
 

H LU Č Í N   ‐   LOKA L I TA  U   Z Á K L ADN Í   Š KO LY  GEN .   SVOBODY  
 

Ú Z E M N Í   S T U D I E  

ČERVEN 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WMA architects 
Atelier: Sady Svobody 4, 746 01 Opava 

Tel./fax: 553 652 768 
   



1 
 

OBSAH DOKUMENTACE: 
 
Textová část 

- Identifikační údaje 

- Předmět a účel zpracování územní studie 

- Vymezení řešených ploch, širší vztahy 

- Analýza stávajícího stavu využívání území  

- Urbanistické a architektonické řešení ‐ koncept 

- Kapacity území, požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb 

- Koncepce dopravy  

- Koncepce inženýrských sítí  

- Koncepce uspořádání veřejné zeleně  

 

Orientační propočet investičních nákladů 

 

Grafická část 

01  Výkres širších vztahů        1:2500 

02  Výkres stávajícího stavu území      1:500 

03  Hlavní urbanistický výkres      1:500 

04  Výkres veřejné dopravní infrastruktury    1:500 

05  Výkres veřejné technické infrastruktury   1:500 

06  Výkres nové parcelace        1:1000 

07  3D vizualizace architektonického řešení 

08  3D vizualizace architektonického řešení 

09  3D vizualizace architektonického řešení 

10  Urbanistické detaily 

11  Urbanistické detaily ‐ materiály 

 
   



2 
 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název: 

ÚZEMNÍ STUDIE ‐ HLUČÍN ‐ LOKALITA U ZÁKLADNÍ ŠKOLY GEN. SVOBODY 
 
Stupeň:   Územní studie 
 
Datum zpracování:   červen 2016 
 
Místo:  pozemky parc. č. 302/1, 299, 306, 308 a část pozemků parc. č. 319 
  a 317 v k. ú. Hlučín  
 
Zadavatel:  Město Hlučín 
  Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín 
 
Zpracovatel dokumentace:  Ing. arch. Martin Materna, IČ: 724 82 346 
  Na Rybníčku 623/7, 746 01 Opava 
  +420 605 950 765, materna@wmarch.cz 
 

atelier: WMA architects, Sady Svobody 4, 746 01 Opava    
553 652 768, www.wmarch.cz 

 
Zodpovědný projektant:   Ing. arch. Martin Materna 
  č. autorizace 03439 
  autorizovaný architekt ČKA 
   



3 
 

PŘEDMĚT A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 
 
Předmětem  zpracování územní  studie  je návrh dostavby  centrální  části města,  jež přímo navazuje na 
historické centrum.  Jedná se o  lokalitu vzdálenou cca 150 m od náměstí na  rozhraní mezi kompaktní, 
historickou a pozdější rozvolněnou zástavbou. Lokalita těsně navazuje na městskou památkovou zónu. 
V blízkosti  se  nachází  hodnotné  stavby  kulturních  památek.  Jedná  se  o  lokalitu  s dobrou  dopravní 
dostupností,  vyznačující  se  blízkostí  objektů  občanské  vybavenosti  (školka,  škola,  pošta,  zdravotnické 
zařízení,  policie,  obchody,  restaurace).  Volné  pozemky  jsou  převážně  ve  vlastnictví  města  a  jsou 
v současné  době  využívány  jako  zahrada  a  hřiště  ZŠ  Gen.  Svobody.  V případě  školy  se  uvažuje 
s postupným útlumem a přesunem výuky do jiných objektů.  
Cílem  územní  studie  je  navrhnout  dostavbu  lokality  objekty  pro  bydlení,  případně  občanskou 
vybavenost, vhodného měřítka respektující historickou zástavbu. Určit základní prostorové regulativy a 
podrobně  vyřešit  dopravní  a  technickou  infrastrukturu.  Účelem  dostavby  lokality  je  vytvoření 
městotvorného  prostředí,  uliční,  kompaktní  zástavby,  a  vytvořit  tak  atraktivní  obytné  prostředí 
historického jádra města v souladu s jeho původním založením, jež by přilákalo nové obyvatele. Snahou 
by mělo být jasné vymezení veřejného a soukromého prostranství. 
Při návrhu urbanistického řešení je respektováno navržené dopravní propojení mezi ul. Hrnčířskou a Dr. 
Ed. Beneše  kolem objektu  č. p. 233  a  695. Vznik dopravního propojení byl  schválen  radou města na 
základě prověřovací studie rozvoje lokality u ZŠ Gen. Svobody, jež zpracovalo oddělení rozvoje plánování 
a památkové péče v červnu 2015.  
Územní studie dle § 30 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“)  je  pořizována  z vlastního  podnětu  města  Hlučín.  Její  zpracování  není  uloženo  v územně 
plánovací dokumentaci. 
 
Dle § 30 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále  jen „stavební zákon“) bude 
územní  studie  poté,  kdy  pořizovatel  schválí  možnost  jejího  využití,  vložena  do  evidence  územně 
plánovací činnosti, čímž nabude účinnosti. 
Po zaevidování bude územní studie sloužit dle § 25 stavebního zákona  jako podklad pro stavební úřad 
při rozhodování v území.  
 
VYMEZENÍ ŘEŠENÝCH PLOCH, ŠIRŠÍ VZTAHY 
 
Řešené územní je vymezeno ul. Gen Svobody, Hrnčířská a Školní a jihovýchodní hranicí pozemků parc. č. 
319, 317 a 308 v k. ú. Hlučín. 
Celkový  rozsah  řešeného  území  je  cca  3  800 m2.  Jedná  se  o  pozemky  302/1,  299,  306,  308  a  část 
pozemků parc. č. 319 a 317 v k. ú. Hlučín.    
Hranice řešeného území je vyznačena ve výkresové části. 
 
ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 
(hodnoty, limity a problémy v území) 
 
Řešené  území  je  v  současnosti  jen  z  části  zastavěné,  je  neúplné  s  převahou  volných  ploch,  dnes 
užívaných  jako  zahrady  a  zázemí  školy.  Tyto  plochy  jsou  potenciálem  pro  rozvoj místa  a  jeho  novou 
zástavbu. 
Funkce školy (ZŠ Gen. Svobody) bude postupně utlumena a přesunuta jinam. 
Území přímo sousedí podél ulice Hrnčířské s městskou památkovou zónou  (MPZ). Ve východním  rohu 
území stojí památkový objekt sušárny požárních hadic.  
Dopravní obslužnost je z okolní uliční sítě zejména z ul. Dr. E. Beneše. V obslužných komunikacích podél 
území je vedena technické infrastruktura. 
V ose ulice Dr. E. Beneše je schválené dopravní propojení s ulicí Hrnčířská. 
V  blízkosti  území  se  nachází  řada  významných  městských  institucí  a  staveb  ‐  MŠ,  policie,  pošta, 
zdravotnické zařízení, kulturní památka ‐ penzión Florian. 
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Funkční  využití  plochy  řešeného  území  je  dle  nově  pořizovaného  Územního  plánu  města  Hlučín 
klasifikováno jako ‐ PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – V CENTRÁLNÍ ZÓNĚ ‐ SC. 
 
URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ ‐ KONCEPT 
 
Území  je  prostorově  definováno  stávající  sítí  ulic,  které  jej  ohraničují,  a  nově  navrhovaným 
komunikačním propojením ul. Hrnčířská a Školní s přímou návazností na ulici Dr. E. Beneše. Tato ulice 
městského významu tvoří hlavní spojnici centra města na vlakové nádraží, podél ní jsou situovány další 
důležité objekty města ‐ policie, MŠ, gymnázium a vazba na sportovní stadion. 
Řešené území  se nachází  na  rozhraní měnícího  se  charakteru  zástavby. Na  jihozápadě  (ul. Hrnčířská) 
navazuje  na  původní  historické  jádro města  (MPZ)  se  sevřenou  kompaktní  zástavbou.  Na  historické 
jádro,  severovýchodně,  navazuje  část města,  která  začala  vznikat  po  zrušení městských  hradeb,  její 
struktura je rozvolněnější a dále od centra přechází v rozvolněnou modernistickou strukturu. 
Návrh  zástavby  řešené  lokality  vychází  z  této pozice  v  rámci městské  struktury  a doplňuje  ji  tak,  aby 
zdůraznil  vazbu  na  centrum  a  vhodně  ji  doplnil  při  zachování  propustnosti  území.  Nová  navržená 
struktura dotváří prostor a definuje nové plochy města, které by měly místo oživit, vtáhnou zde nový 
pohyb při zahuštění zástavby daného místa. 
 
 

 
 
 
Přístup dovnitř území  je novým dopravním napojením z ulice Školní formou  lokální ulice obytné zóny s 
parkovací  plochou  ve  vnitrobloku.  Nová  ulice  dále  směrem  k  ulici  Hrnčířská  přechází  v  pěší  ulici  s 
omezeným pohybem aut. 
 
Současná zástavba ve vlastním území a  jeho  těsném okolí  je neucelená, podél ul. Hrnčířská  je  řadová 
zástavba obytných domů  s prolukou na  jejím  konci. K ulici Gen.  Svobody  jsou  situovány dvě  solitérní 
budovy  ‐ rodinný dům se zahradou a základní škola s vlastním hřištěm a zázemím uvnitř území. Podél 
ulice Školní  je stromořadí za zděným plotem a proti ulici Dr. E. Beneše se nachází věžovitý památkový 
objekt sušárny hadic. 
 
Nová dostavba uzavírá území vně, vytváří propustnou blokovou zástavbu. 
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Návrh je rozdělen na tři části podle místa a typy staveb.  
1. část ‐ k ulici Hrnčířská doplňuje řadové rodinné domy a uzavírá východní stranu ulice.  
2. část  ‐ z ulice Gen. Svobody  je vložena mezi stavby RD a školy podélná hmota bytového domu, která 
jasně ukončuje protilehlou ulici Hluboká a vymezuje prostor sousedních domů. 
3.  část  ‐  z  ulice  Školní  je  navržena  sestava  dvou  bytových  domů,  které  uzavírají  území  a  ohraničují 
prostor kolem věže sušárny hadic, vzniká zde veřejný prostor s dominantou věže. 
 
Tato nová veřejná plocha (plácek mezi ulicemi) vytváří předěl, bod na ose ulice Dr. E. Beneše a nového 
dopravního propojení s ulicí Hrnčířská. 
V  prostoru  vymezeném  novou  zástavbou  vzniká  veřejný  až  polosoukromý  prostor  vnitrobloku  s 
parkovištěm, který primárně slouží rezidentům, ale umožňuje pohyb ostatních obyvatel města.  
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Mimo  řešené  území  je  studie  doplněna  o  doporučený  návrh  dostavby  pozemku  č.  317.  Jedná  se  o 
prostor, kde nová komunikace obsluhující vnitroblok přechází v pěší komunikaci. Zde je navržen bodový 
rodinný dům, který prostorově vymezuje  tento pěší průchod a současně zdůrazňuje osu památkových 
objektů VĚŽ SUŠÁRNY HADIC ‐ NOVÝ RD ‐ PENZIÓN FLORIAN. 
 
Podél  nového  pěšího  propojení  k  ul. Hrnčířská  je  pro  posílení motivu  ulice  navrženo  pevné  oplocení 
formou zděných pilířů (lícová cihla) s podezdívkou a plné dřevěné výplně na svislo. 
 
Funkční využití území vychází z nově navrhovaného územního plánu Města Hlučín – PLOCHY SMÍŠENÉ 
OBYTNÉ – V CENTRÁLNÍ ZÓNĚ – SC. 
 
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 dlážděné ‐ kamenná žulová kostka 
drobná  (6/6 cm), příp.  čtvercová betonová dlažba. Terénní stupně, zídky a schodiště budou kamenné, 
příp. betonové. 
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.  Konkrétní  výrobky  a  materiály  budou  stanoveny  v  dalších  stupních  projektové 
dokumentace, doporučeně sjednotit s mobiliářem v památkové zóně města. 
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Doporučené materiálové řešení staveb: 
‐ tradiční přírodní materiály s historií, vhodné do městského prostředí  
‐ doporučené fasádní materiály: omítky, režná cihla, kámen, beton, do  vnitrobloku a v  horních 
podlažích – dřevo, TiZn plech 
‐ střešní krytina ‐ pálená taška, šedý plech falcovaný příp. střecha plochá 
‐ okna dřevěná, hliníková 
‐  použití  jiných  typů  materiálů  je  přípustné,  musí  být  však  zdůvodněno  kvalitním  architektonickým 
řešením 
V řešeném území není povoleno použití výrazných barev na fasádách a střechách. Preferováno by mělo 
být užití přírodních barev. 
 
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 staveb 
 
RD 01 ‐ RODINNÝ DŮM ŘADOVÝ 
Zastavěná plocha:    122 m2 

Obestavěný prostor ‐ odhad:  1100 m3 
Plocha pozemku vč. zahrady:  222 m2 
Funkční využití:   ‐ individuální bydlení městského typu 
      ‐ integrovaná občanská vybavenost v parteru 
Prostorová regulace:   ‐ řadová stavba 
      ‐ zástavba v uliční čáře ‐ návaznost na stávající řadovou zástavbu 
      ‐ hladina zástavby 2 nadzemní podlaží + podkroví nebo 3 nadzemní podlaží 
Doprava v klidu:   ‐ parkování zajištěno na vlastním pozemku, přístup z vnitrobloku 
 
RD 02 ‐ RODINNÝ DŮM ŘADOVÝ 
Zastavěná plocha:    127 m2 
Obestavěný prostor ‐ odhad:  1100 m3 
Plocha pozemku vč. zahrady:  239 m2 
Funkční využití:   ‐ individuální bydlení městského typu 
      ‐ integrovaná občanská vybavenost v parteru 
Prostorová regulace:   ‐ řadová stavba 
      ‐ zástavba v uliční čáře ‐ návaznost na stávající řadovou zástavbu 
      ‐ hladina zástavby 2 nadzemní podlaží + podkroví nebo 3 nadzemní podlaží 
Doprava v klidu:   ‐ parkování zajištěno na vlastním pozemku, přístup z vnitrobloku 
 
RD 03 ‐ RODINNÝ DŮM MIMO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ ‐ DOPORUČENÉ ŘEŠENÍ ZÁSTAVBY 
Zastavěná plocha:    73 m2 
Obestavěný prostor ‐ odhad:  700 m3 
Funkční využití:   ‐ individuální bydlení městského typu 
      ‐ integrovaná občanská vybavenost v parteru 
Prostorová regulace:   ‐ stavba je vymezena hranicemi pozemku č. 317/1 bez odstupu 
      ‐ čtvercový půdorys 
      ‐ hladina zástavby 3 nadzemní podlaží + podkroví nebo 4 nadzemní podlaží 
Doprava v klidu:   ‐ parkování zajištěno na vlastním pozemku 
 
BD 01 ‐ BYTOVÝ DŮM 
Zastavěná plocha:    207 m2 
Obestavěný prostor ‐ odhad:  2500 m3 
Počet bytových jednotek:  8 
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Funkční využití:   ‐ hromadné bydlení městského typu 
      ‐ integrovaná občanská vybavenost v parteru 
Možné využití:    ‐ smíšené bydlení kombinované ve spodních patrech s bydlením pro seniory 
      ‐ startovací malometrážní byty 
Prostorová regulace:   ‐ zástavba v uliční čáře v rovině s objektem sušárny hadic 
      ‐ vymezení zastavěné plochy stavební čárou 
      ‐ hladina zástavby 3 nadzemní podlaží + podkroví nebo 4 nadzemní podlaží 
Doprava v klidu:   ‐ parkování zajištěno na parkovišti ve vnitrobloku 
 
BD 02 ‐ BYTOVÝ DŮM 
Zastavěná plocha:    150 m2 
Obestavěný prostor ‐ odhad:  1400 m3 
Počet bytových jednotek:  6 
Funkční využití:   ‐ hromadné bydlení městského typu 
      ‐ integrovaná občanská vybavenost v parteru 
Možné využití:    ‐ smíšené bydlení kombinované ve spodních patrech s bydlením pro seniory 
      ‐ startovací malometrážní byty 
Prostorová regulace:   ‐ zástavba v navržené uliční čáře 
      ‐ vymezení zastavěné plochy stavební čárou 
      ‐ hladina zástavby 2 nadzemní podlaží + podkroví nebo 3 nadzemní podlaží ‐  
      římsa nebo atika stavby nesmí výškově překročit úroveň okapní hrany střechy  
      věže sušárny hadic 
Doprava v klidu:   ‐ parkování zajištěno na parkovišti ve vnitrobloku 
 
BD 03 ‐ BYTOVÝ DŮM 
Zastavěná plocha:    170 m2 
Obestavěný prostor ‐ odhad:  1550 m3 
Počet bytových jednotek:  4 
Funkční využití:   ‐ hromadné bydlení městského typu 
      ‐ integrovaná občanská vybavenost v parteru 
Možné využití:    ‐ pavlačový bytový dům ‐ startovací malometrážní byty 
Prostorová regulace:   ‐ zástavba v rovině s budovou školy 
      ‐ vymezení zastavěné plochy stavební čárou 
      ‐ hladina zástavby 2 nadzemní podlaží + podkroví nebo 3 nadzemní podlaží  
Doprava v klidu:   ‐ parkování zajištěno parkovištěm ve vnitrobloku a z ulice Gen. Svobody 
 
Popis a kapacity ploch 
 
MÍSTNÍ KOMUNIKACE SE SMÍŠENÝM PROVOZEM, funkční skupina D1 
DOPRAVNÍ PROSTOR 
plocha: 525 m2 
délka:  80 m 
materiál: živičný povrch, kamenná kostka 10/10 cm 
 
POBYTOVÉ PLOCHY PRO PĚŠÍ 
plocha: 548 m2 
materiál: kamenná kostka drobná, příp. čtvercová betonová dlažba 
 
PĚŠÍ KOMUNIKACE,  funkční  skupina D2,  se  zákazem vjezdu motorových vozidel mimo  IZS,  rezidenty a 
zásobování 
plocha: 182 m2 
délka:  45 m 
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materiál: kamenná kostka drobná 6/6 cm, příp. čtvercová betonová dlažba 
 
ZATRAVNĚNÁ DLAŽBA PRO ÚVRAŤOVÉ OBRATIŠTĚ, PŘÍSTUP K POZEMKŮM RD 01 A 02 
plocha: 260 m2 
materiál:  kamenná  kostka  20/20  cm  s  větším  spárováním  vyplněným  vegetačním  substrátem  pro 
trávník, příp. čtvercová betonová zatravňovací dlažba 
 
PARKOVACÍ PLOCHY 
podélné stání 6 x, plocha: 72 m2 

kolmé stání 14 x, plocha: 157 m2 
kolmé stání 1x u BD 03, plocha: 17 m2 
materiál: kamenná kostka 10/10 cm 
 
PLOCHA PRO UMÍSTĚNÍ ODPADNÍCH KONTEJNERŮ: 16 m2 
PLOCHA VEŘEJNÉ A POLOVEŘEJNÉ ZELENĚ ‐ TRÁVNÍKY: 530 m2 
 
KONCEPCE DOPRAVY 
 
Stávající stav 
Dopravní obslužnost území  je stávajícími ulicemi  ‐ místní obslužné komunikace, hlavní dopravní příjezd 
je veden po ulici Dr. E. Beneše (místní komunikace II. třídy, sběrná) s napojením přes ulici Školní na ul. 
Gen. Svobody a příjezdem k centru města. 
Celý  systém  ulic  je  pak  napojen  na  nadřazenou  komunikační  síť,  kterou  tvoří  průtah městem  silnice 
I. třídy I/56. 
 
Návrh 
Návrh  a  prostorové  řešení  jednotlivých  prvků  dopravy  vychází  z  technických  podmínek  TP  103  a 
navazující ČSN 736110 a 726102. 
Prostor veřejného prostranství mezi bytovými domy je 12 m, dle vyhl. č. 501/2006 Sb. §22. 
 
Dopravní obslužnost řešeného území je zajištěna novou lokální ulicí ‐ OBYTNÁ ZÓNA ‐ místní komunikace 
IV. třídy, funkční skupiny D1 se smíšeným provozem s maximální povolenou rychlostí 20 km/h. 
Tato nová komunikace je napojena na ulici Školní (místní komunikace II. třídy) s návazností na hlavní MK 
ulici Dr. E. Beneše. 
Vjezd  do  obytné  zóny  je  posuzován  jako  křižovatka, musí  splňovat  podmínky  pro  rozhled  dle  ČSN 
736102. Vjezd je navržen přes vyvýšený zpomalovací práh z kamenné kostky. Vjezd bude v dalším stupni 
PD  koordinován  s  vlastníkem  p.  č.  309  s možností  scelení  daného  prostoru materiálově  a  z  hlediska 
dopravní návaznosti. 
Křižovatka  navržené  obytné  zóny  s MK  Školní  a MK  E. Beneše  je  řešena  jako  průsečná  s  odsazením. 
Z důvodu  situování  památkově  chráněného  objektu  sušárny  hadic  proti  MK  E.  Beneše  není  možné 
křižovatku  provést  jako  průsečnou  bez  odsazení.  Při  trvání  podmínky  provedení  připojení  nové 
komunikace bez odsazení by došlo  ke  stavebnímu ohrožení památkové  stavby  věže,  kdy by připojení 
bylo buď zčásti v prostoru věže nebo při menším odsazení v  těsné blízkosti věže bez možnosti vedení 
chodníku.  
Nová  pojízdná  komunikace  obytné  zóny  zajišťuje  obsluhu  území,  příjezd  k  hlavnímu  parkovišti  uvnitř 
území, kde  je také situováno úvraťové obratiště pro otočení a výjezd nákladních aut délky do 9 m pro 
obsluhu  území  (svoz  odpadu).  Parametry  úvraťového  obratiště  odpovídají  TP  103  (obr.  15),  v  dalším 
stupni  PD  budou  parametry  obratiště  a  směrový  oblouk  v  polovině  trasy  komunikace  D1  prověřeny 
vlečnými křivkami dle TP 171. 
Přístup k pozemků pro RD 01 a RD 02 bude veden s centrálního prostoru vnitrobloku přes zatravněnou 
dlažbu vedle prostoru obratiště. 
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Podél jižní hranice území navazuje na novou obslužnou komunikaci obytné zóny, průchod pro pěší k ulici 
Hrnčířská. Tato pěší komunikace  je definována  jako místní komunikace  IV. třídy, funkční skupiny D2 se 
zákazem vjezdu motorových vozidel mimo vozidla  IZS, zásobování a  rezidentů;  toto dopravní omezení 
bude přísně dodržováno. 
Tato pěší komunikace D2 ústí na ulici Hrnčířskou samostatným stávajícím sjezdem. Sjezd  je veden přes 
stávající  chodník  šířky  2m  na místní  jednosměrnou  komunikaci MK  Hrnčířská  s  návrhovou  rychlostí 
30 km/h.  
Stávající samostatný sjezd na MK ul. Hrnčířská již v současnosti nesplňuje bezpečné vyjíždění vzhledem k 
pohybu chodců po přilehlém chodníku. Z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu je navržen v daném 
místě pouze vjezd v  jednom směru a  to z MK Hrnčířské směrem k MK Školní a E. Beneše a  to včetně 
přísného omezení přístupu motorové dopravy pouze pro rezidenty v prostoru průchodu. 
 
V místě dopravního napojení nové  lokální ulice z ul. Školní  je pro zklidnění navržena celistvá dlážděná 
plocha vyvýšená oproti stávající niveletě ulice Školní. V tomto prostoru, kde dochází ke křížení pohybu 
pěších  a  dopravní  obsluhy  řešeného  území,  tato  dlážděná  plocha  přechází  v  pochůzí  dlážděnou 
pobytovou plochu kolem objektu sušárny hadic a vzniká zde nový veřejný prostor. 
Dlážděná  plocha  je  navržena  z  kamenných  štípaných  kostek,  jako  přirozený  retardér,  plocha  vjezdu 
vozidel bude vymezena dopravními kovovými sloupky. 
Obdobně je řešena plocha, kde se na pojízdnou komunikaci D1 napojuje pěší komunikace D2 a dochází 
zde také ke křížení pěších a vozidel. 
 
Součástí návrhu  je také naznačení možného budoucího dopravního propojení  řešeného území v místě, 
kde začíná pěší ulice, a to jihovýchodním směrem s vyústěním na začátku ulice Hrnčířská. Tato výhledová 
komunikace by sloužila pro obsluhu a možnou výstavbu uvnitř navazujícího území, současně zde může 
vzniknout nový přístup k sousednímu pozemku č. 1775 a č. 309. V městské struktuře by uliční síť doplnila 
o ulici obdobného typu jako ulice Hluboká. 
 
Výstavba nových komunikací obytné zóny pro řešené území bude probíhat etapově. V první etapě bude 
realizován pěší průchod z ulice Hrnčířská až po ulici Školní. Úsek pro pěší D2 bude realizován v celé šíři 
4 m,  část budoucí komunikace D1 (obytná zóna), v šířce 7m (pruh parkovacího stání + dopravní prostor 
š. 5 m), bude v této první etapě řešena  jako pěší D2, stavebně však  již bude dimenzována na budoucí 
provoz motorových vozidel. 
 
V dalším  stupni PD bude dokumentace doplněna o návrh místní úpravy  a  to  tak,  aby  tvořila ucelený 
systém  se  stávajícími  dopravními  značkami  a  zohledňovala  provoz  na  průchodu  pro  pěší,  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. 
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Technické parametry komunikací 
Lokální ulice  ‐ obytná  zóna  funkční  skupiny D1  ‐ dvoupruhová obousměrná komunikace  se  smíšeným 
provozem  s návrhovou  rychlostí max. 20 km/h. Šířka  jízdních pruhů  je 2,5 m, u parkoviště 3 m. Šířka 
pobytových ploch pro pěší je min. 1,5 m až 3 m. 
Provoz cyklistů a současně pěších  je uvažován v hlavním dopravním prostoru a není nijak samostatně 
zvýrazněn,  prostor  místní  komunikace  je  řešen  v  jedné  výškové  úrovni,  oddělení  dopravního  a 
pobytového prostoru je pouze opticky ‐ materiálem povrchu. 
Pěší komunikace D2 má šířku 4m a navazuje přímo na komunikaci obytné zóny D1. 
Rozměry kolmého stání jsou 2,4 x 4,5 m, podélného stání 2 x 6 m. 
Podélný sklon komunikací se u ulic vedených po vrstevnici pohybuje do 3 %, u ulic vedených po spádnici 
je to do 8 %. Výškové vedení komunikací bude v maximální možné míře kopírovat stávající terén, území 
umožní bezbariérový přístup. 
Příčný sklon komunikací bude střechovitý o hodnotě 2,5 %, resp. 2,0 % na komunikacích pro chodce. 
Odvodnění  bude  řešeno  prostřednictvím  příčných  a  podélných  sklonů  do  uličních  vpustí  a  do  nově 
navržené dešťové kanalizace. 
Vozovky budou provedeny asfaltobetonovým krytem v kombinaci s kamennou kostkou. Parkovací místa 
budou  řešeny  kamennou  kostkou  10/10,  pochůzí  plochy  drobnou  kamennou  žulovou  kostkou  nebo 
čtvercovou betonovou dlažbou. Nájezdy zvýšených ploch a plochy v místě napojení pěší komunikace a 
napojení na ul. Školní dlážděny žulovou dlažbou ‐ kostka 10/10. 
Plocha obratiště a pro přístup k RD 01 a 02 bude ze zatravněné dlažby  ‐ kamenná kostka 20/20 cm s 
větším spárováním vyplněným vegetačním substrátem pro trávník. 
Hlavní dopravní prostor bude lemován kamennou obrubou v jedné rovině. 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. 
Parkování pro bytové domy bude zajištěno na nových parkovacích plochách. 
Celkový počet navržených parkovacích míst je 21 včetně 2 stání pro ZTP. 
 
Odstavná a parkovací stání ‐ Výpočet dle projektování místních komunikací  ‐ ČSN 73 6110 
Druh stavby: 
Odstavná stání 
‐ obytný dům, byty do 100 m2 celkové plochy (1 jednotka / 1 stání), krátkodobé 0%, dlouhodobé 100% 
Počet bytových jednotek: 18 
Parkovací stání 
‐ obytný okrsek (20 obyvatel/1 stání), krátkodobé 100%, dlouhodobé 0%  
Počet obyvatel: 54 (3 os/byt) 
 
Základní počet stání:  
                   ‐ Oo – základní počet odstavných stání:        18 stání 
                    ‐ Po – základní počet parkovacích stání:        3 stání 
                    ‐ Ka – součinitel vlivu stupně automobilizace    
      ‐ stupeň automobilizace 1:2,5        1,0 
    ‐ Kp – součinitel redukce počtu stání ‐ obec do 50000 obyvatel  0,8 
 
Výpočet:  N= Oo .Ka +Po .Ka . Kp  = 18 . 1 + 3 . 1 . 0,8 = 21 stání 
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KONCEPCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
 
Technická infrastruktura se skládá z těchto částí: 
− vodovod 
− splašková kanalizace 
− dešťová kanalizace 
− kabelové rozvody nízkého napětí 
− veřejné osvětlení  
− plynovod 

 
Cílem této části studie je základní posouzení zájmového území určeného pro výstavbu: 
‐ 3 rodinných domů, 
‐ 3 bytových domů, 
V současnosti  jsou hlavní  řady  jednotlivých  inženýrských sítí vedené podél území v ulicích Školní, Gen. 
Svobody a Hrnčířská  
 
STL Plynovod: 
Nový plynovod  v nové pěší uličce a obslužné  komunikaci bude  sloužit  zároveň  jako  zokruhování  stáv. 
plynovodů v ul. Školní a ul. Hrnčířská. Tlaková úroveň středotlak STL, délka nového STL plynovodu 93m. 
Ochranné pásmo 1 m od vnějšího líce potrubí. V trase nového plynovodu bude umístěn sekční uzávěr.  
 
Vodovodní řad: 
Stávající vodovodní řad v prostoru ul. Gen. Svobody, Hrnčířská a Školní je zokruhován a jeho kapacita je 
dostačující.  Jednotlivé nové objekty  v  řešené  lokalitě budou na  vodovodní  řád napojeny  individuálně 
samostatnými přípojkami. 
Délka nových vodovodních přípojek je cca 95 m. Ochranné pásmo 1,5 m od vnějšího líce potrubí.  

 
Kanalizační stoka splaškové kanalizace: 
Nová  kanalizační  stoka  DN  250  v  nové  pěší  uličce  a  obslužné  komunikaci  bude  sloužit  pro  napojení 
nových objektů. Napojení bude na stávající stoku vedenou v ul. Hrnčířská. Délka nové kanalizační stoky 
bude  76m.  Ochranné  pásmo  1,5 m  od  vnějšího  líce  potrubí.  V trase  nové  kanalizační  stoky  budou 
osazeny revizní šachty.  

  
Dešťová kanalizace ‐ vsakovací jímky: 
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  ze  střech  a  zpevněných  ploch 
řešených objektů budou vedeny do vsaku pomocí kanalizačního potrubí s revizními šachticemi.   
 
Kabelové rozvody VN 
V  současné době  se v blízkosti  řešeném území nachází podzemní vedení VN do 35 kV, vedeno v ulici 
Dr. E. Beneše na ulici Gen Svobody. 
Do vedení vysokého napětí nebude zasahováno, při návrhu jsou respektována ochranná pásma. 
 
Kabelové rozvody NN 
Účelem stavby v oblasti je zbudování nových distribučních rozvodů pro navrhovanou zástavbu rodinných 
domů a bytových domů. 
Distribuční kabelové rozvody NN budou napájeny ze stávající nadzemní sítě NN. 
Navrhovaný nový rozvod pro napájení objektů BD 01, BD 02 a RD 03 je veden v nové komunikaci z ulice 
Školní. 
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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. 
 
Bilance: 
RD01, RD02, RD03 
Maximální soudobý příkon bytové jednotky:     Pb = 11 kW 
Jistič před ET 25A/3 
BD01 – 8BJ 
Maximální soudobý příkon bytové jednotky:     Pb = 11 kW 
Soudobost:                                                     b = 0,6 
Celkem                                                                Pp =8* Pbi* b = 8*11* 0,6 =52,8kW 
Jistič před ET 8x25A/3, jistič pro společnou spotřebu 1x25A/3 
BD02 – 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 
BD03 – 4BJ 
Maximální soudobý příkon bytové jednotky:     Pb = 11 kW 
Soudobost:                                                           b = 0,6 
Celkem                                                             Pp =4* Pbi* b = 4*11* 0,6 =26,4kW 
Jistič před ET 6x25A/3, jistič pro společnou spotřebu 1x25A/3 
 
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 6 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. Školní. 
 
Popis jednotlivých staveb z hlediska požadavků na technickou infrastrukturu 
 
RD 01 
Plynovod: 
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Rodinný  dům  bude  napojen  na  přilehlý  STL  plynovod  vedený  v  ul.  Hrnčířská  pomocí  plynovodní 
středotlaké  přípojky.  HUP  bude  umístěn  ve  fasádě  rodinného  domu.  V rodinném  domě  budou 
instalovány  plynové  spotřebiče:  plynový  sporák  a  plynový  kondenzační  kotel  pro  ohřev  ÚT  a  TV  o 
velikosti 14 kW. 
‐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 
 
Vodovod: 
Rodinný dům bude napojen na  vodovodní  řad  v ul. Hrnčířská pomocí  vodovodní přípojky.  Fakturační 
vodoměr bude umístěn v technické místnosti rodinného domu 
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 
 
Splašková kanalizace: 
Veškeré odpadní vody od zařizovacích předmětů rodinného domu budou svedeny kanalizační přípojkou 
do veřejné stoky vedené v ul. Hrnčířské. 
Množství splaškových vod z malých zdrojů znečištění se rovná spotřebě vody.  
průměrné roční množství:144 m3/rok 
průměrné denní množství: 0,39 m3/d 
průměrný celodenní odtok: 0,00451 l/s 
maximální hodinové množství: 1/14 x 1,8 x 0,59 = 0,076 m3/h 
součinitel denní nerovnoměrnosti odběru vody kd = 1,8 
 
Dešťová kanalizace: 
Vody určené  k zasakování budou pouze  vody  srážkové  ze  střechy  rodinného domu o ploše 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 
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 
Přípojka NN  je  z podzemního  vedení NN  v ulici Hrnčířská. Na  fasádě bude osazena přípojková  skříň, 
napojení pozemním kabelovým vedením na rozvodnou distribuční síť ČEZ. 
Maximální soudobý příkon bytové jednotky:     Pb = 11 kW 
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Jistič před ET 25A/3 
 
RD 02 
Plynovod: 
Rodinný  dům  bude  napojen  na  přilehlý  STL  plynovod  vedený  v  ul.  Hrnčířská  pomocí  plynovodní 
středotlaké  přípojky.  HUP  bude  umístěn  ve  fasádě  rodinného  domu.  V rodinném  domě  budou 
instalovány  plynové  spotřebiče:  plynový  sporák  a  plynový  kondenzační  kotel  pro  ohřev  ÚT  a  TV  o 
velikosti 14 kW. 
‐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 
 
Vodovod: 
Rodinný dům bude napojen na  vodovodní  řad  v ul. Hrnčířská pomocí  vodovodní přípojky.  Fakturační 
vodoměr bude umístěn v technické místnosti rodinného domu 
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 
 
Splašková kanalizace: 
Veškeré odpadní vody od zařizovacích předmětů rodinného domu budou svedeny kanalizační přípojkou 
do veřejné stoky vedené v ul. Hrnčířské. 
Množství splaškových vod z malých zdrojů znečištění se rovná spotřebě vody.  
průměrné roční množství:144 m3/rok 
průměrné denní množství: 0,39 m3/d 
průměrný celodenní odtok: 0,00451 l/s 
maximální hodinové množství: 1/14 x 1,8 x 0,59 = 0,076 m3/h 
součinitel denní nerovnoměrnosti odběru vody kd = 1,8 
 
Dešťová kanalizace: 
Vody určené  k zasakování budou pouze  vody  srážkové  ze  střechy  rodinného domu o ploše 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 
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. 
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Elektroinstalace 
Přípojka NN  je  z podzemního  vedení NN  v ulici Hrnčířská. Na  fasádě bude osazena přípojková  skříň, 
napojení pozemním kabelovým vedením na rozvodnou distribuční síť ČEZ. 
Maximální soudobý příkon bytové jednotky:     Pb = 11 kW 
Jistič před ET 25A/3 
 
RD 03 
Plynovod: 
Rodinný dům bude napojen na nový STL plynovod v nové pěší uličce mezi ul. Hrnčířská a Školní pomocí 
nové  středotlaké  přípojky  plynu.  HUP  bude  umístěn  ve  fasádě  rodinného  domu.  V rodinném  domě 
budou instalovány plynové spotřebiče: plynový sporák a plynový kondenzační kotel pro ohřev ÚT a TV o 
velikosti 9 kW. 
‐celková roční potřeba energie na vytápění 12,4 MWh/rok 
‐celková roční potřeba energie na ohřev TV 8,1 MWh/rok 
‐max. hodinová spotřeba plynu: 2,1 m3/h 
‐max. denní spotřeba plynu: 31 m3/den 
‐roční potřeba plynu: 1,7 tis m3/rok 
 
Vodovod: 
Rodinný  dům  bude  napojen  na  vodovodní  řad  v  ul.  Školní  pomocí  vodovodní  přípojky.  Fakturační 
vodoměr bude umístěn v technické místnosti rodinného domu 
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 
 
Splašková kanalizace: 
Veškeré odpadní vody od zařizovacích předmětů rodinného domu budou svedeny kanalizační přípojkou 
do nové veřejné stoky vedené v nové pěší uličce mezi ul. Hrnčířská a Školní. 
Množství splaškových vod z malých zdrojů znečištění se rovná spotřebě vody.  
průměrné roční množství:144 m3/rok 
průměrné denní množství: 0,39 m3/d 
průměrný celodenní odtok: 0,00451 l/s 
maximální hodinové množství: 1/14 x 1,8 x 0,59 = 0,076 m3/h 
součinitel denní nerovnoměrnosti odběru vody kd = 1,8 
 
Dešťová kanalizace: 
Vody  určené  k zasakování  budou  pouze  vody  srážkové  ze  střechy  rodinného  domu  o  ploše  64 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 0,0064 ha x 128 l/s/ha = 0,73 l/s 
          zpevněná plocha za RD      0,50 x 0,0030 ha x 128 l/s/ha = 0,19 l/s 
Qr celkem                                                                                       0,92 l/s 
 
Výpočet průměrného množství ročních srážek : 
odvodňovaná plocha celkem            =64+30=94 m2 

roční průměrný úhrn srážek          = 0,746 m/rok 
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odtokový koeficient střecha                 =0,9 
odtokový koeficient zpevněná plocha     =0,5 
Q roční = (64 m2  x  0,746m  x 0,9)+ (30 m2  x  0,746m  x 0,5) = 54 m3 /rok 
Q měsíční = 4,5 m3 /měs. 
 
Elektroinstalace 
Přípojka NN je z nového podzemního vedení NN v nové ulici. Na fasádě bude osazena přípojková skříň, 
napojení pozemním kabelovým vedením na rozvodnou distribuční síť ČEZ. 
Maximální soudobý příkon bytové jednotky:     Pb = 11 kW 
Jistič před ET 25A/3 
 
BD 01 
Plynovod: 
Bytový  dům  (8  BJ)  bude  napojen  na  přilehlý  STL  plynovod  vedený  v  ul.  Školní  pomocí  plynovodní 
středotlaké přípojky. HUP bude umístěn ve fasádě bytového domu. V bytovém domě budou instalovány 
plynové  spotřebiče: 8xplynový  sporák a dva plynové kondenzační kotle pro ohřev ÚT a TV o velikosti 
2x35 kW. 
‐celková roční potřeba energie na vytápění 99,3 MWh/rok 
‐celková roční potřeba energie na ohřev TV 64,5 MWh/rok 
‐max. hodinová spotřeba plynu: 16 m3/h 
‐max. denní spotřeba plynu: 200 m3/den 
‐roční potřeba plynu: 15,5 tis m3/rok 
 
Vodovod: 
Bytový dům bude napojen na vodovodní řad v ul. Školní 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 = 32 x 95 = 3040 l/den = 3,04 m

3/den 
Qm – max. denní potřeba : Qm = 3040 x 1,35 = 4104 l/den = 4,104 m

3/den 
kategorie obce s obyvateli: součinitel denní nerovnoměrnosti kd   =  1,35. 
Qh – max. hodinová potřeba : Qh = 4104 x 1,8 / 24 = 307 l/hod = 0,085 l/s 
koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh   =  1,8 
Qr – průměrná roční potřeba vody : Qr = 3,040 x 365 = 1110 m

3/rok 
 
Splašková kanalizace: 
Veškeré odpadní vody od zařizovacích předmětů bytového domu budou svedeny kanalizační přípojkou 
do nové veřejné stoky vedené v nové pěší uličce mezi ul. Hrnčířská a Školní. 
Množství splaškových vod z malých zdrojů znečištění se rovná spotřebě vody.  
průměrné roční množství:1110 m3/rok 
průměrné denní množství: 3,04 m3/d 
průměrný celodenní odtok: 126,6 l/h 
maximální hodinové množství: 307 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  225 m2  a 
zpevněných ploch u RD o ploše 60 m2. Zasakování dešťových vod bude  řešeno pomocí vsakovací  jímky 
na pozemku přilehlém k bytovému domu parc. č. 306. 
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   
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Qr =  střecha                                 0,90 x 0,0225 ha x 128 l/s/ha = 2,59 l/s 
          zpevněná plocha za BD      0,50 x 0,0060 ha x 128 l/s/ha = 0,38 l/s 
Qr celkem                                                                                       2,97 l/s 
 
Výpočet průměrného množství ročních srážek : 
odvodňovaná plocha celkem            =225+60=285 m2 

roční průměrný úhrn srážek          = 0,746 m/rok 
odtokový koeficient střecha                 =0,9 
odtokový koeficient zpevněná plocha     =0,5 
Q roční = (225 m2  x  0,746m  x 0,9)+ (60 m2  x  0,746m  x 0,5) = 173 m3 /rok 
Q měsíční = 14,4 m3 /měs. 
 
Elektroinstalace 
Přípojka NN je z nového podzemního vedení NN v chodníku. Na fasádě bude osazena přípojková skříň, 
napojení pozemním kabelovým vedením na rozvodnou distribuční síť ČEZ. 
BD01 – 8BJ 
Maximální soudobý příkon bytové jednotky:     Pb = 11 kW 
Soudobost:                                                     b = 0,6 
Celkem                                                                Pp =8* Pbi* b = 8*11* 0,6 =52,8kW 
Jistič před ET 8x25A/3, jistič pro společnou spotřebu 1x25A/3 
 
BD 02 
Plynovod: 
Bytový  dům  (6  BJ)  bude  napojen  na  nový  STL  plynovod  vedený  v nové  pěší  uličce mezi  ul.  Školní  a 
Hrnčířská  pomocí  plynovodní  středotlaké  přípojky.  HUP  bude  umístěn  ve  fasádě  bytového  domu. 
V bytovém domě 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 vodovodní řad v ul. Školní 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 nové veřejné stoky vedené v nové pěší uličce mezi ul. Hrnčířská a Školní. 
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 
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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  160 m2  a 
zpevněných ploch u RD o ploše 60 m2. Zasakování dešťových vod bude  řešeno pomocí vsakovací  jímky 
na pozemku přilehlém k bytovému domu parc. č. 306. 
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 0,0160 ha x 128 l/s/ha = 1,84 l/s 
          zpevněná plocha za BD      0,50 x 0,0060 ha x 128 l/s/ha = 0,38 l/s 
Qr celkem                                                                                       2,22 l/s 
 
Výpočet průměrného množství ročních srážek : 
odvodňovaná plocha celkem            =160+60=220 m2 

roční průměrný úhrn srážek          = 0,746 m/rok 
odtokový koeficient střecha                 =0,9 
odtokový koeficient zpevněná plocha     =0,5 
Q roční = (160 m2  x  0,746m  x 0,9)+ (60 m2  x  0,746m  x 0,5) = 129 m3 /rok 
Q měsíční = 14,4 m3 /měs. 
 
Elektroinstalace 
Přípojka NN je z nového podzemního vedení NN v nové ulici. Na fasádě bude osazena přípojková skříň, 
napojení pozemním kabelovým vedením na rozvodnou distribuční síť ČEZ. 
BD02 – 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 
 
BD 03 
Plynovod: 
Bytový  dům  (4  BJ)  bude  napojen  na  nový  STL  plynovod  vedený  v ul.  Generála  Svobody  pomocí 
plynovodní středotlaké přípojky. HUP bude umístěn ve fasádě bytového domu. V bytovém domě budou 
instalovány plynové spotřebiče: 4xplynový sporák a dva plynové kondenzační kotle pro ohřev ÚT a TV o 
velikosti 2x14 kW. 
‐celková roční potřeba energie na vytápění 49 MWh/rok 
‐celková roční potřeba energie na ohřev TV 31 MWh/rok 
‐max. hodinová spotřeba plynu: 8 m3/h 
‐max. denní spotřeba plynu: 120 m3/den 
‐roční potřeba plynu: 7,5 tis m3/rok 
 
Vodovod: 
Bytový  dům  bude  napojen  na  stávající  vodovodní  řad  vedený  v  v ul.  Generála  Svobody  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 = 16 x 95 = 1520 l/den = 1,52 m

3/den 
Qm – max. denní potřeba : Qm = 1520 x 1,35 = 2052 l/den = 2,052 m

3/den 
kategorie obce s obyvateli: součinitel denní nerovnoměrnosti kd   =  1,35. 
Qh – max. hodinová potřeba : Qh = 2052 x 1,8 / 24 = 154 l/hod = 0,0427 l/s 
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koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh   =  1,8 
Qr – průměrná roční potřeba vody : Qr = 1,52 x 365 = 555 m

3/rok 
 
Splašková kanalizace: 
Veškeré odpadní vody od zařizovacích předmětů bytového domu budou svedeny kanalizační přípojkou 
do stávající veřejné stoky vedené v ul. Generála Svobody. 
Množství splaškových vod z malých zdrojů znečištění se rovná spotřebě vody.  
průměrné roční množství:555 m3/rok 
průměrné denní množství: 1,52 m3/d 
průměrný celodenní odtok: 63 l/h 
maximální hodinové množství: 154 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  160 m2  a 
zpevněných ploch u RD o ploše 60 m2. Zasakování dešťových vod bude  řešeno pomocí vsakovací  jímky 
na pozemku přilehlém k bytovému domu parc. č. 306. 
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 0,0160 ha x 128 l/s/ha = 1,84 l/s 
          zpevněná plocha za BD      0,50 x 0,0060 ha x 128 l/s/ha = 0,38 l/s 
Qr celkem                                                                                       2,22 l/s 
 
Výpočet průměrného množství ročních srážek : 
odvodňovaná plocha celkem            =160+60=220 m2 

roční průměrný úhrn srážek          = 0,746 m/rok 
odtokový koeficient střecha                 =0,9 
odtokový koeficient zpevněná plocha     =0,5 
Q roční = (160 m2  x  0,746m  x 0,9)+ (60 m2  x  0,746m  x 0,5) = 129 m3 /rok 
Q měsíční = 14,4 m3 /měs. 
 
Elektroinstalace 
Přípojka NN je z podzemního vedení NN v ulici Gen. Svobody. Na fasádě bude osazena přípojková skříň, 
napojení pozemním kabelovým vedením na rozvodnou distribuční síť ČEZ. 
BD03 – 4BJ 
Maximální soudobý příkon bytové jednotky:     Pb = 11 kW 
Soudobost:                                                           b = 0,6 
Celkem                                                             Pp =4* Pbi* b = 4*11* 0,6 =26,4kW 
Jistič před ET 6x25A/3, jistič pro společnou spotřebu 1x25A/3   
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KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ VEŘEJNÉ ZELENĚ  
 
Zeleň v řešeném území je rozdělena do tří kategorií: 
 
Zeleň veřejná 
Jde o  zeleň, která  je navržena na veřejně přístupných plochách,  zejména prostor vymezený bytovými 
domy  uvnitř  území.  Tato  plocha  je  uvažována  jako  společná  rekreační  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  nové  ulice,  které  zdůrazňují  formou 
stromořadí  novou  komunikaci  územím,  dále  jsou  stromy  navrženy  jako  dělící  prvky  na  rozhraní 
zpevněných a travnatých ploch. 
Podél nové komunikace 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 polosoukromá 
Jde o zelené plochy v těsné návaznosti na bytové domy. Tyto plochy jsou určeny pro obyvatele těchto 
domů v návaznosti na přízemní byty, předpokládá se optické oddělení formou výsadby živých plotů. 
 
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. 
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NÁVRH ETAPIZACE VÝSTAVBY  
 
Návrh  je  rozdělen do 4  etap. V první  etapě budou prodány pozemky  k  výstavbě  řadových  rodinných 
domů. V druhé etapě bude vybudováno dopravní propojení z ulice Školní k ulici Hrnčířská. Ve třetí etapě 
budou  realizovány  stavby  podél  stávajících  ulic.  Ve  čtvrté  etapě  bude  realizován  bytový  dům  uvnitř 
území včetně veškerých ploch ve vnitrobloku. 
 
 
 
 
 


