobrazená ve výkresové 
části této ÚS. Touto úpravou bude možné provádět zástavbu ploch bez zvláštních vyjímek s ohledem 
na krajinný ráz a životní prostředí. Ty budou upřesněny při povolování staveb v daném území v rámci 
územního či stavebního řízení. 

 
ZASTAVĚNOST PLOCHY 

Celková plocha předmětné lokality č. 23/081P a která obsahuje parc. č. 828, 829, 830 a 831 v k.ú. 
Lošov je cca. 2,77 ha. Požadovaná regulace max. zastavěnosti dle ÚP je do 40%, které odpovídá 
max. zastavěnosti předmětné lokality stavbami 11 085 m2. ÚS tento regulativ respektuje. Navíc dle 
rozmístění a navržených velikostí jednotlivých ploch zástavby a zpevněných ploch se upřesňuje max. 
zastavěnost, která vychází z max. zastavěnosti celé lokality, a to při velikosti jednotlivých ploch: 

Plocha P1: 6 484 m2    
Plocha P2:    420 m2 
Plocha P3:    729 m2 
 
Celkem ploch: 7 633 m2, max. zastavěnost v těchto plochách: do 100% (výpočtově: do 145,25%) 
 
Celkový min. podíl zeleně celé lokality při max. zastavěnosti do 40% dle ÚP je stanoven na 

hodnotu 20%. Vzhledem k tomu, že jsou vymezeny plochy s celkovou menší plochou, než je max. 
plocha zastavěnosti, bude tento požadavek dodržen resp. překročen o min. cca. 2 násobek. 

 
Příklady půdorysné řešení staveb, ploch, zpevněných ploch, apod. nejsou touto ÚS stanoveny. 
 

STAVEBNÍ ČÁRA, STAVEBNÍ HRANICE 
Jelikož se jedná o strukturu zástavby areálového typu, není nutné stanovovat stavební čáru/y pro 

jednotlivou zástavbu. Bude se jednat o objekty či soubory staveb s různým způsobem využití, 
samostatně stojící či provozně a technologicky propojené objekty, apod. 

  
Stavební hranice zástavby je stanovena ve výkresové části této ÚS.   
 

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ 
Výšková regulace:  
V předmětném území je respektován regulativ daný ÚP. Výška budov, jak nových tak úpravy 

stávajících objektů, bude ve výškové hladině max. 11/11m od upraveného terénu. Doporučuje se, aby 
výšky novostaveb byly nižší než 11/11m.  

Podlažnost staveb: max. 3 nadzemní podlaží. Dle tvaru střechy může být místo posledního podlaží 
i podkroví. 

 
Hmotové a tvarové řešení staveb:  
S ohledem ke krajinnému rázu a charakteru území předmětné lokality by velikost samostatně 

stojících objektů (jak novostaveb, tak přístaveb - změn stávajících objektů) byla max. 500m2 (s 
ohledem na provozní řešení staveb či souboru staveb). Do max. plochy se nezapočítávají okolní 
zpevněné plochy (jen nadzemní stavební objekty). 

Tvarové řešení není specifikováno (vyplyne z typologie, funkce a orientace stavby).  
  
Tvar střech: 
Vzhledem k charakteru zástavby, umístění lokality, celkové niveletě (terénnímu a výškovému 

členění území), tvaru a velikosti zastavěnosti jednotlivých staveb (dle stanovené max. velikosti staveb) 
a ve vztahu k okolí s ohledem ke krajinnému rázu lokality mohou být objekty novostaveb či objekty 
přestaveb stávajících objektů zastřešeny jak střechami plochými (var. zelenými střechami), tak i 
střechami šikmými a to tvarově sedlovými či pultovými.  

 
ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ 

Architektonické zásady pro nové řešení staveb či úpravy / rekonstrukce staveb stávajících tato ÚS 
nestanovuje.  

Pouze se doporučuje vzhledem ke krajinnému rázu daného místa používat jednoduchý styl.  
 

  



NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
Předmětná lokalita je dopravně napojena na severozápadně umístěnou stávající obslužnou hlavní 

vnitroareálovou dopravní komunikaci (nad severozápadní hranicí předmětné lokality), která je 
napojena na vjezd do území umístěný na severovýchodě. Přes tento vjezd je území dopravně 
napojeno na dopravní komunikaci III. třídy č. 4432 propojující město Velká Bystřice a místní část 
Olomouc - Lošov.  

Na tuto výše zmíněnou vnitroareálovou obslužnou hlavní dopravní komunikaci je pak v cca. středu 
napojena stávající hlavní páteřní dopravní komunikace (s páteřní osou severovýchod - jihozápad). 
Tato dopravní komunikace úrovňově klesá dle stávajícího terénu (od severozápadní hranice - místa 
napojení) k jihozápadní hranici (k stávajícímu vodnímu jezírku (nádrži). Na tuto páteřní komunikaci 
jsou pak napojeny ostatní obslužné stávající dopravní komunikace, rozptylové, zpevněné a parkovací 
plochy v území. 

 
Návrh zcela respektuje a využívá jednak stávající dopravní členění území, tak i způsob a místa 

napojení zejména na tuto páteřní stávající dopravní komunikaci. Zachovává i niveletu dopravního 
napojení Příp. či potřebné úpravy nivelety napojení jednotlivých rozvojových ploch na stávající 
dopravní komunikace tato ÚS nestanovuje a vyplynou s upřesněním zástavby předmětné lokality. 
Plochy zástavby a zpevněných ploch budou napojeny na tuto stávající páteřní dopravní komunikaci. 
Dle charakteru zástavby, funkčního, provozního členění budou optimálně navrženy jednotlivé 
dopravní, zpevněné a rozptylové plochy. Jejich řešení, umístění, apod. tato ÚS nestanovuje. 

Návrh počítá i s novým (výhledovým) dopravním napojením na stávající (při severozápadní hranici 
vedenou) obslužnou hlavní vnitroareálovou dopravní komunikaci. Nové výhledové napojení je 
umístěno poblíž vjezdu do areálu (v severovýchodní části předmětného území) cca. mezi stávajícím 
objektem na pozemku parc. č. 829 (OBJ. 1) a k demolici navrženém stávajícím objektu na pozemku 
parc. č. 828 (OBJ. 3). 

 
Prostupnost územím je řešena odstraněním stávajícího (drátěného) areálového oplocení vč. 

vjezdové brány u vjezdu na severovýchodě.  
Navržené oplocení je pak řešeno v rámci uzavření vymezených částí ploch objektů a jejich 

zpevněných ploch. Každá oplocená plocha má svůj vstup a vjezd (příp. více vstupů / vjezdů) - viz. 
výkres situace. Dopravní komunikace uvnitř vymezených ploch jsou uvažovány jako zklidněné s 
možností i pro pochozí funkci. 

Oplocení řešeno jako pohledově "propustné" tzn. né celostěnové, panelové apod. ale např. drátěné 
či v kombinaci podezdívky s plotovou výplní. Vjezd a vstup bude řešen vjezdovou bránou a brankou v 
návaznosti na napojení na stávající dopravní a zpevněné plochy předmětného areálu.      

  
DOPRAVA V KLIDU 

Doprava v klidu (odstavná a parkovací stání) je navržena ať už poblíž stávající dopravní 
infrastruktury - např. zpevněné "zálivy" u částí "úrovňových teras", podél stávajících dopravních 
komunukací či v rámci navržených rozvojových ploch zástavby a zpevněných ploch.  

Je také počítáno s využitím stávajícího objektu (OBJ. 2) pro účely odstavení os. automobilu a 
parkování automobilů, či provozní a areálové techniky, apod. 

Výpočet počtu odstavných parkovacích stání se bude řídit dle typologie - funkčního využití 
předmětné části areálu veřejného vybavení a dle normy ČSN 73 6110 a vzorce. 

 
Vzhledem k tomu, že se bude jednat o stavby veřejného vybavení, bude také třeba řešit vyhrazená 

parkovací stání pro osoby TP dle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ve znění pozdějších předpisů.  

 
Rozměry jednotlivých parkovacích stání budou v souladu s ČSN 73 6056 a ČSN 398/2009 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů a v opt. vzdálenosti nenarušující rozhledový trojúhelník v příp. blízkosti 
křižovatky, vjezdu / výjezdu jednotlivých dopravních komunikací. 

 
NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

V předmětné lokalitě se nachází stávající technická infrastruktura.  
 
Z hlediska stávající technické infrastruktury je lokalita napojena na veřejné sítě:  
- nadzemního vedení elektra VN ukončené elektrickou trafostanicí. Elektro zařízení je umístěno na 

západní straně lokality na sousedním pozemku parc. č. 834. Z trafostanice je pak předmětná 



lokalita napojena na podzemní kabelové vedení elektro NN. V lokalitě je též situováno elektrické 
vnitroareálové osvětlení 

- kabelové sítě telekomunikační (datové) vedené kolem západní hranice pozemků parc. č. 831 a 
834 

Ostatní stávající rozvody technické infrastruktury jsou pak jen vnitroareálové (lokální). Vzhledem k 
absenci podkladů či aktualizaci skutečného vedení techn. infrastruktury nejsou známy trasy 
jednotlivých vedení. Lze jen předpokládat jejich umístění a zásobení předmětné lokality vedeními 
sloužící k původní funkci území / areálu. Jsou či měly by to být tyto rozvody: 

- podzemní kabelové vedení elektro NN, elektro rozvody VO 
- kanalizace splaškové svedené do stávající jímky na vyvážení (žumpy)  
- kanalizace dešťové s vývody do venk. odvodň. žlabů ústících do nádrže a svodnice či volně do 

okolního terénu 
- pitné a užitkové vody napojené na místní vrtanou studnu. V rámci povrchového odvodnění 

dešťových vod je areál vybaven systémem podzemních drenáží či venkovních odvodňovacích 
dešťových systému (žlabů) svedených do stávající místní vodní nádrže umístěné v jihozápadním 
rohu parc. č. 831 a která slouží i jako požární nádrž.   

 
Navržené řešení rozvojových ploch zástavby a zpevněných ploch a dále ostatní plochy (zejména 

dopravní infrastruktury) budou využívat jednak stávající a předpokládané (známe) trasy vedení 
technické infrastruktury v území, a jednak doplňovat či nahrazovat o nové trasy v dimenzích tak, aby 
předmětná lokalita byla z hlediska připojení na technickou infrastrukturu napojitelná. Jednotlivé části 
ať už stávající tak i navržené technické infrastruktury budou následně specifikovány dle velikostí 
výstavby, zástavby, apod. Tato ÚS nestanovuje dimenzace, profily, umístění, trasy apod. jednotlivé 
infrastruktury. Ve výkresové části jsou zobrazeny pouze možné hlavní / páteřní rozvody jednotlivých 
typů vedení, apod. Specifikaci a podrobný návrh vedení, její umístění, dimenzace, apod. jednotlivých 
vedení bude provedeno následným zpracování projektů jednotlivé výstavby. 

 
NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY: 

 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Bude primárně využito stávajícího zdroje - vrtané studny a napojení na její stávající vnitroareálové 
rozvody. Kvalita a vhodnost užití pitné vody z místního zdroje bude posouzena jejím rozborem. Kvalita 
pitné vody (chemická, biologická nezávadnost), laboratorní průzkumy, její příp. úprava dle 
provedených výsledků, její vydatnost (kapacita) bude ověřena čerpací zkouškou, která bude 
provedena a prokázána v dalším stupni (výkonových fázich) projektové činnosti - v rámci ÚS není 
důvodné. Stav rozvodů k jednotlivým odběrným místům (jak stávající tak nové zástavby) bude (pokud 
to bude možné) před použitím zrevidován a posouzen, zda je možné tyto stávající rozvody využít. 
Nově budou pak provedeny nové vnitroareálové rozvody v dimenzích dle charakteru stávající či 
navržené zástavby. Předně se budou využívat místa vhodná pro napojení a propojení nových rozvodů 
na stávající rozvody a zdroj.  

Dle charakteru podloží budou dodrženy ochranná pásma vodního zdroje dle předmětné vyhlášky a 
normy ČSN. 

Pokud posouzení kvality místní vody bude zcela nevyhovující (nemožné), vydatnost a stav zdroje 
dle charakteru a velikosti zástavby jako nedostačující s nemožností najít a zbudovat nový lokální zdroj 
vody (další studna), bude lokalita napojena dle ÚP na vodovodní řad TV-10 vedený z místní části 
Olomouc - Lošov podél dopravní komunikace III. třídy č. 4432 směrem k severovýchodnímu vjezdu do 
lokality a ukončen v místech předmětné lokality. Tento způsob zásobení lokality vodou je však 
ekonomicky, finančně a technicky dosti náročný a proto bude zvolen jen jako poslední možný (jako 
krajní poslední řešení). Primárně bude volba zásobení lokality vodou zajištěna pomocí lokálních zdrojů 
(studní). 

 
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ 

Budou využity podzemní trasy stávající splaškové kanalizace, které jsou svedeny do místní 
splaškové jímky (žumpy). Charakter a stav této splaškové jímky po jejím ohledání je vyhovující a 
funkční a tudíž je možné její opětovného využití. Nové rozvody splaškové kanalizace budou svedeny 
primárně do této splaškové jímky. Ekonomičnost vývozu (likvidace splaškových vod) fekálním vozem 
do nejbližší obecní ČOV je v odpovědnosti a volby majitele (uživatele) lokality. 

Pokud charakter zástavby, velikost této stávající žumpy a ekonomičnost likvidace (vývozu) to 
nedovolí či se bude jevit jako problematické, budou splaškové vody z areálu svedeny do vlastní 
(lokální) ČOV, jejíž přečištěné vody budou svedeny do Lošovského potoka. Majitel Lesy města 



Olomouce a.s. s touto možností odvodu přečištěné odpadní vody nejsou v rozporu jen při zachování 
správného způsobu odvodu, kvality a charakteru přečištěné vody a s tím i nenarušení dotčeného 
životního prostředí a majetku. 

Odvod splaškových vod přečerpáním do ČOV Lošov se opět jeví jako ekonomicky, finančně a 
technicky velmi náročné a tato možnost bude zvolena jako poslední možná.  
 
DEŠŤOVÉ VODY 

Budou využity podzemní trasy stávající dešťové kanalizace napojené na stávající venkovní 
dešťové odvodňovací žlaby. Stávající dešťové odvodnění areálu je pak svedeno do místní vodní 
nádrže umístěné v jihozápadní části předmětného areálu.  

Bylo místně zjištěno hydrogeologickým průzkumem (HGP), že dle charakteru podloží není možné 
přímé zasakování (zadržování), či zadržování s pozvolně řízeným odtokem a jako jediné možné 
řešení je odvod dešťových vod vodního recipientu. Tomu odpovídá i stávající způsob a charakter 
odvodnění celého předmětného území, který zmíněný průzkum potvrzuje. 

 
ORIENTAČNÍ NÁVRH LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD  

Orientační bilance - propočet je proveden v souladu s ČSN 75 9010 a dle Koncepce vodního 
hospodářství města Olomouce.  

Jedná se čistě jen o informativní návrh s předpokladem určité zástavby předmětné lokality. 
 
A/ STÁVAJÍCÍ OBJEKTY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
- střechy objektů: cca. 1 500m2 
- dopravní komunikace: cca. 5 150m2 

 
- celkem ploch: cca. 6 650m2 

 
Stávající vodní recipient (nádrž) situovaný v jihozápadním rohu lokality:  
- objem nádrže: cca. 330m3 
- u dna nádrže: potrubí (cca. ø 200mm) napojené přes ručně ovládaný uzavírací ventil vypouštění s 

volným (odkrytým terénním) vedením do vodoteče situovanou jižně za předmětnou lokalitou 
- "koruna" nádrže: bezpečnostní přeliv v příp. povodní volný odtok přebytečné vody vypouštěný 

volné do terénu jihozápadně za předmětnou lokalitou na pozemek Lesů města Olomouce a.s. 
(Lošovského potoka) 

 
Při srážce periodicity 0,2 (5-letý déšť) činí celkový maximální objem odtékajících vod: cca. 165m3.  
Při regulovaném odtoku cca. 1,9l/s/ha splňující kritérium max. 3,0l/s/ha je zapotřebí min. 165m3 
retenčního prostoru v nádrži. 
 

Tzn. že stávající objem nádrže je z hlediska retence dešťových vod dostatečný (resp. 2x 
násobný). Je však nutné počítat i s potřebným objemem vody sloužící jako požární voda pro 
hašení v příp. požáru stávajících nadzemních objektů. Pak potřebné min. množství jednak 
zadržované (akumulované) vody sloužící jako požární voda a jednak min. množství dešťové vody 
ze stávajících staveb určené k retenci z území stávající nádrž objemově vyhoví. 
 
B/ PŘEDPOKLÁDANÝ NÁVRH ZÁSTAVBY A ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
- střechy stávajících objektů: cca. 850m2 
- stávající dopravní komunikace: cca. 2 500m2 
 
- střechy navržených objektů: cca. 900m2 
- navržené dopravní komunikace: cca. 1 500m2 
- navržené zpevněné plochy: cca. 1 400m2 

 
- celkem ploch: cca. 7 150m2   

 
Při srážce periodicity 0,2 (5-letý déšť) činí celkový maximální objem odtékajících vod: cca. 166m3.  
Při regulovaném odtoku cca. 2,1l/s/ha splňující kritérium max. 3,0l/s/ha je zapotřebí min. 166m3 
retenčního prostoru v nádrži. 
 
Orientační potřeba akumulované požární vody pro předp. navržené objekty: cca. 120 - 140m3 
Celkem množství retenční a akumulované vody: cca. 286 - 306m3  



VARIANTY ŘEŠENÍ RETENCE DEŠŤOVÝCH VOD A POTŘEBY AKUMULACE POŽÁRNÍ VODY     
1/ Stávající vodní nádrž dle navržené potřeby retence a akumulace vod vyhoví a pokryje potřebné 

množství vod jak pro stávající tak navržené plochy zástavby. Je však třeba provozní osoby - 
správce a stanovení manipulačního řádu pro pravidelné "nonstop" hlídání potřebného množství 
vody zejména pak dodržení min. množství požární vody pro hašení v příp. požáru nadzemních 
objektů v celém areálu. Provozní osoba - správce by měla být umístěna v areálu trvale 
("nonstop"). Při zvýšené potřeby retence dešťových vod (v příp. vydatných a trvalých dešťových 
srážek) by bylo nutné, aby osoba správce v rámci manipulačního řádu kdykoliv osobně provedla 
řízený odtok vody z nádrže tak, aby byla vždy dodržena min. hladina požární vody. Nabízí se i 
řešení osadit v určité výšce stávající nádrže další vypouštěcí zařízení (odtok), ale s automatickým 
hlídáním min. výšky hladiny potřebné pro požární vodu (tzv. automatický řízený odtok). Umístění 
zařízení s automatickým hlídacím indikátorem výšky hladiny (tzv. plovákový a pojistný systém) by 
mohlo být v místě pobytu správce areálu (jen jako doporučení) či přímo u vodní nádrže. 

2/ Stávající vodní nádrž by sloužila čistě k retenci dešťových vod. U plochy P1 by vznikla nová 
vodní plocha - jezírko, apod. Jelikož se plocha pro umístění nového jezírka vyskytuje cca. 
uprostřed předmětné lokality a ve vyšší úrovni než stávající vodní nádrž, sloužila by tato vodní 
plocha čistě pro akumulaci resp. jako akumulace potřebné požární vody pro hašení. Velikost 
nové vodní plochy - jezírka by musela mít min. objem potřebné požární vody pro objekty v 
plochách P1 - P3. 

3/ Stávající vodní nádrž by sloužila jednak k retenci určitého množství dešťových vod a jednak k 
akumulaci potřebné požární vody pro stavby v plochách P2 a P3. Navržená vodní plocha - jezírko 
u plochy P1 by bylo pak sloužilo k retenci zbylého množství dešťových vod a potřebného 
množství požární vody plochy P1. Dle nivelety území a rozdílného výškového umístění 
jednotlivých vodních ploch by se retence a akumulace vod rozdělila dle velikosti zástavby 
nadzemních objektů, dopravních a zpevněných ploch a jejich možnostem optimálního provedení 
odtoku a technického napojení. 

Pro var. 2 a 3 by byla také nutná osoba správce pro dohled nad správným fungování jednotlivých 
vodních ploch.              

 
Nové dešťové odvodnění z celkové zástavby, zpevněných ploch a prostranství bude řešeno 

dešťovou kanalizací napojenou jednak na stávající síť dešťového odvodnění areálu a jednak 
samostatně vedenou novou dešťovou kanalizací napojenou na výše zmiňované vodní recipienty ve 
variantě dle způsobu a možnostem provedení retence a akumulace vod. Upřesněno následným 
řešením zástavby předmětné lokality. 

 
Dešťové vody ze stávajících dopravních komunikací jsou volně svedeny do okolního terénu či 

spádovány do venkovních betonových žlabů s odtokem volně do terénu či místního vodního 
recipientu. V příp. změny resp. navýšení ploch dopravních komunikací budou dešťové vody z 
komunikací svedeny a vyčištěny přes systém odlučovačů ropných látek tzv. lapolů. Přečištěné vody 
budou pak svedeny do místního vodního recipientu.  
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Není uvažováno. 
 

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 
Předmětná lokalita je napojena na venkovní elektrickou trafostanici OC 9543 s transformací 

nadzemního elektra VN 22kV / 0,4kV. Trafostanice je umístěna na pozemku parc. č. 834, k.ú. Lošov. 
Z této trafostanice je předmětný areál elektricky napojen kabelovým podzemním NN vedením. V 
objektu parc. č. 829 (OBJ. 1) je pak zřízena hlavní elektro centrála. V lokalitě jsou pak umístěny 
lokální elektrorozvaděče dle charakteru a místa užití (volně v terénu, ve stávajících objektech, apod.). 

Navržené řešení počítá s využitím stávající a vyhovující elektrické sítě a rozvodů s napojením na 
danou TS. Nově budou provedeny elektro rozvody NN podzemní kabelové dle velikosti zástavby a 
míst s technoologiemi, apod. 

Lokalitu je možné také zásobit elektrickou energií z místního systému zařízení fotovoltaiky dle 
regulace místního správce elektrické energie. 

Lokalita bude osvětlena systémem VO. Nové VO bude napojeno na stávající elektro rozvody 
stávajícího elektro vedení a rozmístění VO. 

 
 
 



VYTÁPĚNÍ 
Návrh počítá s vytápěním lokálním resp. každý objekt bude vytápěn samostatně. Je uvažováno 

vytápění připojené na místní elektrickou síť (např. pomocí tepelných čerpadel, přímotopné, apod.) 
doplněné o možnost krbů, kamen, klimatizací, elektrokotlů, el. bojlerů či užití solárních panelů (pro 
ohřev TUV).  

 
Ve výkresové části je zobrazeno pouze schéma možného řešení. Upřesnění trasování a umístění 

jednotlivých částí vedení technické infrastruktury bude řešeno v závislosti na řešení charakteru, 
velikosti zástavby a dle ohledání a posouzení stavu stávajících rozvodů. Tato ÚS nestanovuje řešení 
vedení technické infrastuktury (viz. text výše).     
 
ŘEŠENÍ ZELENĚ 

Stávající zeleň bude z velké míry zachována, asanovány budou části nevyhovující, náletových 
dřevin a zeleně. Nově bude zeleň doplněna do míst bez zástavby a dojde tak k doplnění a rozšíření 
stávající zeleně. K výsadbě budou použity typy dřevin geograficky původní a vhodné (přirozené pro 
danou oblast výskytu). Výsadba bude zohledněna dle ochranných pásem (např. nadzemního 
elektrického vedení, TS, apod.) a tam, kde by byla zcela nevhodná.      

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. arch. Pavel Martinka 
Ing. arch. Michal Šmehlík   


















