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ÚSVP  VÍSKA  U  LITOVLE                      

A.        TEXTOVÁ  ČÁST 
  
 

1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ  
 
 
1.1 Analytická část 
 
 
Vyhodnocení podklad ů 

- Ortofotomapa s katastrální mapou, veř.dostupné podklady o vlastnictví 
- Podklady od správců sítí 

 
Doplňující pr ůzkumy a rozbory 

- Průzkumy provedené na místě – ověření povrchových znaků 
- Fotodokumentace 

 
Současný stav 

- Obecně, prostorové uspořádání:  
Dle ÚP – malá zemědělská obec ulicové půdorysné formy s kapličkou 
sv.Floriána na návsi na SZ straně od komunikace. Zástavba soustředěna podél 
osy silnice III.tř. Objekty zemědělské výroby v SZ.části. Limitujícím faktorem je 
situování v záplavovém území v sousedství ramen „Malé vody“ a Mlýnského 
potoka. V území je též hranice CHKO Litovelské Pomoraví. Bariérou rozvoje je 
koncová poloha obce na zmíněné silnici bez napojení na veř.dopravu.  
Kolem vodních toků se nachází bohatá zeleň, zařazená mezi zvláště chráněná 
území přírody. Je třeba respektovat propojení zástavby s přírodou. Nová zeleň 
vzrostlá vysázena podél páteřní komunikace. 
 
Bydlení BI: Plochy pro individuální bydlení jsou navrženy v rámci stáv.proluk, 
hl.plocha pak ve vých.části obce v území ohroženém průsakem spodních vod 
přes protipovodňovou ochranu. 
 
Výroba a skladové hosp.: - není 
 
Zemědělská výroba: Rodinná farma p.Havlíčka na SV, obhospodařuje cca 
50ha. 
 
Rekreace a cest.ruch: - cyklostezka přes jižní část obce, č. 6243, vede přes 
obec od Z k V. 
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Občanské vybavení, služby: - není. Pouze ve středu obce východně od 
komunikace se nachází objekt kulturního domu s venkovním parketem a 
příležitostným občerstvením. 
 
Dopravní řešení: 
Silnice III.tř.(III/03543 Nasobůrky – Víska) má pro obec spojovací funkci, mimo 
průjezdní úsek má být dle ÚP upravovány v kategorii S 7,5/60(50). V obci nutné 
obratiště, skup. a typ C MO2 6/5/30. Bez veřejné dopravy, na zastávku BUS se 
dochází po komunikaci do části Nasobůrky na ul.Svatoplukovu, docházková 
vzdál.700 – 1000m. 
Stáv.šíře komunikace je různá, někde jen 4,5m. Komunikace slouží současně 
pro pěší, dle PČR musí být budoucna zřízeny chodníky. 
 
Vodní hospodářství: 
Pro novou zástavbu nové větve, ke stáv.řadu PVC D 100mm. 
Kanalizační síť splašková – je tlaková nová, budou vedeny nové větve z ploch 
určených pro zástavbu RD. Jsou dále dovedeny na ČOV Litovel.   
Kanalizace dešťová – mají být dle možností využity stáv.kanalizace – dle 
průzkumu se jedná o většinově nevyhovující stoky. Budou budovány nové řady, 
napojené na stáv.odvodňovací příkop na JV okraji obce. Až dle výškopisného a 
polohopisného zaměření bude možno určit, zda bude stačit vyčištění a 
prohloubení příkopu, nebo bude muset být osazena přečerpávací stanice 
dešť.vod. 
 
Vodní toky - Ramena Moravy (Mlýnský potok a Malá voda) – u tzv.Malé vody  
předpoklad rybí cesty severně od MVE. Zásahy do koryta v souvislosti 
s řešením protipovodňové ochrany. 
Meliorační příkop odvádějící dnešní dešť.vody do Litovle by se měl upravit 
vyčištěním a prohloubením.  
Břehové porosty dílčí, udržovat a obnovovat.  
Pro obec je uvažována protipovodňová hráz na Q100 v rámci protipovodňové 
ostrovní ochrany – pro sídlo uvnitř nivy. Trasování je uvedeno pouze v ÚAP, do 
ÚP do grafické části nebylo přeneseno, zmínka o něm je však v textové části 
(str.31 a 32). Pro odvod z vnitřních chráněných ploch mají být zřízeny 
spec.objekty – hrázové propusti. Regulační objekty pevné i manipulovatelné 
budou mít za úkol v klíčových místech doplnit hrázový systém a umožnit 
bezpečné převedení záplavové vody do níže položených poloh. Mohou být 
použity např.přelivné hrany, stavidlové uzávěry, zpětné klapky apod.  
Pro odvodnění území kolem obce je stávající melior.příkop na JV okraji obce. 
 
Energetika: 
Zásobování plynem STL PE 50. Dostačující vedení. 
VN 22kV – počet napájecích linek je dostačující, zásobov.linka 22kV VN 23/79 
s odbočkou na TR1 zděnou stáv. na V straně obce. Dostačující vedení. 
Napájecí bod TR 110/22kV Červenka. 
V sekundárních rozvodech se předpokládá převedení stáv.nadzemních 
rozvodů na kabelové. U nové zástavby se bude již uvažovat pouze 
s kabelovým rozvodem NN, vzájemně příp.zaokruhovaným. 
U veřejného osvětlení bude nově pouze kabelový rozvod, stožáry by měly být 
ocelové, bezpaticové, svítidla se sodíkovými výbojkami (alt.i LED). 
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Stávající telefonní linkové rozvody nadzemní, měly by být uloženy kabelově za 
současného zrušení nadzemních linek. 
 
ÚSES: 
Mezi skladebné části patří ramena řeky Moravy s Mlýnským potokem a malou 
vodou, stávající LBK 13 podél vodních toků – cílová společenstva nivní a 
vodní, dále severně pak NRBC 13 Vrapač – Doubrava – cílová společenstva 
nivní, vodní, lesní hygrofilní. 
 
Prostupnost území: 
při budování protipovodňových opatření je třeba zachovat stávající prostupnost 
– přes příp.hráze budou převedeny trasy pro pěší, cyklostezky a příp.i 
komunikace III.tř.na vjezdu od JZ. 
 
Záplavové území: 
Obec je v záplavovém území, všechna plánovaná výstavba musí být 
projednána se správcem povodí – Povodí Moravy, s.p.Brno. 
 
Dobývání nerostů: - není 
 
Podmínky využití ploch: 
Stávající zástavba je zahrnuta do stabilizovaných ploch. Navrhované plochy 
jsou v ÚP vyznačeny šikmým šrafováním v růžovém odstínu, uvažuje se 
zástavba BI – bydlení v rodinných domech. Dále jsou zde plochy smíšené 
obytné centrální a zeměděl.výroby – využití podléhá regulaci dle ÚP. Jediné 
zařízení obč.vybavení – kult.dům je situován ve stabilizov.ploše BI. 
 
Plochy pro bydlení BI: 
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Plochy smíšené obytné ostatní SO.2: 
 

 
 

  
Výřez z výkresu zákl.členění území, označení ploch pro výstavbu BI. 
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Výřez z hl.výkresu ÚP 

 

 
Výřez z ÚAP s vyznačenou protipovodňovou ochranou – hráze ( tlustší žlutá 
čára s modrou linkou uprostřed) 
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Majetkoprávní vztahy 
 
Úpravy parteru – komunikace, zeleň, drobné stavby – jsou navrhovány ve své většině 
na plochách, které jsou v majetku Města Litovle. Místně bude nutno stáv.komunikace 
rozšířit na min.normové šířky, dojde tak k zásahu do sousedních soukromých 
pozemků a záboru ZPF.  Jedná se o výhledové využití ploch pro výstavbu RD. Vedení 
inž.sítí je vedeno přednostně na pozemcích v majetku města, místně opět může dojít 
k převedení přes soukromé pozemky.  
Obecně – studie řeší optimální vedení sítí a využití ploch, další projektová příprava 
bude odviset od kladných projednání s vlastníky pozemků a DOSS.  

 
Šrafované plochy jsou v majetku Města Litovle.  
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1.2 Širší vztahy 
 
 
Systém ve řejných prostranství a zelená infrastruktura v sídle  
 
Veřejná prostranství – jsou řešena v koridoru podél silnice III.tř. Nové koridory 
veř.prostranství v plochách BI pro bydlení v RD jsou navrhovány v min.š. 8m (dle 
Vyhl.501/2006 Sb., § 22). Koridory jsou vedeny tak, aby zajišťovaly prostupnost území 
i do budoucna a ústí na okrajích ploch BI v nezastavitelných plochách. V koridorech 
jsou vedeny komunikace a inž.sítě a umožňují taktéž výsadbu vzrostlé zeleně a 
zřizování parkovacích stání podélných. 
 
Podél kom.III.tř.jsou vytvářena tři centra  

C.1 – stáv.náves s kapličkou Sv.Floriána na S straně – je doplněna zpev.plochami 
a sezením s košem 
C.2 – nová plocha u stáv.pumpy – sezení a koš 
C.3 – úprava plochy při vjezdu do obce s dvěma kamennými kříži – sezení a koš, 
stojan na kola, též místo pro příp.podzemní čerp.stanici dešť.vod 
(C.4 je stávající při cyklostezce) 

 
Zelená infrastruktura – liniová zeleň podél kom.III.tř., podél nových komunikací, podél 
okrajových komunikací a vzrostlá i keřová zeleň vázaná na tři uvedená centra. 
Vhodné by bylo vytvoření lemu z vzrostlé zeleně podél okrajů pozemků pro bydlení – 
záleží ovšem na ochotě vlastníků k takovému řešení. Byly by vítány řady užitkových 
ovocných stromů.  
 
 
Kompozi ční vztahy, pr ůhledy, pohledy 
 
V kompozici jsou od příjezdu k obci důležitá výše zmíněná centra podél komunikace, 
zvl.zelené centrum s kamennými kříži na vjezdu bude příjemně signalizovat začátek 
obce, kaplička pak její téměř konec. Most přes Mlýnský potok je osazen bránou, další 
pozemky severně jsou soukromé. (Tato severní oplocená část nebyla řešena). Obec 
je ulicového typu a tomu také odpovídá navržené řešení s větvemi vedoucími do 
krajiny na V a Z. U kapličky je potom možný objezd větvemi V7 a V5, které by 
vzhledem ke svým šířkovým parametrům měly být zjednosměrněny. Pohledy na obec 
zvnějšku by získaly větší malebnost již zmiňovaným orámováním pomocí vzrostlé 
zeleně. 
 
 
 
1.3 Architektonicko-urbanistické řešení – základní ideová 

koncepce 
 
 
Popis návrhu v č. řešení zelen ě 
 
Hlavní funkcí místní části zůstává bydlení se stabilizovanou urbanistickou strukturou 
podél silnice III.tř. Nové plochy dle ÚP jsou vymezeny po obou stranách této 
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komunikace, někde přímo v dotyku, jinde v odsunuté poloze.  Objekty zemědělské 
výroby jsou v SV části, navazují na ně plochy zahrádek. Bariérou rozvoje je koncová 
poloha obce bez napojení na hromadnou dopravu. Další bariéru může vytvořit vedení 
možné výhledové protipovodňové hráze v reakci na hranici Q100. Silnice III.tř. 
umožňuje otočení vozidel buď průjezdem po větvích V7 a V5, nebo pomocí ploch ve 
formě  L obratiště před mostem na S obce. 
 
 
Problémy: 

- Silnice III.tř.03543 z Nasobůrek do Vísky vč.dvoupruhová nedostatečné šířky 
(cca 4,85m). Nedostatečná konstrukční skladba stáv.silnice. 

- Nenormová šíře vozovky v obci (cca 4,6 – 5m) 
- Degradovaný povrh hl.páteřní trasy komunikace v obci 
- Sjezdy - různé svépomocné úpravy a povrchy; nezpevněné sjezdy. Přejíždění 

trávníků v nárožích nákl.vozy. 
- Některé boční místní kom.příliš úzké, někde bez zpev.povrchu 
- Parter obce bez parkovacích míst. 
- Chybějící obratiště pro nákl.vozidla 
- Komunikace v obci bez chodníku.  
- Zastávka BUS a železniční doprava až v Nasobůrkách, pěší chodci v silnici do 

Nasobůrek.  
- Chybějící chodník pro pěší v obci podél kom.III.tř. a k obci Nasobůrky 

(požadavek PČR) 
- Cyklodoprava přivedena na okraj obce od V, částečně vedena obcí a opětovně 

zaústěna od Z. Chybí horizontální dopr.značení V6a – bude doplněno (po 
konzultaci s PČR), cyklisty i občany vyhodnoceno jako nebezpečné napojení.  

- Chybí parkování a zásob.pruh u kult.domu 
- K plochám určeným v ÚP pro výstavbu nejsou přivedeny místní kom., nebo 

jsou vedeny nedostatečně širokým uličním koridorem. 
- Při příp.vybudování protipovodňové hráze (vyhodnotí si Povodí Moravy) bude 

třeba převést komunikaci normově přes toto zvýšení. 
- Na vjezdu do obce po levé (západní) straně sochařské monumenty 

v obhospodařovaném poli. 
- U kult.domu na plochách již známky degradace, chybějí zpevněné plochy. 
- Most přes Mlýnský potok v havarijním stavu. 
- Náves s kapličkou sv.Floriána bez možnosti pobytu. Plocha u pumpy 

pociťována jako další vhodné pobytové místo. 
- Vrchní vedení NN, VO a SLP. 
- Dožilá dešťová kanalizace. 

 
 
Návrh: 

- Rozšíření silnice III.tř.03543 z Nasobůrek do Vísky na min.2 x 2,75m, 
celk.š.5,5m. Asfaltový beton. Výhled. 

- Vybudování pěšího chodníku o š.1,5m mezi obcemi Vískou a Nasobůrky, 
zámková dlažba 200/200mm, šedá. Výhled. (Požadavek PČR). 

- Na vjezdu do obce má být dle ÚAP pravděpodobně vytvořena protipovodňová 
hráz. Silnice povede příčně přes korunu hráze, podélné sklony po obou 
stranách do 3%.  

- Silnice III.tř.03543 v obci bude rozšířena na 2x 2,75m, celk.š.5,5m. Tato š. je 
zvolena z důvodu místně stísněného prostoru s oboustrannou zástavbou a také 
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vzhledem k tomu, že se jedná o koncovou obec, silnice dále nepokračuje. 
Silnice bude vytvořena nová vč.všech konstrukčních vrstev, výšková úroveň 
bude v některých jejích částech snížena na úroveň původní, tj. cca o 0,3m, aby 
bylo možno zřídit podélná stání a sjezdy. Povrch komunikace – asfaltový beton. 

- Podél komunikace v obci vytvořen chodník o š.2m (požadavek PČR). 
- Sjezdy k objektům z komunikace provést jednotně, povrch – kostka drobná 

8/10, kroužkový klad (lem jednořádek kostka). Šířky uzpůsobeny dle vrat. 
- Stávající místní obslužné komunikace – boční větve – jsou obousměrné šířek 

3,5 -4,5m (tedy spíše jednopruhové), budou dle možností rozšířeny – zejména 
větev V 08, která má v budoucnu obsluhovat plochy BI. Napojení V 08 
upraveno zmenšením napojov.úhlu dle požadavků PČR. 

- Povrch asfaltový beton (mimo již realizované úseky). Dle možností stáv.stavu 
dojde i k rozšíření stáv.šířek (kde ještě nejsou realizovány nové živičné 
povrchy). 

- Boční místní komunikace budou na vjezdech osazeny svislým dopr.značením 
Zóna, 30 km/h. Větve V 05, V 06, V 07 budou zjednosměrněny (vše po 
konzultaci s PČR). 

- Nedostatek parkovacích stání je řešen dle možností a šířkových omezení 
daných stáv.výstavbou. Jsou navrhována podélná stání o š.2 a 2,25m – opět 
dle možností toho kterého místa obce. Materiál – šedá žul.kostka, řádkový klad 
kolmý na osu komunikace. Na větvích V 09, V 10, V 11 budou zřízena 
parkovací stání o š.2m pomocí zúžení kom.o 1m (dle konzultace s PČR). 

- Náves je doplněna chodníkem pro pobytovou funkci, jsou zřízena další dvě 
pobytová centra u pumpy a u křížků, viz níže. Chodník ke kapličce 
z kamenných šlapáků. Další pobytová místa s dlážděním dle funkce. 

- Omítnutí vedl.hrabničních objektů parcel za kapličkou. Ochrana místa s TDO 
plotem od Z (proti větru a posunu). 

- Chodník u kapličky š.3m, pobyt.funkce, osazen lavičkami a odp.košem. Dále 
chodník veden v š. 2m podél Z okraje vozovky. Materiál  beton.dlažba 
200/200mm, odstín šedý. Obrubníky betonové.  

- K plochám určeným v ÚP pro výstavbu RD jsou navrženy nebo prodlouženy a 
rozšířeny zpevněné místní komunikace. 

- Příp.hráz bude opatřena hrázovou propustí dle další PD z Povodí Moravy. 
- Otáčení nákl.vozidel lze ve stísněných podmínkách veř.prostranství řešit pouze 

couváním v křížení ulic. Všechny ul.koridory vybaveny obratišti pro O2. 
 
 
 
Uliční koridory: 

 
Označení větví komunikací/koridorů: 
 

o  V I.  Stáv.hl.koridor  silnice III.tř.č.03543 vedoucí od začátku obce po most 
přes Mlýnský potok, šířkově koridor nelze měnit. Silnice rozšířena na 5,5m (2 x 
2,75m) s podélnými stáními š.2,25m, více stáv.stav spolu s vytvořením 
podélných stání neumožňuje. Vzhledem k tomu, že se jedná o koncovou obec 
s min.cílovou dopravou je možno toto šířkové uspořádání považovat za 
dostatečné. Oprava a úprava sjezdů k objektům. 
Návrh chodníku o š.2m po Z.straně kom.III.tř. Zámková dl.šedá 200/200mm. 
Otáčení os.vozidel v obratištích tvaru T a L vždy v konci jednotlivých větví 
vč.před mostem přes Mlýnský potok. Pro nákladní automobily (popeláři, hasiči) 
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je vzhledem ke stáv.stavu uličních koridorů a majetkoprávním vztahům možno 
použít pouze improvizovaná obratiště v ústí bočních ulic. Opět vzhledem ke 
skutečnosti, že se jedná o koncovou obec, je takové řešení akceptovatelné. 
Dále je umožněno otáčení přes zjednosměrněné větve V7 a V5. 
Stávající inž.sítě – komunikace ve špatném stavu, bez odpovídající skladby, 
STL plyn nový rozvod, NN nadzemní - bude přeložena pod zem, VO nadzemní 
– bude přeloženo pod zem, voda nový rozvod, kanalizace splašková výtlak 
nový rozvod, kanalizace dešťová dožilá.  
Návrh nové sítě: NN kabel.rozvod; VO kabelový rozvod vč.nových stožárů; 
dešťová kanalizace vč.možné přečerp.stanice. 
Doplněno o tři centra po západní straně (viz výše).  
Liniová zeleň stávající po V straně bude dále doplněna novou vzrostlou zelení, 
taktéž budou zelení doplněna jednotlivá centra. 
1-2: 93,8m 
2-3:  77,8m 
3-4: 5,4 m 
4-5: 86,5m 
5-6: 58,3m 
6-7: 25,1m 
7-8:  7,1m 
8-9: 70,7m    
Celkem: 424,7m 
 

o  V II.  Stáv.hl.koridor  silnice III.tř.č.03543 mezi obcemi Nasobůrky a Víska. 
Silnice rozšířena na 5,5m (2 x 2,75m). Vzhledem k tomu, že se jedná u Vísky o 
koncovou obec s min.cílovou dopravou je možno toto šířkové uspořádání 
považovat za dostatečné.  
Návrh chodníku o š.1,5m po Z.straně kom.III.tř. Zámková dl.šedá 200/200mm. 
mezi silnicí III.tř.a chodníkem zelený pás 0,5m (trávník). 
 

o V 01 Stávající cyklostezka. Na zaústění na silnici III.tř.bude doplněno 
vodorovné.značení V6a – příčná čára souvislá se symbolem „Dej přednost 
v jízdě“, jinak bez zásahu. Stáv.veř.osvětlení. 
 

o V 02  První boční ulice západním směrem. Koridor řešen pouze pro příjezd ke 
3 parcelám pro RD, komunikace obousměrná jednopruhová, š. 3,55m, obratiště 
L na konci řešené současně jako sjezdy.   
Stávající stav – bez inž.sítí. 
Návrh nové inž.sítě:  Komunikace š.3,55m, STL plyn, NN kabelové vedení, VO 
kabelové vedení a nové stožáry; Slaboproud podz.vedení; Voda, Kanalizace 
výtlak, Odvodňov. příkop.  
Podél jižní strany doporučena výsadba liniové zeleně. Nutná dohoda se 
soukr.vlastníkem a vynětí ze ZPF. 
Dl.: 105,2 m 
 

o V 03  Druhá boční ulice západním směrem. Pokračuje jako cyklostezka. 
Stávající š.5,5m - upravený povrch s afalt.krytem, stáv.inž.sítě: – komunikace v 
dobrém stavu, STL plyn nový rozvod, NN nadzemní - bude přeložena pod zem, 
VO nadzemní – bude přeloženo pod zem, Slaboproud – Nadz.rozvod; Voda 
nový rozvod, Kanalizace splašková výtlak nový rozvod. 
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Návrh nové sítě: NN kabel.rozvod; VO kabelový rozvod vč.nových stožárů; 
Slaboproud – nový rozvod; Dešťová kanalizace. 
Dl.: 117,3 m 
 

o V 04  Paralelní západní ulice s hlavní silnicí. Makadam. Na začátku místo 
sběru tříděného komunálního odpadu (TDO). Š.kom. 4,5m. 
Bez stáv.sítí, ponechána jako rezerva pro rozvoj obce, otáčí se podél  
Mlýnského potoka směrem k západu. Prozatím bez dalších úprav. 
Dl.: 99,4 m 
 

o V 05  Ulice napojená od západu na hl.větev  V I. se stáčí k severu a končí u 
Mlýnského potoka. Stávající ul.koridor vymezen majetkoprávními hranicemi, 
nutno ponechat ve stáv.šířkovém uspořádání, které je proměnlivé. Bude 
zjednosměrněna. 
Stáv.inž.sítě: – komunikace ve špatném stavu, STL plyn nový rozvod, NN 
nadzemní - bude přeložena pod zem, VO nadzemní – bude přeloženo pod 
zem; Slaboproud – stáv.nadzemní rozvod; Voda nový rozvod, Kanalizace 
splašková výtlak nový rozvod; Kanalizace dešťová vedena jižním směrem (tato 
větev určena k rekonstrukci vložkováním). 
Návrh nové sítě: NN kabel.rozvod; VO kabelový rozvod vč.nových stožárů; 
Slaboproud podzemní rozvod, Dešťová kanalizace rekonstrukce. 
Dl.: 108,0 m 
 

o V 06  Příčná spojovací ulice, bude zjednosměrněna.  
Stáv.inž.sítě: – komunikace ve špatném stavu, STL plyn nový rozvod, NN 
nadzemní - bude přeložena pod zem, VO nadzemní – bude přeloženo pod 
zem, Slaboproud nadzemní – bude přeloženo pod zem; voda nový rozvod, 
kanalizace splašková výtlak nový rozvod). 
Návrh nové sítě: NN kabel.rozvod; VO kabelový rozvod vč.nových stožárů; 
Slaboproud podzemní rozvod; Dešťová kanalizace. 
Dl.: 34,3 m 
 

o V 07  Ulice napojená od západu na hl.větev  V I. Stávající ul.koridor vymezen 
majetkoprávními hranicemi, nutno ponechat ve stáv.šířkovém uspořádání, které 
je proměnlivé. Bude zjednosměrněna. 
Stáv.inž.sítě: – komunikace ve špatném stavu, STL plyn nový rozvod, NN 
nadzemní - bude přeložena pod zem, VO nadzemní – bude přeloženo pod 
zem, Slaboproud nadzemní; Voda nový rozvod, Kanalizace splašková výtlak 
nový rozvod). 
Návrh nové sítě: NN kabel.rozvod; VO kabelový rozvod vč.nových stožárů; 
Slaboproud podzemní rozvod; Dešťová kanalizace. 
Dl.: 42,0 m 
 

o V 08  První boční ulice východním směrem. Stávající ul.koridor š.5,5m, 
komunikace nezpevněná š.4,5m. Uliční koridor bude rozšířen směrem k JV 
(pozemky města) na 8m, komunikace bude jako obousměrná dvoupruhová 
rozšířena na 5,5m (2 x 2,75m). 
Stáv.inž.sítě: – komunikace ve špatném stavu, STL plyn nový rozvod, NN 
nadzemní - bude přeložena pod zem, VO nadzemní – bude přeloženo pod 
zem, voda nový rozvod, kanalizace splašková výtlak nový rozvod. 
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Návrh nové sítě: NN kabel.rozvod; VO kabelový rozvod vč.nových stožárů; 
Slaboproud podzemní rozvod; Dešťová kanalizace. 
Dl.: 60,2 m 
 

o V 09  Pokračování stáv.větve V 08  směrem  k V. Na S se nachází plocha 
k zástavbě RD, stáv.koridor š. cca 5,0m. Uliční koridor bude rozšířen směrem 
k S na 8m, komunikace bude jako obousměrná dvoupruhová rozšířena na 5,5m 
(2 x 2,75m). 
Stáv.inž.sítě přivedeny jen na začátek ulice: – komunikace ve špatném stavu, 
STL plyn nový rozvod, NN nadzemní - bude přeložena pod zem, VO nadzemní 
– bude přeloženo pod zem, Slaboproud nadzemní; Voda nový rozvod, 
Kanalizace splašková výtlak nový rozvod. 
Návrh nové sítě: STL plyn prodloužení; NN kabel.rozvod; VO kabelový rozvod 
vč.nových stožárů; Slaboproud podzemní rozvod; Voda prodloužení, 
Kanalizace splašková výtlak – prodloužení; Kanalizace dešťová. 
Dl.: 95,2 m 
 

o V 10  Nová větev severním směrem navazující na V 08. Šířka ul.koridoru 8m. 
Návrh nových inž.sítí: STL plyn; NN kabel.rozvod; VO kabelový rozvod 
vč.stožárů; Slaboproud podzemní rozvod; Voda, Kanalizace splašková výtlak; 
Kanalizace dešťová. 
Dl.: 79,5 m 
 

o V 11  Nová větev západním směrem navazující na V 10. Šířka ul.koridoru 8m. 
Návrh nových inž.sítí: STL plyn; NN kabel.rozvod; VO kabelový rozvod 
vč.stožárů; Slaboproud podzemní rozvod; Voda, Kanalizace splašková výtlak; 
Kanalizace dešťová. 
Dl.: 79,2 m 
 

o V 12 Druhá boční ulice východním směrem. Stávající ul.koridor š.cca 6,6m, 
komunikace nezpevněná š.cca 4m, obousměrná. Uliční koridor není možno 
rozšířit (stáv.majetkoprávní vztahy a objekty), komunikace bude jako 
obousměrná dvoupruhová dle možností rozšířena až na 5,5m (2 x 2,75m). 
Stáv.inž.sítě: – komunikace ve špatném stavu, STL plyn nový rozvod, NN 
nadzemní - bude přeložena pod zem, VO nadzemní – bude přeloženo pod 
zem, Slaboproud nadzemní; Voda nový rozvod, Kanalizace splašková výtlak 
nový rozvod. 
Návrh nové sítě: NN kabel.rozvod; VO kabelový rozvod vč.nových stožárů; 
Slaboproud podzemní rozvod; Dešťová kanalizace. 
Dl.: 186,7 m 
 

o V 12 Plocha dlážděná u kult.domu: 177m2+ taneční parket 180m2. Plocha 
dlážděná beton.zámková dl.šedá, 200/200mm. Parket stěrka betonová 
s penetrací a vyspravením, odstín okrový. 
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Plochy: 
 

- Asfaltový beton – Hlavní komunikace pro motorová vozidla 
 

- Žulová kostka drobná 10/10, řádkový klad, světle šedá - Parkovací stání  

 
 

- Žulová kostka drobná 8/10, kroužkový klad, světle šedá - Sjezdy k objektům 

 
 

- Beton.dl.zámková 20/20cm, světle šedá - Chodníky 
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1.4 Základní požadavky na stávající nebo navrhované  objekty 

vymezující ve řejné prostranství 
 
 
Popis návrhu v č. řešení zelen ě 
 
 
Nových objektů v parteru je minimálně. Na větvi V I. za kapličkou bude omítnuta zeď 
z tvárnic, hladká om., odstín bílý – pro vytvoření důstojného pozadí kapličce. 
Pumpa ve středním centru bude opravena, proveden nátěr v odstínu černém 
kovářském. 
Za kontejnery na TDO bude vystavěn plný dř.plot proti větru. 
 
 
Obecně ke stáv.objektům: 
 

- Opravy fasád  - lomené odstíny od žluté přes okr až po sv.hnědou, omítky 
hladké nebo jemně zrnité. 

- Krytiny – skládané v odstínech – černé, šedočerné, hnědé, červené (výjimečně 
plechové pruhy strojně ražené šedé a černé). 

- Oplocení do ulic – kovové z rámových dílů vyplétané (tradiční pletiva), dřevěné 
plaňkové svislé, místně i plné dřevěné, omítané zděné. Nejsou doporučena 
keramická tvarovková řešení ani betonové štípané tvárnice. 

 
 
Navrhovaná zástavba v plochách pro bydlení: 

 
- Závazná regulace: Vzdálenost objektů od hranice pozemku směrem k ulici 

6m – tzv. regulační čára, která je zde i stavební čárou. Na tuto čáru musí být 
umístěna rovnoběžná hrana části objektu nebo vlastní objekt. Tzv.uliční čára 
neboli hrana oplocení bude ve většině případů vzdál.4m od osy uličního 
koridoru. Vjezdové brány budou takové šíře či ustoupené od uliční čáry tak, 
aby bylo možno prokázat pomocí poloměrů oblouků otáčení pro vozidla O2 
bezproblémové vyjetí na komunikaci. 

- Domy budou o jednom nadzemním podlaží a podkroví, střechy sedlové, 
příp.polovalbové. 

- Závazná regulace: Max. výška hřebene RD – do 11 m 
- Závazná regulace: Procento zastavění pozemku domem, garáží, vedl. 

objekty, zpev. plochami a bazénem nepřekročí 60%. 
- Závazná regulace:  Nepřipouští se mansardové střechy 
- Orientace hl. hřebene rovnoběžně s obslužnou komunikací/sousedící hranou 

parcely nebo kolmo na ni.  
- Podlažnost 1NP; 2NP - podkroví. 
- Střechy na hlavních objektech: - zákl.tvar sedlové, nebo polovalby, vzhledem 

k lokalitě jsou na hl.objektu nepřípustné střechy ploché či pultové. 
- Sklon střech: optimálně 30° - 45°. 
- Střechy – doporučena krytina skládaná, regulace je provedena barevností - 

preferovaná barevnost: tmavá červená, cihlová červená, šedočerná. 
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Výjimečně může být užita i plechová krytina falcovaná ve svislých pruzích, 
odstín šedočerný. 

- Krytá stání vozidel mohou být vybudována i jako součást oplocení před 
stavební čárou domů, musí se však jednat jen o přístřešky bez uzavření ze 
všech čtyř stran. Při nebo před garáží musí být vždy odstavná plocha pro min. 
1 vozidlo návštěv (řešení dopravy v klidu). 

- Oplocení do ulice řešit vždy jako průhledné nebo poloprůhledné a 
s podezdívkou, s výplní dřevo nebo ocel, není možno do ulice jako trvalé 
oplocení použít pletivo na napínacích drátech, výška oplocení do ulice max. 
1,4m.  

- Parcelace je doporučena pro typ: 
- pro samostatně stojící domy, může jít též o dvojdomy či styk přes hmotu 

garáží. 
- Sousední parcely není možno slučovat nad velikost 1600m2 pro výstavbu 

jednoho domu. 
- Při individuálním posuzování je vždy třeba prověřit, zda předkládaný návrh 

dotváří a neruší urbanistické hodnoty v území. 
 
 
 

2. KONCEPCE ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY  

 
 
2.1 Řešení dopravní a technické infrastruktury 
 
Doprava: 

 
a) Závazná regulace:  Šířka koridoru uličního prostoru obytných ulic pro 

komunikaci, pobytové plochy a inženýrské sítě je 8m dle Vyhl.501/2006.  
b) Závazná regulace:  Jedno garážové stání a druhé další stání pro osobní 

vozidlo na pozemku RD (doporučeno řešit jako plochu na pozemku RD před 
vraty garáže, odsazené od oplocení 6m).  

c) Komunikace tř.III uvnitř obce bez omezení rychlosti (tedy 50km/h), boční 
místní komunikace řešeny jako zóna (IP 25) s omezením rychlosti na 30km/h 
(B 20a). Na vjezdu do obce vodorovné značení V 18 (optická psychologická 
brzda). 

d) Počet podélných stání zřizovaných v obci je 13 (stáv.část) + 17 (nová 
obyt.skupina – výhled). 

e) Cyklostezka bude opatřena horizontálním značením V6a Příčná čára souvislá 
se symbolem „Dej přednost v jízdě“ - současný stav bez značení je 
nebezpečný. 

f) Komunikace mezi obcemi Víska a Nasobůrky rozšířena na 5,5m a doplněna 
chodníkem pro pěší o š.1,5m s odstupem zeleného pruhu 0,5m od silnice III.tř. 
Slouží pěším pro přístup k zastávkám BUS v Nasobůrkách. 
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Předběžné možné označení na vjezdu do bočních místních komunikací.   Výtah 
v Vyhl.501/2006 
 

  
 
Možné vodorovné dopr.značení (VDZ) konce cyklostezek s použitím barevného 
odlišení, vč. značení V 6a. Pro zastávku BUS značení V 11a. Zbytek značení dle 
dalších stupňů PD, projednávaných s PČR. 
 
 
Technická infrastruktura: 

 
a) Odkanalizování bude i dále řešeno oddílnou kanalizací, přičemž přípojky 

dešťové kanalizace od jednotlivých RD budou u nových objektů budovány 
přes retenční nádrž, je nutno zajistit hydrogeolog.průzkum s ověřením 
možností vsaku, který by měl být na jednotlivých pozemcích upřednostněn. 
Podzemní retenční nádrže určeny s čerpadlem pro zálivku pozemku. Teprve 
přepad by měl být sveden do dešťové kanalizace v ulici. Splaškové vody 
budou odváděny do splaškové tlakové kanalizace přes domovní čerp.stanice. 

b) Objekty budou zásobovány z inženýrských sítí v obci. 
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c) Plyn: Na stáv.rozvody STL plynovodu bude provedeno napojení nových větví 
(V3, V9, V10, V11) pro nové plochy pro bydlení, z nich pak přípojky  
k jednotlivým objektům. 

d) Rozvody NN: Stávající rozvody nadzemní budou přemístěny pod zem jako 
kabelové. Napojovací místo z trafostanice TR1 zůstane stávající. Nové 
rozvody v plochách pro bydlení v RD taktéž kabelové podzemní. Stáv.stožáry 
(nesoucí také VO) budou demontovány. 

e) Rozvody VO: Stávající rozvody nadzemní budou přemístěny pod zem jako 
kabelové. Napojovací místo na jižní straně obce u stáv.osvětlení cyklostezky 
zůstane zachováno. Nové rozvody v plochách pro bydlení v RD taktéž 
kabelové podzemní. 

f) Slaboproudé rozvody – telefon: Stávající rozvody nadzemní budou přemístěny 
pod zem jako kabelové. Napojovací místo zůstane zachováno. Nové rozvody 
v plochách pro bydlení v RD taktéž kabelové podzemní. Spolu s telefonními 
rozvody bude položena také optická síť pro rozvod TV a dalších signálů, bude 
zřízena stanice příjmu signálů (pravděpodobně ve vazbě na kult.dům). 

g) Rozvody pitné vody: Na stáv.rozvody podzemní bude provedeno napojení 
nových větví (V3, V9, V10, V11) pro nové plochy pro bydlení, z nich pak 
přípojky  k jednotlivým objektům. 

h) Kanalizace splašková tlaková: Na stáv.rozvody podzemní bude provedeno 
napojení nových větví (V3, V9, V10, V11) pro nové plochy pro bydlení, z nich 
pak přípojky  k jednotlivým objektům. U každého nového objektu bude zřízena 
domovní čerpací stanice. Spolu s tlak.kanalizací bude položen také NN rozvod 
k čerp.stanicím. 

i) Kanalizace dešťová: Stávající kanalizace je v nevyhovující hloubce a ve 
špatném stavu. Byl proveden monitoring a vyhodnoceno, že k opravě 
vložkováním beton.stoky je vhodná pouze větev V5. Zbylé stoky ke zrušení a 
náhradě. Stoka je zaústěna do stáv.odvodňovacího příkopu na JV okraji obce 
podél cyklostezky a ústí do Mlýnského potoka v Litovli.  
Nová stoka a její boční větve by měly být uloženy s opravou stáv.komunikací a 
s budováním nových ul.koridorů. Předpokládá se vedení PE 300-500 se 
zaústěním do stáv.výústního objektu na začátku odvodňov.příkopu. Příkop je 
navržen k vyčištění a prohloubení. Vzhledem ke spádovým poměrům bude 
nutno další dokumentací po výškopisném a polohopisném zaměření prověřit, 
zda kanalizaci nebude nutno osadit přečerpávací stanicí dešť.vod. Osazení 
takové příp.podzemní stanice je uvažováno v prostoru centra C3 ve 
zbytkových plochách. Předpoklad – min.15m3 užitný objem, půd.rozměry 
min.3x4m + šachty a odkalování. Na nové řady budou stáv.přípojky od domů 
upraveny a prodlouženy, s osazením lapačů stř.splavenin; u objektů, kde 
chybí, budou zřízeny nové přes lapače dtto. Z komunikací budou dešť.vody 
odvedeny pomocí nově navržených kanalizačních vpustí a nových přípojek.  

j) Místo pro umístění nádob na tříděný komunální odpad je stávající, bylo by 
vhodné doplnit nová místa u obytné skupiny na V. Předpokládá se členění na: 
PLASTY, PAPÍR, SKLO, TETRA-PACK, KOVY. Místo pro umístění velkých 
kontejnerů pro jarní a sezónní sběr kovů a úklid dovolují prostory ulic š.5,5m.  

k) Místa pro umístění nádob na směsný komunální odpad u RD, rozvodné a 
měřící skříně budou řešeny na pozemku staveb v rámci pevných částí 
oplocení. 

l) Umísťování poklopů inž.sítí by mělo být v dalších stupních řešeno tak, aby 
byly mimo dopravní prostor, či v ose ulice (kanal.dešťová). 
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m) V místě dotyku inž.sítě s výsadbou vzrostlé zeleně bude tato uložena do 
chráničky. 

 
 
 
Veřejná i neve řejná zeleň: 

 
a) Zeleň prostupuje skupinami podél všech komunikací (liniová zeleň – aleje, 

živé ploty) podél okrajů veř.prostranství – uličních koridorů. Min.plocha zeleně 
v plochách pro bydlení BI 40%, v plochách veřejných prostranství 20%, u 
smíšených ploch SO pak 30%. 

b) Tzv. pobytový prostor – 3 centra C1, C2 a C3 podél silnice III.tř je se 
stáv.zelení či osazením nové vzrostlé zeleně. U C3 na vjezdu je tato plocha 
vymezena k polím ještě keřovým patrem, keřové patro bude též k oplocení u 
C2 u pumpy. Pro C3 je nutno majetkoprávní řešení, příp.vynětí ze ZPF, které 
by mělo být iniciováno, neboť současný stav s orbou mezi sochařskými 
monumenty je nevhodný. Stáv.odpočivné místo C4 na cyklostezce zůstává 
beze změn, břehová zeleň -. keře – by měly zůstat s průběžnou údržbou. 

c) Vzrostlá zeleň je také důležitým nástrojem dopravního zklidňování. Použity 
malolisté kultivary s úsporným kořenovým systémem. 

d) Živé ploty je vhodné umísťovat k vnitřním hranicim vlastních pozemků, keře 
nemají svým vzrůstem přesáhnout 1,8m. Do ulice živé ploty pouze nízké, do 
v.0,9m. 

e) V místě výsadby vzrostlé zeleně je případné křižující inž.sítě nutno uložit do 
chráničky – předpokládané délky do cca 3mb. Doporučená orientační 
minimální vodorovná vzdálenost kmene stromu od nechráněného podzemního 
vedení inž.sítě je 2,0m. Alternativním řešením je výsadba s folií proti 
prorůstání kořenů. 

f) Výsadba kmene stromu od hranice soukromých parcel doporučena 
v min.vodorovné vzdálenosti 1,5m, není-li při jednání s vlastníky rozhodnuto 
jinak.  

 
 
 
 
Mobiliá ř 

 
Použit moderní mobiliář, který je odvozen ve svém designu od historických vzorů. 
Osazen následovně:  

 

C1: 2x lavička, 1x odpadkový koš 

C2: 1x lavička, 1x odpadkový koš, 1x vývěska 

C3: 1x lavička, 1x odpakový koš, sestava 5-ti stojanů na kola 
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Krycí plotová pole za stanoviště kontejnerů TDO. 
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Oprava pumpy – obezdění kamenem, zákrytová deska beton.rustikální povrch – 
osazena v líci uvnitř obezdění, oprava armatury, nátěr šedočerný. 
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3.      Závěry a doporu čení 
 
 
3.1 Vyhodnocení variant 
 
Bylo prováděno průběžně, výsledné řešení je výsledkem konzultací s orgány Města 
Litovle. 
 
 
3.2 Podklad pro zadání podrobn ějších studií a další projektové 
dokumentace 
 
Na základě zpracované studie již budou zpracovány projektové dokumentace v úrovni 
DUR či DSP. Předpokládá se etapizace dle finančního krytí, samostatně mohou být 
v předstihu provedeny hl.koridory inž.sítí (hl.větev V I. a stáv.větve vč.doplnění o 
kabelové rozvody, kde je vedeno zatím vrchem), dále pak postupně větve boční a 
k novým plochám pro RD. Dále bude potřeba provést mimo jiné výškopisné a 
polohopisné zaměření. Důležitým podkladem budou také projekty protipovodňové 
ochrany, které si bude zpracovávat Povodí Moravy. 
 
 
 

4. Podklad pro prezentaci  
 
Plakát, webová prezentace 
 
Veškerá prezentace je provedena ve formátech pdf a rozměrů  A 1/ M 1:750 a A4/A3. 
Prezentace bude uložena na webových stránkách Města Litovle. 
 
 
 
 
 
 
V Olomouci dne: 13.2.2018 
 
 
Zpracoval: 
 
Ing.arch.Milan Obenaus 
Malinovského 80/2 
Olomouc-Radíkov 
 
https://www.cka.cz/cs/svet-architektury/seznam-architektu/ing-arch-obenaus-milan 
 


