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A Textová აást

A.1 Dᛰvod a cíl územní studie

Odrlice jsou jedním ze tᖐí katastrᛰ, z nich០ se skládá správní území obce Senice na 
Hané. Platný územní plán sídelního útvaru Senice na Hané a soubor zmᆰn ა.2 vymezuje 
na jihozápadním okraji Odrlic lokalitu „Záhumenice“, rozdᆰlenou na tᖐi menᘐí celky, 
z nich០ dva, oznaაené jako Z2/16a a Z2/16b jsou urაeny pro rozvoj bydlení venkovského 
charakteru. Pro zastavᆰní tohoto území ukládá územnᆰ plánovací dokumentace 
vypracování územní studie. Tato studie ᖐeᘐí první აást lokality - území Z2/16a. Vznikla 
z podnᆰtu obce jako vlastníka zhruba poloviny plochy ᖐeᘐeného území, obec vystupuje i 
jako poᖐizovatel.

// Pokud poᖐizovatel schválí mo០nost vyu០ití zpracované územní studie jako podkladu pro 
zpracování nebo zmᆰnu územnᆰ plánovací dokumentace, mᆰl by následnᆰ podat návrh 
na vlo០ení dat o této studii do tzv. evidence územnᆰ plánovací აinnosti. Takový návrh na 
vlo០ení dat do evidence územnᆰ plánovací აinnosti podává obec podle ustanovení § 
6 odst. 1 písm. g) stavebního zákona krajskému úᖐadu. Krajský úᖐad by mᆰl územní 
studie za svᛰj obvod evidovat a dále je pᖐedávat Ústavu územního rozvoje v Brnᆰ, který 
je evidencí povᆰᖐen ve smyslu § 162 stavebního zákona. Z toho vyplývá, ០e veᘐkeré 
územní studie by mᆰly být v Ⴠeské republice centrálnᆰ evidovány, i kdy០ tomu v praxi 
tak není. (pᖐevzato z http://realit.cz/clanek/vyplati-se-porizeni-uzemni-studie) //

Cílem územní studie je provᆰᖐení mo០ností vyu០ití území pro bydlení v ᘐirᘐích 
souvislostech a nalezení optimální varianty ᖐeᘐení s ohledem vazeb na stávající
zástavbu, terénní konfiguraci a prostorovou strukturu zástavby. 

Územní studie bude slou០it jako poklad pro zpracování dalᘐích stupᒀᛰ dokumentace
(DUR komunikací a sítí, stavebních objektᛰ) a jako podklad pro dᆰlení parcel.  

A.2 Vymezení ᖐeᘐené plochy

ᖀeᘐené území je vymezeno pozemky v k.ú. Odrlice (okres Olomouc) 747467, zahrnuje 
pᖐedevᘐím parcely ა.: 549, 550 a 551, které tvoᖐí zastavitelnou აást území. 

ᖀeᘐením sítí a komunikací se dotýká dalᘐích parcel ა.: 332/2, 696, 697, 699, 713. Na 
ji០ním okraji zasahuje navr០ená komunikace do parcel ა.: 552, 553, 554, 555, 556 a 557
a v místᆰ napojení na stávající zástavbu velmi drobnᆰ do parc.ა. 68.  

Lokalita je situovaná na jihovýchodním okraji Odrlic. Na východní a აásteაnᆰ i na severní 
stranᆰ sousedí se zadními აástmi zahrad stávající zástavby, z ostatních stran navazuje 
na zemᆰdᆰlsky vyu០ívanou pᛰdu. Území je mírnᆰ sva០ité smᆰrem na východ (k obci), 
pᖐístup a pᖐíjezd je mo០ný z východní strany.  

A.3 Urbanistické a architektonické ᖐeᘐení

Navr០ené ᖐeᘐení je v souladu s územním plánem. Rozvíjí stávající dopravní systém, kdy០ 
vyu០ívá stávajících napojení ᖐeᘐeného území, pᖐiაem០ zohledᒀuje pᖐírodní konfiguraci a 
vlastnické vztahy. 

Hlavní dopravní napojení je na výhodní stranᆰ, smᆰᖐováno ke stávající odboაce z hlavní 
ulice – oboustrannᆰ obestavᆰné silnice III / 3732 Myslechovice – Seniაka, která je 
centrem obce. Tato komunikace sleduje smᆰr, urაený územním plánem, kde je oznaაena 
jako Z2/16c. Dovnitᖐ ᖐeᘐeného území odboაuje z tohoto hlavního napojení komunikace 
se smíᘐeným provozem pᆰᘐí, cyklistické a motorové dopravy (obytná zóna). 

Pᖐíაná komunikace obytné zóny s rozᘐíᖐeným veᖐejným prostranstvím (22 a více metrᛰ) 
tvoᖐí centrum nové zástavby, které bude doplnᆰno prvky drobné architektury a hᖐiᘐtᆰm 
pro dᆰti pᖐedᘐkolního a mladᘐího ᘐkolního vᆰku, situovaným do nejᘐirᘐí აásti veᖐejného 
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prostranství na jeho východní stranᆰ. Z tohoto místa také vede úzký chodník, navazující 
na stávající prᛰchod  smᆰrem k centru obce. Prᛰseku v zástavbᆰ je také vyu០ito pro 
vedení kanalizace, která tak lépe sleduje terénní konfiguraci.

Veᖐejná prostranství jsou doplnᆰna zelení. Liniová zeleᒀ je navr០ena podél hlavní 
pᖐístupové komunikace, uplatᒀovat se bude dále individuální ozelenᆰní pᖐedzahrádek a 
zahrad.

Stavební აára ve vᆰtᘐinᆰ míst odstupuje od აáry uliაní, u nᆰkterých objektᛰ se vstupy na 
ji០ní stranᆰ (napᖐ. A.01 a០ A.04 a C.01 a០ C.04) odstupuje daleko do hlouby pozemku. Je 
to proto, aby na ji០ní (uliაní) stranᆰ vznikl dostateაnᆰ hluboký prostor pro venkovní pobyt 
a jeho optické oddᆰlení od komunikace. Uliაní je toto០ná se stavební აarou v nᆰkterých 
místech, plnících spíᘐe funkci komunikaაních propustí. Stavební აára je rozliᘐena jako 
pevná, tzn. ០e navr០ené objekty k ní musí pᖐiléhat podstatnou აástí svého objemu, nebo 
volná, tzn. ០e je limitní pro pᖐiblí០ení stavebních objektᛰ ulici, ale umístᆰní objektᛰ dál od 
ulice je mo០né. V tomto pᖐípadᆰ je v SV აásti území navr០ena i stavební აára 
doporuაená, která je vhodná pro konkrétnᆰ navr០ený pᖐíklad ᖐeᘐení zástavby, jinak ji ale 
není nutno dodr០ovat.

Vlastní zástavba mᛰ០e být pᖐi dodr០ení podmínek prostorové regulace realizována 
rᛰznými formami rodinných domᛰ. Podél pᖐístupové komunikace, ve vazbᆰ na volnou 
krajinu se zástavba rozvolᒀuje, uprostᖐed obytné zóny je naopak hustᆰjᘐí. Pro lepᘐí 
vyu០ití parcel jsou objekty situovány vᆰtᘐinou jednou stranou k hranici parcely, aby se na 
protᆰjᘐí stranᆰ otevᖐel vᆰtᘐí venkovní obytný prostor. Skupina objektᛰ uvnitᖐ zástavby je 
z podobných dᛰvodᛰ navr០ena jako dvojdomky, ale pᖐi konkrétním ᖐeᘐení je v této აásti 
území, pokud bude takováto poptávka, mo០no realizovat i vᆰtᘐí souvislou zástavbu i na 
menᘐích ne០ v pᖐíkladu ᖐeᘐení navr០ených parcelách. 

Prostorová regulace se liᘐí podle situování navr០ených objektᛰ. Objekty v rozvolnᆰné 
zástavbᆰ (dle pᖐíkladu ᖐeᘐení A.01 a០ A.04, C.01 a០ C.04) budou jednopodla០ní,
s potlaაeným pᖐípadným podkrovím nebo patrem v rozsahu maximálnᆰ tᖐetiny plochy 
pᖐízemí, objekty ve stᖐedu zástavby (B.01, B.02, D.01 a០ D.10) budou dvoupodla០ní. U 
objektᛰ B.03 a០ B.07, které jsou na rozhraní, bude jejich výᘐka urაena pᖐeva០ujícím 
zájmem. Samostatnou kapitolou jsou objekty E.01, kde jsou na obrovské parcele jednoho 
vlastníka umístᆰny dva rodinné domy a hospodáᖐský objekt podle individuálních 
po០adavkᛰ. 

Tvar, materiál a barva stᖐechy ani ០ádných jiných prvkᛰ se neurაuje, ani u oplocení, 
vzhledem k prostᖐedí obce se doporuაuje pou០ití pᖐírodních, pᖐenesenᆰ re០ných 
materiálᛰ. Co do stylᛰ architektury bude აást jednopodla០ní zástavby A.01 a០ A.04 
moderní, აást C.01 a០ C.04 rustikální, u vnitᖐní zástavby budou styly zastoupeny naopak: 
აást B.01 a០ B.07 rustikální, აást D.01 a០ D.10 moderní. Pᖐípustné je pᖐecházení stylᛰ ve 
skupinách, v០dy bude ale dodr០ováno soustᖐeჰování stylᛰ do skupin a podle toho budou 
také orientováni zájemci o koupi parcel. 

ᖀeᘐení zohledᒀuje vlastnické vztahy v území tak, ០e zámᆰr lze rozdᆰlit do dvou etap 
podle dvou skupin vlastníkᛰ parcel. 

A.4 Ochrana hodnot a charakteru území 

Mírný sklon terénu není pro návrh zástavby nijak limitující, snad kromᆰ trasování 
samotí០né kanalizace.  Návrh jinak zcela vychází z vazeb na stávající zástavbu a její do 
znaაné míry spontánnᆰ vzniklou komunikaაní síᙐ a z platné územnᆰ plánovací 
dokumentace. 

Co do architektonické formy objektᛰ je zásadní omezení pouze výᘐkové, (poაet podla០í), 
nepᖐedepisuje se tvar stᖐechy ani orientace okapᛰ u ᘐikmých stᖐech, aby bylo mo០no 
navázat jak na historické tvarosloví sedlových stᖐech, tak na tradice აeského 
funkcionalismu. 

Navr០ená zástavba vyvolá nutnost kácení nᆰkolika ovocných stromᛰ na západní stranᆰ 
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ᖐeᘐeného území a nᆰkolika keᖐᛰ náletových dᖐevin. Do ០ádného hodnotného porostu 
nebude zasahováno. 

A.5 Kapacity území

V pᖐehledu jsou za celkovou plochu zástavby „Záhumenice“  Z2/16a brány tᖐi hlavní 
parcely: ა.549 (4 305 m2), 550 (14 494 m2) a 551 (15 109 m2), celková plocha navr០ené 
zástavby je tedy ............................................................................................. 33 908 m2
(do celkové plochy není zahrnuta hlavní pᖐístupová komunikace Z2/16c, která bude plnit i 
dalᘐí funkce pᖐístupu k ostatním navr០eným lokalitám) 

Plocha pro výstavbu rodinných domᛰ (podle parcel):
ა.549 (4 196,13 m2), 550 (13 001,56 m2) a 551 (2 911,77 + 8 369,85 m2) ..... 28 479 m2

Plocha veᖐejných prostranství (podle parcel):
ა. 549 ( 108,66 m2 ) (tj. 2,59 % z celkové plochy parcely 4 305 m2)
ა. 550 ( 41,06 + 1 424,73 + 25,79 m2 = 1 491,58 m2 ) (tj. 10,29 % z 14 494 m2)
ა. 551 ( 3 818,52 + 9,09 + 4,03 m2 = 3 831,64 m2 ) (tj. 25,36 % z 15 109 m2)
plocha veᖐ. prostranství celkem ........................................................................ 5 432 m2

z toho:
zpevnᆰné plochy komunikace obytné ulice ....................................................... 1 291 m2
zpevnᆰné plochy parkovacích stání ( 12 x 11 m2) ............................................... 132 m2
sjezdy k rodinným domᛰm (12 x prᛰmᆰrnᆰ 50 m2) ............................................... 600 m2
mlatový povrch hᖐiᘐtᆰ a sev.-vých. chodníku ( 68 + 63 m2) .................................. 131 m2
plocha zelenᆰ veᖐejných prostranství  ............................................................... 3 278 m2

Celková plocha parcel rodinných domᛰ .......................................................... 28 490 m2

Modelový poაet rodinných domᛰ: 
A.01 a០ A.04 ........................................................................................................... 4 RD
B.01 a០ B.07 ........................................................................................................... 7 RD
C.01 a០ C.04 ........................................................................................................... 4 RD
D.01 a០ D.10 ......................................................................................................... 10 RD
E.01 ........................................................................................................................ 2 RD
rodinných domᛰ celkem ........................................................................................ 27 RD   
Domy s jedním bytem, pᖐedpokládá se 9 bytᛰ do 100 m2 a 18 nad 100 m2.

Modelový poაet obyvatel:
pᖐi 3 obyvatelích na rodinný dᛰm ................................................................... 81 obyvatel

A.6 Koncepce dopravy

Dopravní systém je navr០en jako pokraაování stávajícího místního systému. 

Hlavní dopravní napojení na výhodní stranᆰ znaაené územním plánem jako Z2/16c je 
navr០eno jako dvoupruhová místní komunikace funkაní skupiny C, základní ᘐíᖐka 
komunikace 6 m,  s jednostranným 2 m chodníkem, oddᆰleným od vozovky 2 m ᘐirokým 
zeleným pruhem (sítᆰ, osvᆰtlení), do nᆰho០ jsou vsazována parkovací místa.

Dovnitᖐ ᖐeᘐeného území odboაuje z tohoto hlavního napojení komunikace se smíᘐeným 
provozem (obytná zóna), obousmᆰrná jednopruhová, s dopravním prostorem ᘐ. 4 m, 
s podélnými parkovacími místy ᘐ. 2 m, které spolu se sjezdy k jednotlivým objektᛰm a 
rozᘐíᖐením u kᖐí០ení ve stᖐedu území tvoᖐí hustou síᙐ míst pro vyhýbání. 

Bilance statické dopravy (poაet parkovacích míst):

N = Oo x ka + Po x ka x kp  
Oo – poაet odstavných stání: 9 + 36 = 45
ka – souაinitel vlivu automobilizace: 1:2,00 ... 1,25
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Po – poაet parkovacích stání: 20 obyvatel na 1 stání ... 5
kp – souაinitel redukce poაtu stání  ... 1 (bez redukce)

N = 45 x 1,25 + 5 x 1,25 x 1 = 68,75 stání.

Pᖐi splnᆰní podmínky, ០e ka០dý rodinný dᛰm s podlahovou plochou do 100 m2 bude mít 
na vlastním pozemku zajiᘐtᆰno stání pro jeden a dᛰm nad 100 m2 pro dva osobní 
automobily (celkem 45 míst), zᛰstává potᖐeba zajiᘐtᆰní 23 míst na parkoviᘐtích na 
veᖐejném prostranství. Tato potᖐeba je návrhem splnᆰna.

A.7 Koncepce ᖐeᘐení in០enýrských sítí

Elektro - zaᖐízení silnoproudé elektrotechniky

Silnoproudé rozvody NN 0,4 kV

Napᆰᙐová soustava 3NPE, 50 Hz, 400V/TN-C
Ochrana pᖐed úrazem elektrickým proudem dle ჀSN 33 2000-4-41 ed.2:
automatickým odpojením v pᖐípadᆰ poruchy
Stupeᒀ elektrizace domᛰ: Pb= max. 7 kW
Celkový pᖐíkon Pb =  182 kW 
Soudobost 㬠 = 0,36
Celkový soudobý pᖐíkon Pb = 65,5 kW
Pᖐedpokládaná roაní spotᖐeba el. energie: 50700 kWh
Pro napojení na síᙐ nn bude vyu០ita distribuაní soustava ჀEZ Distribuce,a.s.

Pro zásobování el. energií nové soustᖐedᆰné výstavby v obci Odrlice bude vyu០ito 
stávajících rozvodᛰ nn. Ze stávající distribuაní trafostanice budou vedeny napájecí 
kabely do pᖐípojkových skᖐíní na hranicích stavebních parcel. Z tᆰchto skᖐíní budou 
napojeny jednotlivé elektromᆰrové rozvádᆰაe RD. Zásobování domᛰ el. energií je nutné 
projednat s ჀEZ Distribuce. Existují dvᆰ mo០ná ᖐeᘐení:
- napojení na stávající rozvody NN obce Odrlice
- napojení na pᖐipravovanou zahuᘐᙐovací trafostanici TS3

Veᖐejné osvᆰtlení

Osvᆰtlení venkovních prostor je ᖐeᘐeno svítidly s vysokotlakými sodíkovými výbojkami. 
Svítidla budou osazena na ocelové pozinkované sto០áry s man០etou, výᘐky 6 m  resp. 4 
m. Ovládání venkovního osvᆰtlení bude automatické v závislosti intenzitᆰ denního 
osvᆰtlení. Nová vᆰtev venkovního osvᆰtlení se napojí do rozvádᆰაe VO. Pokud to 
technický stav stávajících svítidel dovolí, je mo០né napojit novou vᆰtev osvᆰtlení na 
stávající rozvod venkovního osvᆰtlení v obci. Rozvody pro veᖐejné osvᆰtlení bude ᖐeᘐeno 
podzemními kabelovými rozvody a uzemnᆰní sloupᛰ vodiაem FeZn ø8.

Trasa kabelᛰ NN a venkovního osvᆰtlení

Trasy kabelᛰ jsou navr០eny pᖐevá០nᆰ do zelených pásᛰ mimo komunikace. Pᖐi kᖐí០ení 
kabelᛰ s komunikací budou kabely ulo០eny v kabelových chrániაkách. Ulo០ení kabelᛰ se 
provede v souladu s platnými ჀSN pro stavbu vedení, zejména  ჀSN 73 6005 a ჀSN 33 
2000-5-52. 

Vᘐeobecnᆰ

Realizace silnoproudých rozvodᛰ neovlivní ០ivotní prostᖐedí. Nejsou produkovány ០ádné 
nebezpeაné odpady. Instalované zaᖐízení bude vᛰაi okolí fyzikálnᆰ a chemicky neutrální.

Vypracoval: Ing. Kamil Novotný    
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Kanalizace

Deᘐᙐová kanalizace

Staveniᘐtᆰ le០í v nadmoᖐské výᘐce 253,00 m a០ 265,00 m , má sklon k severu  , J = 2 % . 
Sklon území ovlivᒀuje ᖐeᘐení kanalizace .  Kanalizace se pro území navrhuje oddílná. 

Dle vyhl.ა.501/2006 o obecných po០adavcích na vyu០ívání území  , აásti tᖐetí , § 20  a 21 
je pᖐi ᖐeᘐení a vymezování území rodinných domkᛰ  povinností zpracovatele  ᖐeᘐit m.j. i 
nakládání s deᘐᙐovými vodami . Má být vyᖐeᘐeno vsakování deᘐᙐových vod  nebo jejich 
zdr០ení na pozemku v kapacitᆰ 20 mm denního úhrnu srá០ek a to pᖐed jejich svedením 
do toku აi kanalizace .  Na pozemcích staveb pro bydlení  je tato povinnost splnᆰna,  
kdy០ pomᆰr výmᆰry აásti pozemkᛰ schopných vsakování deᘐᙐové vody k celkové výmᆰᖐe 
pozemkᛰ აiní  nejménᆰ 0,3. Je evidentní, ០e na ᖐeᘐeném území je podmínka splnᆰna. 
Pomᆰr  se pohybuje u jednotlivých pozemkᛰ na úrovni 0.8 - 0.9 .

Odtok deᘐᙐových vod z areálu je vypoაten dle rovnice :          Q =    㱠 . Ss . qs    =  l/s

Ss – neredukovaná plocha v ha 
Sr  - redukovaná plocha povodí v ha  Sr = S x 㱠
qs   - intenzita smᆰrodatného deᘐtᆰ trvání 15 minut, 

 uva០ované periodicity  p = 0,5  , 161 l/s/ha
p   - periodicita deᘐtᆰ - déᘐᙐ trvání 15 minut s აetnosti opakování  p = 0,5 , 
㱠   - souაinitel odtoku 
Q  -  odtokové mno០ství v l/s

Q =    㱠 . Ss . qs    = 0,70 x 0,325 x 161  =     36,62  l/s  zpevnᆰní plochy  vა.sjezdᛰ 
Q =                        =     0,90 x 0,532 x 161  =     77,08  l/s     stᖐechy

Celkem                          113,6 l/s 

Vody z veᖐejných  zelené plochy  a zelené ploch pᖐipojovaných nemovitostí  se 
ponechávají jak plochy pro vsakování. V ka០dém pᖐípadᆰ bude na kanalizaci napojené 
odvodnᆰní  komunikací a zpevnᆰných ploch. Pokud jde o vody ze stᖐech ponechává se 
na rozhodnutí stavebníkᛰ RD, zda vyu០ijí mo០nosti pᖐipojení tᆰchto vod na kanalizaci, 
nebo vody nechají vsakovat . S ohledem na sklon území, pᖐi vyu០ití potrubí stok z plastᛰ 
o DN 300 mm je mo០no na stoky vody ze stᖐech pᖐipojit. Kapacita stok pᖐi sklonu 0,5 -2,0 
% se pohybuje od 116 l/s do 232 l/s.  

Napojení deᘐᙐové vᆰtevné sítᆰ bude provedeno na stávající veᖐejnou kanalizaci 
spravovanou obcí, kanalizaci vyústᆰnou  pod Odrlicemi, pᖐi silnici III.tᖐ., do vodoteაe 
protékající soubᆰ០nᆰ se silnicí III.tᖐ.  Pᖐipojení bude provedeno na stoku DN 500 mm. V 
sídle Odrlice je vybudovaná deᘐᙐová kanalizace, která je provozována jako jednotná, v 
celkové délce cca 1100 m, a je v majetku a správᆰ obce Senice. Kanalizace byla 
realizovaná postupnᆰ od 30. do 80. let z betonových trub DN 300-500 a vyúsᙐuje dvᆰma 
výustmi do odvodᒀovacího pᖐíkopu Vojnická stru០ka.

Kanalizace je funkაní ale neodpovídá platným ჀSN pro odvádᆰní splaᘐkových vod.

ᖀeᘐení kanalizace:

Kanalizace bude provedena z plastových trub   150 – 300 mm jako vᆰtevná síᙐ . 
Kmenovou stokou bude napojovat na stávající stoku. Na kanalizaci budou pᖐipojené 
uliაní vpusti obslu០ných komunikací. V rámci terénních úprav bude zajiᘐtᆰno, aby do 
povodí ᖐeᘐené kanalizace nepronikaly vody z extravilánových pozemkᛰ.  

Splaᘐková kanalizace

Splaᘐková kanalizace ᖐeᘐeného území bude napojena na veᖐejnou splaᘐkovou kanalizaci 
obce, její០ výstavba se pᖐipravuje. Napojení na výhledovou kanalizaci bude provedeno 
východnᆰ areálu, pᖐi okraji st. silnice Odrlice – Senice, cca 100 m nad ji០ním okrajem 
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intravilánu Odrlic. Stoková sít obce bude provedena z trub DN 300 mm . Stoková síᙐ bude  
pod Odrlicemi napojena na აerpací stanici, která dopraví splaᘐkové vody výtlakem DN 80 
mm do gravitaაní stoky pᖐi kᖐi០ovatce  silnic Seniაka - Odrlice - Senice, cca 690 m pod 
Odrlicemi. Odtud budou vody odvádᆰny na stávající ჀOV Senice n.H. 

Území dává pᖐedpoklad pro polo០ení stok a pᖐípojek ve sklonech zamezujících zanáᘐení 
stok. Pᖐípojky nemovitostí budou ukonაená pᖐed hranicí nemovitosti kontrolní plastovou 
ᘐachtou DN 300 – 400 mm. Ka០dá pᖐipojovaná nemovitost bude mít samostatnou 
pᖐípojku.

Produkce odpadních vod :

q          – specifické mno០ství na obyvatele a den  - 150 l/d 
Q 24    – prᛰmᆰrný denní odtok splaᘐkových vod 
Q max. - hodinový prᛰtok splaᘐkových vod)
K -  souაinitel hodinové nerovnomᆰrnosti  ( pro 200 EO – 5,2 )
PO - poაet pᖐipojených obyvatel  189 ( 54 pᖐipojených nemovitostí - RD )

 (výpoაet je pro lokality Z2/16a i výhledovou Z2/16b)

Q 24 = PO x q  =  189 x 0,150 =  28, 350 m3/den  = 0,328 l/s
Q max. = Q  x k = 0,328 l/s x 5,2 =          1,706 l/s

Produkované zneაiᘐtᆰní :

• BSK 5           60 g/os /den    11,43 kg/d
• nerozpustné látky NL  55  g/os /den  10,40 kg/d
• CHSK  120 g/os /den     22,86 kg/d
• N-celk 11  g/os /den       2,09 kg/d
• N-NH4 5,2 g/o,s/den       0,98 kg/d

Vodovod

Vodovodní síᙐ lokality bude pᖐipojena na veᖐejnou vodovodní síᙐ obce. Pᖐipojení bude 
provedeno na uliაní vodovodní ᖐad  DN 100 mm. Veᖐejná síᙐ je zásobovaná vodou 
z vyᘐᘐího vodárenského systému, ᖐadem DN 300 mm z VDJ Chudobín . ᖀady budou 
provedeny z trub  DN 80 mm, pᖐípojky nemovitostí v rozhodující míᖐe DN 1 “ . Ka០dá 
nemovitost bude vybavena na samostatnou vodomᆰrnou soupravou , poაítá se 
s výstavbou vodomᆰrných ᘐachet pᖐi hranici nemovitosti. Vodovod mimo dopravu 
spotᖐební vody  zajistí i dopravu po០ární vody. Na síti budou osazené po០ární hydranty 
DN 80 mm.. Poაet a vzdálenosti od hydrantᛰ od  objektᛰ a vzájemné vzdálenosti budou 
ᖐeᘐeny dle pᖐedpisu dle  ჀSN 73 0873.  

Potᖐeba vody :

Q d  = PO x q  =  189 x 0,150 =  28, 350 m3/den  =                          0,328 l/s
Q max. = Q  x k = 0,328 l/s x 5,2 =                .................................................... 1,706 l/s
Q hod.  = Q m / 24 = 28,35 x kh = 28,35/24 x 1,8 =  2,12 m3/hod. = 0.59  l/s.

Po០ární voda - odbᆰr po០ární vody :

ჀSN 73 0873  აl. 5.2 , tab 2  ,pol. 1 – je po០adován nejmenᘐí odbᆰr z hydrantu  4,00 l/s  , 
je stanoven pro rodinné domky zastavᆰné plochy S ≤ 200 a nevýrobních objektᛰ  do 
plochy  S ≤ 120 m2 .
Navrhovaný vodovod po០adovanévané mno០ství zajistí. Budou dodr០eny i tlakové 
pomᆰry dle   ჀSN.

Vypracoval: Ing. Michalík
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Plynovod

Plynofikace nové bytové zóny v obci Odrlice bude ᖐeᘐena ze stávajícího páteᖐního 
rozvodu obce plynovod dn 63 – PE, provozní tlak v plynovodu 280 kPa. Napojení nového 
plynovodu na stávající za provozu pomocí elektrotvarovky. 

Napojení na stávající plynovod bude provedeno v novᆰ uva០ované kᖐi០ovatce pro novou 
bytovou zónu. Stávající plynovod PE Dn 63 bude pod novou komunikací ulo០en do nové 
odvᆰtrané chrániაky. 

Nový plynovod PE Dn 50 bude pᖐiveden v zemi do nového sídelního útvaru . Konce 
plynovodu budou odvzduᘐnᆰny do zemních souprav. 

Výstavba plynovodu bude ᖐeᘐena ve smyslu ჀSN EN 12007 1-4. Prostové uspoᖐádání 
sítí dle ჀSN 736005. 

Vypracoval: Ing. Josef Popelka  


