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PŘEDMĚT A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 
 
Předmětem dokumentace je změna územní studie Hlučín Bobrovníky střed, která byla zpracována v roce 
2005 a schválena  jako podklad pro rozhodování v území a zaevidována do evidence územně plánovací 
činnosti  v roce  2012.  Změna  studie  bude  spočívat  v úpravě  základních  tras  dopravní  a  technické 
infrastruktury potřebných pro obsluhu  řešeného území  tak, aby  se nacházely na pozemcích v majetku 
města. V souvislosti  s touto  změnou bude  řešen  i návrh nové parcelace  řešeného území  tak,  aby  zde 
mohlo být umístěno optimální množství  rodinných domů. Nová zástavba bude navržena  tak, aby bylo 
směrem  k ul.  Osvoboditelů  vytvořeno  prostorově  jasně  definované  veřejné  prostranství  sloužící 
v budoucnu  jako  další  možné  lokální  centrum  městské  části  Bobrovníky  s možnosti  rozvoje  služeb 
občanské vybavenosti. 
Území studie bude zpracována dle § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „stavební  zákon“)  a  v souladu  s  vyhláškou  č.500/2006/Sb.,  o 
územně  analytických  podkladech,  územně  plánovací  dokumentaci  a  způsobu  evidence  územně 
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 
 
VYMEZENÍ ŘEŠENÝCH PLOCH, ŠIRŠÍ VZTAHY 
 
Rozloha řešeného území je cca 3,14 ha. Jedná se o pozemky parc.č. 75/2, 496/2, 496/42, 496/37, 496/4, 
107/3, 107/2, 107/1, 106, 496/32 a části pozemků 496/9, 74, 494/1 a 494/11 v k.ú. Bobrovníky. 
Hranice řešeného území je vyznačena ve výkresové části. 
Řešené území se nachází ve východní části Bobrovníků, ze severu je území ohraničeno ulicí K Vlásence, 
ze západní strany ulicí Osvoboditelů, z východu je hranice vymezena pozemky č. 496/31 a 496/33, jižní 
hranici tvoří ulice K Lomům. 
 
ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 
(hodnoty, limity a problémy v území) 
 
Řešené území  je  v  současnosti nezastavěno, pozemky určené  k  zástavbě  jsou mírně  svažité  severním 
směrem, převýšení na 100 m  je cca 5 m, uvnitř území bez vzrostlé zeleně, podél ulice Osvoboditelů  je 
stromořadí devíti  listnatých stromů –  lipová alej. V současné době  je  lokalita využívaná převážně  jako 
orná půda, částečně jako zahrady a trvalý travní porost. 
Území  je obdélníkového  tvaru. Z  jihu a severu sousedí s plochami stávající obytné zástavby  rodinných 
domů.Na východě území navazuje na zemědělské plochy (pole, louky), které dále přechází v lesní porost. 
Na  východě  je  území  ohraničeno  současnou  centrální  obslužnou  komunikací  Bobrovníků,  ulicí 
Osvoboditelů ‐ silnici III. třídy (III/01137). 
 
V  současné  době  není  lokalita  z  hlediska  dopravní  a  technické  infrastruktury  připravena  pro  novou 
výstavbu. 
Dopravní obslužnost je z okolní uliční sítě, zejména z ul. Osvoboditelů.  
 
Řešené  území  bylo  původním  územním  plánem města  Hlučín,  dle  kterého  byla  zpracována  původní 
územní studie, začleněno do ploch s funkcí bydlení individuální a ploch občanské vybavenosti. 
 
Předmětný záměr je zpracován v souladu s aktuálním nově vydaným územním plánem města Hlučín. 
Platný  územní  plán města  Hlučín  byl  vydán  formou  opatření  obecné  povahy  Zastupitelstvem města 
Hlučína dne 21.2.2017 (s nabytím účinnosti dne 24.3.2017). 
 
Plocha předmětného území je převážně zařazena mezi plochy smíšené obytné ‐ vesnické (SV) s hlavním 
využitím na rodinné domy.  
V jihozápadním rohu území, p. č. 75/2, je zpevněná plocha využívaná jako obratiště linkových autobusů. 
Dle nového ÚP se jedná o plochu DS ‐ plochy dopravní infrastruktury silniční. 
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Součástí nového ÚP je vyznačení rozsahu ploch komunikací PV‐ plochy veřejných prostranství s převahou 
zpevněných ploch, které vychází z původní územní studie této lokality. 
 
Architektura  stávající  okolní  zástavby  v  ulicích  K  Vlásence  a  K  Lomům  je  různorodého  charakteru, 
převážně solitérní dvoupodlažní rodinné domy. 
V návrhu územní studie byla zohledněna stávající parcelace a pozemky v městském majetku. 
Dále návrh navazuje na stávající prvky technické infrastruktury a současnou komunikaci ulice K Lomům, 
která je v nedostatečné šířce. 
 
Při  návrhu  jsou  respektována  ochranná  pásma  stávajících  sítí,  zejména  kanalizačních  stok  a  vedení 
vysokého napětí v severovýchodním rohu území. 
Chráněné prvky přírody se v řešeném území nevyskytují. 
Současný stav komunikací, inženýrských sítí je popsán níže v samostatných kapitolách. 
 
 
Podmínky pro využití ploch dle územního plánu – funkční regulace: 
 
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – VESNICKÉ – (SV) 
Využití hlavní 
‐ rodinné domy, zemědělské usedlosti, rekreační domky, stávající rekreační chaty a chalupy včetně 
doprovodných funkcí a doplňkových staveb. 
Využití přípustné 
‐ stavby rodinných domů, rekreačních domků a zemědělských usedlostí; 
‐ stavby pro veřejné ubytování (penziony, hotely apod.); 
‐ stavby církeních zařízení (kostel, kaple apod.); 
‐ stavby doplňkového občanského vybavení (stavby a zařízení pro obchod s prodejní plochou do 
500 m2, veřejné stravování, služby apod. o velikosti zastavěné plochy do 300 m2) 
‐ změna stávajících staveb občanského vybavení na stavby pro bydlení; 
‐ veřejná prostranství vč. ploch pro sport a rekreaci; 
‐ zeleň na veřejných prostranstvích vč. mobiliáře a dětských hřišť; 
‐ komunikace funkční skupiny C. D; 
‐ parkovací plochy a další stavby související s dopravní infrastrukturou; 
‐ související, nezbytná obslužná a veřejná dopravní a technická infrastruktura; 
‐ technické zázemí pro stavby a zařízení, uvedené ve využití hlavním. 
‐ stavby a zařízení související s bydlením či bydlení podmiňující, není‐li z prostorových a provozních 
důvodů možno zabezpečit uvedené funkce ve stavbě pro bydlení a lze jejich realizaci s ohledem 
na architekturu, charakter území a organizaci zástavby lokality připustit; 
‐ stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a 
zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a lze jejich realizaci 
s ohledem na architekturu a organizaci zástavby lokality připustit. 
Využití nepřípustné 
‐ stavby nových rekreačních chat; 
‐ stavby nesouvisející s využitím hlavním; 
‐ velkoplošná obchodní zařízení vícepodlažní typu obchodní dům; 
‐ komerční zařízení velkoplošná přízemního typu supermarket, hypermarket; 
‐ stavby a zařízení pro zemědělskou velkovýrobu, výrobu průmyslovou; 
‐ sklady; 
‐ autobazary; 
‐ zahrádkové osady; 
‐ čerpací stanice pohonných hmot; 
‐ odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů; 
‐ stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným. 
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Prostorová regulace 
‐ výška nových staveb a změn staveb maximálně 2 NP včetně možnosti využití podkroví pro bydlení; 
‐ minimální velikost stavebního pozemku 400 m2, zastavitelnost pozemku max. 50%. 
 
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ – (DS) 
Hlavní využití 
‐ plochy pro stavby a zařízení silniční dopravy; 
Přípustné využití 
‐ stavby silnic a místních komunikací včetně souvisejících staveb a zařízení; 
‐ autobusové nádraží a zařízení související s provozem autobusového nádraží a s přepravou 
cestujících; 
‐ ochranná zeleň; 
‐ odstavné plochy, výhybny, autobusová stanoviště a zastávky, odpočívky; 
‐ technická zařízení zabezpečovací a sdělovací; 
‐ zařízení pro údržbu silnic a provoz hromadné dopravy; 
‐ související, nezbytná obslužná a veřejná technická infrastruktura; 
‐ stavby občanského vybavení pro motorismus. 
Nepřípustné využití 
‐ stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným. 
 
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – S PŘEVAHOU ZPEVNĚNÝCH PLOCH – (PV) 
Využití hlavní 
‐ plochy veřejně přístupné (plochy podél komunikací, chodníky, zastávky hromadné dopravy, 
parkoviště, plochy zeleně na veřejných prostranstvích, apod.); 
Využití přípustné: 
‐ komunikace a zpevněné plochy pro motorová vozidla, cyklisty a pěší; 
‐ přístřešky pro hromadnou dopravu, prvky a stavby drobné architektury, mobiliáře, stánky pro prodej 
denního tisku a časopisů; 
‐ veřejná a ochranná zeleň; 
‐ související, nezbytná obslužná a veřejná dopravní a technická infrastruktura. 
Využití nepřípustné: 
‐ stavby, zařízení a využití pozemků nesouvisející se stavbami a využíváním pozemků uvedených 
ve využití hlavním a přípustném. 
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URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ ‐ KONCEPT 
 
Územní  studie  zpracovává  koncepci  prostorové  organizace  daného  území  zaměřenou  zejména  na 
vymezení veřejného prostranství, ploch pro novou zástavbu a ochranu stávajících ploch bydlení, a to s 
ohledem  na  stávající  urbanistickou  strukturu  a  majetkoprávní  vztahy  v  území.  V  návrhu  je  řešena 
prostorová a hmotová návaznost navrhované  zástavby na  stávající obytnou  strukturu. Součástí  studie 
jsou základní prvky prostorové regulace, zejména jednoznačně definované stavební čáry. 
 
Bobrovníky  jsou  část města Hlučín,  nachází  se  cca  3  km  jihovýchodně  od  Hlučína.  Původní  vesnická 
roztroušená  struktura byla v druhé polovině 20.  st. postupně doplněna a dostavěna. V  současnosti  je 
hustota zástavby poměrně vyšší, bez přirozeného centra. Zástavba Bobrovníků, zejména v jeho severní a 
východní  části,  se  svých  charakterem  a  hustotou  blíží  předměstkému  sídlu  města  Hlučín,  ve  své 
jihozápadní části je struktura více venkovského charakteru, dána také konfigurací terénu. 
 
Řešené území leží v severní polovině Bobrovníků.  
Území  je obklopeno ze severu, západu a  jihu zástavbou solitérními obytnými domy. Na východě území 
navazuje na zemědělské plochy, které přechází v lesy. 
 
Koncept návrhu vychází z hledání vazeb na okolní uliční síť s možnosti propojení, východním směrem, do 
krajiny. Současně je návrh determinován tvarem pozemků v majetku města. 
Jako  přirozené  hlavní  linie  jsou  zvoleny  hlavní  obslužné  komunikace  podél  území,  kolmo  na  ulici 
Osvoboditelů.  Tyto  přímé  linie  jsou  doplněny  diagonálními  osami,  které  člení  území  na  nepravidelné 
lichoběžníkové části. 
První diagonální osa je dána návrhem pěšího a cyklistického propojení z ulice Na Spojce k ulici K Lomu. 
Tato  osa  současně  vymezuje  při  ul.  Osvoboditelů  prostor  pro  veřejné  prostranství  s  doplňkovou 
zástavbou smíšeného typu (občanského charakteru) a současně odděluje plochy pro výstavbu rodinných 
domů. 
Pěší průchod je doplněn v místě styku s ulicí K Lomům o rozptylovou plochu, takto vzniká menší veřejné 
prostranství v místě křížení cest mezi domy. 
 
Druhá diagonální osa  je dána  šikmou hranicí městského pozemku 496/2,  zde  je vedena  jednosměrná 
komunikace umožňující výstavbu uvnitř území. 
Území rozčleněné ne čistě pravoúhlou sítí, má charakter blížící se rostlému typu. Současně toto dělení 
umožňuje postupnou etapovitost výstavby. 
 
Hustota nové zástavby rodinných domů vychází z okolního charakteru, je volena rozvolněnější struktura 
s většími pozemky odpovídající vesnickému rázu. Výškově nová zástavba drží současnou hladinu, 1 až 2 
nadzemní podlaží + podkroví. 
 
Územní  studie navrhuje novou  zástavbu  formou  samostatně  stojících  rodinných  domů  se  zahradami, 
odpovídajících typu vesnického bydlení. Navrhovaná šířka jednotlivých parcel je cca 19 ‐ 25 m, při snaze 
o  respektování  vlastnických  vztahů  v území,  velikost  pozemku  je  v rozmezí  700  až  1100 m2,  celkový 
počet RD je 23. 
Parcelace  pozemků  je  směrná,  je  možno  ji  upravit  dle  konkrétních  požadavků  vlastníků,  avšak  při 
respektování navržené komunikační sítě, zejména jejího trasování a šířkového uspořádání. 
V případě odlišného návrhu musí budoucí  investor prokázat možnost dopravní obsluhy  celé  lokality v 
souladu s požadavkem hospodárného využití území, včetně řešení technické infrastruktury. 
 
Návrh plochy veřejného prostranství podél ul. Osvoboditelů je vymezen pěší stezkou a plochou obratiště 
autobusů  v  jihozápadním  rohu území. K ulici Osvoboditelů  je  rámována  současnou  lipovou alejí. Tato 
veřejná plocha může mít charakter parku, kdy vynecháním zástavby vzniká zklidňující mezera mezi řadou 
domů podél ulice. Současně je v tomto prostoru navržena možnost výstavby objektů se smíšenou funkcí 
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do velikosti zastavěné plochy 300 m2. Při výstavbě  je preferována podélná hmota domu kolmo k ulici, 
tak aby zůstal zachován kompaktní veřejný prostor a současně došlo k odclonění plochy obratiště. 
Při  tomto  řešení  vzniká  i  možnost  výstavby  sakrální  stavby,  která  rozšířením  plochy  k  ulici  získává 
dostatečný předprostor. 
V daném prostoru pro občanskou vybavenost je přípustné umístit soubor více objektů, toto řešení však 
musí respektovat charakter vesnické  lokality, mělo by se  jednat o členěnou zástavbu, tak aby nevznikl 
monoblok, který měřítkově nebude odpovídat typu místa. 
 
Na základě projednávání záměru bude zachována plocha obratiště, současně je v návrhu tato část území 
rozšířena a  tvarově upravena pro nové potřeby dopravce. Točna  slouží  jako koncový bod autobusové 
linky. Současná zastávka před objektem č.p. 66 / č.o. 57 na ul. Osvoboditelů bude zrušena a přesunuta 
do prostoru točny. 
V daném prostoru bude nově umístěna autobusová zastávka (výstupní a nástupní současně) a následně 
místo  pro  odstavení  autobusu  včetně  objektu  pro  zázemí  dopravce.  Nový  tvar  obratiště  je  dán 
možnostmi  otáčení  autobusu  současně  se  však  řešení  snaží  navázat  na  koncept  diagonálních  linií 
v území. 
Zástavka  je  umístěna  diagonálně,  v západní  části  plochy,  tím  se  uvolňuje  prostor  podél  ulice 
Osvoboditelů pro plochu občanské vybavenosti, která má tvar otevřeného trojúhelníkově tvarovaného 
lichoběžníku, který se rozevírá k hlavní tepně obce – k ulici Osvoboditelů.  
 
Šikmé umístění zastávky vychází z optimalizace pohybu (vlečné křivky) autobusu dl. 15 m. 
Plocha  točny  je  dělená  na  obvodovou  průjezdnou  část  a  vnitřní,  kde  je  situován  objekt  zázemí  a 
parkoviště  s objektem pro kontejnery  tříděného odpadu. Tato  středová  část má zklidnit prostor a  to  i 
materiálovým  pojetím,  bude  použita  zatravněná  dlažba  s doplněním  výsadby  stromu,  objekty 
navrhujeme nechat porůst popínavou zelení. 
 
Dopravní  obsluha  řešeného  území  je  napojena  na  ulici Osvoboditelů,  silnici  III.  třídy. Nové  obslužné 
komunikace uvnitř území mají  zklidněný  charakter  ‐  zóna 30. Nové ulice  jsou doplněny plochami pro 
podélná parkovací  stání pro návštěvníky území. Základní obslužné komunikace  jsou v místech, kde  to 
šířkové uspořádání umožňuje doplněny o pěší  jednostranné chodníky. Území bude doplněny  lampami 
veřejného osvětlení. Vjezdy do obytné ulice  zóny 30 budou doplněny  zklidňujícími dlážděnými prahy, 
uvnitř území pak zejména při napojování a křížení ulic, toto doplněno místně, u delších úseků, menšími 
prahy ‐ min. pětiřádek ze skládané kamenné dlažby. 
 
V grafické části dokumentace jsou stanoveny uliční a stavební čáry, které jsou nepřekročitelné směrem 
ke komunikaci.  
Funkční  využití  území  vychází  z  nového  územního  plánu Města Hlučín  –  PLOCHY  SMÍŠENÉ OBYTNÉ  ‐ 
VESNICKÉ – SV. 
 
Pozn:  Územní  studie  je  navržena  nad  katastrální  mapou,  navržené  řešení  se  může  po  zákresu  do 
geodetického podkladu částečně lišit. 
 
Materiálové a barevné řešení 
Veřejný prostor: 
Povrchy vozovek budou živičné, povrchy pochůzích pobytových ploch a chodníků dlážděné  ‐ kamenná 
žulová kostka drobná  (6/6  ‐ 10/10 cm), příp. plošná čtvercová kamenná či betonová dlažba (ne dlažba 
zámková). Pěší  stezka mezi zahradami bude mlatová,  typ měkkého povrchu, kterým mohou prorůstat 
výsadby stromů – navození atmosféry vesnické návsi. 
Plocha  veřejného  prostranství  při  ulici Osvoboditelů  bude  v přírodně  parkovém  duchu  vhodnější  pro 
střed  vesnice,  budou  převládat  parkové  plochy  s pobytovými  trávníky,  nástupní  a  zpevněné  plochy 
budou provázány s trávníky a to  formou dlažby z kamenných kostek rozvolněné skladby pro umožnění 
prorůstání  trávníku  –  kamenná  zatravněná  dlažba.  Po  obvodu  bude  plocha  tohoto  prostranství 
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definována  pěšími  dlážděnými  chodníky.  Ve  středu  této  veřejné  plochy mohou  být  doplněny  prvky 
mobiliáře, dětské hřiště apod. 
Terénní stupně, zídky budou kamenné, příp. betonové v pohledovém provedení. 
Veřejné prostory budou doplněny městským mobiliářem – lavičkami, odpadkovými koši, stojany na kola, 
patníky  apod.  Veškerý mobiliář  bude  sjednocen materiálovým  a  barevným  provedením  v  neutrálním 
šedém  odstínu  doplněným  dřevěnými  výplněmi.  Konkrétní  výrobky  a materiály  budou  stanoveny  v 
dalších stupních projektové dokumentace, doporučeně sjednotit s mobiliářem města Hlučín. 
 
Doporučené materiálové řešení staveb: 
‐ tradiční přírodní materiály s historií, vhodné do venkovského prostředí, preferováno by mělo být užití 
přírodních barev  
‐ doporučené fasádní materiály: omítky, režná cihla, dřevo, kámen, beton 
‐ střešní krytina ‐ pálená taška, šedý plech falcovaný příp. střecha plochá 
‐  použití  jiných  typů  materiálů  je  přípustné,  musí  být  však  zdůvodněno  kvalitním  architektonickým 
řešením 
 
Oplocení  ‐ pro zachování venkovského  rázu, bude oplocení  lehké konstrukce  ‐ sloupková konstrukce s 
lehkou  kovovou  výplní  nebo  dřevěné  laťkové.  Oplocení  bude  výšky max.1500 mm,  základové  patky 
sloupků  oplocení  budou  celým  svým  rozměrem  uvnitř  pozemku.  Oplocení  otočené  do  ulice  bude 
doplněno  výsadbami  živých  plotů,  případně  popínavkami  na  pletivu  oplocení.  Pilíře HUP  a  EL  budou 
provedeny jednotně, obezděny bílou lícovou cihlou. 
 
Materiálové  pojetí  bude  maximálně  respektovat  charakter  místa  s důrazem  na  přírodní  vzhled 
materiálů. 
 
KAPACITY ÚZEMÍ ‐ plochy zastavěné objekty, plochy veřejných prostranství, zpevněné plochy, plochy 
veřejné a vyhrazené zeleně, POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB 
 
Popis a kapacity ploch 
 
Plocha řešeného území celkem:           31405 m2 
Plocha pro zástavbu ‐ individuální bydlení RD:        21295 m2 
Plocha vymezená pro smíšenou výstavbu ‐ občanská vybavenost:  1415 m2 

Plocha vymezená pro dopravní infrastrukturu ‐ obratiště:    1238 m2 
Plocha celková veřejných prostranství ‐ komunikace, chodníky:    7460 m2 
 
MÍSTNÍ KOMUNIKACE ‐ ZÓNA 30, funkční skupina C 
DOPRAVNÍ PROSTOR ‐ Plocha komunikace ‐ vozovka vč. zklidňujících prahů 
plocha: 3546 m2 
délka:  695 m 
plocha živičné vozovky: 2762 m2 
plocha dlážděných zklidňujících prahů při vjezdech do zóny 30 a v místě křížení ulic: 837 m2 (z toho 53 m2 
leží mimo řešené území ‐ napojení ul. K Lomům ve střední části) 
materiál: živičný povrch, kamenná kostka 10/10 cm 
 
POBYTOVÉ PLOCHY PRO PĚŠÍ ‐ chodníky, pěší průchod 
plocha: 2447 m2 
plocha dlážděných chodníků: 1925 m2 
plocha mlatu: 522 m2 
materiál: čtvercová betonová dlažba, kamenná kostka 10/10 cm, mlat 
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PLOCHA OBRATIŠTĚ AUTOBUSŮ včetně střední části 
plocha: 1077 m2 
materiál: živičný povrch,ve střední části zatravněná dlažba typu Hydroset 
 
PARKOVIŠTĚ V PROSTORU TOČNY 
kolmé stání 8 x, kolmé stání ZTP 1 x, 
plocha: 255 m2 

materiál: zatravněná dlažba typu hydroset 
 
ODSTAVNÉ PLOCHY PODÉL ULIC VČ. PLOCHY SJEZDŮ RD 
podélné stání 43 x,  
plocha: 800 m2 

materiál: zatravněná dlažba typu hydroset 
 
PLOCHA PRO UMÍSTĚNÍ ODPADNÍCH KONTEJNERŮ: 40 m2 
PLOCHA PRO UMÍSTĚNÍ OBJEKTU DOPRAVCE VE STŘEDU TOČNY: 40 m2 
PLOCHA VEŘEJNÉ A POLOVEŘEJNÉ ZELENĚ: 
‐ trávníky: 1280 m2 

‐ zatravněná dlažba veřejného prostranství: 540 m2 
‐ počet nových stromů: 63 ks 
 
Popis a kapacity staveb 
 
RD ‐ RODINNÉ DOMY 
Počet nových RD:      23 ks 
Počet nových obyvatel (4 os/RD):  92 ob 
Funkční využití hlavní:  ‐ individuální bydlení vesnického typu ‐  rodinné domy 
Prostorová regulace:   ‐ hladina zástavby 2 nadzemní podlaží + podkroví  
      ‐ celková výška 9,5 m nad úrovní terénu 
      ‐ minimální velikost stavebního pozemku 400 m2 
      ‐ zastavitelnost pozemku max. 50%. 
Doprava v klidu:   ‐ parkování zajištěno na vlastním pozemku 
 
A ‐ DOMY SMÍŠENÉ 
Zastavěná plocha:      max. 300 m2 
Funkční využití:   ‐ využití dle nového ÚP ‐ plochy smíšené vesnické SV 
      ‐ přednostně doplňkové občanské vybavení s možností bydlení, ubytování 
      ‐ integrovaná občanská vybavenost v parteru 

‐ stavby církeních zařízení (kostel) 
Prostorová regulace:   ‐ vymezení plochy pro možnou výstavbu stavební čárou v rozsahu max. 300 m2 
      ‐ hladina zástavby 2 až 3 nadzemní podlaží + podkroví 
Doprava v klidu:   ‐ parkování zajištěno u stavby a na parkovišti v ploše obratiště autobusů 
 
 
KONCEPCE DOPRAVY 
 
Stávající stav 
Dopravní napojení území  je silnicí  III.  třídy –  III/01137, ulice Osvoboditelů. Silnice  III/01137  je místním 
spojením Hlučína s částí Bobrovníky, obcí Hošťálkovice a Ostravou. Silnice ul. Osvoboditelů tvoří páteřní 
komunikaci Bobrovníků, na ní jsou napojeny podružné místní komunikace obsluhující zástavbu. Silnice je 
lemována převážně jednostrannými chodníky. Stávající šířka je cca 6,5 až 7,5 m. 
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Studie  řeší  dopravní  napojení  a  realizaci  dopravní  obsluhy  lokality  i  jednotlivých  nemovitostí  při 
předpokládaném členění pozemků pro 23 rodinných domů. 
 
Návrh 
Návrh  a  prostorové  řešení  jednotlivých  prvků  dopravy  vychází  z  technických  podmínek  TP  218  a 
navazující ČSN 736110 a 726102. 
Prostor  veřejného  prostranství  mezi  rodinnými  domy  musí  být  min.  8  m,  příp.  6,5  m,  dle  vyhl.  č. 
501/2006  Sb.  §22.  V návrhu  je  u  obousměrných  komunikací  uvažováno  s šíří  prostranství  10  m  u 
jednosměrných 7,5 a 7,1 m. 
 
Navrhované  parametry  tras  nových  obslužných  komunikací  vyplývají  z předpokládané  nižší  dopravní 
zátěže. 
Dopravní obslužnost řešeného území je zajištěna novou lokální uliční síťí ‐ ZÓNA 30 ‐ místní komunikace 
III. třídy, funkční skupiny C s maximální povolenou rychlostí 30 km/h. 
 
Koncepce  dopravny  v  území  je  postavena  na  hlavní  obousměrné  komunikaci,  která  trasováním  po 
obvodu  zajišťuje  přístup  do  celého  území.  Na  tento  hlavní  pravoúhlý  systém  navazují  jednosměrné 
spojky obsluhující území uvnitř nebo jej propojují se stávajícími ulicemi ‐ ul. K Vlásence. 
 
Napojení  na  ulici Osvoboditelů  je  navrhováno  kolmými  ulicemi  na  jižní  a  severní  hranici  území.  Jižní 
komunikace využívá stávající napojení ulice K Lomům, tuto pak rozšiřuje a navazuje přímou spojnicí až k 
východní hranicí území pro budoucí rozvoj lokality dle nového ÚP. 
Severní  komunikace  je  napojena  na  silnici  III/01137  novou  stykovou  křižovatkou.  Tato  severní  a  jižní 
ulice jsou na východě území spojeny příčnou komunikací a vytváří páteřní obsluhu území. 
Vjezd do zóny  je posuzován  jako křižovatka, musí splňovat podmínky pro  rozhled dle ČSN 736102. Ve 
výkresové  části  je  zakresleno  posouzení  rozhledových  trojúhelníků  ‐  ČSN  736102  z  r.  2011  ‐  tab.  17, 
skupina 2, délky rozhledů tab. 19. 
Vjezdy do zóny 30 jsou opatřeny příčnými zklidňujícími prahy z kamenné kostky, a to s odsazením 10 m 
od hranice křižovatky  (dle TP 218,  čl. 3.7.2). Také v místě napojování  jednosměrných  spojovacích ulic 
navrhujeme vkládat do tras příčné zklidňující prahy.  
 
Vozovky  jsou  uvažovány  s  živičným  povrchem,  podélné  sklony  vychází  z konfigurace  terénu  do  9%, 
příčný  sklon  se  spádem  1  až  2%.  Srážkové  vody  z navrhované  komunikace  budou  odvedeny  příčným 
spádem do dešťové kanalizace se zaústěním do vsaků. 
Poloměry obrubníků stykových křižovatek komunikací  jsou navrženy R=7 m, u napojení ulice Kolmé na 
silnici III. třídy pak R=10 m, z důvodu zajíždění autobusů. V dalším stupni PD budou parametry oblouků 
prověřeny vlečnými křivkami dle TP 171 pro vozidla délky do 9m ‐ svoz odpadu a autobusů u obratiště. 
Přístupy (sjezdy) pro jednotlivé pozemky budou budovány jejich majiteli. 
 
Nové komunikace jsou doplněny o jednostranné chodníky. Povrch chodníku je ze čtvercové chodníkové 
dlažby, příp. kamenné kostky, kladené do pískového lože, příčný spád chodníkový – 1‐2% s odvodněním 
ke komunikaci. Současně  jsou podél ulic vymezeny, v místech kde  to umožňují prostorové podmínky, 
odstavné plochy s podélným stáním doplněných o výsadby stromů mezi jednotlivými parkovacími místy.  
 
Dále  je  v návrhu doplněn pěší  +  cyklo  (sdružený) průchod navazující na ulice Na  Spojce  a K  Lomům. 
Tento  pěší  průchod  přímo  navazuje  na  síť  chodníků  v  ulicích.  Tato  spojka  dělí  území  diagonálně  a 
vymezuje při ulici Osvoboditelů veřejné prostranství, které má charakter pěší zóny. Při ulici Osvoboditelů 
s vazbou na tento pěší prostor je navržen nový přechod pro chodce s vysazenou chodníkovou obrubou 
pro zklidnění komunikace v daném místěn a to tak, aby délka přechodu byla max. 6,5 m. 
Na  pěší  průchod,  v  místě  styku  s  ulicí  K  Lomům  uvnitř  území,  navazuje  menší  veřejné  mlatové 
prostranství v místě křížení cest mezi domy. 
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V  jihozápadním rohu při napojení ulice K Lomům na ul. Osvoboditelů  je umístěna dopravní plocha pro 
obratiště autobusů. Stávající plocha bude  rozšířena s vsazením nové autobusové zastávky s výstupní    i 
nástupní současně. Ve středu  točny, v ploše vymezené prostorem pro otočení autobusu dl. do 15m  je 
situována plocha pro kolmá parkovací stání osobních vozidel (8 x + 1 ZTP) a šikmé odstavné místo pro 
autobus dl. 15 m. v rámci tohoto prostoru je zde umístěn objekt zázemí dopravce a objekt pro odpadní 
kontejnery. 
Území vymezené pro dopravní plochu silniční  infrastruktury – autobusové  točny, bude v dalším stupni 
dopracována v návaznosti podrobné dopravní řešení. Musí být zpracována dopravní studie, která prověří 
možnosti najíždění a otáčení autobusové dopravy. Navržené  řešení v této  studii  je  směrné a vyžaduje 
toto  doplňující  prověření  a  dopravní  návrh,  který  bude  projednán  s příslušnými  organizacemi 
(autobusový dopravce, dopravní inspektorát Policie ČR, odbor dopravy MÚ Hlučín).  
 
V dalším  stupni PD bude dokumentace doplněna o návrh místní úpravy  a  to  tak,  aby  tvořila ucelený 
systém  se  stávajícími  dopravními  značkami,  při  návrhu  způsobu  připojení  navrhovaných  komunikací 
budou dodrženy  technické podmínky příslušných ustanovení a budou  splněny  rozhledové poměry dle 
ČSN 73 6102, území bude splňovat požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb., další stupeň PD bude v souladu s 
ustanovením §16 zák. č.13/1997 Sb. 
 
Technické parametry komunikací 
Lokální ulice ‐ zóna 30, funkční skupiny C ‐ dvoupruhová obousměrná komunikace s návrhovou rychlostí 
max. 30 km/h. Šířka jízdních pruhů je 2,75 m.  
Dále jednosměrná komunikace, šířka jízdního pruhu 3 m. 
Šířka chodníků pro pěší je min. 1,5 m až 3,5 m. 
Rozměry podélného stání podél ulic jsou 1,8‐2,4 x 6 m, 1,8‐2,4 x 6,75 m (krajní), kolmá stání 2,4 x 5 m. 
Rozměry stání pro ZTP jsou 3,5 x 5 m. 
 
Provoz cyklistů a současně pěších na pěší diagonální spojce a v ploše veřejného prostranství je uvažován 
sdružený a není nijak samostatně zvýrazněn. Současně  je s ohledem na zklidněný typ komunikací zóny 
30,  umožněn  pohyb  cyklistů  bez  vyčlenění  cyklo‐pruhů,  pohyb  pěších  napříč  komunikacemi  bude 
doplněn  o  systém míst  pro  přecházení  a  to  formou  snížené  chodníkové  obruby  včetně  varovného  a 
signálního pásu (dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.) bez dalšího dopravního značení.  
 
Podélný sklon komunikací se u ulic vedených po vrstevnici pohybuje do 3 %, u ulic vedených po spádnici 
je to do 9 %. Výškové vedení komunikací bude v maximální možné míře kopírovat stávající terén, území 
umožní bezbariérový přístup. 
Příčný sklon komunikací a parkovišť bude  jednostranný o hodnotě 1‐2 %, resp. 1,0 % na komunikacích 
pro chodce. 
Odvodnění  bude  řešeno  prostřednictvím  příčných  a  podélných  sklonů  do  uličních  vpustí  a  do  nově 
navržené dešťové kanalizace se vsaky. 
Vozovky budou provedeny asfaltobetonovým krytem v kombinaci s kamennou kostkou, s dvouřádkem 
po obvodu. Parkovací místa budou řešeny zatravněnou dlažbou typu Hydroset nebo kamennou kostkou 
10‐20/10‐20,  pochůzí  plochy  chodníků  čtvercovou  betonovou  dlažbou  nebo  kamennou  kostkou, 
průchod navazující  na ul. Na  Spojce bude mlatový  ‐ MZK. Nájezdy  zvýšených ploch  a  plochy  v místě 
napojení  komunikace  na ul. Osvoboditelů  dlážděny  žulovou dlažbou  ‐  kostka  10/10cm,  řádkové příp. 
vějířové kladení. 
Plocha obratiště bude s živičným povrchem. 
Hlavní  dopravní  prostor  bude  lemován  kamennou  obrubou. Uliční  prostor  bude  lemován  přirozenou 
vodící linií (podezdívka plotů, převýšený obrubník). 
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Doprava v klidu ‐ parkování 
Parkování pro navržené rodinné domy bude zajištěno na vlastních pozemcích. 
Současně  jsou  podél  ulic  umístěna  podélná  parkovací  stání mezi  výsadbami  stromů.  Celkový  počet 
navržených odstavných míst podél ulic je cca 43. 
Parkování  pro  stavbu  A  vedle  veřejného  prostranství  bude  zajištěno  na  parkovací  ploše  ve  středu 
obratiště ‐ 9 stání. 
 
Odstavná a parkovací stání ‐ Výpočet dle projektování místních komunikací  ‐ ČSN 73 6110 
Druh stavby: 
Odstavná stání 
objekt A ‐ uvažován pro účel výpočtu jako bytový dům o 6 byt. jednotkách 
‐ obytný dům, byty do 100 m2 celkové plochy (1 jednotka / 1 stání), krátkodobé 0%, dlouhodobé 100% 
RD, počet 23 
‐ obytný rodinný dům, byty do 100 m2 celkové plochy (1 jednotka / 1 stání), krátkodobé 0%, dlouhodobé 
100% 
Parkovací stání 
‐ obytný okrsek (20 obyvatel/1 stání), krátkodobé 100%, dlouhodobé 0%  
Počet obyvatel: 116 (4 os/byt) 
 
Základní počet stání:  
                   ‐ Oo – základní počet odstavných stání:        23 +6 stání 
                    ‐ Po – základní počet parkovacích stání:        6 stání 
                    ‐ Ka – součinitel vlivu stupně automobilizace    
      ‐ stupeň automobilizace 1:2,5        1,0 
    ‐ Kp – součinitel redukce počtu stání ‐ obec do 5000 obyvatel  1,0 
 
Výpočet:  N= Oo .Ka +Po .Ka . Kp  = 29 . 1 + 6 . 1 . 1 = 35 stání 
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KONCEPCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
 
Technická infrastruktura se skládá z těchto částí: 
− vodovod 
− splašková kanalizace 
− dešťová kanalizace 
− kabelové rozvody nízkého napětí 
− rozvody sdělovacího vedení 
− veřejné osvětlení  
− plynovod 

 
Cílem této části studie je základní posouzení zájmového území určeného pro výstavbu: 
‐ 23 rodinných domů, 
‐ 1 dům smíšené funkce, 
V současnosti jsou hlavní řady jednotlivých inženýrských sítí vedené podél území v ulicích Osvoboditelů, 
část v ul. K Vlásence a K Lomům.  
Návrh a koordinace vedení sítí  technické  infrastruktury vychází z ČSN 736005  ‐ Prostorové uspořádání 
sítí  technického  vybavení,  současně  jsou  respektována  jejich  ochranná  pásma  vůči  jiným  stavebním 
prvkům. 
 
STL Plynovod: 
V místní části Bobrovníky je provozován plynovod STL, napojení z RS VTL/STL Bobrovníky. 
Navrhovaná zástavba bude napojena na stávající plynovodní síť dle podmínek GasNet a bude následně 
projednána z důvodu rozšíření distribuční soustavy. 
Nový  plynovod  v území  je  napojen  na  řad  v  ul.  K  Lomům  a  je  zokruhován  s  napojením  na  řad  ul. 
Osvoboditelů. Tlaková úroveň  středotlak STL, délka nového STL plynovodu cca 501 m, předpokládaná 
dimenze  potrubí  D63  (dn50)  ‐  upřesněno  v  dalším  stupni  PD.  Severní  část  území  bude  napojena 
samostatnou větví na STL plynovod v ulici K Vlásence a to v délce 67 m, D63. 
V  řešené  lokalitě  je  STL  plynovodní  síť  navržena  z  plastového  potrubí  PE  100  RC  D63  s ochranným 
pláštěm a napojena  ze  stávajícího plynovodního  řadu STL D90 PE. Veškerá plynovodní potrubí budou 
uložena v hloubce min. 1,00 m pod vozovkou do rýhy pažené na pískovém loži tloušťky 100 mm s jemně 
zrněným obsypem do výšky 300 mm nad vrcholem potrubí. Zásyp bude po vrstvách zhutněn. Ochranné 
pásmo plynovodu bude 1m od vnějšího líce potrubí plynovodu. V trase nového plynovodu bude umístěn 
sekční  uzávěr.  RD  budou  napojeny  domovními  přípojkami  ukončenými  v  HUP  na  hranici  pozemku, 
společně s pilířem elektro.  
‐počet přípojek: 24 ks 
 
Vodovodní řad: 
Zdrojem vody pro Bobrovníky je přivaděč Ostravského oblastního vodovodu, ze kterého je přes čerpací 
stanici zásobován věžový vodojem ve správě VaK Hlučín. 
Nový  vodovodní  řad  je  napojen  na  veřejný  vodovodní  řad  v  ul. Osvoboditelů  PE  D110  (DN  100),  je 
zokruhován  s napojením na  řad  v ul. K Vlásence.  Jednotlivé nové objekty  v  řešené  lokalitě budou na 
vodovodní řád napojeny individuálně samostatnými přípojkami s ukončením vodoměrnou šachtou. 
Nový vodovodní  řad  je navržen v profilu DN 100 (PE 100, SDR 17 D110, robust pipe) délky cca 755 m. 
Veškerá  vodovodní  potrubí  budou  uložena  v  hloubce min.  1,4 m  pod  vozovkou  do  rýhy  pažené  na 
pískovém  loži  tloušťky  100 mm  s  jemně  zrněným obsypem do  výšky  300 mm nad  vrcholem potrubí. 
Zásyp  bude  po  vrstvách  zhutněn.  Ochranné  pásmo  vodovodu  bude  1,5 m  od  vnějšího  líce  potrubí 
vodovodu.  
V  území  je  navržen  jeden  požární  hydrant,  na  východní  straně  v  území,  při  splnění  podmínky max. 
vzdálenosti od objektů 200 m. 
Navržený  vodovodní  řad bude uložen  v obslužné  komunikaci mimo  soukromé pozemky,  v  souběhu  s 
ostatními vedení v souladu s ČSN 736005. 
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‐počet vodovodních přípojek: 24 ks 
‐počet hydrantů: 1 ks  

 
Kanalizační stoka splaškové kanalizace: 
V místní části Bobrovníky je v současné době vybudována síť jednotné kanalizace, která odvádí dešťové i 
splaškové vody. 
Odkanalizování bude řešeno v rámci odkanalizování Bobrovníků a to tlakovou kanalizací. 
Budoucí RD budou mít na svém pozemku čerpací stanici, která bude napojena na kanalizaci ukončenou 
centrální ČOV Bobrovníky. 
Odkanalizování  je navrženo dle požadavku VaK Hlučín  tlakovou kanalizací předpokládané dimenze DN 
100 až 150, umístění v obslužné komunikaci, bude  sloužit pro napojení nových objektů. Kanalizace  je 
navržena ve dvou větvích, první  část  zajišťuje výstavbu na pozemcích města  s napojením na  řad v ul. 
Osvoboditelů, druhá větev zajišťuje východní část území s napojením na řad v ul. K Vlásence. Délka nové 
kanalizační stoky bude 330 a 255 m. Ochranné pásmo 1,5 m od vnějšího líce potrubí.  

  
Dešťová kanalizace ‐ vsakovací jímky: 
Odvod dešťových vod  je nutno  řešit v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání  území  se  změnami:  269/2009  Sb.,  22/2010  Sb.,  20/2011Sb.,431/2012Sb.  Vyhláška  určuje 
způsob likvidace dešťových vod následně: 
1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení 
k jejich zachycení, není‐li možné vsakování,  
2.  jejich  zadržování  a  regulované  odvádění  oddílnou  kanalizací  k  odvádění  srážkových  vod  do  vod 
povrchových,  v  případě  jejich  možného  smísení  se  závadnými  látkami  umístění  zařízení  k  jejich 
zachycení, nebo  
3. není‐li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění do jednotné  
kanalizace. 
 
V dané  lokalitě  se  předpokládají  vhodné  podmínky  pro  vsakování.    Tyto  podmínky  musí  být  před 
zpracováním dalšího stupně PD ověřeny a potvrzeny hydrogeologickým průzkumem. Návrh vsakování je 
nutno provést v souladu  s požadavky HG průzkumu. Vsakování dešťových vod bude  rozděleno na dvě 
části.  První  část  řeší  odvod  dešťových  vod  z veřejných  části  komunikací,  druhá  část  pak  řeší  likvidaci 
dešťových vod z jednotlivých RD. 
Nové vsakovací  jímky budou provedeny dle hydrogeologického posudku, v území  jsou předpokládány 
vhodné  hydrogeologické  podmínky  pro  zasakování  dešťových  vod.  Vsakovací  jímky  budou  umístěny  
vždy nedaleko řešeného objektu na vlastním pozemku.  
Dešťové vody z komunikací budou před zasakováním přečištěny, nátok do kanalizace bude provedeno 
přes sorpční vpusti.  
Dešťové  vody  z  komunikací  a  parkovacích  ploch  v  řešeném  území  budou  odváděny  samostatným 
kanalizačním  potrubím  KG  RIB  DN  200  (s revizními  šachticemi)  zaústěným  do  vsaků  (dle 
hydrogeologického posudku HG) u nové komunikace. Předpokládaný počet podzemních vsaků je sedm ‐ 
závislé na HG podmínkách  v území. Na  lomech navržených  větví dešťové  kanalizace  budou navrženy 
vstupní kanalizační šachty DN 600. Veškerá kanalizační potrubí budou uložena v hloubce min. 1,0 m pod 
vozovkou do rýhy pažené na pískovém  loži  tloušťky 100 mm s  jemně zrněným obsypem do výšky 300 
mm nad vrcholem potrubí. Zásyp bude po vrstvách zhutněn. 
Dešťové  vody  ze  střechy  a  zpevněných  ploch  u  jednotlivých  RD  budou  likvidovány  na  pozemku 
příslušnému  RD.  Před  vsakováním  bude  u  RD  osazena  akumulační  jímka  pro  retenci  dešťových  vod, 
zachycená dešťová voda pak bude využívána pro zálivku zeleně, alternativně pro splachování WC, apod. 
Likvidace dešťových vod  z jednotlivých RD  je nutno  řešit v rámci výstavby RD, není  součásti veřejných 
sítí. 
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Kabelové rozvody VN 
V současné době se v blízkosti řešeném území na SV nachází nadzemní vedení VN do 35 kV s ochranným 
pásmem  7 m  od  krajního  vodiče.  Do  vedení  vysokého  napětí  nebude  zasahováno,  při  návrhu  jsou 
respektována ochranná pásma. 
 
Kabelové rozvody NN 
Distribuční  rozvod  NN  je  ve  stávajícím  zastavěném  území  proveden  venkovním  vedením  NN  na 
betonových podpěrách společně s veřejným osvětlením. Rozvod  je napojen z  trafostanic  ‐ DTS 1851 a 
DTS 1850 na ul. Osvoboditelů a DTS ‐Vlásenka. 
Účelem  stavby v  řešené oblasti  je  zbudování nových distribučních  rozvodů pro navrhovanou  zástavbu 
rodinných domů. Nové distribuční kabelové rozvody NN budou napájeny ze stávající nadzemní sítě NN. 
Navrhovaný nový rozvod pro napájení území je veden v nových komunikacích v zemi pod chodníky. 
Elektropřípojky  k  RD  budou  provedeny  kabely  v  zemi,  do  přípojkových  pilířů  s  elektroměrovými 
rozvaděči, umístěnými na hranici pozemků. Elektroměrové pilíře mohou být společně s HUP. 
 
Základní údaje: 
Provozní napětí: 3 PEN AC 50 Hz 400 V / TN‐C 
Ochrana dle ČSN 33 2000‐4‐41 : Základní – automatické odpojení od zdroje 
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000‐3 : AA7, AB8, AD1, AE4, AF2. 
Prostory nebezpečné, ostatní vnější vlivy normální podle ČSN 33 2000‐5‐51, článek 512.2.4. 
 
Veřejné osvětlení 
V současné době je veřejné osvětlení ve stávající zástavbě a ulicích ohraničující řešené území. 
 
Návrh: 
Účelem stavby  je zajištění veřejného osvětlení chodníků a nové místní komunikace uvnitř území. Nově 
bude osvětlení doplněno o 28 svítidel. 
Veřejné  osvětlení  bude  vybudováno  v  koordinaci  s  novou  technickou  infrastrukturou.  Rozvody 
veřejného osvětlení budou napojeny na stávající síť uličního osvětlení. 
Základní údaje: 
Provozní napětí: 3 PEN AC 50 Hz 400 V / TN‐C 
Ochrana dle ČSN 33 2000‐4‐41 : Základní – automatické odpojení od zdroje 
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000‐3 : AA7, AB8, AD1, AE4, AF2. 
Prostory nebezpečné, ostatní vnější vlivy normální podle ČSN 33 2000‐5‐51, článek 512.2.4. 
Maximální příkon nového osvětlení P= 0,5kW 
 
Elektronické komunikace  
V  těsné  blízkosti  řešeného  území  je  vedeno  sdělovací  vedení.  Jeho  trasa  bude  dotčena  výstavbou 
přístupové  komunikace  a  je  tedy  nutno  jej  patřičným  způsobem  uložit  do  chrániček  (není  řešeno  v 
grafické  části).  Přeložení  tohoto  telekomunikačního  kabelu  není  navrhováno.  Datové  sítě  v  lokalitě 
budou  řešeny  v  uličních  prostorech.  Jejich  napojení  se  předpokládá  ze  stávajících  telekomunikačních 
kabelů vedených podél ul. Osvoboditelů. 
 
Popis jednotlivých staveb z hlediska požadavků na technickou infrastrukturu 
 
RD obecně 
Plynovod: 
Jednotlivé rodinné domy budou napojeny na nově vybudovaný STL plynovod vedený v chodníku pomocí 
STL plynovodních přípojek.  Jednotlivé pilíře HUP budou umístěny v hranici oplocení společně s pilířem 
elektro.  V jednotlivých  rodinných  domcích  budou  instalovány  plynové  spotřebiče:  plynový  sporák  a 
plynový kondenzační kotel pro ohřev ÚT a TV o velikosti 14 kW. 
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‐celková roční potřeba energie na vytápění 18,6 MWh/rok 
‐celková roční potřeba energie na ohřev TV 8,1 MWh/rok 
‐max. hodinová spotřeba plynu: 2,8 m3/h 
‐max. denní spotřeba plynu: 42 m3/den 
‐roční potřeba plynu: 2,55 tis m3/rok 
‐počet STL plynovodních přípojek: 23 ks 

‐max. hodinová spotřeba plynu z navrženého plynovodu: max. 64,4 m3/h 
‐roční potřeba plynu z navrženého plynovodu: 58,7 tis m3/rok 
 
Vodovod: 
Jednotlivé  rodinné  domy  budou  napojeny  na  nově  vybudovaný  vodovod  vedený  v nové  místní 
komunikaci pomocí vodovodních přípojek. Jednotlivé vodoměrné šachty s fakturačními vodoměry budou 
umístěny v hranici oplocení a budou veřejně přístupné. 
Qos = průměrná roční potřeba vody na osobu za rok: 36 m3/rok 
Q rok = průměrná roční potřeba vody: Q rok =  4 x 36 = 144 m

3/rok 
Qd      = průměrná denní potřeba vody: 144 m3/rok : 365 dnů = 0,39 m3/d 
Qmax = max. denní potřeba: 0,39 x 1,5 = 0,59 m3/d  
Qh    = max. hodinová potřeba: 0,59 x 1,8 / 14 h = 0,076 m3 /h =  0,02 l/s 
 
‐ počet vodovodních přípojek 23 
Q rok = průměrná roční potřeba vody z vodovodu: Q rok =  92 x 36 = 3312 m

3/rok 
 
Splašková kanalizace: 
Veškeré odpadní vody od zařizovacích předmětů rodinných domů budou svedeny kanalizační přípojkou 
do splaškové kanalizace. 
Množství splaškových vod z malých zdrojů znečištění se rovná spotřebě vody.  
průměrné roční množství RD:144 m3/rok 
průměrné denní množství RD: 0,39 m3/d 
průměrný celodenní odtok RD: 0,00451 l/s 
maximální hodinové množství RD: 1/14 x 1,8 x 0,59 = 0,076 m3/h 
součinitel denní nerovnoměrnosti odběru vody kd = 1,8 
 
 
Dešťová kanalizace: 
Dešťové vody ze střech a ze zpevněných ploch u navržených rodinných domů budou  likvidovány přímo 
na pozemcích investorů vsakem či jinou akumulací.   
Výpočet množství dešťové vody pro vzorový příklad RD o ploše střechy 135 m2 a zpevněných ploch u RD 
o ploše 30 m2. Zasakování dešťových vod bude  řešeno pomocí vsakovací  jímky na pozemku přilehlém 
k rodinném domu. 
p = odtokový koeficient střecha = 0,90 
p = odtokový koeficient zpevněná plocha = 0,50 
periodicita = 1 pro dobu trvání 15 minut s intenzitou deště 128 l/s/ha   
Qr =  střecha                                 0,90 x 0,0135 ha x 128 l/s/ha = 1,55 l/s 
          zpevněná plocha za RD      0,50 x 0,0030 ha x 128 l/s/ha = 0,19 l/s 
Qr celkem                                                                                       1,74 l/s 
 
Výpočet průměrného množství ročních srážek : 
odvodňovaná plocha celkem            =135+30=165 m2 

roční průměrný úhrn srážek          = 0,746 m/rok 
odtokový koeficient střecha                 =0,9 
odtokový koeficient zpevněná plocha     =0,5 
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Q roční = (135 m2  x  0,746m  x 0,9)+ (30 m2  x  0,746m  x 0,5) = 101 m3 /rok 
Q měsíční = 8,4 m3 /měs. 
 
Elektroinstalace 
RD  budou  napojeny  přípojkou  NN  do  přípojkového  pilíře  na  hranici  pozemku.  Napojení  bude 
podzemním kabelovým vedením na rozvodnou distribuční síť ČEZ. 
Maximální soudobý příkon RD:       Pb = 11 kW 
Soudobost:                                                           b = 0,45 
Celkem                                                             Pp =23* Pbi* b = 23*11* 0,45 =113,9kW 
Jistič před ET 25A/3 
 
 
A – 6BJ 
Objekt A je pro účely kapacit uvažován jako bytový dům s kapacitou 6 bytových jednotek do 100 m2. 
 
Plynovod: 
Dům A (6 BJ) bude napojen na STL plynovod vedený v ul. Osvoboditelů pomocí plynovodní středotlaké 
přípojky.  HUP  bude  umístěn  ve  fasádě  domu.  V domě  je  předpoklad,  že  budou  instalovány  plynové 
spotřebiče: 6xplynový sporák a dva plynové kondenzační kotle pro ohřev ÚT a TV o velikosti 2x20 kW. 
‐celková roční potřeba energie na vytápění 74,5 MWh/rok 
‐celková roční potřeba energie na ohřev TV 47,1 MWh/rok 
‐max. hodinová spotřeba plynu: 11 m3/h 
‐max. denní spotřeba plynu: 165 m3/den 
‐roční potřeba plynu: 11,5 tis m3/rok 
 
Vodovod: 
Bytový  dům  bude  napojen  na  stávající  vodovodní  řad  vedený  v ul.  Osvoboditelů  pomocí  vodovodní 
přípojky. Fakturační vodoměr bude umístěn v technické místnosti bytového domu. 
‐ jeden byt 4 osoby 
‐ na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou: 35 m3/rok 
Qp – průměrná denní potřeba vody : Qp = 24 x 95 = 2280 l/den = 2,28 m

3/den 
Qm – max. denní potřeba : Qm = 2280 x 1,35 = 3078 l/den = 3,078 m

3/den 
kategorie obce s obyvateli: součinitel denní nerovnoměrnosti kd   =  1,35. 
Qh – max. hodinová potřeba : Qh = 3078 x 1,8 / 24 = 230 l/hod = 0,064 l/s 
koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh   =  1,8 
Qr – průměrná roční potřeba vody : Qr = 2,28 x 365 = 832 m

3/rok 
 
Splašková kanalizace: 
Veškeré odpadní vody od zařizovacích předmětů bytového domu budou svedeny kanalizační přípojkou 
do nového systému odkanalizování tlakovou splaškovou kanalizací vedené v ul. Osvoboditelů. 
Množství splaškových vod z malých zdrojů znečištění se rovná spotřebě vody.  
průměrné roční množství: 832 m3/rok 
průměrné denní množství: 2,28 m3/d 
průměrný celodenní odtok: 95 l/h 
maximální hodinové množství: 230 l/hod 
součinitel denní nerovnoměrnosti odběru vody kd = 1,8 
 
Dešťová kanalizace: 
Vody  určené  k zasakování  budou  pouze  vody  srážkové  ze  střechy  bytového  domu  o  ploše  300 m2. 
Zasakování dešťových vod bude řešeno pomocí vsakovací jímky na pozemku přilehlém k domu. 
p = odtokový koeficient střecha = 0,90 
p = odtokový koeficient zpevněná plocha = 0,50 
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periodicita = 1 pro dobu trvání 15 minut s intenzitou deště 128 l/s/ha   
Qr =  střecha                                 0,90 x 0,0300 ha x 128 l/s/ha = 3,46 l/s 
          Qr celkem                                                                                       3,46 l/s 
 
Výpočet průměrného množství ročních srážek : 
odvodňovaná plocha střechy            =300 m2 

roční průměrný úhrn srážek          = 0,746 m/rok 
odtokový koeficient střecha                 =0,9 
odtokový koeficient zpevněná plocha     =0,5 
Q roční = (300 m2  x  0,746m  x 0,9) = 201 m3 /rok 
Q měsíční = 16,7 m3 /měs. 
 
 
Elektroinstalace 
Přípojka  NN  je  z  vedení  NN  v  ulici  K  Lomům.  Na  fasádě  bude  osazena  přípojková  skříň,  napojení 
pozemním kabelovým vedením na rozvodnou distribuční síť ČEZ. 
6BJ 
Maximální soudobý příkon bytové jednotky:     Pb = 11 kW 
Soudobost:                                                           b = 0,6 
Celkem                                                             Pp =6* Pbi* b = 6*11* 0,6 =39,6kW 
Jistič před ET 6x25A/3, jistič pro společnou spotřebu 1x25A/3 
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KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ VEŘEJNÉ ZELENĚ  
 
V současné době se v  řešeném prostoru nenachází vzrostlá zeleň, podél ulice Osvoboditelů, na hranici 
území, je stromořadí devíti listnatých stromů ‐ lípy. 
Rozsah vysoké a nízké zeleně je dán trasováním komunikací a sítí technické infrastruktury. 
 
Zeleň v řešeném území je rozdělena do tří kategorií: 
 
Zeleň veřejná ‐ parková 
Jde o zeleň, která je navržena na veřejně přístupných plochách, zejména prostor veřejného prostranství 
vedle ul. Osvoboditelů a v místě menšího prostranství ve styku nových ulic s ul. K Lomům ve středu jižní 
části území. Tato plocha je uvažována jako veřejná parková plocha, kde kromě pokryvné zeleně a stromů 
předpokládáme umístění drobných dětských hřišť,  laviček apod.   Kromě  trávníků a ploch nízké zeleně 
jsou navrženy nové vzrostlé stromy podél nového pěšího průchodu, které zdůrazňují formou stromořadí 
novou  komunikaci  územím  a  jasně  vymezují  veřejný  prostor.  Podél  ul.  Osvoboditelů  je  zachováno 
původní stromořadí. 
 
Zeleň veřejná ‐ dělící 
Jde o zelené plochy v  těsné návaznosti a podél nových komunikací. Převážně se  jedná o dělící prvky s 
výsadbami solitérních stromů v pruhu pro odstavná stání.  
Stromy  v  ulicích mezi  jednotlivými  parkovacími místy  budou  voleny  s  nižším  kořenovým  systémem  s 
menší korunou (např. Acer platanoides  'Globosum', Acer platanoides 'Brilantissimum' )  
Stromořadí  na  hlavních  kolmých  komunikacích,  kde  je  zvolen  větší  spon  stromořadí  15,5  m,  je 
uvažováno s tradičních dřevin určených pro aleje, vyššího vzrůstu (např. Acer platanoides L.). 
 
Podél nových komunikací budou osazeny stromy s vysokou korunou, min. výška kmene po spodní větve 
2,5  m.  Umístění  a  druhová  skladba  zeleně  budou  upřesněny  v  navazujících  stupních  projektové 
dokumentace. 
 
Zeleň soukromá 
Jde o zahrady rodinných domů. Aby bylo zaručeno dostatečné množství zeleně i na těchto soukromých 
pozemcích, jsou definovány stavební čarou plochy k zástavbě. 
Na hranici pozemků pro výstavbu RD a veřejného prostranství ‐ ulic je doporučeno kombinovat oplocení 
s výsadbami živých plotů nebo popínavých rostlin, pnoucích se na oplocení. Tyto prvky  jsou podstatné 
pro udržení zahradního rázu výstavby. 
 
NÁVRH ETAPIZACE VÝSTAVBY  
 
Území  je možno rozdělit do etap. V první etapě by se realizovala část území v městském majetku. Pro 
tuto první etapu jsou navržené prvky dopravní a technické infrastruktury navrženy na pozemcích města, 
kdy lze v budoucnu provést navázaní na další část území. 
Další etapy výstavby by následně probíhaly dle dohody s vlastníky pozemků. 
 
 


