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ÚSVP  UNČOVICE - BŘEZOVÉ                      

TEXTOVÁ  ČÁST 
 
 

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

- Ortofotomapa s katastrální mapou, veř.dostupné podklady o vlastnictví 
- Zaměření stáv.stavu, předáno Ing.arch.Osinou pro potřeby studie v dwg 
- Návrh zeleně, Ing. Žáková, 2013, pdf 
- 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, na JV straně sad. Zástavba soustředěna 
podél osy silnice III.tř. Objekty zemědělské výroby jsou mimo zastav.území ve 
vých.části. Limitujícím faktorem v území je hranice Q100 a hranice CHKO 
Litovelské Pomoraví. Bariérou rozvoje je koncová poloha obce na zmíněné 
silnici s min.napojením na veř.dopravu.  
Zeleň – parková západně od kult.domu, ostatní pak podél páteřní komunikace 
sídla a na jeho okrajích, podél ramene Moravy a dále v rámci zahrad.  
Zastoupení by mělo být v plochách indiv.bydlení BI - 40%, pl.pro tělovýchovu a 
sport OS – 20%, pl.veř.prostranství – 20%. Na vjezdu do obce na V má být 
vytvořen trojúhelníkovitá plocha zeleně s přeložením melior.příkopu. 
 
Bydlení BI – Plochy pro individuální bydlení jsou navrženy v rámci stáv.proluk, 
k využití pro nové RD mohou časem sloužit i zadní části parcel ulicové 
zástavby. 
 
Výroba a skladové hosp.: - není 
 
Zemědělská výroba: Objekty mimo zastavěné území ve východní části.  
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Rekreace a cest.ruch: - cyklostezka přes obec po hl.páteřní kom.III.tř.  
Využívány cyklisty jsou i příčné polní cesty směrem k JV k pískovně Náklo a 
k SZ podél mlýnského potoka. 
Sport: Tělovýchovná zařízení jsou soustředěna ve středové části obce na SZ 
straně, obsahují fotbalové hřiště s dnešním vloženým příčným hřištěm pro 
malou kopanou a tenisovým kurtem, plocha je doplněna dětským hřištěm a 
dvěma objekty zázemí z mobil.buněk, je zde i mobilní WC. Vodní turistika je 
hojná, lodě se přetahují po hrázi mimo MVE. 
Koupání – využívá se blízká pískovna v Nákle. 
 
Občanské vybavení, služby: 
Obč.vybavení zahrnuje kulturní dům s restaurací při mostu přes rameno 
Moravy, ve středové části pak provozovnu smíš.zboží, pohostinství Na středu a 
hasičskou zbrojnici u zastávky veř.dopravy-bus.  
 
Dopravní řešení: 
Silnice III.tř.má pro obec spojovací funkci, mimo průjezdní úsek mají být dle ÚP 
upravovány v kategorii S 7,5/60(50), v průjezdním úseku obcemi pokud v ní 
končí ve  funkční skup. C a typu MO2 7/6/50. 
Zavedena veřejná doprava autobusová. Stávající zastávka má být dle ÚP 
dobudována dle normy. 
 
Vodní hospodářství: 
Pro novou zástavbu nejsou vyžadovány nové větve, bude provedeno krátkými 
přípojkami ke stáv.litinovému řadu D 300mm. 
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 stoky vyhovující jen částečně. Je prováděn průzkum, na 
základě výsledků bude postupováno dále – buď rekonstrukce dílčích částí, 
nebo výstavba nových stok. Až dle výškopisného a polohopisného zaměření 
kanalizace bude možno určit další postup. 
Vodní toky - Rameno Moravy (Mlýnský potok) – u býv.mlýna/MVE  předpoklad 
rybí cesty.  
Meliorační kanály a příkopy se upravují jen v místě na vjezdu do obce, kde má 
dojít k přeložení kolem vytvářeného trojúhelníku zeleně - LBC. Břehové porosty 
dílčí, udržovat a obnovovat.  
Hráz stáv.vedoucí paralelně s tokem. Kolem obce má být řešena nově 
protipovodňová hráz na Q100 v rámci tzv.ostrovní protipovodňové ochrany. 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. U obce se kromě nové hráze 
kolem chráněných ploch může uvažovat i s úpravou nivelety silnic a 
s příp.úpravou silnice Unčovice-Březové pro zadržení vody a její odtok. 
Odvodnění území kolem obce je stávající melior.příkopy na jižním okraji obce. 
Obec nesouhlasí s ostrovním řešením ochrany, požaduje směrem po proudu 
Mlýnského potoka ponechat otevřený prostor a hráz vést paralelně 
s odvodňovacím příkopem směrem k JV. Zpracovává a dořeší Povodí Moravy. 
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Energetika: 
Zásobování plynem STL PE 63 a 50. Dostačující vedení. 
VN 22kV – počet napájecích linek je dostačující, zásobov.linka 22kV VN 16, 
trafostanice TR 1 na hraně poz.parc.č.450/1, uliční větev V13. 
V sekundárních rozvodech se předpokládá převedení stáv.nadzemních 
rozvodů na kabelové. U nové zástavby se mělo již uvažovat pouze 
s kabelovým rozvodem NN, vzájemně zaokruhovaným. 
U veřejného osvětlení bude nově pouze kabelový rozvod, stožáry by měly být 
ocelové, bezpaticové, svítidla se sodíkovými výbojkami (alt.i LED). 
Telefonní linkové rozvody stáv. nadzemní, měly by být uloženy kabelově za 
současného zrušení nadzemních linek. 
 
ÚSES: 
Mezi skladebné části patří ramena řeky Moravy s Mlýnským potokem, nově 
navržené LBC u Březového (trojúhelník zeleně – plocha přírodní P – na vjezdu 
do obce vých.směrem). Cílová společenstva – nivní + vodní. Dále jsou 
potvrzeny lokální biokoridory (LBK) podél melioračních odvodňovacích příkopů 
a podél Mlýnského potoka. 
 
Prostupnost území: 
při budování protipovodňových opatření je třeba zachovat stávající prostupnost 
– přes hráze budou převedeny trasy pro pěší, cyklostezky 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: 
Ve správním území Unčovice se nachází dobývací prostory, musí být 
respektovány. Mezi obcemi Unčovice a Březové jsou navrženy územní rezervy 
pro těžbu (písek). 
 
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 sportu OS a 
další (obč.vybavení – OV, OK, zemědělská výroba - VZ, doprava silniční – DS, 
zeleň parková – ZP, pl.tech.infrastruktuty – TV, pů.přírodní – P, pl.zemědělské 
– Z, pl.smíšené – Sx) – využití podléhá regulaci dle ÚP, viz ÚP.  
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Plochy pro bydlení BI: 
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Výřez z výkresu zákl.členění území, označení ploch pro výstavbu BI. 
 

 
Výřez z hl.výkresu ÚP 
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Veřejně prospěšné stavby 
 
 
 
 
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. Cyklostezka je vedena podél silnice III.tř., 
pokud dojde k její realizaci, dojde též k záboru ze ZPF. 
Obecně – studie řeší optimální vedení sítí a využití ploch, další projektová příprava 
bude odviset od kladných projednání s vlastníky pozemků a DOSS.  
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JZ část. Šrafované plochy jsou v majetku Města Litovle.  
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SV část. Šrafované plochy jsou v majetku Města Litovle.  
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Celá obec v širším měřítku.. 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 stávající 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 inž.sítě a umožňují taktéž výsadbu vzrostlé zeleně a zřizování 
parkovacích stání podélných. 
 
Stávající pobytová centra obce:  
 

C.1 – stáv.plocha parkové zeleně s kulturním domem, obsahuje plochy se 
zázemím kult.domu – venkovní posezení, taneční parket. Doplněna doprava 
v klidu a mobiliář. Posezení podél Ml.potoka i na J.straně za přístřeškem – 
štěrková plocha. Plocha mezi posezením a Kult.domem – beton.zámková drenážní 
dlažba. Plocha tanečního parketu – beton.deska, cement.stěrka systémová 
C.2 – stáv.plocha návsi se sadem a kapličkou, upraven prostor před kaplí, 
doplněna doprava v klidu a mobiliář. Plocha před kaplí – zámková dl.beton.šedá 
200/200, zámková kruhová beton.dlažba šedá. 
C.3 – stáv.plochy sportu a rekreace – doplněno o altán a pobytové plochy. 
Doplněna doprava v klidu a mobiliář. Dlažba pěších cest zámková beton.dl.okrová, 
plochy přilehlé beton.dl.okrová 600/400. Altán – kovová žár.zink.kce, přírodní 
povrch, stojky kruhové s hlavicemi/převedením pomocí menších tr., kce střechy z I 
otevřených profilů,  s vevařenými L profily, krytina dřev.bednění  z vodovz.překližky 
tl.18cm na vložená pertinax.pera, povrch proti dešti lepená hydroizolace v pruzích 
š.50cm se stříškami po spádu. Spád 2%.  
C.4 – stáv.zastávka a otáčení BUS s hasičskou zbrojnicí, sběr TDO, stáv.vánoční 
strom. Modifikováno. Nová zastávka, doporučen typový výrobek prosklený. 

 
Zelená infrastruktura – liniová zeleň podél kom.III.tř., podél nových komunikací, podél 
okrajových komunikací a vzrostlá i keřová zeleň vázaná na čtyři 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. Návrh výsadby a úpravy stáv.zeleně již existuje, byl zpracován 
v r.2013 (Ing.Žáková) a je postupně realizován. Byl zapracován a modifikován 
v pozměňovaných částech. 
 
 
Kompozi ční vztahy, pr ůhledy, pohledy 
 
V kompozici jsou od příjezdu k obci důležitá výše zmíněná centra podél komunikace, 
která vede přes most k RD za Ml.potokem a dále po cyklostezce do CHKO Litovelské 
Pomoraví. Obec je ulicového typu, většinově s řadovou hist.zástavbou a tomu také 
odpovídá navržené řešení s větvemi místních komunikací vedoucími do krajiny na 
JV a SZ. Mezi C.4 a C.2 je možný objezd  SZ směrem, s ohledem na šířkové 
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parametry a četnost dopravy není nutno po poradě s PČR Olomouc stáv.komunikace 
zjednosměrňovat, pouze objezdná větev V2 bude jednosměrná, tím potřebuje 
veř.prostor pro koridor jen 6,5m. Ostatní nově navrhované ul.koridory veř.prostranství 
jsou v š.8m. 
U kapličky je v koncové poloze silnice III.tř v křižovatce tvaru Y umožněno 
příp.obracení nákl.vozidel. Pohledy na obec zvnějšku by v některých partiích získaly 
určitou malebnost již zmiňovaným orámováním intravilánu 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 
komunikace, někde přímo v dotyku, jinde v odsunuté poloze.  Objekty zemědělské 
výroby jsou mimo zastavěné území ve vých.části. Bariérou rozvoje je koncová poloha 
obce s min.napojením na veř.dopravu (BUS). Další bariéru vytvoří vedení zamýšlené 
protipovodňové hráze v území v reakci na hranici Q100. Obec nesouhlasí s uzavřením 
od JV – po proudu - a preferuje jiné vedení hráze – viz výkres. 
 
 
Problémy: 

- Silnice III.tř.03546 z Unčovic na Březové dvoupruhová nedostatečné šířky (cca 
4,85m), uvnitř obce byla vozovka postupně úpravami zvyšována, podél 
vozovky se nachází snížený původní povrch, vyvozuje problémy u sjezdů 

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

dlouhých tras na návsi 
- Některé boční místní kom.příliš úzké, někde bez zpev.povrchu 
- Nedostatek parkovacích míst v obci (ulicová zástavba často neumožňuje vjezd 

na pozemek z ulice); nedostatek parkovacích míst pro rekreační návštěvníky 
pískovny Náklo na vjezdu do obce (navazují zde trasy k pískovně) 

- Zastávka BUS s obratištěm před hasičskou zbrojnicí se současným najížděním 
do protisměru 

- Chodník řešen jen místně (náves, u prodejny apod.), často svépomocné úpravy 
- Cyklodoprava přivedena na okraj obce z Lit.Pomoraví na SV, směrem od 

Unčovic pak po komunikaci III.tř o nedostatečné šířce, chybí návaznost stezek. 
- Chybí příjezd ke sport.areálu a parkování u něj 
- K plochám určeným v ÚP pro výstavbu nejsou přivedeny místní kom., nebo 

jsou vedeny nedostatečně širokým uličním koridorem. 
- Při vybudování protipovodňové hráze bude třeba převést komunikaci normově 

přes toto zvýšení. 
- Vrchní vedení NN, VO a SLP. 
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- Dožilá dešťová kanalizace, plytce ložená, potřebuje vložkování či jinou 
rekonstrukci, navazuje na zanesený meliorační příkop ústící v Litovli do 
Ml.potoka. 
 

 
Návrh: 

- Rozšíření silnice III.tř.03546 z Unčovic na Březové na 2 x 3m, celk.š.6m. 
Asfaltový beton. 

- Na přemístěném vjezdu do obce má být vytvořena protipovodňová hráz a 
přemístěn meliorační příkop. Silnice povede příčně přes korunu hráze, podélné 
sklony po obou stranách do 3%.  

- Silnice III.tř.03546 z Unčovic na Březové mezi oběma obcemi v délce cca 20m 
snížena na úroveň cca 0,3m nad úroveň okolních ploch pozemků (pole) pro 
umožnění přelivu záplavy Q100, povrch asfaltový beton. Komunikace 
převedena ve sklonu do cca 3%. Alternativním řešením by bylo vytvoření 
několika širších propustků s mřížemi tvaru sifonu či mostní kce. (Konkrétní 
řešení bude upřesněno Povodím Moravy a SSOK v dalším stupni PD – DUR vzhledem 
k nutnosti provedení výškopisného zaměření).  

- Silnice III.tř.03546 v obci Březové bude rozšířena na 2x 2,75m, celk.š.5,5m. 
Tato š. je zvolena z důvodu místně stísněného prostoru s oboustrannou 
zástavbou a také 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. 

- Sjezdy k objektům z komunikace díky jejímu snížení budou vedeny v mírném 
spádu od objektů, povrch – kostka drobná 8/10, kroužkový klad (lem 
jednořádek kostka). Šířky uzpůsobeny dle vrat. 

- Sjezdy v oblasti návsi vzhledem ke své délce ve své střední části tvořeny 
pouze dvěma oddělenými pruhy drenážní dlažby betonové do obruby 
z ocel.pásovin do betonu. Beton – odstín šedý. (Např.dl.Hydrostar). 

- Stávající místní obslužné komunikace – boční větve – jsou obousměrné 
jednopruhové šířek 3,5 - 4,5m,  budou řešeny dále jako komunikace – Zóna 30 
km/h. Jedná se o ulice ve stáv.obyt.souborech nízkopodlažní zástavby, kde 
dochází k přímé obsluze všech objektů. Tyto ulice budou prodlužovány pro 
dopr.obsluhu v souladu s v ÚP uvažovanou zástavbou.  Na vjezdech do zón 
bude proveden průběžný snížený obrubník nebo chodníkový přejezd pro 
odlišení. Povrch asfaltový beton (mimo již realizované úseky). Dle možností 
stáv.stavu dojde i k rozšíření stáv.šířek (kde ještě nejsou realizovány nové 
živičné povrchy). 

- 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 10, V 11, V 13 a V 14 budou zřízena 
parkovací stání o š.2m pomocí zúžení kom.o 1m (dle konzultace s PČR). 

- Zadavatelem deklarovaný nedostatek parkovacích stání je řešen dle možností 
a šířkových omezení daných stáv.výstavbou. Podél kom.III.tř je např.nutno 
ještě paralelně umístit pěší chodník š. 2m (min.1,5m).  

- Na stáv. vjezdu do obce odbočuje směrem k JV polní cesta pro přístup 
k pískovně Náklo. Zde dochází k parkování os.aut – na doporučení zadavatele 
je zde proto navržen pruh pro podélné stání O1 a O2. Začátek obce je pak 
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přemístěn směrem k JZ k propustku s příkopem. (Po levé SZ straně se 
nacházejí pozemky rezervy uvnitř ochr.protipovodňových hrází). 

- Zastávka BUS má velmi řídkou frekvenci stavění autobusu – cca 2x denně. 
Vzhledem k majetkoprávním poměrům v místě nelze provést záliv na kom.III.tř., 
zastávka je uvnitř plochy pro otáčení při hasičské zbrojnici. Pro otáčení 
doporučený min.poloměr 9,5m je dodržen. Plocha mezi silnicí a hasičskou 
zbrojnicí slouží jak pro otáčení autobusu, tak pro vyjetí vozidel z vrat 
has.zbrojnice a pro příjezd IAD k stanovišti TDO. Na ostrůvku stojící 
stáv.zastávkový přístřešek bude zrušen, bude vytvořen nový přístřešek při 
zbrojnici. 

- Chodník je rehabilitován podél SZ strany silnice III.tř. v š.2m, částečně také 
podél JV strany v místech, kde obsluhuje byt.domy ve stáv.stopě, nebo u 
provozovny prodejny v š.min.1,5m. Šířka zvolena dle možností v mantinelech 
stáv.zástavby, Materiál  beton.dlažba 200/200mm, odstín šedý. Obrubníky 
betonové. Přes koryto vodního toku )funkce odvod dešťových vod, je do něj 
zaústěna dešť.kanalizace) parc.č.603 a 604 – bude pro chodník nutno 
vybudovat pěší lávku nebo propustek. 

- Prostor u kapličky dlážděn nově - pobyt.funkce, osazen lavičkou a odp.košem. 
Dále chodník veden v š. 2m podél Z okraje vozovky. Materiál  beton.dlažba 
200/200mm a kruhová, odstín šedý. prostor u kult.domu – provedeno nové 
dláždění, doporučeny i drenážní dlaždice. Taneční parket – stěrka cementová, 
odstín šedý. pěší cesty ke sportovištím vedeny ve tvaru kříže, v centru na ně 
navěšeny plochy herní a pobytové, doplněno WC. Největší plocha kryta 
altánem – šikmá oválná plocha TiZn. Nově tvarována plocha u hasič.zbrojnice 
– slouží i pro spol.aktivity obce. Plocha TDI přesunuta do boční nově 
navrhované ulice, zastávka BUS vybavena novým přístřeškem. 

- V obci je pociťován problém, že cyklostezka prochází JV od obce Unčovice a 
dále není navázána na obec Březové. Ve studii je tedy navržena nově 
cyklostezka vedená po JV straně silnice III.tř.mezi Unčovicemi a Březové. Bude 
uvažována smíšená funkce – vč. pro pěší. Přes sběrný meliorační příkop – 
koryto vodního toku parc.č.602 – bude nutno vybudovat pěší lávku či propustek 
pro cyklostezku. Výhledově by bylo možno doplnit i časově limitované 
osvětlení. 

- Ke sportovnímu areálu v centru obce na parc.č.282, 285/1 a 285/2 je nutno 
zřídit přístup. Je prodloužena komunikace na parc.č.545 a podél ní zřízeno 
šikmé stání pro návštěvníky. Pokračování kolem sportoviště je výhledová kom. 
vč.odstavného pruhu podélných stání při zápasech. Umožní také objezd a 
zjednosměrnění V 08 (požadavek PČR jako výhled). 

- K plochám určeným v ÚP pro výstavbu RD jsou navrženy nebo prodlouženy 
zpevněné místní komunikace, dle možnosti vytvořeny ul.koridory dle Vyhl. – 8m 
při obousměrném provozu a 6,5m při jednosměrném. Vždy bude nutbno 
vytvořit podélná stíní pro dopravu v klidu (požadavek PČR). 

- Na vrcholu stáv.protipovodňové hráze podél Mlýnského potoka se předpokládá 
zpevněný povrch – mlatový chodník o š.cca do 1,5m. Nová protipovodňová 
hráz bude mít v koruně pěší chodník tam, kde je trasována v místech 
stáv.polních cest.  

- Hráz bude dle potřeby opatřena hrázovou propustí na melioračním příkopu, do 
kterého ústí výtok dešť.kanalizace a přejezdy s rampami v místě stáv.polních 
cest. Vše dle další PD z Povodí Moravy. 
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- Otáčení nákl.vozidel řešeno u zastávky BUS, v konci silnice pak na obratišti 
tvaru „Y“ nebo 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.03546 vedoucí od Unčovic k posunutému 

začátku obce vč.mostu/propustku přes meliorační příkop. Slouží i pro 
cyklodopravu. Silnice rozšířena na 6m (2 x 3m). Podél komunikace navržena 
na žádost obce smíšená cyklostezka/pěší o š.3m. Výhledově stezka vč. časově 
limitovaného veř.osvětlení – jako důvod obcí uváděna chůze od zastávek 
hromadné dopravy v Unčovicích. Výhled. 
Na komunikaci je předpokládán snížený úsek jako protipovodňové opatření pro 
umožnění přelivu záplavy směrem na východ. Bude upraveno dle dalších 
požadavků z následné PD Povodí Moravy. 
1-2: 1014,0m 
 

o  V II.   
2 – 3: Stáv.hl.koridor  silnice III.tř.č.03546 převeden do rozšířeného intravilánu 
obce. Začátek obce přesunut k melioračnímu příkopu a nové hrázi, která by 
zde měla být přes komunikaci příčně vybudována. Silnice rozšířena na 6m (2 x 
3m). Podél vytvořeno podélné stání os.vozidel pro potřeby návštěvníků 
pískovny v Nákle, š.2,25m. Podél těchto stání pak vedena smíšená 
cyklostezka/pěší o š.3m + 0,5m. Na výjezdu z obce vytvořeno podélné stání 
pro nákl.vozidlo – požadavek obce pro umístění stáv.parkování konkrétního 
vozidla mimo obec. 
Na staničení č.3 připojení kom.V9 k pískovně zprava. Vodorovné značení V 5 – 
vodorovné.značení V6a – příčná čára souvislá se symbolem „Dej přednost 
v jízdě“. 
Stáv.inž.sítě: STL plyn, Vodovod, Splašková tlaková kanalizace, SLP Cetin. 
Návrh nové sítě: NN kabel.rozvod; VO kabelový rozvod vč.nových stožárů; 
Dešťová kanalizace. SLP – optická síť. 
2 – 3: 203,2m. 
 
3 – 4: úsek komunikace š. 5,5m (2 x 2,75m) s chodníky po obou stranách, š. 
1,5 a 2m, podélná parkovací stání š. 2 a 2,25m. Slouží i pro cyklodopravu. 
Odbočení do V3 a V4 přes snížený průběžný obrubník. Na vjezdu na V1 
snížený obrubník a osazena dopr.značka Zóna (IP 25) s omezením rychlosti na 
30km/h (B 20a). 
Stáv.inž.sítě: STL plyn, NN nadzemní rozvod, VO nadzemní rozvod, Vodovod, 
Dešťová kanalizace do melior.odvodňovacízho příkopu (dožilá), Splašková 
tlaková kanalizace, SLP Cetin. 
Návrh nové sítě: NN kabel.rozvod; VO kabelový rozvod vč.nových stožárů; 
Dešťová kanalizace rekonstrukce. SLP – optická síť. 
3 – 4: 25,8 m 
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4 – 5: úsek komunikace š.5,5m s chodníkem po SZ straně š. 2m, na JV 
podélná parkovací stání š. 2 a 2,25m, dále i chodník š.1,5m. Na staničení č.5 
připojení zleva z prostoru C4 od hasičské zbrojnice. Slouží i pro cyklodopravu. 
Stáv.inž.sítě: STL plyn, NN nadzemní rozvod, VO nadzemní rozvod, Vodovod, 
Dešťová kanalizace do melior.odvodňovacízho příkopu (dožilá), Splašková 
tlaková kanalizace, SLP Cetin. 
Návrh nové sítě: NN kabel.rozvod; VO kabelový rozvod vč.nových stožárů; 
Dešťová kanalizace rekonstrukce. SLP – uložení kabelů CETIN kabelově a 
optická síť. 
4 – 5: 188,0 m 
 
5 – 6: úsek komunikace š.5,5m podél prostoru u has.zbrojnice. Chodník na SZ 
straně š.2m, na JV.straně š. 1,5m. Na sjezdu na V10 snížený obrubník a 
osazena dopr.značka IP 26a – Obytná zóna. Slouží i pro cyklodopravu. 
Stáv.inž.sítě: STL plyn, NN nadzemní rozvod, VO nadzemní rozvod, Vodovod, 
Dešťová kanalizace (dožilá), Splašková tlaková kanalizace, SLP Cetin. 
Návrh nové sítě: NN kabel.rozvod; VO kabelový rozvod vč.nových stožárů; 
Dešťová kanalizace rekonstrukce. SLP – uložení kabelů CETIN kabelově a 
optická síť. 
5 – 6: 26,4 m 
 
6 – 7: komunikace š.5,5m, odsunutá křižovatka. Na staničení č.7 odbočení na 
C4 k hasičské zbrojnici a zastávce BUS. Slouží i pro cyklodopravu. 
Stáv.inž.sítě: STL plyn, NN nadzemní rozvod, VO nadzemní rozvod, Vodovod, 
Dešťová kanalizace (dožilá), Splašková tlaková kanalizace, SLP Cetin. 
Návrh nové sítě: NN kabel.rozvod; VO kabelový rozvod vč.nových stožárů; 
Dešťová kanalizace rekonstrukce. SLP – uložení kabelů CETIN kabelově a 
optická síť. 
6 – 7: 3,2 m  
 
7 – 8: úsek komunikace š.5,5m s chodníkem po SZ straně š. 2m, na JV 
podélná parkovací stání š. 2,25 a sjezdy k RD. Na staničení č.8  připojení zleva 
V4 přes chodníkový přejezd, osazena dopr.značka IP 26a – Obytná zóna. 
Slouží i pro cyklodopravu. 
Stáv.inž.sítě: STL plyn, NN nadzemní rozvod, VO nadzemní rozvod, Vodovod, 
Dešťová kanalizace (dožilá), Splašková tlaková kanalizace, SLP Cetin. 
Návrh nové sítě: NN kabel.rozvod; VO kabelový rozvod vč.nových stožárů; 
Dešťová kanalizace rekonstrukce. SLP – uložení kabelů CETIN kabelově a 
optická síť. 
7 – 8: 58,5 m 
 
8 – 9: úsek komunikace š.5,5m s chodníkem po SZ straně š. 2m, na JV 
podélná parkovací stání š. 2,25m a sjezdy k RD. Na staničení č.9 připojení V5 
zleva přes snížený obrubník, osazena dopr.značka IP 26a – Obytná zóna. 
Slouží i pro cyklodopravu. 
Stáv.inž.sítě: STL plyn, NN nadzemní rozvod, VO nadzemní rozvod, Vodovod, 
Dešťová kanalizace (dožilá), Splašková tlaková kanalizace, SLP Cetin. 
Návrh nové sítě: NN kabel.rozvod; VO kabelový rozvod vč.nových stožárů; 
Dešťová kanalizace rekonstrukce. SLP – uložení kabelů CETIN kabelově a 
optická síť. 
8 – 9: 49,2 m 
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9 – 10: úsek komunikace š.5,5m s chodníkem po SZ straně š.2m, na JV 
podélná parkovací stání, chodník š. 1,5 – 2m (k objektům) a sjezdy k RD, 
v konci pak zpevněná víceúčel.plocha. Na staničení č.10 připojení V12 zprava 
přes snížený obrubník, osazena dopr.značka IP 26a – Obytná zóna. Slouží i 
pro cyklodopravu. 
Stáv.inž.sítě: STL plyn, NN nadzemní rozvod, VO nadzemní rozvod, Vodovod, 
Dešťová kanalizace (dožilá), Splašková tlaková kanalizace, SLP Cetin. 
Návrh nové sítě: NN kabel.rozvod; VO kabelový rozvod vč.nových stožárů; 
Dešťová kanalizace rekonstrukce. SLP – uložení kabelů CETIN kabelově a 
optická síť. 
9 – 10: 129 m 
 
10 – 11: úsek komunikace š.5,5m s chodníkem po SZ straně š.2m, na JV 
zpev.víceúčel plocha-umožnění zásobování a to až k objektům (prodejna 
smíš.zboží). Na staničení č.11 připojení V8 zleva přes snížený obrubník, 
osazena dopr.značka IP 26a – Obytná zóna. Slouží i pro cyklodopravu. 
Stáv.inž.sítě: STL plyn, NN nadzemní rozvod, VO nadzemní rozvod, Vodovod, 
Dešťová kanalizace (dožilá), Splašková tlaková kanalizace, SLP Cetin. 
Návrh nové sítě: NN kabel.rozvod; VO kabelový rozvod vč.nových stožárů; 
Dešťová kanalizace rekonstrukce. SLP – uložení kabelů CETIN kabelově a 
optická síť. 
10 – 11: 44,5 m 
 
11 – 12: úsek komunikace š.5,5m s chodníkem po SZ straně š.2m, na JV 
podélná parkovací stání š. 2,25m a sjezdy k RD. Na staničení č.12 křižovatka 
tvaru „Y“ a připojení V15 zprava, osazena dopr.značka IP 26a – Obytná zóna. 
Slouží i pro cyklodopravu. 
Stáv.inž.sítě: STL plyn, NN nadzemní rozvod, VO nadzemní rozvod, Vodovod, 
Dešťová kanalizace (dožilá), Splašková tlaková kanalizace, SLP Cetin. 
Návrh nové sítě: NN kabel.rozvod; VO kabelový rozvod vč.nových stožárů; 
Dešťová kanalizace rekonstrukce. SLP – uložení kabelů CETIN kabelově a 
optická síť. 
11 – 12: 132,0 m 
 
12-13: úsek po ukončení křižovatky s chodníkem a sjezdy na SZ, slouží i jako 
obratiště nákl.vozidel. Na staničení č.13 navazuje již podružná větev V17, vjezd 
osazen dopr.značkou IP 26a – Obytná zóna. Slouží i pro cyklodopravu. 
Stáv.inž.sítě: STL plyn, NN nadzemní rozvod, VO nadzemní rozvod, Vodovod, 
Dešťová kanalizace (dožilá), Splašková tlaková kanalizace, SLP Cetin. 
Návrh nové sítě: NN kabel.rozvod; VO kabelový rozvod vč.nových stožárů; 
Dešťová kanalizace rekonstrukce. SLP – uložení kabelů CETIN kabelově a 
optická síť. 
12 – 13: 26,0 m 
 

o Obecně k úsekům na kom.III.tř. v obci: komunikace š.5,5m (2 x 2,75m) 
s podélnými stáními š.2 - 2,25m, více stáv.stav spolu s vytvořením podélných 
stání a chodníku š.2m ve většině úseků neumožňuje. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o koncovou obec s min.cílovou dopravou je možno toto šířkové 
uspořádání považovat za dostatečné. bude provedena oprava a úprava sjezdů 
k objektům a sjednocení povrchů. 
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Otáčení os.vozidel v obratištích tvaru T a L vždy v konci jednotlivých větví vč.v 
křiž.tvaru „Y“ před mostem přes Mlýnský potok. Pro nákladní automobily 
(popeláři, hasiči) je vzhledem ke stáv.stavu uličních koridorů a majetkoprávním 
vztahům možno použít pouze improvizovaná obratiště tamtéž a příp.v ústí 
jednotlivých bočních místních kom. Opět vzhledem ke skutečnosti, že se jedná 
o koncovou obec, je takové řešení akceptovatelné. Dále je umožněno otáčení 
kolem centra C4 u hasičské zbrojnice a přes některé zokruhované místní kom. 
Stávající inž.sítě – komunikace ve špatném stavu, bez odpovídající skladby, 
někde příliš zvýšena – nutná nová skladba; STL plyn je stáv.nový rozvod, NN 
nadzemní - bude přeložena pod zem, VO nadzemní – bude přeloženo pod 
zem, SLP nadzemní CETIN, voda stáv.rozvod, kanalizace splašková tlaková, 
kanalizace dešťová částečně dožilá, nutná rekonstrukce či položení nové.  
Návrh nové sítě: NN kabel.rozvod; VO kabelový rozvod vč.nových stožárů; SLP 
CETIN nový kabel.rozvod vč.položení optické sítě. Dešťová kanalizace 
rekonstrukce vložkováním, příp.novým řadem – bude provedeno dle požadavků 
správce Čerlinka s.r.o., VHS. 
V situaci jsou značeny kabel.rozvody po obou stranách komunikace – bude 
docházet k postupné zástavbě v prolukách, jeví se proto jako výhodnější položit 
kabeláž po obou jejích stranách. 
Rehabilitace čtyř center po SZ straně. 
Liniová zeleň stávající po stranách bude dále doplněna novou vzrostlou zelení, 
taktéž budou zelení doplněna jednotlivá centra. 
Celkem v obci délka (2-13):  886 m 
 

o V 01 Stávající místní komunikace. Postupně se zužující, obousměrná 
jednopruhová. v souč.době cca 2/3 délky, v návrhu prodloužena a s novou 
vozovkou vč.inž.sítí, v konci obratiště „L“. 
Stávající inž.sítě – komunikace ve špatném stavu, bez odpovídající skladby – 
nutná nová skladba; STL plyn je stáv.nový rozvod do 2/3 délky, NN nadzemní - 
bude přeložena pod zem, VO nadzemní – bude přeloženo pod zem, SLP 
CETIN nadzemní – bude přeloženo pod zem, voda stáv.nový rozvod, 
kanalizace splašková tlaková nový rozvod, kanalizace dešťová - chybí.  
Návrh nové sítě: Komunikace – nová z asfaltového betonu se sníženým 
obrubníkem na vjezdu. Prodloužení STL, prodloužení vodovodu, prodloužení 
tlakové kanalizace. NN kabel.rozvod; VO kabelový rozvod vč.nových stožárů; 
SLP CETIN nový kabel.rozvod vč.položení optické sítě. Dešťová kanalizace 
nový řad – bude provedeno dle požadavků správce Čerlinka s.r.o., VHS. Bez 
liniové zeleně, SV směrem se nachází biokoridor LBC.  
192,3m  

 
o V 02 Stávající závlek místní komunikace slepý. Byl by prodloužen a ve 

výhledu vytvořena jednosměrná jednopruhová komunikace ústící na křižovatce 
V3/V6/V5, koridor o š.6,5m, s podélnými stáními zužujícími komunikaci o 1m a 
o š.2m, střídavě (Požadavek PČR). Navazuje na centrum C4 u hasičské 
zbrojnice. Se sníženým obrubníkem na vjezdu. Přední část obousměrná 
dvojpruhová sloužící pro příjezd k místu s TDO.  
Stávající inž.sítě – bez inž.sítí.  
Návrh nové sítě: STL plyn; NN kabel.rozvod; VO kabelový rozvod vč.stožárů; 
SLP CETIN nový kabel.rozvod vč.položení optické sítě. Dešťová kanalizace – 
nový řad. Splašková komunikace – nový tlakový řad. Nová liniová zeleň po 
vnějším obvodu. 
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252,5m  
 

o V 03 Stávající místní komunikace proměnné šíře, štěrkový povrch, částečně i 
živ.kryt, ve špatném stavu.  
Stávající inž.sítě – komunikace ve špatném stavu, bez odpovídající skladby – 
obousměrná jednopruhová komunikace ústící na křižovatce větví V2/V6/V5. 
Navazuje na centrum C4 u hasičské zbrojnice. STL plyn je stáv.nový, NN 
nadzemní - bude přeložena pod zem, VO nadzemní – bude přeloženo pod 
zem, SLP CETIN nadzemní – bude přeloženo pod zem, voda stáv.nový rozvod, 
kanalizace splašková tlaková nový rozvod, kanalizace dešťová cca v ½ délky 
částečně dožilá, nutná rekonstrukce či položení nové.  
Návrh nové sítě: Komunikace – nová z asfaltového betonu se sníženým 
obrubníkem na vjezdu, obousměrná jednopruhová. NN kabel.rozvod; VO 
kabelový rozvod vč.stožárů; SLP CETIN nový kabel.rozvod vč.položení optické 
sítě. Dešťová kanalizace – rekonstrukce stáv.řadu, doplnění nového řadu. 
Nová vzrostlá zeleň. 
103,2m  
 

o V 04 Stávající místní komunikace proměnné šíře, štěrkový povrch - spíše se 
jedná o formu sjezdu k RD. Štěrkový povrch. 
Stávající inž.sítě – komunikace ve špatném stavu, bez odpovídající skladby – 
nutná nová skladba; STL plyn je stáv.nový, NN nadzemní - bude přeložena pod 
zem, VO nadzemní – bude přeloženo pod zem, SLP CETIN nadzemní – bude 
přeloženo pod zem, voda stáv.nový rozvod, kanalizace splašková tlaková nový 
rozvod, kanalizace dešťová - není, nutno položení nové.  
Návrh nové sítě: Komunikace – nová ze zámkové dlažby, s chodníkovým 
přejezdem na vjezdu; VO kabelový rozvod vč.stožárů; SLP CETIN nový 
kabel.rozvod vč.položení optické sítě. Dešťová kanalizace –  nový řad.  
47,0 m  
 

o V 05 Stávající místní komunikace nedostatečné šíře, štěrkový povrch, ve 
špatném stavu.  
Stávající inž.sítě – komunikace ve špatném stavu, bez odpovídající skladby – 
obousměrná jednopruhová komunikace. Inž.sítě řešeny jako přípojky 
k nedávno vystavěnému RD na parc.274/1. STL plyn je stáv.nový, NN 
nadzemní - bude přeložena pod zem, VO nadzemní – bude přeloženo pod 
zem, SLP CETIN nadzemní – bude přeloženo pod zem, voda stáv.nový rozvod, 
kanalizace splašková výtlak nový rozvod, kanalizace dešťová – není.  
Návrh nové sítě: Komunikace – nová rozšířená na 4m z asfaltového betonu se 
sníženým obrubníkem na vjezdu, upravena jako obousměrná jednopruhová. 
NN kabel.rozvod; VO kabelový rozvod vč.stožárů; SLP nový kabel.rozvod 
vč.položení optické sítě. Dešťová kanalizace – nový řad. Nová vzrostlá zeleň. 
Poznámka: koridor je značen v ÚP jako veřejně prospěšná stavba dopravní 
WD 03, tj. měl by být rozšířen na 8m. Současnou zástavbou nerespektováno. 
76,0 m 
 

o V 06 Stávající místní komunikace nedostatečné šíře, štěrkový povrch, ve 
špatném stavu.  
Stávající inž.sítě – komunikace ve špatném stavu, bez odpovídající skladby – 
obousměrná jednopruhová komunikace. Inž.sítě – s výjimkou vodovodu nejsou.  
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Návrh nové sítě: Komunikace – nová rozšířená na 4,5m z asfaltového betonu 
obousměrná jednopruhová, s podélnými stáními zužujícími komunikaci o 1m a 
o š.2m, střídavě (Požadavek PČR). NN kabel.rozvod; VO kabelový rozvod 
vč.stožárů; SLP CETIN nový kabel.rozvod vč.položení optické sítě. Dešťová 
kanalizace – nový řad. Nová vzrostlá zeleň. 
84,5 m 
 

o V 07 Stávající místní komunikace nedostatečné šíře, štěrkový povrch, ve 
špatném stavu.  
Stávající inž.sítě – komunikace ve špatném stavu, bez odpovídající skladby – 
obousměrná jednopruhová komunikace. Inž.sítě – nejsou.  
V 07.1 Návrh nové sítě: Komunikace – nová rozšířená na 4,5m z asfaltového 
betonu obousměrná jednopruhová, s postranním pruhem podélného stání pro 
sportoviště. VO kabelový rozvod vč.stožárů; Dešťová kanalizace – nový řad, 
příp. vsakovací rýha podél kom. Nová vzrostlá zeleň. 
64 m 
V 07.2 Návrh nové sítě: Komunikace – nová rozšířená na 4,5m z asfaltového 
betonu obousměrná jednopruhová, s postranním pruhem podélného stání pro 
sportoviště. Před tenisovým kurtem šikmá stání a obratiště tvaru „L“; VO 
kabelový rozvod vč.stožárů; Dešťová kanalizace – nový řad, příp. vsakovací 
rýha podél kom. Nová vzrostlá zeleň.  
140,5 m 
 

o V 08 Stávající místní komunikace nedostatečné šíře, štěrkový povrch, ve 
špatném stavu.  
Stávající inž.sítě – komunikace ve špatném stavu, bez odpovídající skladby – 
obousměrná jednopruhová komunikace. Inž.sítě – s výjimkou tlak.kanalizace 
v ústí ulice nejsou.  
Návrh nové sítě: Komunikace – nová rozšířená na max.dle možností. – 3m 
z asfaltového betonu jednopruhová (dle požadavků PČR bude zjednosměrněna 
po vybudování větví V 06 a V 07). STL závlek; NN kabel.rozvod; VO kabelový 
rozvod vč.stožárů; SLP CETIN nový kabel.rozvod vč.položení optické sítě. 
Dešťová kanalizace – nový řad. 
63,5 m 
 

o V 09 Stávající polní cesta navazující na V I., nezpevněný povrch, ve špatném 
stavu.  
Stávající inž.sítě – nejsou.  
Návrh nové sítě: Komunikace – zřízen sjezd z V I., asfaltový beton. Cesta vede 
k pískovně Náklo, bude užívána pro cyklisty a pěší. Úprava povrchu – štěrkový 
povrch, makadam. Obec usiluje o přeložení plánované protipovodňové hráze 
v trase této komunikace. Výhled. 
1 365 m 
 

o V 10  Nová větev JV směrem navazující na V I. Šířka ul.koridoru 8m. 
Návrh nových inž.sítí: Nová asfaltobetonová komunikace obousměrná, š 5,5m, 
s podélnými stáními zužujícími komunikaci o 1m a o š.2m, střídavě (Požadavek 
PČR). STL plyn; NN kabel.rozvod; VO kabelový rozvod vč.stožárů; SLP CETIN 
podzemní rozvod; Vodovod; Kanalizace splašková tlaková; Kanalizace 
dešťová, příp.vsakovací příkop/rýha podél komunikace. 
173 m 
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o V 11  Nová větev krajní. Šířka ul.koridoru 8m. 

Návrh nových inž.sítí: Nová asfaltobetonová komunikace obousměrná, š 5,5m, 
s podélnými stáními zužujícími komunikaci o 1m a o š.2m, střídavě (Požadavek 
PČR). STL plyn; NN kabel.rozvod; VO kabelový rozvod vč.stožárů; SLP CETIN 
podzemní rozvod; Vodovod; Kanalizace splašková tlaková; Kanalizace 
dešťová, příp.vsakovací příkop/rýha podél komunikace. 
155 m 
 

o V 12  Stáv.krátká větev ukončena obratištěm u býv.hospody. Dále vede do polí 
a k rekr.objektu na JV. Štěrkový asfaltem prolitý povrch na začátku. 
Uspořádána jako nový koridor JV od V I. Šířka ul.koridoru 8m. 
Návrh nových inž.sítí: STL plyn; NN kabel.rozvod; VO kabelový rozvod 
vč.stožárů; SLP CETIN podzemní rozvod; Vodovod; Kanalizace splašková 
tlaková; Kanalizace dešťová, příp.vsakovací příkop/rýha podél komunikace. 
82 m 
 

o V 13  Nová větev krajní. Šířka ul.koridoru 8m. 
Návrh nových inž.sítí: Nová asfaltobetonová komunikace obousměrná, š 5,5m, 
s podélnými stáními zužujícími komunikaci o 1m a o š.2m, střídavě (Požadavek 
PČR). STL plyn; NN kabel.rozvod; VO kabelový rozvod vč.stožárů; SLP CETIN 
podzemní rozvod; Vodovod; Kanalizace splašková tlaková; Kanalizace 
dešťová, příp.vsakovací příkop/rýha podél komunikace. 
98,5 m 

 
 

o V 14  Nová větev krajní. Šířka ul.koridoru 8m. 
Návrh nových inž.sítí: Nová asfaltobetonová komunikace obousměrná, š 5,5m, 
s podélnými stáními zužujícími komunikaci o 1m a o š.2m, střídavě (Požadavek 
PČR). STL plyn; NN kabel.rozvod; VO kabelový rozvod vč.stožárů; SLP CETIN 
podzemní rozvod; Vodovod; Kanalizace splašková tlaková; Kanalizace 
dešťová, příp.vsakovací příkop/rýha podél komunikace. 
250 m 

 
o  V 15   

Stáv.místní komunikace ke kult.domu. Kom. rozšířena na 5,5m (2 x 2,75m), 
v závěru u kolmých stání na 6m. Podél vytvořeno podélné stání os.vozidel 
š.2,25m a v zahnuté části podél kult.domu kolmá stání. V ohybu u kult.domu 
připojení zásobovacího závleku V 16 zprava. Stáv.inž.sítě: Podél kom. STL 
plyn, Vodovod, Splašková tlaková kanalizace, NN vzdušně, VO vzdušně a SLP 
Cetin vzdušně. 
Návrh nové sítě: NN kabel.rozvod; VO kabelový rozvod vč.nových stožárů; 
Dešťová kanalizace nový rozvod (příp.do vsaku do plochy SZ směrem. SLP 
CETIN nový kabel.rozvod vč.položení optické sítě. 
70,2m. 
 

o  V 16   
Stáv.závlek ke kult.domu. Plocha upravena. Podél se nachází stáv.místo sběru 
TDO a přístřešek, využívaný při akcím obce. Stáv.inž.sítě: komunikace 
štěrková, Vodovod. 
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Návrh nové sítě: NN kabel.rozvod; VO kabelový rozvod vč.nových stožárů; 
Dešťová kanalizace nový rozvod - alt.nebude, pouze příp.přípojka k části V 15, 
parket a okolní plochy pak do vsaku.  SLP CETIN nový kabel.rozvod 
vč.položení optické sítě ke kult.domu. 
38m. 
 

o  V 17   
Stáv.místní jednopruhová obousměrná komunikace k mostu přes Mlýnský 
potok. Po opravě, asfaltový kryt, skladba neznámá. Ve spádu od mostu a hráze 
protipov.ochrany. Slouží i pro cyklodopravu. Stáv.inž.sítě: Pod komunikací sítě 
nejsou, pouze vzdušné vedení NN, VO  a SLP CETIN. Podél kom.: - 
v odstoupené vzdálenosti STL plyn, Vodovod, Splašková tlaková kanalizace, 
Dešťová kanalizace s výústním objektem do Ml.potoka; NN vzdušně, VO 
vzdušně a SLP Cetin vzdušně. Dešťová voda z komunikace do vsaku v ploše 
na JV a SZ. 
Návrh nové sítě: Rekonstrukce dešťové kanalizace a výústního objektu 
vč.zpětné klapky. NN kabel.rozvod; VO kabelový rozvod vč.nových stožárů; 
SLP CETIN nový kabel.rozvod vč.položení optické sítě. 
13 – 14: 84m 
 
Mezi staničením  14 – 15: Stáv.ocel.most, přejezdný s únosností 8t (jediné 
vozidlo 15t). Povrch asfalt.kryt, jednopruhová obousměrná komunikace. 
 

o  V 18   
Stáv.místní jednopruhová obousměrná komunikace od mostu přes Mlýnský 
potok. Po opravě, asfaltový kryt, skladba neznámá. Ve spádu od mostu a nižší 
SV hráze protipov.ochrany. Slouží i pro cyklodopravu. Ve staničení 17 odbočka 
vlevo větev V19 stávající (závlek k objektu) a na č. 18 doprava V20 ke stáv RD 
a ploše plánované výstavby v proluce. Stáv.inž.sítě: Pod komunikací tlaková 
splašková kanalizace a Vodovod, vedle kom. STL plyn; dále vzdušné vedení 
NN, VO  a SLP CETIN. Dešťová voda z komunikace do vsaku po stranách. 
Návrh nové sítě: Vsakovací příkop podél kom. NN kabel.rozvod; VO kabelový 
rozvod vč.nových stožárů; SLP CETIN nový kabel.rozvod vč.položení optické 
sítě. 
15 – 19: 84m. 
 

o  V 19   
Stáv.místní jednopruhová obousměrná komunikace- závlek k objektu po SV 
straně Ml.potoka. Po opravě, asfaltový kryt, skladba neznámá.  
Stáv.inž.sítě: Pod komunikací tlaková splašková kanalizace, vedle kom. STL 
plyn a Vodovod; dále vzdušné vedení NN, VO  a SLP CETIN. Dešťová voda 
z komunikace do vsaku po stranách. 
Návrh nové sítě: Vsakovací příkop podél kom. NN kabel.rozvod; VO kabelový 
rozvod vč.nových stožárů; SLP CETIN nový kabel.rozvod vč.položení optické 
sítě. 
98m. 
 

o  V 20   
Stáv.místní jednopruhová obousměrná komunikace ke stáv RD a ploše 
plánované výstavby v proluce. Po opravě, asfaltový kryt, skladba neznámá. 
Stáv.inž.sítě: Pod komunikací tlaková splašková kanalizace, vedle kom. STL 
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plyn a Vodovod; dále vzdušné vedení NN, VO  a SLP CETIN. Dešťová voda 
z komunikace do vsaku po stranách. 
Návrh nové sítě: Vsakovací příkop podél kom. NN kabel.rozvod; VO kabelový 
rozvod vč.nových stožárů; SLP CETIN nový kabel.rozvod vč.položení optické 
sítě. 
176m. 
 

o  V 21   
Stáv.místní jednopruhová obousměrná komunikace  s funkcí – smíšená 
cyklostezka. Štěrková, s poškozením povrchu. Provedeno pouze na parc.č. 
616/3, na hraně s parc.č.616/4. 
Stáv.inž.sítě:  - bez sítí.  
Návrh nové sítě: Oprava komunikace -  cyklostezka o š.3m, smíšený provoz. 
Vsakovací příkop podél kom.  
265m. 
 

 
 
 
Jednotlivá pobytová centra: 
 

o C 1, U kulturního domu: 
- Dětské hřiště s dřev.prvky. Viz motivační příklady. 
- Lavice se stoly podél hráze a za přístřeškem pro hosty restaurace a pro akce 

obce. Dřevo masiv. 
- Stojan na kola šikmý pevný pětidílný, 1 ks odpadkový koš. 
- Ohniště – tvar mezikruží, kce beton s dřev.latí utaženým povrchem. D 1,5 

(vnitřní snížený prostor) a 4,5m (vnější). 10 ks sedáků z příčně řezaného kmen 
D cca 45cm, v. 42cm. 

- Taneční parket – beton.kce s cement.systémovou stěrkou hladkou, odstín 
šedý, děleno na 4 dilatační celky. 10 x 9,4m. 

- Doplnění dlažeb dle urb.detailu. Použita beton.zámková dl.200/200, mlatový 
povrch (místo mlat.povrchu alt.drenážní dlažba). 

- Z posezení u hráze betonové stupně na hráz. Navazuje na nástupní místo 
vodáků (samostatně zpracovávaný projekt). 
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Detail pobytového centra C1 s kulturním domem a restaurací u Ml.potoka. 
 
 
 
 

o C 2, U kapli čky: 
- Prostor před kapličkou – rehabilitace - vytvoření drobnější pobytové plochy 

vybavené lavičkou s opěradlem a košem. Vytvořena vazba na již vysazený 
vánoční strom. Kombinace obdélníkové plochy a kruhové plochy., vč. způsobů 
dláždění (do řady a do kruhu). Plochy integrují vstup do kaple a podstavec 
kamenného kříže, umožňují lepší údržbu s obsékáním. Obrubníčky zahradní - 
ocel.pásovina tl.6mm žár.zinkovaná. Okpní chodník kolem kaple zachovat. 

- Úprava stupňů kaple – obklad pískovcem, umělým pískovcem či provedení 
kamenické pískovcové stěrky místo nevhodné keram.dlažby na schodech 
kaple.  

- Doplnění dlažeb dle urb.detailu. Použita beton.zámková dl.10/10 a 
dl.beton.10/8 pro kruhové dláždění (v cm). 
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Návrh úprav povrchů 
 

 
 
Stáv.kaplička s křížem vlevo. 



Územní studie veřejných prostranství (ÚSVP) Unčovice-Březové.                  Datum: 02.2018.    
Textová část   

 25

 
o C 3, Sportovišt ě: 
- Vytvořeno křížení pěších chodníků a kolem nich plochy se specifickým účelem 

pro různé věkové kategorie. 
- V přední části plocha s altánem kryjícím plochu vybavenou masivními sedacími 

prvky z padlých kmenů stromů. Použity příčně řezané sedáky o v.42cm, D cca 
50cm. Podélné lavice z kmenů masiv na celou výšku, průřez 50/42/dl. cm. 
Dl.různá. Ve vzdálenější poloze scelený obdélník se stáv.dětským hřištěm a 
pískovištěm. Stáv.dětské hřiště s dřev.prvky – bude integrováno do celkového 
konceptu. Protější strana s pískovištěm bude osazena stojany na kola a 
vytvořen obdélník z mlatového povrchu. Celý prostor je geometrizován a 
zpřehledněn. Viz motivační příklady a urb.detail. Na příčném protnutí užším 
chodníkem je venkovní typové WC o dvou kabinách přístupných přímo 
z venkovního prostoru pro M+Ž, obložené dřevem dtto jak stáv.buňky využité 
pro zázemí sportovišť. napojení na stáv.přívody vody + nová příp.kanalizace 
tlakové. Na zimu vypouštěno.  

- Stojan na kola pevný osmidílný + 1 ks odpadkový koš. U integrovaného 
pískoviště původní 2 lavičky a 1ks stáv.dětský kolotoč-točidlo. 

- V zadní části dvě hřiště pro malou kopanou. Oddělení od vnější komunikace 
řadou vzrostlé liniové zeleně a živým plotem z keřů.  

- Doplnění dlažeb dle urb.detailu. Použita beton.zámková dl.200/200 a mlatový 
povrch (místo mlat.povrchu alt.drenážní dlažba). 

- Altán – ocel.kce žár.zinkovaná, celokovová, horní plocha dřev.OSB deska 
s nátěrem odspodu, krytina plechové TiZn pásy š.42mm, drážka stojatá strojní.  

 

 
Pohled na sportoviště se stáv.dětským hřištěm.  
 

    
Typové WC o dvou kabinách, vpravo požadovaná finální úprava obkladem dřevem. 
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Altán – půdorys a nárys 
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o C 4, Obratišt ě BUS a zastávka: 
- Nově navržený tvar plochy pro obracení BUS dle Vyhl. vč. výjezdu z Hasičské 

zbrojnice. Plocha též využívána pro spol.akce obce. Přesunuto stáv.místo 
sběru TDO, odděleno plnou plochou dřev.oplocení proti větru. 

- Stáv.zastávka určena k demolici. 
- Nová zastávka zasklená proti větru. 
- Přemístění informační tabule. 

  
Stávající zastávka k demolici (nevhodné situování a nasměrování). Přibližný vzhled 
nové zastávky. 

 

Doporučený typ zastávky – vlevo bude přistavěn s 12cm mezerou k hasičské 
zbrojnici, bez reklamní plochy. Design (místo plechu na střechu) dle vzoru 
GEOMERE GE310a-PS se střechou ze sendvičového panelu odpovídající i atyp.kci 
altánu.  
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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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- Drenážní dlažba - např.dl.Hydrostar 

  

 
 

 
 
 
1.4 Základní požadavky na stávající nebo navrhované  objekty 

vymezující ve řejné prostranství 
 
 
Popis návrhu v č. řešení zelen ě 
 
Návrh uvažuje s běžnou údržbou objektů vymezujících veřejná prostranství, použití 
odstínů omítek lomených od žluté přes okry až k lomeným hnědým. Doporučuje se 
vyhnout se omítkám s větším podílem červené a oranžové (tzv.sladké odstíny).  –  
 
Předpokládá se zateplení a úpravy fasád kult.domu – doporučeno zachovat fresku do 
zahrady v orámování. Kaplička po opravě (lomená bílá a okr), časem nahradit 
nevhodný keramický obklad stupňů vhodnějším materiálem (pískovec, kamenická 
stěrka se vzhledem pískovce apod.).  
 
Před kapličkou vytvořit předprostor dle návrhu, nový vánoční strom již vysazen, 
zůstane k využití o vánočních svátcích. Na JV straně pod kapličkou stáv.ovocný sad je 
určen k postupné obnově. V historicky formované zástavbě nepřipustit novou výstvbu 
či rekonstrukce, které by znehodnotily její stáv.ráz, který je urbanisticko - 
architektonickou hodnotou obce, jako se tomu stalo při výstavbě RD, který používá 
netypický rozdrobený objem, zkosené nároží, valbové a stanové střechy ve svítivé 
červeni - což vše ve svém důsledku degradovalo pův.charakter obce. Důsledně je 
nutno dodržovat na hlavním objektu sedlové střechy a jednoduché objemy, krytiny 
užívat spíše v tmavších odstínech a fasády v lomených světlých bez přídavků 
červené.  
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Příklad nevhodné formy RD a jejího začlenění do hist.návsi v obci. 
 
Plocha sportovišť doplněna o nové pěší osy vztažené ke stáv.plochám dětského hřiště 
a o altán s pobytovými plochami pro sezení, doplněno WC pro muže a ženy, 2 kabiny 
přístupné přímo zvenčí. Jedná se o výrazněji architektonizované plochy i objekty – 
doplňují se stáv.objekty obložené dřev.lamelami, stejná úpravy by měla proběhnout u 
WC. V parteru k sezení použity dřev.prvky vyrobené z masivních padlých kmenů – 
podélné lavice a příčně řezané kmenové sedáky. Altán celokovový žár.zinkovaný, 
v podhledu dřevěná překližka. Krytina TiZn plech ražený v pásech š.420mm.  
Mezi sportovištěm a větví V 05 plochy pro výstavbu.  Vzhledem k parcelaci se bude 
jednat o objekty, které budou moci být osazeny hranou na hraně pozemku 
k sousedním parcelám. Směrem k V II. i V 06 mohou být objekty od regulační čáry i 
ustoupeny, nesmí ji však přestoupit. (Viz příklad osazení objektů ve výkresové části).  
 
Boží muka při křížení větví V II. a V 04 po opravě. Bílý odstín. 
 
U Hasičské zbrojnice zrušena stáv.čekárna – prostor se stane přehlednější.  Za 
kontejnery na TDO bude vystavěn plný dř.plot proti větru ve tvaru U, vedle zbrojnice 
nová čekárna s průhlednými stěnami. 
 
Komunikace jsou pouze potvrzovány ve stávajících trasách a rozšířeny, podél hl.tras 
je uvažováno se vzrostlou zelení i keři (využito již zpracovaného návrhu zeleně s 
doplněním). Vzrostlá zeleň vč.spodního keřového patra by byla vhodná také podél 
obvodu sídla nejen z hygienického hlediska (pro ochranu před větry, prachem z polí) 
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ale i pro vytvoření malebných pohledů zvenčí na obec. Na začátku obce vpravo na 
vjezdu LBC, podél melioračních příkopů a Ml.potoka taktéž nová výsadba LBK – 
veškerá výsadba dále dle požadavků ÚP, bude zpracována odbornou firmou. Po levé 
straně na vjezdu pak větší strážný strom, který bude nově signalizovat začátek obce 
(výsadba mimo sítě a hráz). 
 
Vybavení mobiliářem se bude týkat víceméně pouze center podél kom.III.tř. 
 
 
Obecně ke stáv.objektům: 
 

- Opravy fasád  - lomené odstíny od žluté přes okr až po sv.hnědou, omítky 
hladké nebo jemně zrnité. Vyhnout se příměsím červené v barvách. 

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

- Oplocení do ulic – průhledné. Kovové z rámových dílů vyplétané (tradiční 
pletiva v rámu), dřevěné plaňkové svislé i křížem skládané, místně možné i 
plné dřevěné či omítané zděné. Nízké podezdívky. Do ulice nízké do v.1,2m. 
Nejsou doporučena keramická tvarovková řešení ani betonové štípané tvárnice 
a dále kovové ozdobné mříže, které se hodí spíše do městských lokalit. 

 
 
Navrhovaná zástavba v plochách pro bydlení: 

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

min.6m – tzv. regulační čára, která zde není současně stavební čárou, objekty 
mohou být umístěny i dále za ní. 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 vč.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 jen krátké polovalby 

(do 1,5m), 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: 4erná, šedočerná, hnědá, tmavá červená. Výjimečně 
může být užita i plechová krytina falcovaná v úzkých 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 
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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 jen s 
nízkou podezdívkou, s výplní dřevo, pletivo v rámu nebo jednoduchá ocel, 
není možno do ulice jako trvalé oplocení použít pletivo na napínacích drátech, 
výška oplocení do ulice max. 1,2m.  

- Parcelace je doporučena pro typ: 
- řadové domy, 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. 
 

 
Ploty: 

  

  
Vesnický plot deskový a plaňkový 
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Ploty rámové kovové s výplní 
 
 
 
 

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 zvolena 8m.  
b) Závazná regulace:  Jedno stání pro osobní vozidlo na pozemku RD 

(doporučeno řešit jako plochu na pozemku RD před vraty garáže, odsazené 
od oplocení 6m). Vytvoření podélných parkovacích stání v koridorech ulic 
(požadavky PČR). 

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 před odbočením k pískovně Náklo je 31, 
v obci pak 61. Další budou v plochách pro bydlení (nové obyt.skupiny – 
výhled). 

e) Komunikace mezi obcemi Unčovice a Březové rozšířena na 6m (2 x 2,75m) a 
doplněna cyklostezkou s odstupem zeleného pruhu 4m od silnice III.tř.  

f) Cyklostezka je navržena na žádost obce Březové, bude opatřena na obou 
ukončeních horizontálním značením V6a Příčná čára souvislá se symbolem 
„Dej přednost v jízdě“. Š.3m, smíšená pro pěší.  
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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. 
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b) Objekty budou zásobovány z inženýrských sítí v obci. 
c) Plyn: Na stáv.rozvody STL plynovodu bude provedeno napojení nových větví 

(V1, V2, V8, V10, V 11, V12, V 13, V 14) 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 dle stáv.osvětlení. U cyklostezky výhledově pro 
docházku mezi obcemi,  časově omezené. Nové rozvody v plochách pro 
bydlení v RD taktéž kabelové podzemní. 

f) Slaboproudé rozvody – CETIN 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 (ve vazbě na kult.dům a 
hasičskou zbrojnici). 

g) Rozvody pitné vody: Na stáv.rozvody podzemní bude provedeno napojení 
nových větví (V1, V2, V8, V10, V 11, V12, V 13, V 14) 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 (V1, V2, V8, V10, V 11, V12, V 13, V 14) 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 domovním čerp.stanicím. 

i) Kanalizace dešťová: Stávající kanalizace je v různých hloubkách a ve 
špatném stavu. Byl proveden monitoring a vyhodnoceno, že bude opravena 
vložkováním. Přípojky pak nové PE. Stoky jsou zaústěny do 
stáv.odvodňovacího příkopu na JV okraji obce o do Ml.potoka.  
Nové stoky a 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. 
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. Předpokládá se také 
budování vsakovacích průlehů a příkopů. 

j) Místo pro umístění nádob na tříděný komunální odpad bude přemístěno ve 
vazbě na budování nové zastávky BUS, místo u kult.domu zůstává. 
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. 
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Veřejná i neve řejná zeleň: 

 
a) Zeleň prostupuje obcí 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 – 4 centra C1, C2, C3 a C4 podél silnice III.tř je se 
stáv.zelení či osazením nové vzrostlé zeleně. Popis viz výše. 

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: Soubor dětského hřiště, stojany na kola 5-ti dílný, 1x koš odpadkový; soubor 
stolů a lavic 

C2: 1x lavička, 1x odpadkový koš,  

C3: soubor lavic podélných a sedáků kruhových, 1x odpakový koš, sestava 8-mi 
stojanů na kola, úprava osazení dětského kolotoče a pískoviště s lavičkami 

C4: Zastávkový přístřešek 1x, Vitrina prosklená uzamykatelná přemístění stávající1x, 
odpadkový koš 1x, Zástěna plototová plná ve tvaru „U“. 
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Motivační příklady pro mobilář: 

 

Lavička

  Lavice a kruhové sedáky 



Územní studie veřejných prostranství (ÚSVP) Unčovice-Březové.                  Datum: 02.2018.    
Textová část   

 40

  

Koš a zasklená vývěska 

 

Stojany na kola 
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Krycí plotová pole za stanoviště kontejnerů TDO. 
 
 
 
 
DŘEVĚNÉ HERNÍ PRVKY  (SOUBOR) 
 
Ohraničení dětského hřiště. 
Hřiště bude ohraničeno masivními dřevěnými lavicemi z kmenů o D= cca 400-
500mm a svislými palisádami sloužícími na sezení a pro chůzi. Přírodní odstín dřeva 
+ impregnace. 
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Motivační příklady ohraničení hřiště sedáky a palisádami. 

 
Herní prvky: Konstrukce a provedení bude odpovídat náročným požadavkům na 
bezpečnost podle ČSN EN 117-1:2008. Jednotlivé herní sestavy budou certifikované. 
Masivní konstrukce z kvalitního dřeva a tlaková impregnace zajistí dlouhou životnost 
sestav bez nároků na údržbu. Součástí dodávky jsou samozřejmostí doplňky,zemní 
práce,montáž,dopadové plochy,doprava a pod. Zajištěn záruční i pozáruční servis. 
 
 
Motivační příklady herních prvků. 
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Motivační příklady dřevěných herních prvků dvv.cz 
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VODNÍ HERNÍ PRVEK VČ.VRTANÉ STUDNY S RUČNÍ PUMPOU  (SOUBOR) 
 
(doporučeno ke zvážení s umístěním do trojúhelníkové plochy před kult.domem pro 
zvýšení turistické atraktivity místa pro cyklisty s dětmi). 
 
Kaskády z prvků z hnědé vodovzdorné překližky a masivního lemu, osazeny 
v pískovém a štěrkovém loži pro hry s pískem a vodou. Na zimu pumpa uzamčena. 
 
Vrt s ruční litinovou pumpou v černém odstínu, odtok přes kaskády do vsakovací 
jímky o 5m dále. Pumpa bude osazena tabulkou, že se nejedná o pitnou vodu. 
 
Odstín dřeva dtto ostatní prvky – přírodní. 
 

 
Motivační příklady vodního herního prvku s pumpou. 
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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: 15.2.2018 
 
 
Zpracoval: 
 
Ing.arch.Milan Obenaus 
Malinovského 80/2 
Olomouc-Radíkov 
 
https://www.cka.cz/cs/svet-architektury/seznam-architektu/ing-arch-obenaus-milan 
 
 
 
 


