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 A Textová část 

 

 

 
 
  A.1 Důvod a cíl aktualizace a rozšíření územní studie 

  Odrlice jsou jedním ze tří katastrů, z nichž se skládá správní území obce Senice na Hané. 
Platný územní plán Senice na Hané vymezuje na jihozápadním okraji Odrlic lokalitu 
„Záhumenice“, rozdělenou na několik menších celků, označených jako zastavitelné 
plochy Z36, Z37, Z38, Z39 a Z40. Trasy pro napojení těchto ploch na dopravní a 
technickou infrastrukturu jsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby (doprava B6-Z39 
a B9-Z49). 

  Pro plochy Z36, Z37 a Z38 byla vypracována územní studie, územní plán nově vymezuje 
plochu Z40 jako plochu, jejíž využití je třeba prověřit územní studií. Výsledkem tohoto 
požadavku je tato studie, která navrženou zástavbu rozšiřuje o území Z40, a původní 
studii upravuje tam, kde dochází k vazbám na nově řešené území.  

  Drobnými úpravami prošel návrh dopravního řešení a řešení technické infrastruktury, 
nově je řešena likvidace dešťových vod.   

  Aktualizovaná a rozšířená územní studie bude sloužit jako poklad pro zpracování dalších 
stupňů dokumentace (DUR komunikací a sítí, stavebních objektů) a jako podklad pro 
dělení parcel.   

 A.2 Vymezení řešené plochy 

  Lokalita je situovaná na jihozápadním okraji Odrlic. Na východní a částečně i na severní 
straně sousedí se zadními částmi zahrad stávající zástavby, z ostatních stran navazuje na 
zemědělsky využívanou půdu. Území je mírně svažité směrem na jihovýchod, přístup a 
příjezd je možný z východní strany.   

  Řešené území je vymezeno pozemky v k.ú. Odrlice (okres Olomouc) 747467, zahrnuje 
především parcely č.: 550, 551/1, 551/2, 551/3, 551/4 a 551/5, které tvoří zastavitelnou 
část území, lokalita A a B a parcely č. 552, 553 a 554, které tvoří zastavitelnou část 
území, lokalita C a D. Řešení sítí a komunikací se dotýká dalších parcel č.: 311, 332/2, 
555, 556, 669, 692, 695, 696, 710, 713. 

 A.3 Podklady 

 1 Územní studie Odrlice – Záhumenice, říjen 2010 

 2 Hydrogeologický posudek pro vsakování dešťových vod z projektovaných novostaveb RD 
a nových komunikací v kat. území Odrlice, na parc.č. 459, 550, 551/1, 552/2, 552/3, 
552/4 a 552/5. Ing. Jaroslav Tylich, 783 55 Velký Újezd 166, Olomoucký kraj, tel. 
608 624 091, prosinec 2018. 

  Jako podklad pro posudek sloužily archivní vrty Geofondu a vlastní vrtaná sonda V1 
v místě potenciálního vsaku do hl. 2 m: 

  V1                     třída rozpojitelnosti ČSN 73 3050/ třída těžitelnosti ČSN 736133                                                                                        

  0,0 - 0,3 m Louka drn se zbytky kořenové vegetace F6(CI)                        3 / I 
  0,3 - 0,6 m  Jíl prachovitý, středně plastický hnědý, pevný F6(CI)  4 / I 
  0,6 - 1,5 m Sprašová hlína rázu jílu prachovitého, středně plastického světle hnědého 
   s tmavě hnědými polohami, tuhé až pevné konzistence vápnitá F6(CI) 3-4 / I 
  1,5 - 2,0 m Sprašová hlína rázu jílu prachovitého, středně plastického, světle hnědého,  
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   tuhé  konzistence, s drobnými vápnitými konkrecemi, vápnitá F6(CI) 3 / I 
   Podzemní voda do hloubky 2,0 m naražena nebyla (21.11.2018) 

  Provedená vsakovací zkouška, prokázala nízký koeficient vsaku 4,4*10-7 ms-1. Podzemní 
vodu lze podle archívních vrtů předpokládat v hl. 7 – 8 m pod terénem. 

  Závěr: Vsakování ze střech připravované výstavby nelze doporučit. Dešťové vody by 
velmi obtížně vsakovaly, podmáčely by posuzované území zejm. směrem na jihovýchod, 
kam by stékaly propustnějšími (písčitějšími) polohami ve směru sklonu terénu.  

  Dešťovou vodu ze střech projektovaných rodinných domů doporučuji zaústit do 
retenčních akumulačních nádrží o objemu cca 4,0-6,0 m3 (podle velikosti jednotlivých 
střech rodinných domů) s bezpečnostním přepadem do dešťové kanalizace. Dešťová 
voda z jednotlivých retenčních nádrží bude využívaná jako zdroj užitkové vody pro 
jednotlivé novostavby rodinných domů a ve vegetačním období bude využívána na 
zálivku zeleně. V mimovegetačním období bude přebytek dešťové vody odváděn 
bezpečnostním přepadem do dešťové kanalizace.  

  Dešťové vody ze zpevněných ploch a chodníků u jednotlivých rodinných domů budou 
vsakovány přímo do zatravněných pásů a ozeleněných ploch okolo těchto zpevněných 
ploch. Dešťové vody ze společných  komunikací a ze zpevněných ploch budou napojeny 
na stávající dešťovou kanalizaci spravovanou obcí, která je vyústěna do vodoteče 
Dubčanka pod Odrlicemi při silnici III. třídy. 

 3 Polohopisné a výškopisné zaměření skutečného provedení stavby polních cest v k.ú. 
Odrlice a Cholina, vyhotovil R. Bazínek, Geodes Group s.r.o., Fibichova 1141 / 2, 772 00 
Olomouc, 8.9.2017. 

 4 Územní plán Senice na Hané 

 5 Katastrální mapa, stav k 24.2.2019 

 A.4 Limity využití území 

  Plošné limity:  

 Členění na plochy zastavitelné a plochy veřejných prostranství je navrženo 
s ohledem na zajištění napojení všech parcel na dopravní a technickou 
infrastrukturu. 

 Velikosti parcel rodinných domů jsou navrženy s ohledem na optimální využití 
území. Nepřípustné je slučování parcel  pro jeden RD. 

  Plošné limity z územního plánu:  

 V zastavěném území a na zastavitelných plochách lze zastavět max. 30% plochy. 
Zástavbu realizovat s ohledem na ochranu hodnot území – ochranu krajinného 
rázu …  

  Objemové limity z územního plánu: 

 Zástavba bude mít tradiční charakter, výška objektů individuálního bydlení 
v rodinných domech: 1 až 2 nadzemní podlaží. Nová zástavba nesmí narušit 
působení tradičních dominant. 

 A.5 Urbanistické řešení 

  Řešení je navrženo v souladu s územním plánem. Rozvíjí stávající dopravní systém - 
využívá stávajících napojení řešeného území, přičemž zohledňuje přírodní konfiguraci a 
vlastnické vztahy. Hlavní dopravní napojení je na východní straně, směřováno ke 
stávající odbočce z hlavní ulice – oboustranně obestavěné silnice III / 3732 Myslechovice 
– Senička, která tvoří  centrum obce. Dovnitř řešeného území odbočují z tohoto hlavního 
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napojení komunikace se smíšeným provozem (obytná zóna). Trasy jsou vedeny tak, aby 
nebyla narušena průchodnost území, některé nové směry se naopak definují.  

  V průsečíku pohledových os navržené hlavní ulice a nově realizované účelové 
komunikace je navržen výtvarný prvek drobné krajinné architektury. V rozšířených 
částech obytných zón jsou navrženy plochy s prvky vybavení dětských hřišť  a s 
mobiliářem, který bude přizpůsoben venkovskému prostředí.  

  Veřejná prostranství jsou doplněna zelení. Podél navržené hlavní ulice, částečně i uvnitř 
navržené zástavby je navrženo stromořadí, rozšířené části veřejných prostranství jsou 
doplněny ostrůvkovou zelení. Uplatňovat se bude individuální ozelenění předzahrádek a 
zahrad. 

  Stavební čára ve většině míst odstupuje od čáry uliční, u některých objektů se vstupy na 
jižní straně i do větší vzdálenosti. Objekty jsou navrženy téměř vždy s jedním štítem na 
hranici se sousedem, u užších parcel jsou zastavěny od hranice po hranici (pozn.1). Část 
zástavby tvoří dvojdomky, výjimečně je navržen i dům izolovaný. Převaha souvislé 
zástavby odpovídá charakteru zástavby na Hané a umožňuje to lepší využití plochy 
parcel. 

  Charakter hanácké zástavby 

  Pro Hanou je typická úzká a hluboká parcela, přiléhající svou užší stranou k veřejnému 
prostranství, zastavěná objektem o půdorysném tvaru písmene L, s dvorním křídlem na 
hranici se sousedem. Ulice je tvořena souvislou zástavbou, přerušovanou vjezdy nebo 
průjezdy do dvorů. Z urbanistického hlediska tak jde o ulicovku, přecházející v různé míře 
v návesní. 

 

  Ulicovka: 
 
  Nížinné oblasti Čech a Moravy. 
  Příklad: Bezměrov (Kroměřížsko) 
 
    
 
 
 
  Návesní ulicovka: 
 
  Nížinné oblasti Čech a Moravy. 
  Příklad: Vlkoš (Hodonínsko) 
 
 
 
 
 

                                                 
 1  § 25 (Vzájemné odstupy staveb), odst.(6) Vyhlášky č. 501/2006 Sb. O obecných 

požadavcích na využívání území:  

  S ohledem na charakter stavby je možno umístit až na hranici pozemku rodinný dům, 
garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu. V takovém případě 
nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory, zejména okna, větrací 
otvory; musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na 
sousední pozemek; stavba, její část nesmí přesahovat na sousední pozemek. 
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  Typ domu 
 
  Hanácký dům 

  Hanácký dům je charakteristický 
půdorysem ve tvaru písmene L. Uliční 
křídlo obsahuje obytné místnosti a dvorní 
křídlo chlévy.  Dvorní křídlo je na hranici 
se sousedem. 

  Současný podobně situovaný dům má 
obě křídla s obytným charakterem. 
Průjezd je nahrazen nebo plní funkci 
garáže, rekreační a hobby prostory jsou 
v prodloužení dvorního křídla. Štít i dvorní 
křídlo na hranici parcely jsou směrem k 
sousedovi bez oken a vytváří tak intimní 
obytné nádvoří.  

  Navržená zástavba dodržuje charakter 
hanáckého domu – typické je situování 
jednoho štítu a dvorního křídla na 
hranici se sousedem. Štít i dvorní křídlo 
jsou směrem k sousedovi bez oken a 
vytváří tak intimní nádvoří. Kromě 
urbanistických souvislostí řadu dalších 
výhod. Úzké hluboké parcely umožňují 
jasné zónování:  

- předzahrádka   
- objekt 
- obytný exteriér 
- zahrada 

  Obytný exteriér tvoří přitom intimní 
prostor - dvůr krytý od ulice uličním a 
od sousedů dvorními křídly. Taková 
kvalita venkovního prostoru je u volně 
stojících objektů nedosažitelná.  

  Oproti parcelám volně stojících domů, 
tvarem se blížícím čtverci, mají 
obdélníkové parcely také výhodu v 
menší hustotě komunikací a 
inženýrských sítí technického vybavení 
území. Např. při stejné velikosti parcely 
800 m2 připadá na jednu obdélníkovou 
parcelu 20 x 40 metrů 20 běžných metrů 
komunikací a sítí, na čtvercovou parcelu 
28 x 28 metrů 28 běžných metrů 
komunikací a sítí, téměř o 50 % víc. 
Výhoda se násobí oboustranným zastavěním komunikace a tím, že u čtvercových parcel 
této velikosti se trasy komunikací a sítí musí opakovat po 56 metrech (2 x 28), kdežto u 
obdélných až po 80 metrech (2 x 40).  

  Parcely budou tedy zastavěny v celé šíři nebo s mezerou k protější hranici s tím, že 
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zastavění parcely v celé šířce může být provedeno výhledově. Pokud zůstane mezi 
objektem a protější hranicí volný prostor, je třeba splnit podmínku, že mezi protější 
společnou hranicí a domem bude ponechán volný prostor v šíři nejméně 7,0 m, ve 
stísněných podmínkách nejméně 4,0 m (podle § 25 odst. 2 vyhl.č. 501/2006Sb.). 
Stísněné podmínky nastávají u stavebních pozemků užších než 25 m.  (pozn.2) 

    Tvarové a materiálové řešení upřednostní přírodní materiály a nenápadnou barevnost. 
Tradiční jsou zde šikmé střechy ve spádu 30 až 45°, což ale nevylučuje použití střech 
rovných, je zde třeba ale dbát na to, aby takovéto objekty zapadaly do kontextu okolí. 
S tímto cílem byly vytvořeny kontextuální skupiny – skupiny tvarově obdobných objektů. 
Charakter skupiny určí první stavebník – např. pokud bude první objekt ve skupině 
s plochou střechou, ostatní se musí přizpůsobit. Při použití sedlových střech bude uliční 
křídlo objektu s hřebenem rovnoběžným s ulicí. 

   Oplocení předzahrádek (tam, kde stavební čára ustupuje do hloubky parcel) i zahrad 
bude bez podezdívek, se svislým laťováním. Vyloučeno je použití plných betonových 
plotů. Ploty v zahradách budou běžné pletivové. 

  Součástí prodejních smluv o prodeji parcel v řešených lokalitách bude klauzule o 
povinnosti dodržet podmínky této územní studie.   

 

 

 A.6 Řešení zeleně  

  Řešení zeleně rozlišuje vysoké dřeviny, nízké dřeviny a keře. 

  Vysoké dřeviny: 

  Jsme na Hané, takže jednoznačně lípa (Tilia cordata, Tilia platyphylla), případně nižší a 
odolnější forma Tilia cordata Greenspire (má jen cca 10 metrů, šířku do 6 metrů, je 
pěkná, kompaktní). Použít lze krásně červeně kvetoucí jírovec (kaštan) - Aesculus carnea 
Briotii, který je odolný vůči klíněnce a chorobám a je také nižší. Jak lípu (TIlia 
Greenspire), tak onen jírovec lze použít i do aleje, korunu je třeba ale založit v minimální 
výšce 2,2 m. Pro oživení  lze použít i buk (Fagus sylvatica) nebo některý z javorů (Acer 
platanoides ssp). 

  Nízké dřeviny: 

  Použít lze okrasnou bíle kvetoucí třešeň (Prunus serrulata Amanogawa), úzký hloh 
(Crartaegus monogyna Stricta) nebo okrasné hrušně (Pyrus calleryana Red Spira nebo 
Pyrus calleryana Beach Hill). A také sloupovitý jeřáb (Sorbus aucuparia Fastigiata).  

  Všechny tyto dřeviny jsou vhodné do těchto nadmořských výšek, jsou domácí a nejsou 

                                                 
 2  § 25 (Vzájemné odstupy staveb), odst.(2) Vyhlášky č. 501/2006 Sb. O obecných 

požadavcích na využívání území:  

  Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a 
jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť 
stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až 
na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností; ......  
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alergenní. 

  Jako keřový podrost lze využít nař. rakytník řešetlákový (Hippophae rhamnoides), dřišťál 
(Berberis), šeřík (Syringa L.), hloh (Crataegus L.) nebo lísku (Corylus). 

  Navržená zástavba vyvolá nutnost kácení několika ovocných stromů na západní straně 
řešeného území a několika keřů náletových dřevin. Do žádného hodnotného porostu 
nebude zasahováno.  

 A.7 Kapacity území 

  Navržená zástavba „Odrlice - Záhumenice“  je rozdělena na 4 lokality, rozdělení souvisí 
se stávajícími hranicemi parcel. Zástavba bude etapizována, nejdříve budou zastavěny 
lokality A a B (etapa I.), lokality C a D tvoří druhou etapu. Zástavba je navržena tak, aby 
umožnila rozdělení druhé etapy podle lokalit a zastavět tak např. nejdřív lokalitu D 
(etapa II-1) a až později lokalitu C (etapa II-2. Etapizace bude upravena podle aktuální 
situace. 

 

lokalita parcely počet 
RD 

počet 
obyv. 

plocha parcel  RD 
(m2) 

etapizace 

A 550 14 42 13 023 etapa I             
min. zastavěnost 
pro další etapu: 
60% 

B 551/1, 551/2, 
551/3, 551/4, 
551/5 

13 39 11 283 

C 552 11 33 9 770 etapa II 

etapa III -  D 553,554 21 63 17 525 

celkem  59 177 51 601  

  Další dotčené parcely: 555, 556, 692, 695, 696, 697  (vedení dopravní a technické 
infrastruktury). Vlastnické poměry jsou zřejmé z výkresu širších vztahů. 

  Celková řešená plocha  ..........................................................................................................  

  lokalita A a B – celková plocha vč. hlavní ulice ......................................  34 663 m2 (100 %) 
  lokalita A a B – plocha pozemků RD 13 023 + 11 284  ........................  24 307 m2 (70,12 %) 
  lokalita A a B – plocha veř. prostranství vč. hlavní ulice  ....................  10 356 m2 (29,88 %) 

  lokalita C a D – celková plocha  ..............................................................  35 298 m2 (100 %) 
  lokalita C a D – plocha pozemků RD 9 770 + 17 523  ..........................  27 293 m2 (77,32 %) 
  lokalita C a D – plocha veř. prostranství   .............................................  8 005 m2 (22,68 %)  

  Ploše parcel rodinných domů (2,43 + 2,72 = 5,15 ha) odpovídá minimální plocha 2 575 
m2 veřejných prostranství. Tento požadavek je splněn s velkou rezervou i po odečtení 
ploch komunikací.(pozn.3)  

                                                 
 3 § 7 (Plochy veřejných prostranství), odst.(2) Vyhlášky č. 501/2006 Sb.: 

  Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky 
jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a 
technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných 
prostranství. Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského 
vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související 
plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do této výměry se 
nezapočítávají pozemní komunikace.  
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 A.8 Koncepce dopravy 

  Dopravní systém je navržen jako pokračování stávajícího místního systému.  

  Hlavní dopravní napojení na výhodní straně značené územním plánem jako Z2/16c je 
navrženo jako dvoupruhová místní komunikace funkční skupiny C, základní šířka 
komunikace 6 m,  s jednostranným 2 m chodníkem, odděleným od vozovky 2 m širokým 
zeleným pruhem (odvodnění, sítě, osvětlení). Podle územního plánu veřejně prospěšná 
stavba – místní komunikace B9-Z49. 

  Dovnitř řešeného území odbočuje z tohoto hlavního napojení komunikace se smíšeným 
provozem, podle územního plánu veřejně prospěšná stavba – místní komunikace B6-Z39 
(obytná zóna), obousměrná dvoupruhová š. 4,5 m (2 x 2,25 m), obousměrná 
jednopruhová, s dopravním prostorem š. 3,5 m, s podélnými parkovacími místy š. 2 m, 
které spolu se sjezdy k jednotlivým objektům a rozšířením u křížení ve středech lokalit 
tvoří hustou síť míst pro vyhýbání.  

 

 

  Bilance statické dopravy (počet parkovacích míst): 
  N = Oo x  ka + Po x ka x kp   
  kde je:  Oo   základní počet odstavných stání podle článku 14.1.6 ČSN 73 6110 
     při stupni automobilizace 400 voz./1000 obyv. (1:2,5) 
    ka   součinitel vlivu automobilizace 
    Po   základní počet parkovacích stání 
    kp   součinitel redukce počtu stání 
 
  Zástavba A a B: celkem 14 + 13 = 27 rodinných domů, tzn. 81 obyvatel. 
  27 bytů nad 100 m2 – 54 dlouhodobých stání 
  Obytný okrsek 81 obyvatel – 5 krátkodobých stání 
  Součinitel vlivu automobilizace je 1 (500 aut/1000 obyv.), součinitel redukce 1 (bez r.)   
  N = 54 x 1 + 5 x 1 x 1 = 59 stání. 
 
  Zástavba C: celkem 11 rodinných domů, tzn. 33 obyvatel. 
  Zástavba D: celkem 21 rodinných domů, tzn. 63 obyvatel. 

                                                                                                                                                         
  § 22 Pozemky veřejných prostranství 

  (1) Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace 
zpřístupňující pozemek bytového domu, je 12 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku 
snížit až na 10,5 m. 

   (2) Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace 
zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku 
snížit až na 6,5 m. 
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  Při splnění podmínky, že každý rodinný dům s podlahovou plochou do 100 m2 bude mít 

na vlastním pozemku zajištěno stání pro jeden a dům nad 100 m2 pro dva osobní 
automobily (celkem 45 míst), zůstává potřeba zajištění: 

    pro A + B   5 míst na parkovištích na veřejném prostranství 
    pro C  2 místa 
    pro D  4 místa. 
  Tato potřeba je návrhem splněna. 

 

 
 
 
 
 A.9 Koncepce technické infrastruktury 
 
 A.8.1 Elektro - zařízení silnoproudé elektrotechniky 
 
 A.8.1.1 Silnoproudé rozvody NN 0,4 kV 

  Spotřeba el. energie v případě vytápění objektů elektřinou: 

  - pro jeden objekt: 

  Stupeň elektrizace objektu: C  
  Celkový instalovaný příkon  .......................................................................................  22 kW 
  Maximální soudobý příkon (instalovaný příkon x 0,75) Pb  ....................................  16,5 kW 
  Jmenovitý proud trojfázového jističe před elektroměrem:  ....................................  3 x 25 A 
  Celková roční spotřeba el. energie: 16,5 kW x 600 hod  ................................... 10 000 kWh 

 - Celkem pro lokality A a B – soudobost pro 14 + 13 = 27 objektů: 

  βn = β∞ + ((1- β∞) x 1/˅n) 

  kde  n – počet bytů ve skupině 
    β∞ - soudobost pro 100 a více bytů (0,15 až 0,2) 

  βn = 0,2 + ((1- 0,2) x 1/˅27) = 0,2 + (0,8 x 0,192) = 0,35 
  Soudobý příkon pro 27 objektů: 27 x 16,5 x 0,35 = 156 kW 

 - Celkem pro lokality C a D – soudobost pro 11 + 21 = 32 objektů: 

  βn = 0,2 + ((1- 0,2) x 1/˅32) = 0,2 + (0,8 x 0,177) = 0,34 
  Soudobý příkon pro 31 objekt: 31 x 16,5 x 0,34 = 174 kW 
  

spotřebič

instalovaný 

příkon (kW) spotřebič

instalovaný 

příkon (kW)
Elektrokotel 8 Osvětlení 1
Ohřev TUV akumulační 2 Klimatizace 2
Příprava pokrmů 2 Ostatní spotřebiče 2
Myčka, pračka 4 Drobná elektronika 1
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  Spotřeba el. energie v případě vytápění objektů jinak, než elektřinou: 

 - pro jeden objekt: 

  Stupeň elektrizace objektu: B  
  Celkový instalovaný příkon  .......................................................................................  14 kW 
  Maximální soudobý příkon (instalovaný příkon x 0,75) Pb  ....................................  10,5 kW 
  Jmenovitý proud trojfázového jističe před elektroměrem:  ....................................  3 x 25 A 
  Celková roční spotřeba el. energie: 10,5 kW x 600 hod  ..................................... 6 300 kWh 

 - Celkem pro lokality A a B – soudobost pro 14 + 13 = 27 objektů: 

  βn = 0,2 + ((1- 0,2) x 1/˅27) = 0,2 + (0,8 x 0,192) = 0,35 
  Soudobý příkon pro 27 objektů: 27 x 10,5 x 0,35 = 99 kW 

 - Celkem pro lokality C a D – soudobost pro 11 + 21 = 32 objektů: 

  βn = 0,2 + ((1- 0,2) x 1/˅32) = 0,2 + (0,8 x 0,177) = 0,34 
  Soudobý příkon pro 31 objekt: 31 x 10,5 x 0,34 = 111 kW 

  Odhad výsledné spotřeby el. energie: 

  Za předpokladu, že objekty budou vytápěny elektřinou a plynem v poměru zhruba 1:1 
lze odhadnout, že výsledná spotřeba se bude pohybovat někde mezi hodnotami, 
vypočtenými pro vytápění elektřinou a jinak než elektřinou. Při zohlednění předpokladu, 
že některé objekty budou vytápěny tepelnými čerpadly, peletkami nebo jiným 
ekologicky šetrným způsobem, lze odhad dále přiměřeně snížit.  

  Způsob napojení na stávající síť  

  Napojení bude provedeno podle požadavků ČEZ Distribuce. Lze předpokládat, že lokality 
A a B budou zásobovány napojením na stávající rozvody NN v obci, a že pro lokality C a D 
už bude třeba zřídit novou trafostanici. Pro toto distribuční trafo, územním plánem 
označené Tr3, je vymezena územní studií plocha u objektu D.04. Předpokládá se 
kiosková trafostanice, půdorysně cca 2 x 3 m, v. cca 1,8 m.    

 A.8.1.2 Veřejné osvětlení 

  Veřejné osvětlení je navrženo LED svítidly na ocelových pozinkovaných stožárech  výšky 
6 m u hlavní,  resp. 4 m u komunikací se smíšeným provozem. Svítidla jsou navržena ve 
vzdálenosti zhruba 25 m. Hlavní ulice bude osvětlena z větší výšky a s větší intenzitou 
než komunikace se smíšeným provozem, tzn. svítidly se světelným tokem cca 3500 lm 
(cca 30 W), u nižších svítidel cca 2000 lm (cca 20 W). 

  Napojení je navrženo na stávající rozvod venkovního osvětlení v obci. Rozvody pro 
veřejné osvětlení bude řešeno podzemními kabelovými rozvody a uzemnění sloupů 
vodičem FeZn ø8. 

 A.8.1.3 Trasa kabelů NN a venkovního osvětlení 

  Trasy kabelů NN jsou navrženy převážně do zelených pásů, u hlavní ulice pod 
chodníkem. Při křížení kabelů s komunikací budou kabely uloženy v kabelových 
chráničkách.  

 

spotřebič

instalovaný 

příkon (kW) spotřebič

instalovaný 

příkon (kW)
Elektrokotel 0 Osvětlení 1
Ohřev TUV akumulační 2 Klimatizace 2
Příprava pokrmů 2 Ostatní spotřebiče 2
Myčka, pračka 4 Drobná elektronika 1
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 A.8.2 Kanalizace 

  Staveniště leží v nadmořské výšce 253,00 m až 265,00 m, má mírný sklon k jihovýchodu 
(cca 2,5 %). Sklon území umožňuje efektivní řešení kanalizace – navržena je oddílná. 
Splašková bude napojena na nově zřízenou obecní kanalizaci, dešťová bude povrchová. 

 A.8.2.1 Dešťová kanalizace  

  Vzhledem k tomu, že vsakování zde není možné, budou srážkové vody zdrženy v mělkých 
příkopech a povrchově svedeny k hlavnímu příkopu, nově zřízenému v rámci stavby 
polních cest v k.ú. Odrlice a Cholina. Návrh gravitačního odvodnění větevným systémem 
mělkých příkopů využívá vhodného sklonu terénu. Nejdelší větev (A + D) má přitom od 
začátku po zaústění délku pouze 470 m (310 m A + 160 m D). Zaústění je do hlavního 
příkopu, ten  pokračuje východním směrem podél silnice III / 44912 jako 
prodloužení vodoteče Dubčanka. 

  Komunikace, většinou s živičným povrchem, jsou vyspádovány do stran na plochy zeleně 
veřejných prostranství. Plochy sjezdů k RD a plochy parkovacích stání jsou navrženy 
s mlatovým povrchem. Lze tedy předpokládat, že dešťová voda z komunikací a mlatem 
zpevněných ploch bude zcela nebo z větší části povrchově vsakována jako dosud a pouze 
její malá část se dostane do větevného systému mělkých příkopů. 

  U rodinných domů se předpokládá odvodňovaná plocha střech 180 m2 a zpevněných 
ploch teras dalších 30 m2 na jeden objekt. Každý z objektů bude vybaven retenčním 
zařízením s regulovaným odtokem 0,5 l/s. Množství srážkových vod pro typický objekt: 
 

plocha 

(m2)

odtokový 

součinitel

reduk. 

plocha
A Střechy s nepropustnou horní vrstvou 180,00 1,00 180,00
B Terasy, částečně propustné 30,00 0,50 15,00
C Mlatový povrch sjezdů  30,00 0,25 7,50

240,00 202,50
162,00

525Roční úhrn srážek v mm (Olomouc, Klášterní Hradisko)

Druh plochy

Součet (celk. plocha, redukovaná plocha Ared)
Intenzita návrhového deště v l/s.ha (15 minut, periodicita 0,5)

Vzorec pro výpočet retenčního objemu: 

  Vvz = ( hd / 1000 ) . (Ared + Avz) - ( 1 / f ) . kv. Avsak . tc . 60 

o hd  úhrn srážky dané periodicity a doby trvání (ČSN 75 9010, tab. A1, A2, 
  zde Klášterní Hradisko, periodicita 0,2) 

o Ared redukovaná odtoková plocha 
o Avz plocha hladiny (pouze u povrchových vsakovacích zařízení) 
o f  součinitel bezpečnosti vsaku (větší nebo rovno 2) 
o Avsak plocha propustného dna vsakovacího zařízení  v m2 
o kv  koeficient vsaku dle geolog. průzkumu m/s  
o tc  doba trvání srážky min dle dané periodicity 

  U retenčního zařízení bez vsaku se počítá s průběžným odtokem 0,5 l/s (viz výše - není 
započten  žádný vsak (1 / f . kv. Avsak) ani plocha hladiny: 

  Vvz = ( hd / 1000 ) * 202,5 - 0,00005 * tc * 60 = 0,202 hd - 0,003 tc         

 

doba deště tc 5 10 15 20 30 60 120 240 360

úhrn srážky hd 10,0 15,4 18,7 20,9 23,6 27,9 31,9 33,6 34,5

objem Vvz 2,0 3,1 3,7 4,2 4,7 5,5 6,1 6,1 5,9  
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doba deště tc 480 600 720 1080 1440 2880 4320

úhrn srážky hd 35,4 36,3 37,2 39,9 41,3 56,1 63,0

objem Vvz 5,7 5,5 5,4 4,8 4,0 2,7 -0,2  

  (1080 min = 18 hod., 1440 min = 24 hod., 2880 min = 48 hod = 2 dny, 4320 min = 3 dny) 

  Pro požadované zpoždění odtoku na 0,5 l/s je tedy potřeba při předpokládané 
odvodňované ploše zadržet u každého RD 6 m3 dešťové vody v nádrži (nebo více 
nádržích o celkovém objemu min 6 m3) s uvedeným regulovaným odtokem. Jelikož je 
odtok veden do povrchového příkopu, musí být nádrž nadzemní. Nádrže musí být také 
po dešti vyprázdněny (zde 3 dny odtoku  0,5 l/s), aby byly připravené pro zdržení dalšího 
deště. Jelikož se tak obvykle neděje - zadržené vody by tak nebylo možno použít ani pro 
zálivku zahrady – další déšť už bude mít pravděpodobně k dispozici retenční objem 
menší (nádrže ještě nebudou vyprázdněny), odteče tedy z větší části přepadem rychleji 
než je požadováno. Výpočet je tak sice pouze hypotetický, nicméně i tak je množství 
zadržené vody významné.    

  Území jako celek by mělo splňovat doporučenou hodnotu specifického odtoku 3 l/s.ha, 
tzn. že doporučený odtok činí: 

 lokalita A a B  - celková plocha pozemků RD 13 023 + 11 284 = 24 307 m2 + 
plocha veřejných prostranství 10 356 m2 (vč. hlavní ulice) = 34 663 m2, tzn. 3,47 
ha, tzn. doporučený specifický odtok je 10,4 l/s. 

 lokalita C a D - celková plocha pozemků RD 9 770 + 17 523 = 27 293 m2 + plocha 
veřejných prostranství 8 005 m2 = 35 298 m2, tzn. 3,53 ha, tzn. doporučený 
specifický odtok je 10,6 l/s.  

 pro celou zástavbu 10,4 + 10,6 = 21 l/s.  

  Plochy veřejných prostranství jsou odvodněny vyspádováním do zeleně, pouze přebytek 
dešťových vod odteče příkopami, určenými v první řadě pro odvod dešťových vod ze 
střech rodinných domů po jejich individuálním zpoždění v nadzemních nádržích. Celkový 
přítok ze střech RD a odtok do vodoteče činí: 

 pro lokalitu A a B  13,5 l/s (27 RD x 0,5 l/s). Výpočet množství vody, které bude 
do systému povrchových příkopů přitékat do doby úplného vyprázdnění 
retenčních nádrží u jednotlivých RD, tedy 3 dny: celkem 259 200 s x 13,5 l = 
3 499 200 l = 3 500 m3. Za tuto dobu odteče ze systému  259 200 x 10,4 l = 
2 696 000 l = 2 696 m3. Rozdíl 3500 – 2696 = 804 m3 je třeba zdržet v systému 
povrchových příkopů, aby nedošlo k jejich přeplnění.  

 pro lokalitu C a D  16 l/s (32 RD x 0,5 l/s): Přítok z retenčních nádrží RD za tři dny: 
259 200 s x 16 l = 4 147 200 l = 4 150 m3. Regulovaný odtok z této lokality: 
259 200 s x 10,6 l = 2 747 520 l = 2 750 m3. Rozdíl 4 150 – 2 750 = 1 400 m3. 

  Pro dodržení doporučeného specifického odtoku z lokalit je tedy třeba, aby objem 
systému mělkých příkopů dosahoval, celkem 2200 m3 (800 + 1400), to ale při zanedbání 
vsaku v zatravněných příkopech a zanedbání toho, že část dešťové vody zůstane 
v retenčních nádržích jednotlivých RD jako voda pro zálivku. Nezanedbatelná část vody z 
plochy systému otevřených příkopů také bude vypařena zpět do ovzduší. 

  Objem navrženého systému (šířka příkopu 1m, průměrná hloubka 0,33 m, objem 0,33 
m3/mb otevřeného zatravněného příkopu: 

 větev A: dl. 310 m, objem 102 m3 

 větev B: dl. 180 m, objem 60 m3 

 větev C: dl. 190 m + 50 m (zdvojená koncová část), objem 80 m3 
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 větev D: dl. 160 m + 60 m (zdvojená koncová část), objem 73 m3 

 větev E: dl. 120 m, objem 40 m3 

 větev F: dl. 210 m, objem 70 m3 

 celkem: délka 1280 m, objem 425 m3 (bez rozšířených průlehů) 

  Geologický průzkum prokázal nedostatečné vsakovací schopnosti půdního a 
horninového prostředí. Systém příkopů se zatravněnou humusovou vrstvou bude ale i 
tak fungovat jako povrchové vsakovací zařízení s retencí a odtokem. 

  Retenční objem systému příkopů pro celé řešené území: 

  VVZ = ( hd / 1000 ) . (ARED + AVZ) - ( 1 / f . kV. AVSAK + QO)  . tC . 60 

o hd  úhrn srážky dané periodicity a doby trvání (ČSN 75 9010, tab. A1, A2, 
  zde Klášterní Hradisko, periodicita 0,2) 

o ARED redukovaná odtoková plocha, zde 202 x 59 = 11 918 m2 
o AVZ plocha hladiny (pouze u povrchových však. zař.), zde 1280 m2 
o f  součinitel bezpečnosti vsaku (větší nebo rovno 2) 
o AVSAK plocha propustného dna vsakovacího zařízení  v m2 , zde 1280 m2 
o kV  koeficient vsaku dle geolog. průzkumu m/s, zde 5x10 -7 
o QO regulovaný odtok do vodního toku nebo kanalizace v m3/s, zde 0,021 
o tC  doba trvání srážky min dle dané periodicity 

  VVZ = ( hd / 1000 ) . 2560 - ( 1 /2 . 0,0000005 . 1280 + 0,021)  . tC . 60 = 2,56 hd – 1,2792 tC 

 

doba deště tc 5 10 15 20 30 60 120 240 360

úhrn srážky hd 10,0 15,4 18,7 20,9 23,6 27,9 31,9 33,6 34,5

objem Vvz 19,2 26,6 28,7 27,9 22,0 -5,3 -71,8 -221,0 -372,2  

  Pokud se zohlední vsakování (s velmi nízkým koeficientem pro vsak do hlíny 5 . 10-7, 
přesně podle hydrogeologického posudku 4,42 . 10-7 ) a odpařování, potom vychází 
požadovaný objem systému příkopů pouze 30 m3, což návrh mnohonásobně přesahuje. 

 A.8.2.2 Splašková kanalizace  

  Napojení na novou splaškovou kanalizaci je navrženo pro lokality A a B podél hlavní 
komunikace východním směrem, pro lokality C a D východním směrem ale podél nově 
prodloužené vodoteče Dubčanka. Nová stoková síť v obci je provedena z trub DN 300 
mm, svedena je k čerpací stanici pod obcí a odtud výtlakem DN 80 do gravitační stoky u 
křižovatky silnic Senička - Odrlice - Senice, cca 690 m od Odrlic a odtud na stávající ČOV 
Senice n.H.  

  Napojení nových lokalit je navrženo v profilu DN 300, větve potom v DN 250.  Území 
dává předpoklad pro položení stok a přípojek ve sklonech zamezujících zanášení stok. 
Přípojky nemovitostí budou ukončená před hranicí nemovitosti kontrolní plastovou 
šachtou DN 300 – 400 mm. Každá připojovaná nemovitost bude mít samostatnou 
přípojku. 

  Produkce odpadních vod : 

  q          – specifické množství na obyvatele a den  - 150 l/d  
  Q 24    – průměrný denní odtok splaškových vod  
  Q max. - hodinový průtok splaškových vod) 
  K -          součinitel hodinové nerovnoměrnosti  ( pro 200 EO – 5,2 ) 
  PO -       počet připojených obyvatel  177 ( 59 připojených RD ) 

  Q 24 = PO x q  =  177 x 0,150 =  26,55 m3/den  = 0,307 l/s 
  Q max. = Q  x k = 0,307 l/s x 5,2 =                 1,596 l/s 
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  Produkované znečištění : 

  • 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 

 A.8.3 Vodovod 

  Vodovodní síť lokality bude připojena na veřejnou vodovodní síť obce. Připojení bude 
provedeno na uliční vodovodní řad  DN 100 mm. Veřejná síť je zásobovaná vodou 
z vyššího vodárenského systému, řadem DN 300 mm z VDJ Chudobín . Řady budou 
provedeny z trub  DN 80 mm, přípojky nemovitostí v rozhodující míře DN 1“. Každá 
nemovitost bude mít svou vodoměrnou sestavu po dohodě se správcem vodovodu buď 
ve vodoměrné šachtě při hranici nemovitosti, nebo v nice za vstupní fasádou (zejm. tam, 
kde je stavební čára zároveň čarou uliční). Vodovod mimo dopravu spotřební vody  
zajistí i dopravu požární vody. Na síti budou osazené požární hydranty DN 80 mm.. Počet 
a vzdálenosti od hydrantů od  objektů a vzájemné vzdálenosti budou řešeny dle předpisu 
dle  ČSN 73 0873.   

  Potřeba vody : 

  Q d  = PO x q  =  177 x 0,150 =  26, 550 m3/den  = 0,307 l/s 
  Q max. = Q  x k = 0,307 l/s x 5,2 = 1,596 l/s 
  Q hod.  = Q m / 24 = 26,55 x kh = 26,55/24 x 1,8 =  1,99 m3/hod. = 0.55  l/s. 

  Požární voda - odběr požární vody : 

  ČSN 73 0873  čl. 5.2 , tab 2  ,pol. 1 – je požadován nejmenší odběr z hydrantu  4,00 l/s  , 
je stanoven pro rodinné domky zastavěné plochy S ≤ 200 a nevýrobních objektů  do 
plochy  S ≤ 120 m2. Navrhovaný vodovod požadované množství zajistí. Budou dodrženy i 
tlakové poměry dle ČSN. 

 A.8.4 Plynovod 

  Plynofikace navržené zástavby je řešena napojením na stávající páteřní rozvod obce -  
plynovod DN 63 – PE, provozní tlak 280 kPa. Napojení bude provedeno za provozu 
pomocí elektrotvarovky. Navržený nový plynovod je veden východním směrem 
souběžně s páteřní komunikací v dimenzi DN 50. Pod komunikacemi bude uložen 
v chráničkách a ukončen odvzdušněním do zemních souprav.  

 
 
 
 


