
  
 
 
 
 
 
                                                     
                      
 
 
 
 

                
                     
 

 

ÚZEMNÍ STUDIE  

 "LOKALITA PŘÍKAZY  Z27 U ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA" 
 

listopad 2019 
   Pořizovatel:                         Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje 

                                                      Zhotovitel:                                                   KOIS ARCH s.r.o., Dolany 591, 78316 

 Vypracovali:                              urbanistická a architektonická část:  Ing. arch. Pavla Koišová 

      

 

 

 

 



 

 

SEZNAM PŘÍLOH: 

 

TEXTOVÁ ČÁST  

 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA : 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

3. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ, ŠIRŠÍ VZTAHY 

 4. URBANISTICKÁ KONCEPCE A USPOŘÁDÁNÍ FUNKČNÍCH PLOCH 

 5. REGULACE , LIMITY A KAPACITY ÚZEMÍ 

 6. KONCEPCE ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ STRUKTURY 

 7. KONCEPCE ŘEŠENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

 8. KONCEPCE ŘEŠENÍ ZELENĚ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

 

GRAFICKÁ ČÁST 

 

01. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ – STÁVAJÍCÍ STAV   1: 5000 

02. MAJETKOPRÁVNÍ VTAHY      1: 1000  

03. SITUACE URBANISTICKÉ KONCEPCE A REG. PRVKŮ 1: 1000 

04. SITUACE – NÁVRH      1: 500 

05. SITUACE KONCEPCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ   1: 1000 

06. VIZUALIZACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 Název akce:   LOKALITA PŘÍKAZY Z27 U ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA 

 Místo stavby :  k.ú. Příkazy, okr. Olomouc, p.č. 321/2, 320/4, 320/2, 320/1, 318/2, 318/2, 318/5, 318/6 

 Objednatel :  Obec Příkazy, Příkazy 105, 783 33   

 

2.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

2.1 Důvody pro pořízení studie 

Územní studie lokality Z27 „U zemědělského družstva“ bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území a byla podmínkou platného územního plánu. Řešené území se nachází ve východní části katastru 

Příkazy. V platném ÚP obce Příkazy jsou předmětné pozemky součástí zastavitelného území dle platného územního plánu z října 2017. Stávající parcelace (určená způsobem užití - zahrady) byla shledána jako 

vyhovující, jen na některých parcelách bylo navrženo jejich možné rozdělení. Dle nového územního plánu je plocha návrhová určená bydlení venkovskému (BV). 

 

2.2 Základní cíle urbanistické studie 

Ověřit možnosti využití území pro budoucí funkci pro stanovení územním plánem v souladu se stanovisky, eventuelními představami a stavebními programy vlastníků parcel, technickými možnostmi inženýrských 

sítí v souladu s jejich generely.  

Vyřešit přístupy a obsluhu území z dopravního hlediska se zřetelem na majetkoprávní vztahy k parcelám. Na základě předložených koncepčních variant zástavby stanovit optimální průchodné řešení. Vyřešit 

blízkost zemědělské družstva. 

 

3. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ, ŠIRŠÍ VZTAHY 

 

3.1 Vymezení a popis řešeného území 

Příkazy je obec se základním vybavením, s historickým památkovým rostlým centrem. Návrh nové výstavby tuto podmínku v celku dodržuje, a respektuje některé historické prvky. Nová výstavba je navržena 

 jako liniová.  

Řešené území se nachází ve východní části katastru Příkazy v sousedství se zemědělským družstvem. Plocha se nachází v zastavitelném území, dle územního plánu (ÚP) označené BV tzn. bydlení venkoské. 

 Využití těchto ploch je určeno pro bydlení v rodinných domech, s možností chovatelského a pěstounského zázemí pro samozásobení. Podrobnější popis je dán v platném ÚP obce Příkazy. Maximální intenzity 

 využití ploch na jednotlivých parcelách je 30% u staveb s výškovou hladinou nad 2,5 m. Max. výšková hladina 2.NP.    

 

3.2 Širší dopravní vztahy 

V současné době je šířka veřejného prostranství pro novou obousměrnou komunikaci nedostatečná. Studie řeší napojení na stávající místní komunikaci ze západu novou komunikací.  

 

3.3 Širší vztahy technické infrastruktury, napojovací body TI 

 

 VODOVOD – Zásobování výstavby pitnou vodou je uvažováno novým vodovodním řadem, napojeným na stávající vodovod u bytového domu u místní komunikace ze západu.  

 

 KANALIZACE – Kanalizace je v obci řešena jako oddělená. Pro odvedení splaškových vod je v celé obci řešena tlaková kanalizace, kanalizace dešťová jako gravitační a svedena do jednotlivých místních vodotečí. 

   Ulice se napojí také u bytového domu ze západní strany podobně jako  vodovod. Splaškové vody se odvedou navrženou gravitační stokou a odtud převedeny prostřednictvím  čerpací stanice a 

   výtlaku do splaškové tlakové kanalizace. Dešťové vody jsou řešeny v území. Pro odvodnění místní komunikace jsou navrženy průlehy v zatravněných plochách ploše. Dle dostupného HGP byly pro 

   jednotlivé objekty dle vyhl. č. 501/2001 Sb. v pozdějším znění navrženy retenční nádrže pro zalévání cca 5m3 s havarijním přepadem do retenčních zasakovacích rýh s havarijním přepadem do 

   příkopu.  

   

 PLYNOVOD - Nový středotlaký plynovod bude napojen opět ze západní strany v stávající komunikaci před stávajícím rodinným domem. 

 

 ELEKTROROZVODY - V Příkazech je stav rozvodné soustavy dostačující a v dobrém stavu. Lokalita bude napojena podzemním vedením NN při vjezdu do území.  Odtud bude vedeno nové kabelové vedení  

   souběžně se stávající a nově navrženou komunikací. Ve stejném směru je navrženo i prodloužení veřejného osvětlení od posledního sloupu VO za bytovým domem. 

 



4. URBANISTICKÁ KONCEPCE A USPOŘÁDÁNÍ FUNKČNÍCH PLOCH 

 

4.1 Výchozí podklady 

a) zadání urbanistické studie zpracované OKR MMOL  

b) územní plán obce Příkazy z října 2017 

c) digitální katastrální mapa 

d) projednání konceptních variant s vlastníky pozemků a následný zápis jejich připomínek 

 

4.2 Urbanistická koncepce 

Řešené území v ÚP zahrnuje zastavitelné plochy bydlení individuální (BV). Zastavitelné plochy jsou tedy dle platného územního plánu s max. intenzitou zastavění 30% pro součet všech staveb o výšce nad 2,5m 

stavby.  Výšková hladina staveb nepřekročí 2NP.  

V první fázi byla studie zpracována pouze koncepčně ve variantních skicách, které byly doplněny o přehlednou mapu vlastnických vztahů a technickou infrastrukturu  převzatou a  aktualizovanou z územního  

plánu. V další fázi byla vybrána výsledná varianta a navrženo napojení na stávající zpevněnou komunikaci ze západu. 

Urbanistická koncepce lokality Z27 vytváří charakter rostlé liniové vesnické zástavby, která je navržena dle možnosti současné parcelace zahrad. Nové řešení vymezuje plochu veřejného prostranství pro 

optimální rozvoj veřejné infrastruktury.  Veškeré hlavní řady technické infrastruktury budou veřejné. 

Šířka veřejného prostranství je 10 metrů (obousměrná komunikace v centu je 5,5m), jež umožňuje optimální umístění veřejné infrastruktury a využití obsluhovaných ploch. Jedna strana bez umístění 

inženýrských sítí má navržena ve svojí ploše podélná odstavná stání a zelené pásy tak, aby bylo možno osadit část ulice stromy (či jinou sadovou výsadbou).    

  

 Blízkost zemědělské družstva byla již částečně řešena v ÚPD. Orientace RD je sever – jih. Vzhledem  k známým povětrnostním podmínkám by neměl být problém s případnou živočišnou výrobou.  

 

4.3. Prostorové uspořádání funkčních ploch 

Současná parcelace KN je doplněna návrhem členění ploch soukromého bydlení venkovského typu. Dále vymezuje plochy veřejných prostranství. Podél ploch veřejného prostranství jsou navrženy nové pozemky 

staveb tak aby dosahovali různých ploch, ale minimálně 500m2. 

 

5. REGULACE , LIMITY A KAPACITY ÚZEMÍ 

 

5.1 Zásady regulace území 

Studie neřeší varianty. Pro území je navržena zástavba rodinnými domy na soukromých pozemcích a dále je uvažováno pouze s veřejným prostorem s komunikací, zelení a parkováním. Umístění staveb na 

pozemky je dáno stavební čárou. Umístění staveb na ½ pozemků je navrženo na stavební čáře, ½ pozemků vzhledem ke tvaru pozemků nevržena tak, aby roh stavby ležel na stavební čáře, ale stavba byla 

kolmo na hranici pozemku. Toto umístění je výhodnější pro oslunění staveb. Hlavní objemy staveb budou orientované podélně se stavební čárou 

Plocha mezi stavební čarou a veřejným prostranství je určena vjezdům na jednotlivé parcely, odstavení vozidel a pro předzahrádky. Takto navržené uspořádání jednotlivých staveb vytváří ulici vzdušnějšího 

charakter, její šířka bude 17m. Případné oplocení do ulice, u řešené plochy Z27, bylo navrženo na hranici stavební čáry a mělo být maximálně do výšky 2 m od terénu, neprůhledné, tzn. plné oplocení. Ostatní 

oplocení pozemku je možno drátěným oplocení do max. výšky 1,8m.. 

Umístění staveb na pozemky bude jednotným organizovaným způsobem s možností umístění na jednu společnou hranici s možností dvorních jednopodlažních křídel k vytvoření chráněného nádvoří (umožňuje 

vyhláška 501/2006 Sb. ust. §25 ods.6). Je několik variant umístění na pozemku s ohledem na sousední hranici jednotlivých parcel: 

- Pozemek bude zastavěn v celé šíři (zejména u pozemků nedostatečné šíře) 

- Mezi protější společnou hranici bude ponechán prostor min. 3m u pozemků užších než 17m bez možnosti okenních otvorů do obytných místností. 

- Garáže budou přistavěny nebo vestavěny (možnost průjezdu) 

Případné oplocení do ulice, u řešené plochy Z27, bylo navrženo na hranici stavební čáry a mělo být maximálně do výšky 2 m od terénu, neprůhledné, tzn. plné oplocení. Ostatní oplocení pozemku je možno 

drátěným oplocení do max. výšky 1,8m. Před stavební čáru, je možné výjimečně umístit podružnější a přízemní část stavby (např. část stavby se zádveřím, závětřím, garáží) a to nejvíce do vzdálenosti 1m před 

stavební čáru a 1/3 šířky uliční fasády stavby. Ve všech případech je však takové řešení podmíněno kvalitním architektonickým zpracováním, které nebude negativně působit na veřejné prostranství a to 

zejména přílišného členění části stavby, jejich zastřešení, výrazných přesahů a pod. 

 

Tvarosloví bude zohledňovat hodnotný charakter tvarosloví stávající zástavby obce. Jedná se zejména o dodržení těchto základních požadavků: 

- hlavní uliční objemy staveb budou umisťovány podélně s veřejným prostranstvím tak, aby v co největší míře prostorově vymezovaly veřejné prostranství a oddělovaly jej od vnitrobloku  

- zastřešení uličních objemů bude tradiční souměrnou sedlovou střechou jednoduchých tvarů a hřebenem orientovaným souběžně s osou veřejného prostranství bez tvarových extravagancí (výrazné přesahy, 

vikýře, apod.) s tradičním sklonem střešních rovin (30°-45°) a s valbami nebo polovalbami pouze v nárožích.  



- Výškové zónování je omezeno, budou zde max. dvoupodlažní objekty s podkrovím, max. výšky 6/9m. Vedlejší jednopodlažní uliční části (garáže, závětří, zádveří) je možné zastřešit také plochou střechou. 

Dvorní části je možno zastřešit střechou pultovou či plochou.  

 

5.2    Limity využití území 

Limity nejsou známy a co se týká množství bytových jednotek bude vše regulováno dle projektu inženýrských sítí. 

 

 

6.     KONCEPCE ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ STRUKTURY 

 

 6.1 Komunikační kostra 

 Na dopravní infrastrukturu je území připojeno od západu obousměrnou komunikací z místní komunikace slepou zpevněnou komunikací, která pokračuje původní polní cestou ve stávající šíři. Je uvažováno s 

 obracením vozidel s použitím napojení nové komunikace z lokality Z2 platného územního plánu.  Toto napojení je patrno v grafické části. 

Podél nové komunikace je navrženo podélné odstavné parkování (min. 1 stání na 20 obyvatel). Vjezd do území je omezen dnešní zástavbou a jejím oplocením, v nejužším místě je navržena šířka nové komunikace 

4,5 m v délce cca 29m. Řešení tohoto zúžení bude vyřešeno v projektové dokumentaci následných stupňů projektové dokumentace včetně dopravního značení. Toto zúžení nezamezuje vjezdu do ulice, jelikož je 

při vjezdu na komunikaci dostatečný prostor pro křížení vozidel, pokud jedno vozidlo zastaví.  

 Při kategorizaci komunikací bude dodržena ČSN  73 6110, vč. dodatků a změn.   

  

6.2. Hromadná doprava osob. 

Hromadná  doprava  osob je dnes nejblíže v obci, zabezpečena meziměstskou dopravou autobusy. 

 

6.3. Pěší a cyklistická doprava. 

Pěší a cyklistický provoz bude veden v obytných ulicích na společné úrovni s dopravní obsluhou. Vždy musí však být zachována šířková  rezerva pro bezpečné vedení všech druhů doprav vč. cyklistické. V 

celém území budou dodrženy zásady pro pohyb osob se ztíženou schopností pohybu, včetně úprav pro osoby s poruchami zraku.  

 

6.4. Statická doprava. 

Při řešení dopravy v klidu je kladen důraz, aby potřebné plochy pro odstavení i parkování byly v co největší míře řešeny v objektech a na pozemcích stavebníků.   Cílovým  stavem je minimální počet 

odstavených vozidel IAD mimo pozemky stavebníků. Parkovací plochy na terénu při obslužných komunikacích jsou uvažovány podélná stání na úkor pruhu zeleně. 

6.5. Bilance ploch pro statickou dopravu. 

Počet bytů :          celkem 14 v RD, z toho 10 v lokalitě Z27 

Počet obyvatel :      cca 56      

Veškerá odstavná stání budou zřízena na pozemcích RD. Pro odstavné stání je navrženo 8 míst ve veřejné ploše. 

V řešeném území se  neuvažuje s vybudováním zařízení sloužícím dopravě. 

 

6.7.  Sběr tuhého komunálního odpadu. 

Sběr komunálního odpadu bude organizován dle smluvního vztahu obce. Předpokládá se provádění sběru tuhého domovního odpadu jako netříděného do nádob umístěných na pozemcích R.D. Nepředpokládá se 

řešení sběru odpadu jako tříděný do speciálních kontejnerů umístěných na veřejném prostranství,   

 

  

7.       KONCEPCE ŘEŠENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

  

        7.1. Zásobování vodou. 

Do celého řešeného území není v současné době voda přivedena, ale nedaleko jeho hranici se nachází vodovod. Zásobování výstavby pitnou vodou je uvažováno novým vodovodním řadem, napojeným na tento 

vodovod. Vodovod povede stávající komunikací. Dimenze přívodního řadu a výběr trasy pro přívodní řad bude řešen v následných stupních PD.  

Hydrotechnický výpočet  

Orientační výpočet potřeby vody pro obě varianty:  

Počet obytného okrsku RD – 10+4  



Počet obyvatel – 56 osob  

Průměrná roční potřeba vody.......... 56 os x 35 m3/rok =   1960 m3/rok = 5,4 m3/den 

 Max. denní potřeba vody …………. 1,50 x 5,4 = 8,2 m3/den 

                        

 Potrubí vodovodního řadu je zatím navrženo z trub litinových, DN 100. Na potrubí se osadí z důvodu odkalení a odvzdušnění potrubí podzemní hydranty. Hydranty je možno využít k požárnímu  zabezpečení 

 obytné zóny.   

          

7.2. Kanalizace. 

Pro odvedení splaškových vod obytného okrsku s 10 RD se navrhuje gravitační kanalizace, která je vedena do čerpací jímky umístěné v severní části ulice. Odtud jsou splaškové vody vedeny navrženou 

tlakovou kanalizací do jihozápadní ulice, kde bude napojena na stávající tlakovou kanalizaci obce.  

Potrubí obou kanalizací je navrženo plastové. Na potrubí budou osazeny prefabrikované kanalizační šachty.  

 

Produkce splaškových vod :  

Produkce odpovídá spotřebě vody pitné, tj.    

         Roční potřeba vody ………………… 1960 m3/rok  

         Denní potřeba vody ………………... 5,4 m3/den  

 

Likvidace dešťových vod  

 

Pro řešení dešťové vody z bytových objektů jsou navrženy akumulační nádrže pro zavlažování jednotlivých parcel s havarijním přepadem do retenčních rýh na parcelách a následně příkopů. Způsob 

řešení bude rozhodnut v rámci dalšího stupně projektu dle hydrogeologického posudku.  

Dešťové vody z komunikace odtékají do zasakovacích průlehů, umístěných podél komunikace. Povrch průlehu je tvořen zatravněnou vrstvou, osazenou na geotextílii. Pod geotextílií je propustná 

štěrková vrstva.   

 

Likvidace dešťových ze střech domů je řešena do vsaku. Hydrogeologické podmínky v lokalitě jsou dle sond provedených v okolí nepříliš vhodné pro zásak z důvodu vysoké hladiny spodní vody a výskytu 

plastických jílů v podloží. Jako možnost pro likvidaci dešťových vod zásakem se jeví mělké drenážní rýhy s drenážním potrubím DN 150. Rýhy budou vyplněny štěrkem a obaleny geotextilií. Na dešťovou 

kanalizaci jednotlivých RD budou instalovány akumulační nádoby, dešťové vody z nádrží budou ve vegetačním období využity pro zálivku.  

Z drenážních rýh jsou navrženy  bezpečnostní přepady od povrchových příkopů umístěných oboustranně před hranicemi parcel na pozemcích RD. V příkopech bude využito především evapotranspirace k likvidaci 

přebytečných dešťových vod. Příkop o rozměrech 2 m v koruně a 1 m u dna je navržen v hloubce 1m. 

 

Vody z obslužné komunikace budou likvidovány u zástavby RD do přilehlých průlehů v zeleni prostřednictvím snížených krajnic.  

Likvidace dešť. vod bude upřesněna v dalších stupních PD na základě provedených sond a výsledků HGP průzkumu. Navržené vsakovací objekty jsou ve studii navrženy pro koef vsaku 5 x 10-5  dle konzultace 

s hydrogeologem RNDr. Pavle Vavrdou a vyhovují návrhovému dešti dle ČSN 759010 a TNV 759011.  

 

7.3. Zásobování plynem. 

Nový středotlaký plynovod bude napojen opět ze západu v komunikaci před stávajícím RD a bude veden podél nově navržené komunikace obytné zóny.  

Napojení nových plynovodních větví bude na stávající ocelový plynovod, ale během jejich realizace budou pokládány trubky a tvarovky z materiálu PE 100, z toho trubky budou s ochranným pláštěm. Standardní 

krytí plynovodu v chodnících a travnatých plochách se požaduje 0,8 m, v komunikacích pak minimálně 1,1 m. Obsyp plynovodu v komunikacích vyžaduje pískové lože, mimo komunikace prohozený výkopek. Obsyp 

všech tvarovek na trase tvoří vždycky kopaný písek. Do linie plynovodu je nutno připojit identifikační vodič a položit výstražnou folii. Konce obou větví budou opatřeny odvzdušněním.  

Plynovodní přípojky budou materiálově shodné s plynovodem. Hlavní uzávěry na nich budou situovány tak, aby byly přístupné z veřejného prostranství. Obchodní měření spotřeby plynu bude u rodinných domů 

v nice nebo skříni, vestavěné do oplocení.  

Využití zemního plynu v objektech bude individuální, se zřízením centrálního tepelného zdroje není uvažováno.    

Předběžný výpočet potřeby ZP pro navrhovanou lokalitu: 

2.2 * 0,63 * 14 =    19,4 m3/hod         1.15 * 0.10 * 14 =  1,61 m3/hod            

 

7.4.  Zásobování teplem 



Vytápění objektů je v této lokalitě navrženo z lokálních plynových kotelen v objektech, protože převažuje forma výstavby RD. Pro tuto potřebu jsou dimenzovány STL plynovodní řady (Dn 160 mm). Celková 

hodinová potřeba plynu činí 19,4 m3.  

 

7.5    Zásobování elektrickou energií 

V dané lokalitě v současné době nejsou distribuční rozvody NN. Nejbližší je stávající vedení VN jihozápadně od lokality v ulici u posledního RD. 

Zásobování elektrickou energií nové lokality bude zajištěno vybudováním z nově vybudovaného primárního vedení VN 22 kV.  Vše nutno řešit v další fázi. 

Návrh energetické bilance 

Počet bytových jednotek je 10+4 

Vzhledem k tomu, že v lokalitě se uvažuje se zavedením plynu, nepředpokládá se výraznější podíl vytápění bytů elektrickou energií. Podíl na jednotlivé stupně elektrizace se uvažuje následovně: 

Výpočet spotřeby el.energie: 

    14  x  2,4 kVA = 33,6 kVA 

Rozvody NN 

Rozvody NN budou provedeny kabelově z jednotlivých distibučních trafostanic a to smyčkově v prostoru bytové zástavby. Pro větší odběry budou samostatné přípojky. 

Ochranná pásma 

Ochranná pásma jsou stanovena  zákonem č. 458/ 2000 Sb.. Jsou  určena svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení od okraje kabelu. 

Šíře ochranných pásem: 

Kabelová vedení VN i NN   1 m od krajního kabelu 

 

Veřejné osvětlení 

Osvětlení obslužných komunikací bude řešeno samostatnými výbojkovými nebo LED svítidly umístěnými na stožárech VO. Rozvody pro veřejné osvětlení budou rozvedeny zemními kabely od posledního 

dostupného sloupu VO. 

 

 

8.     KONCEPCE ŘEŠENÍ ZELENĚ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

V obytné ulici je navrženo podél komunikace v zeleném pásu stromořadí, které bude prvkem vytvoření rámce zeleně navazující na zahrady rodinných domů. Druhové složení vzrostlé zeleně (stromů) 

doporučujeme odvodit od charakteristických druhů pro danou oblast, podpořit obnovu původních druhů vhodných do venkovského prostředí (např. ovocné stromy, lípy, olše, javory...) Pokud bude stromořadí v 

kolizi s průlehy,  je nutno výsadba do 1m3 ohumusované výsadbové jámy. Zde bude přerušena štěrková vrstva.  

Návrh odpovídá obytné zóně rodinných domů s odpočinkovými prvky a předzahrádkami jednotlivých domů, osázených zelení s druhovým složením odpovídajícímu venkovskému prostředí.  

 

V Olomouci 11/2019                       Ing. arch. Pavla Koišová 














	text_US
	01_širší vztahy
	02_majetkoprávní
	03_regulace
	04_návrh
	05_sítě
	06_vizualizace

