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ÚSVP  NASOBŮRKY                      

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 dílčích částí pro potřeby studie v dwg 
- Podklady od správců sítí 

 
Doplňující pr ůzkumy a rozbory 
 

- Průzkumy provedené na místě – ověření povrchových znaků 
- Fotodokumentace 

 
Současný stav 
 

- Obecně, prostorové uspořádání:  
Dle ÚP – dříve zemědělská obec ulicové půdorysné formy s kaplí 
Neposkvrněného početí Panny Marie ve středu hist.části. Zástavba 
soustředěna podél silnic 635 (II.tř.z Litovle na Sobáčov), 3732 (krajská silnice, 
III.tř. pův.směr na Haňovice), 03543 (odbočka na Vísku). Objekty prům.výroby 
jsou mimo zastav.území v SZ části. Limitujícím faktorem v území jsou hranice 
ochr.pásem komunikací a kolejišť, prům.areálu a také hranice Q100. Dle ÚP 
přiřazena k typu městského osídlení Litovle. 
 
Zeleň – liniová podél komunikací, biokoridor podél potoka Loučky, nově 
uvažovaná bariérová směrem k prům.areálu Alibona, dále v rámci zahrad a 
uvnitř.sport.areálu. Zastoupení by mělo být v plochách indiv.bydlení BI - 40%, 
SO – 30%, OV – 20%, pl.pro tělovýchovu a sport OS – 20%, pl.veř.prostranství 
– 20%. V JV části má být drobný úsek zeleně parkové. 
 
Bydlení BI – Plochy pro individuální bydlení jsou navrženy v rámci stáv.proluk a 
na rozvojových plochách dle ÚP, někde k využití pro nové RD mohou časem 
sloužit i zadní části parcel ulicové zástavby. 
 
Plochy SO.2 – Plochy smíšené obytné ostatní – podél komunikace II.tř. a ve 
V části obce. 
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Výroba a skladové hosp.: - VP, VD. Prům.zóna se nachází na severním okraji 
obce, výhledově i na JV. Dle ÚP se uvažuje s novými zařízeními drobné 
řemeslné výroby a služeb. 
 
Zemědělská výroba: - přímo v obci není.  
 
Rekreace a cest.ruch: - cyklostezka přes obec po hl.páteřní kom.II.tř. 
s odbočením na Vísku, dále podél trati Litovel – Senice na Hané. Využívány 
cyklisty jsou i příčné cesty podél Loučky. 
 
Sport: Tělovýchovná zařízení jsou soustředěna ve středové části obce 
s orientací na J, obsahují víceúčel.hřiště hlavně užívané pro malou kopanou, 
plocha je doplněna dětským hřištěm a zázemím, navazuje na restauraci se 
sálem. U školky oplocené hřiště předškol.dětí. 
 
Občanské vybavení, služby: OV.1, OV.4, OV5, OK.1 
Obč.vybavení zahrnuje restauraci se sálem a hasičskou zbrojnici ve vazbě na 
sport.hřiště. ŽŠ, školka v JZ části a býv.prodejna – komerční využití – OK.1.  
 
Dopravní řešení: 
Silnice II.tř.má pro obec hl.spojovací funkci, přináší však i velké zatížení 
dopravou. Silnice 3732 již ztratila svůj význam odbočky na Haňovice, toto 
převzala silnice č. 3733. Č. 3732 je tedy navržena ke zklidnění. Č.03543 na 
Vísku by měla být rovněž zklidněna, je tudy uvažována pouze odbočka 
cyklostezky, doprava na Vísku by měla být převedena z kruh.objezdu na 
Z obce severním odbočením přes prům.areál, později paralelně s železniční 
tratí jako veř.prospěšná stavba WD 02. Na V straně je územní rezerva pro 
budoucí úpravu dopr.řešení silnice II.tř. Ochranná pásma komunikací dle ÚP. 
Zavedena veřejná doprava autobusová. Stávající zastávky je nutno upravit dle 
normy. 
Pěší doprava po chodnících a smíšených cyklostezkách, rovněž i v profilu ulice 
ve vozovkách, kde není možno chodník zbudovat. 
 
Vodní hospodářství: 
Pitná voda – stáv.řady. Pro novou zástavbu bude provedeno prodloužením 
stáv.řadů, příp.přípojkami. 
Kanalizační síť splašková – je stávající, budou vedeny nové větve z ploch 
určených pro zástavbu RD a SO. Jsou dále dovedeny na sběrač A města 
Litovle a městskou ČOV.   
Kanalizace dešťová – mají být dle možností využity stáv.kanalizace s opravami. 
Vody u nových částí přednostně do zásaku. 
Vodní toky - Loučka.  
Meliorační kanály - údržba.  
Ohrázování – vedeno mimo zájmové území. Zpracovává a řeší Povodí Moravy. 
 
Energetika: 
Zásobování plynem STL a NTL stávající. Dostačující vedení. 
VN 22kV – z TR Červenka, dostačující. Navrženy úpravy přeložkami, které 
umožní výstavbu dle ÚP. Budou třeba nové venkovní a kioskové trafostanice, 
viz ÚP. 
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V sekundárních rozvodech se předpokládají postupné úpravy rozvodů na 
kabelové, nové již jen kabelové. U veřejného osvětlení bude nově pouze 
kabelový rozvod, stožáry by měly být ocelové, bezpaticové, svítidla LED. 
Telefonní linkové rozvody uloženy kabelově. 
 
ÚSES: 
Mezi skladebné části patří LBK 14 podél Loučky, lokální nivní + vodní. 
 
Prostupnost území: 
Zachovat stávající. 
 
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 silnějším barevným ohraničením, územní rezervy pak 
čárkovaně. Uvažuje se zástavba BI – bydlení v rodinných domech, BH – 
bydlení hromadné, SO.2 – plochy smíšené obytné ostatní. Dále jsou zde plochy 
sportu OS a další (obč.vybavení – OV, OK, plochy prům.výroby - VP a plochy 
drobné výroby - VD, doprava silniční – DS, zeleň parková – ZP a zeleň ostatní-
bariérová – Zx, pl.tech.infrastruktury – TV, pl.přírodní – P, pl.zemědělské – Z, 
pl.smíšené nezastavěné – Sx) – využití podléhá regulaci dle ÚP, viz ÚP.  
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Plochy pro bydlení BI: 
 

 
 

 
Plochy smíšené obytné ostatní SO.2: 
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Výřez z výkresu zákl.členění území, označení ploch pro výstavbu BI a SO.2 v členění 
Z15, Z16, Z17 (realizováno), Z29, Z30, s rezervami R10, R11. 
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Výřez z hl.výkresu ÚP 
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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 
upravit na  potřebné normové šířky, pro nové komunikace dojde místně k zásahu do 
sousedních soukromých pozemků či záboru ZPF.  Jedná se o výhledové využití ploch 
pro výstavbu RD, SO.2 aj. 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 stávající v koridoru ulic. Nové koridory veř.prostranství 
v plochách BI pro bydlení v RD jsou navrhovány v optimálních šířkách, min.však š. 8m 
v místech zúžení (dle Vyhl.501/2006 Sb., § 22). Koridory jsou vedeny tak, aby 
zajišťovaly prostupnost území i do budoucna a ústí na okrajích ploch BI či SO.2 
v nezastavitelných plochách. V koridorech jsou vedeny inž.sítě a umožňují taktéž 
výsadbu vzrostlé zeleně a zřizování parkovacích stání podélných. Plochy SO.2 jsou 
pouze orientačně osazeny pro možnost využití výstavbou RD, zde bude vše odvislé 
od dalších záměrů budoucích stavebníků. 
Zeleň mimo koridory je uvažována mezi plochu BI-S03 a plochu VD u Alibony, dále 
pak jako zeleň bariérová Sx jižně u silnice II.tř.635. Zeleň parková oddělí plochy SO.2 
od železnice na JV obce. Biokoridor podél Loučky je se stávající zelení, rovněž zeleň 
v zahradách či u sportoviště a školy je pro sídlo významná. Ve stáv. ul.koridorech 
zůstane zachována či nahrazena za novou. 
 

 
 
Širší vztahy 



Územní studie veřejných prostranství (ÚSVP) Nasobůrky.                              Datum: 12.2020.    
Textová část   

 10

 
Stávající i navrhovaná pobytová centra obce, stav:  
 
C1, C2 – Dnes neexistuje: 

 
 

- Široké šikmé napojení komunikace V9 do obce, zastávka BUS v křižovatce, 
otáčení autobusu v křižovatce. 

- Parkování vozidel v křižovatce 
- V ostrém úhlu napojení nová výsadba. 
- Na kom.zastávka BUS na výjezdu z obce. 
 
 

C3 – Dnes neexistuje, ZŠ nemá předpolí: 

 
 

- Oplocení vpravo před ZŠ hodnoceno jako nadbytečné  
- ZŠ bez předpolí, parter před ZŠ nevyužíván, úzký přístupový chodník, pouze 

okrasná předzahrádka částečně s novou výsadbou, bez pobytové funkce. 
- Zboku zprava vjezd do oploceného dvora, štěrkový povrch. 
- Zboku zleva vymezená zahrada pro MŠ. 
- Objem objektu tradiční s valbovou střechou, zatím nezateplen. 
- Deficit dopravy v klidu (urb.závada). 
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C4 – Dnes neexistuje, kaple nemá předpolí: 
 

 
 
- Kaple zasahuje do silnice III/3732 (urbanistická závada).  
- Kaple bez předpolí, vstup z malé dlážděné plochy u předložených stupňů 

z komunikace III.tř. (urbanistická závada).  
- Parter před kaplí nevyužíván, pouze vyvýšená zatravněná plocha před RD.  
- Kaple po opravě. 
 
 

C5 – stáv.plocha sport.využití s dětským hřištěm a posezením u restaurace mezi V9 a 
V13. Vstup mezi objekty: 

 

 
Vstup a vjezd - vlevo hasičská zbrojnice, vpravo restaurace. 
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Nižší část dvora za vjezdem z ulice. Vlevo vstup do sálu, vpravo do knihovny. 

 
Zvýšená část s hřištěm s asfalt.povrchem vlevo a stoly s lavicemi, podiem se 
zázemím a vzadu s dětským hřištěm. 

 
- Deficit dopravy v klidu v předpolí vstupu (urbanistická závada), auta zajíždějí až 

na dvůr.  
- Dlážděné plochy uvnitř dvora – asfaltovaný vyspravovaný povrch, částečně na 

vyvýšené části nová dl.zámková. Ve dvoře přiléhající k restauraci dřevěná 
paluba s restaurační předzahrádkou - posezením.  

- Vstupy ze dvora do sálu a knihovny, schody bez zábradlí. Zvýšená část dvora 
bez oplocení. 

- Deficit zeleně ve spodní části dvora. V horní části 1 vzrostlý strom u parketu + 
nedávná dosadba nových. 

- VO dožilé. 
- Architektura objektů účelová a s výjimkou restaurace a snad i hasičské 

zbrojnice na nízké úrovni, nevhodné mříže v knihovně aj. 
- V horní části na Z budova bufetu a zázemí účinkujících se zanořeným podiem a 

taneční plochou (parketem). Kolem parketu konzumační část se stoly 
s lavicemi – kce kov/dřevo.  

- Za konzumační částí na Z nedávno zřízené dětské hřiště s dřev.herními prvky 
v oblázkové ploše, vč.samostatně vyhrazené části pro nejmenší děti. 

- Vých.část s asfaltovým hřištěm pro košíkovou/basketbal, jižní část ploch 
s travnatým hřištěm pro malou kopanou. 
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C6 – Dnes neexistuje. 
 
C7 – Dnes značně neuspořádaný stav, v pozadí rušivě tříděný odpad:  

 

 
 

C8, C11 – Dnes neexistuje. 
 
C9,C10 – Dnes neexistuje. 
 
C12 – Dnes neexistuje: 
 

 
 
 

Kompozi ční vztahy, pr ůhledy, pohledy 
 
V kompozici jsou na větvi V9 (II/635 v pův.hist.jádru obce na této komunikaci 
podmínky pro přirozená centra s kaplí a školou, v ulici je vytvořen průhled se vzrostlou 
zelení po stranách. Na vjezdu od SV v oblouku v odbočení k J významně se 
uplatňující kamenný kříž. 
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1.3 Architektonicko-urbanistické řešení – základní ideová 

koncepce 
 
 
Popis návrhu v č. řešení zelen ě 
 
Hlavní funkcí v obci zůstává bydlení se stabilizovanou urbanistickou strukturou podél 
stáv.silnic a ulic. Nové plochy jsou vymezeny dle ÚP.  Objekty prům. výroby jsou 
mimo zastavěné území.  
 
 
Hlavní problémy v území: 

- Silnice II.tř.635 -  přináší silnou tranzitní dopr.zátěž do obce, na jediném 
přechodu auta nerespektují chodce stojící na kraji přechodu a nedávají jim 
přednost 

- Místo pro přecházení na severu III/3733 (V5) je příliš blízko T křižovatky a delší 
vozidla při odbočení na II/635 jej zablokují 

- Ulice – kom.03543 na Vísku je využívána pro tranzit 
- III/3732 (V9, V10) nenormové rozměry, kostka s přidruženými pruhy. 
- Příliš široká a otevřená křižovatka tvaru T III/3732 x III/3733 
- Hist.vedená trasa III/3732 skrz obec již neplní svou funkci, tu převzala spojka 

III/3733 
- Zastávky BUS na III/3732 (V5) v křižovatce 
- Místní kom. V6, V11, V12, V13 – rozměry, parkování, povrchy 
- Nevhodné napojení V30 na V9 
- Deficit dopravy v klidu na některých komunikacích, obecně s výjimkou III/3733 

nedefinováno, stání upravena svépomocí štěrkem a pod. 
- Pěší trasa JZ od R35 v soukr.vlastnictví 
- K plochám určeným v ÚP pro výstavbu nejsou přivedeny místní kom., nebo 

jsou vedeny nedostatečně širokým uličním koridorem. Viz.V13 – oplocení 
vytvořená bez koordinace s ÚP vytvářejí místy úzký uliční koridor 

- Cyklostezka podél II/635 projektově převedená tam a zpět přes komunikaci II.tř. 
pouze místem pro přecházení. (Způsobeno nemožností výkupu potřebné 
min.části stáv.parc.č.55). Chybí také dobudování/návaznost cyklostezek, např. 
úsek od přechodu ke kruhovému objezdu na Z II/635. 

- Velký spád některých sjezdů, různé svépomocné úpravy a povrchy; 
nezpevněné sjezdy 

- Chodník řešen jen místně, často dožilý, přes most na III/3732 (V9) chybí – 
přerušen. 

- Místy ještě vrchní kabel.vedení. 
- Místa pro sběr tř.odpadu na soukr.pozemcích, nebo bez.zpev.ploch. Pohledová 

kolize místa pro odpady a křížku z pohledu z křižovatky v ohbí silnice III/3732. 
- Chybí jasně definovaná centra – např.před ZŠ, u kapličky apod. 
- Chybí parková zeleň. 
- V koridorech ulic doplňována vzrostlá zeleň a keře dle možností ploch a inž.sítí. 
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Návrh postupných úprav: 

- Přechod na silnici II/635 -  dovybavit (např.) tlačítkovou světelnou signalizací - 
semaforem a pruhem pro cyklisty, z obou stran na příjezdu provést výstražné 
červené pruhy (robinda). 

- Místo pro přecházení na severu III/3733 (V5) odsunout a příp.dovybavit 
přechodem a pruhem pro cyklisty, příp.i tlačítkovou světelnou signalizací - 
semaforem. 

- Ulici – kom.03543 i druhou paralelní ul. upravit jako obyt.zónu, tranzit na Vísku 
převést přes prům.zónu, ve výhledu pak dle ÚP propojením S podél žel.trati. 
Ul.- kom.03543 lze pro dopravu na S zcela zaslepit a ponechat přejezd jen pro 
cyklostezku. 

- III/3732 (V9, V10) upravit mezi křižovatkami T na místní kom.vč.např.převedení 
vlastníka z Ol.kraje na Město Litovel. 

- Předefinovat křižovatku tvaru T III/3732 x III/3733 dle souč.požadavků, 
přemístit zastávky BUS. 

- U místních komunikací provést nové úpravy povrchu za současného vytvoření 
podélných stání pro parkování a zásobování, tato dle možností nečlenit, vytvořit 
ale v odlišném povrchu – např.žul.kostce (V9) nebo zámk.dlažbě. 

- Upravit nevhodné napojení V30 na V9. 
- Pokusit se získat do vlastnictví města zpět pěší trasu JZ od R35. 
- K plochám pro výstavbu BI a SO.2 majetkoprávně vč. regulací umístění 

oplocení zajistit dostatečně široké ul.koridory v souladu s ÚP. 
- Dobudovat dle možností majetkoprávních vztahů či jejich úprav (vč.nabízení 

náhrad - pozemků města aj.) síť cyklostezek dle ÚP. 
- Provést jednotné úpravy sjezdů při opravě komunikací pomocí žul.kostky (V9) 

či zámk.dlažby (ostatní). 
- Provést nové chodníky dle studie. 
- Převést postupně kabelové vzdušné rozvody pod zem.  
- Vytvořit v návaznosti na komunikace nová místa pro sběr tříd.odpadu. 
- Posílit a jasně definovat přirozená centra v obci. 
- Doplnit bariérovou a parkovou zeleň, jakož i zeleň v požadovaném procentním 

zastoupení v jednotlivých plochách dle ÚP. Např. i jako lokální centrum C12 
směrem k Aliboně. 

- Dodržovat dělení ploch BI na uliční koridory. 
- Přeložit VN na J území podél žel.trati pro vytvoření možnosti zástavby BI dle 

ÚP. 
- Obec chce ponechat místo pro odpady v místě u křížku kde mu tak bohužel 

vytváří nevhodné pozadí, autor studie se tímto zříká odpovědnosti za toto 
umístění. 
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Uliční koridory: 

 
Označení větví komunikací/koridorů: 

 
o II/635  Stáv.koridor obousměrné silnice ve vlastnictví Olom.kraje, v jehož 

ochr.pásmu nebude probíhat nová byt.výstavba. Doplněno o cyklostezku a 
podélné parkování, v dílčích částech dle možností také chodníkem. Úprava 
přechodu se světelnou signalizací a výstražnými pruhy v červ.barvě (robinda). 
Nově naproti přečerp.stanici zřízen jeden sjezd do ploch SO.2. Jižně od 
kom.vytvořena bariérová zeleň. Vozovka š.cca 6,8 - 7m. 
 

o V1  Stáv.koridor do prům.areálu, obousměrný, se smíšenou stezkou po V 
straně, v přilehlé ploše možno zřídit větší stanoviště pro tříděný odpad. 
Vozovka š.cca 7m. Doplnění zeleně u plánovaného stanoviště tříděného 
odpadu. 
 

o  V 2  Stáv.koridor obousměrné silnice 03543, navržen k převedení na obytnou 
zónu (ve vazbě na provedení propojení směru na Vísku přes výrobní zónu), 
chodci ve vozovce. Na obou stranách vozovky osazeny zpomalovací polštáře. 
Na J okraji mohou být osazeny zákl.menší kontejnery na tř.odpad. Do vozovky 
poté doplnit horizont.značením střídavá stání (upřesnění bude provedeno dle 
pozic vjezdů). Vozovka š.cca 6m. 
 

o  V 3  Stáv.koridor obousměrné ulice, navržen k převedení na obytnou zónu, 
chodci ve vozovce. Na vjezdu osazeny zpomalovací polštáře. Na J okraji 
mohou být osazeny zákl.menší kontejnery na tř.odpad. Do vozovky poté doplnit 
horizont.značením střídavá stání (upřesnění bude provedeno dle pozic vjezdů). 
Vozovka š.cca 7m. 
 

o V 4  Výhledový.koridor pro převedení silnice 03543 na Vísku dle ÚP. 
Vozovka š. 6m, obousměrná. 
 

o V 5  Stáv.koridor obousměrné silnice III/3733. Na jeho V straně již provedeny 
úpravy – chodník a parkování podélné, sjezdy. Na S straně navrženo odsunutí 
místa k přecházení od T křižovatky, příp.vytvoření přechodu se 
světel.signalizací. Převedena též cyklostezka.  Předefinovat křižovatku tvaru T 
III/3732 x III/3733 dle souč.požadavků, přemístit zastávky BUS. Vozovka š.cca 
6,25m. Doplnění vzrostlé zeleně dle možností. 
 

o V 6  Stáv.koridor úzké obousměrné ulice, navržen k převedení na obytnou 
zónu, chodci ve vozovce. Na vjezdu osazen zpomalovací práh v rámci 
celkových úprav povrchů. Na V okraji mohou být osazeny zákl.menší 
kontejnery na tř.odpad. Podél vozovky doplněna podélná stání a sjezdy 
odlišným povrchem. Upravit vjezd z V5. Předpoklad kombinace asfalt.krytu a 
žul.kostek nebo zámk.dlažby. Doplnění keřové zeleně dle možností. 
 

o V 7  Nový obousměrný příjezd k plochám pro RD na soukr.pozemku, chodci 
ve vozovce. Bude řešeno dle skut.potřeb stavebníků. 
 

o V 8  Úprava obousměrného příjezdu k plochám pro RD či k zahradám, chodci 
ve vozovce. Předpoklad štěrk. Vynechání prostoru pro obratiště na pozemku 
města na SZ straně. 
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o V 9  Stáv. koridor historické ulice s chodníky pův.střídavě po jedné straně, po 

úpravě chodníky zřizovány někde i oboustranně. Nově i chodník přes most přes 
Loučku, kde chybí, zábradlí oprava a nátěr na šedočerný RAL 7016 
v kombinaci se sv.šedou. Převést zatříděním na místní kom.vč.např.převedení 
vlastníka z Ol.kraje na Město Litovel. Předefinovat křižovatku mezi III/3732 x 
III/3733 na tvar T dle souč.požadavků s osou naproti kom.V6. 
Kom.obousměrná dvojpruhová, v hist.části mezi domy od Z k V o š.4m 
s výhybnami a podélnými odstavnými pruhy. Sjezd mezi ZŠ a býv.prodejnou 
slouží mimo příjezd do dvora ZŠ i jako sjezd na pole, dtto jako do větve V 11. 
Ulice v režimu s dopravním omezením. Materiály: Předpoklad kombinace 
asfalt.krytu pro vlastní komunikaci, zámk.dlažby drenážní 20/20 šedé pro 
odstavné/zásobovací pruhy, sjezdy z kostky žulové drobné 10/8 kroužkový 
klad, chodník beton.zámková dl.20/20 šedá, dodlažba zbytk.ploch žul.odseky. 
Samostatný projekt Horinvest, 12.2020. Odstranění stromů na S straně 
z důvodů nedostatku místa a vedení inž.sítí (pl,nn), náhrada keři. Ponechání a 
dosadba stromů na J straně. Dosadba stromů a keřů na S straně kolem 
sběrného místa tř.odpadu. Výsadba vánočního stromu před kapličkou. 
 

o V 10  Stáv.koridor obousměrné komunikace s chodníkem po jedné Z straně. 
Převést na místní kom.vč.např.převedení vlastníka z Ol.kraje na Město Litovel. 
Předefinovat křižovatku mezi III/3732 x II/635 tvaru T dle souč.požadavků. 
Kom.obousměrná dvojpruhová, o š.5m s podélným odstavným pruhem na Z. 
Sjezd na SV slouží jako sjezd na pole. Ulice 35m před T křižovatkou 
s kamenným křížkem dále v pokračování do centra obce v režimu s dopravním 
omezením. Materiály: Předpoklad kombinace asfalt.krytu pro vlastní 
komunikaci, zámk.dlažby drenážní 20/20 šedá pro odstavné pruhy, sjezdy 
z kostky žulové drobné 10/8 kroužkový klad, chodník beton.zámková dl.20/20 
šedá, dodlažba zbytk.ploch žul.odseky. Doplnění vzrostlé zeleně po V straně 
dle možností. 
 

o V 11  Stáv.koridor obousměrné komunikace jako jižní odbočka z V9, 
nezpevněná slepá, chodci ve vozovce. Příjezd na pole. Výhledově asfalt.kryt 
v S části dle projektu Horinvest 12.2020. Vozovka š.cca 3,5m. Doplnění 
vzrostlé zeleně na JV straně dle možností. 
 

o V 12  Stáv.koridor obousměrné komunikace, navržen k převedení na obytnou 
zónu, chodci ve vozovce. Doplněno o střídavě umístěné pruhy podélných stání. 
Vozovka š. 4,5m. Předpoklad kombinace asfalt.krytu a zámk.dlažby pro stání. 
Podél komunikace v koridoru vsakovací příkop. Doplnění vzrostlé zeleně a keřů 
dle možností. 
 

o V 13  Stáv.koridor krátké obousměrné komunikace, zahrnut v části obytné 
zóny, chodci ve vozovce. Doplněno o zpola zapuštěná místa podélných stání. 
Vozovka š. 4,5m. Předpoklad kombinace asfalt.krytu a zámk.dlažby pro stání. 
Podél komunikace v koridoru vsakovací příkop. Doplnění vzrostlé a keřové 
zeleně dle možností. 
 

o V 14  Stáv.koridor krátké obousměrné komunikace, zahrnut v části obytné 
zóny, chodci ve vozovce. Doplněno o zpola zapuštěná místa podélných stání. 
Vozovka š. 4,5m. Předpoklad kombinace asfalt.krytu a zámk.dlažby pro stání. 
Podél komunikace v koridoru vsakovací příkop. 
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o V 15  Navrhovaný koridor krátké obousměrné komunikace, zahrnut v části 

obytné zóny, chodci ve vozovce. Doplněno o zpola zapuštěná místa podélných 
stání. Vozovka š. 4 m. Předpoklad kombinace asfalt.krytu a zámk.dlažby pro 
stání. Podél komunikace v koridoru vsakovací příkop. Doplnění vzrostlé zeleně 
a keřů dle možností. 
 

o V 16  Navrhovaný koridor krátké obousměrné komunikace, zahrnut v části 
obytné zóny, chodci ve vozovce. Doplněno o zpola zapuštěná místa podélných 
stání. Vozovka š. 4 m. Předpoklad kombinace asfalt.krytu a zámk.dlažby pro 
stání. Podél komunikace v koridoru vsakovací příkop. Doplnění vzrostlé zeleně 
a keřů dle možností. 
 

o V 17  Navrhovaný koridor krátké obousměrné komunikace, zahrnut v části 
obytné zóny, chodci ve vozovce. Doplněno o zpola zapuštěná místa podélných 
stání. Vozovka š. 4 m. Předpoklad kombinace asfalt.krytu a zámk.dlažby pro 
stání. Podél komunikace v koridoru vsakovací příkop. Doplnění vzrostlé zeleně 
a keřů dle možností. 
 

o V 18  Navrhovaný koridor krátké obousměrné komunikace, zahrnut v části 
obytné zóny, chodci ve vozovce. Doplněno o zpola zapuštěná místa podélných 
stání. Vozovka š. 4 m. Předpoklad kombinace asfalt.krytu a zámk.dlažby pro 
stání. Podél komunikace v koridoru vsakovací příkop. Varianta využití plochy 
SO.2 pro RD. Doplnění vzrostlé zeleně a keřů dle možností. 
 

o V 19  Navrhovaný sjezd krátké obousměrné komunikace, v polovině zřízen 
vjezd s nájezdem do obytné zóny. Vozovka š. 6 m. Předpoklad asfalt.kryt  a 
zámk.dlažba pro nájezd. Doplnění vzrostlé zeleně a keřů dle možností. 
 

o V 20, 21, 22, 23, 24, 25   Navrhované koridory obousměrné komunikace, 
zahrnuty v části obytné zóny, chodci ve vozovce. Na vjezdu do skupiny zřízen 
most, za ním pak lokální pobytová centra C10, C11. Doplněno o zpola 
zapuštěná místa podélných stání. Vozovka š. 5,5 m. Předpoklad kombinace 
asfalt.krytu a zámk.dlažby pro stání. Podél komunikace v koridoru vsakovací 
příkop. Varianta využití plochy SO.2 převážně pro RD. Doplnění vzrostlé zeleně 
a keřů dle možností. 
 

o V 26, 27, 28, 29   Navrhované koridory obousměrné komunikace, zahrnuty v 
části obytné zóny, chodci ve vozovce. Na vjezdu do skupiny lokální pobytová 
centra C9, následně C8. Doplněno o zpola zapuštěná místa podélných stání. 
Vozovka š. 5,5 m. Předpoklad kombinace asfalt.krytu a zámk.dlažby pro stání. 
Podél komunikace v koridoru vsakovací příkop. Varianta využití plochy SO.2 
převážně pro RD. Doplnění vzrostlé zeleně a keřů dle možností. 
 

o V 30   Navrhovaný koridor obousměrné komunikace, zahrnut v části obytné 
zóny, chodci ve vozovce. Zajišťuje prostupnost v území od S k J a příjezd k 
několika RD a byt.domu. Vozovka š. od 5 m, následně se zúžením. Předpoklad 
asfalt.kryt v přední části před byt.domem, pokrsčování ve spodní části štěrkový 
povech se zásakem. Doplnění vzrostlé zeleně a keřů dle možností. 
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Obecně: Koridory a jejich komunikace jsou navrženy předběžně tak, aby jejich 
šířkové uspořádání vyhovovalo požadavkům Vyhl.501/2006 – o obecných 
požadavcích na využívání území, § 22. Komunikace musí umožňovat otáčení 
vozidel vč.nákladních (popeláři, hasiči) pomocí obratišť tvaru T a L vždy 
v konci jednotlivých větví. Bude provedena oprava a úprava sjezdů k objektům 
a sjednocení povrchů.  
Materiály: Předpoklad kombinace asfalt.krytu pro vlastní komunikace, 
zámk.dlažby drenážní 20/20 šedá pro odstavné pruhy, sjezdy z kostky žulové 
drobné 10/8 kroužkový klad, chodník beton.zámková dl.20/20 šedá, dodlažba 
zbytk.ploch žul.odseky. Obrubníky betonové s výjimkou kolem kamenného 
kříže. Povrchy pro slabozraké z hmatné beton.dlažby s výstupky a vodící pásy 
– vše v bílém odstínu. 

 
 
Jednotlivá pobytová centra: 
 

C1, C2 – po vymezení ploch úpravou křižovatky na Haňovice V5 a V9 budou 
zelené plochy vybaveny pro občasné posezení či při čekání na autobus. Je 
uvažováno se stupňovitým členěním s štěrkomlatovými povrchy s doplněním o 
podélné sedací platformy ze sibiřského modřínu, částečně s opěradlem. Doplněno 
odpad.košem. Co nejdříve přemístit nedávno vysazený strom kvůli novému 
tvarování křižovatky. 
 
C3 – plocha nástupní před školou ZŠ při V9, odstranění oplocení předzahrádky, 
přičlenění plochy k veř.prostoru, rozšíření o pás z štěrkomlatového povrchu 
s doplněním o atyp.lavičky, designově provázané s ostatními centry), v části 
chodníku odpadkový koš, optické oddělení zahraž.sloupky od přechodu. V ploše 
před ZŠ pak stojany na kola, lavičky ze sibiřského modřínu, herní prvky. Podélné 
parkování pro os.vozy oboustranně – dovoz a odvoz dětí. 
 
C4 – Plocha před kaplí na V9 s vyrovnávacími stupni a nízkou žardiniérou 
z žár.zink.plechu 8mm, doplněna o  stojan na kola, odpadkový koš a lavičku ze 
sibiřského modřínu (částečně s opěradlem). Odděleno živým plotem směrem 
k RD, dosadba vzrostlé zeleně. 
 
C5 – stáv.plocha sport.využití s dětským hřištěm a posezením u restaurace mezi 
V9 a V13. Z jižní strany předpoklad nutného odstoupení plotu pro vytvoření 
ul.koridoru pro V13. 
 
C6 – Vynechaná plocha pro veř.prostranství v křížení V13 a V17, doplnění o 
např.dětský koutek, posezení, veř.zeleň. Výhled. 
 
C7 – Plocha s křížkem na křížení větví V9 a V12. Kamenný kříž umístěn v nově 
formované středové ploše z žul.odseků s dvěma kruhovými ostrůvky - nízkými 
žardiniérami z žár.zink.plechu 8mm (trvalky).  
 
C8, C11 – Plocha pod větví V26 a V20, formuje vstupní veřejné prostranství obou 
skupin. 
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C9,C10 – Plochy vklíněné do bariérové zeleně po stranách sjezdu V19 
s retenčními nádržemi a relaxační plochou ve vazbě na potok Loučku. Nádrže 
vybaveny sezením a molem. 
 
C12 – Bariérová zeleň s místy pro hry, pikniky, posezení apod. 
 
 

 
Podrobný popis a skicy řešení: 
 
C1 - V křížení ul.tvaru T na Z vytvořit menší oddechové kouty pro blízké okolí a pro 
čekání na zastávce BUS. Bude se jednat o terasování s štěrkomlatovým povrchem, 
terasy pomocí okrajů z plechu tl.8mm, i zkracující se délky s ohledem na skut.terén, 
osazeny nízké lavice o různé délce, možno doplnit o 1-2 opěradla. Dřev.lavice – 
sibiřský modřín, hnědý napouštěcí nátěr. Parter doplněn o kamenné bloky (např.ze 
štěrkovny Náklo).  

 
C1 - Skica principu terasování v T křižovatce. Protější strana C2 bude řešena 
obdobně. 
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C3 - Skica předprostoru ZŠ, který jako otevřený a vybavený hrami a sezením 
v parteru by měl sloužit ZŠ i veřejnosti. 
 

 
Návrh je již řešen v r.2020 jako samostatná PD jiným projektantem. 
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Hra ‚LODĚ‘        Lavička pro plochu před ZŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hra ‚PIŠKVORKY‘ 
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C4 - Před kapličkou vytvořit předprostor dle návrhu, vysadit nový vánoční strom 
(středně vzrůstný kultivar) k využití o vánočních svátcích. V historicky formované 
zástavbě v ulicích nepřipustit novou výstavbu či rekonstrukce, které by znehodnotily 
její stáv.ráz, který je urbanisticko - architektonickou hodnotou obce. Důsledně je nutno 
dodržovat na hlavním objektu sedlové střechy a jednoduché objemy, krytiny užívat 
skládané spíše v tmavších odstínech a fasády v lomených světlých bez větších 
přídavků červené.  

 
Prostor před kaplí vydláždit a vytvořit příležitostné sezení, odložení kol, do prostoru 
vpravo vysadit vánoční strom. 
 
C5 - Plocha sportovišť 
k postupným úpravám. 
Vizuální oddělení 
jednotlivých funkčních 
ploch nízkým zábradlím. 
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Sportoviště: Možné 
doplnění / nahrazení 
postranních ohradních zdí 
z pevného materiálu 
(např.beton) do v.cca 3m. 
(Nutná dohoda se 
sousedy). Beton.přesné 
panely či PHS panely 
mezi stojky HEB, horní 
panel s obkladem pruhy 
dřeva pro optické snížení 
zdi. V horní části možné 
nastavení sítěmi proti 
přelétání balonů. 
Doporučeno doplnit 
popínavou zelení. 
 
 

Prostor u sportoviště: - Doplnění zábradlí z dřev.prvků. – Dlažba spodní části – 
kombinace žul.kostek z výzisků z ulic do řádkového kladu v parkovištích dle nákresu a  
kruhového kladu ve střední ploše – příp.náhrada žulovými odseky. Lemování 
sv.šedými dlaždicemi betonovými 25/25/8cm pro lineární dělící kresbu (vymezuje 
místa stání a vnáší do plochy pravidelný rastr). Doplnění zídky vlevo o plochu 
s výsadbou keři (stálezelené), 1x stromem menšího vzrůstu (např.zakrslý javor) a 
pokryvnou zelení. Svítidlo VO přesunout s hranou knihovny, použít vyšší stožár a 
reflektorová svítidla směrová, aby nesvítila na sousední pozemky. Dtto VO umístit na 
protější straně a vzadu u fotbalového hřiště. 
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Urbanistický detail - klad dlažeb pro nižší plochu mezi sálem, restaurací a knihovnou. 
Bude předmětem samostatné PD. Mobiliář: květníky po stranách vstupů, stojany na 
kola, sezení u restaurace (nově již bez pódia). Dosadba zeleně: Keře, 1ks strom. 
Vyznačena osa pro vjezd na horní plochu. 
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Horní část s hřišti, obvod z beton.PHS panelů. 
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Motivační příklad mříží pro objekty. Mříže by měly být designově sjednoceny pro 
všechny objekty ve dvoře. Odstín RAL 7016 Anthracit Grey. 
 

  
 
Motivační příklad květníků pro nádvoří restaurace. 
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Motivační příklady setů sezení pro hřiště. Pro restauraci bude vhodnější typ s opěradly  
– viz níže. Vhodné bude také doplnění o slunečníky. 
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C6 - Prostor u křížku zkultivovat tak, že vznikne pravidelněji definovaný ostrůvek 
z kamennou dlažbou a pravidelnými kruhovými žardiniérami, navazující dvěma 
přechody na opačné strany ulice. 

 
Začlenění plochy u křížku do komunikací na samostatném ostrůvku s vymezenými 
plochami pro trvalky. 
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Plochy a materiály: 
 

- Asfaltový beton – Hlavní komunikace pro motorová vozidla 
 

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

 
 

- Beton.dl.zámková 20/20cm, světle šedá - Chodníky  

 
 

- Drenážní dlažba - např.dl.Hydrostar – Parkovací stání a pruhy 

  

 
- Odseky žulové – Dodláždění zbytk.ploch od chodníků k objektům, plocha u 

křížku. 
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- Štěrkomlatový povrch – skladba odshora: 
- prosívka šedá fr. 0-4mm  40mm  (promísena s příměsí 10%vápna) 
- štěrkodrť fr. 0-16mm  60mm 
- štěrkodrť fr.0-32mm  100mm  
  (vše kropeno, hutněno) 
 

 
 
 

- Kovové prvky, veř.osvětlení, zábradlí: odstín šedý RAL 7004 Signal Grau. 
 

- dřev.prvky – lazur.napouštěcí laky s hloubkovou fungicidní úpravou v odstínu 
střední hnědé – cca ořech vlašský. 
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Řešení konkrétních prvků: 

 
Lavička – konstrukční princip. ( Severský modřín-fošny tl.60mm, hoblované, hrany jen 
mírně strženy. Kovová kce z ocel.plechu tl.8mm ohýbaného a U profilu pro opěradla.) 
 
Zábradlí na mostě 

 
Úprava nátěrem (bude za chodníky). Sloupky a madlo černošedé RAL 7016 Anthracit 
Grey, výplně šedé RAL 7004. 
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Hrazení kolem kontejnerů:  

 
 
Plocha pro kontejnery na V9 ohraničena proti pádu kontejnerů ze svahu či jejich 
odvátí větrem. Pro kontejnery na jiných stanovištích dle potřeby užity např.jen bočnice 
(u křížku). 
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Typ zábradlí a hrazení chodníků / schodišť v terénu: 
 



Územní studie veřejných prostranství (ÚSVP) Nasobůrky.                              Datum: 12.2020.    
Textová část   

 35

 
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 objektů RD i ZŠ. Kaplička po opravě (žlutý 
okr).  
 
Nové plochy pro výstavbu řešeny tak, aby vznikly dostatečné parcely pro výstavbu 
RD. Parcely příp.možno zužovat.  Vzhledem k parcelaci se může jednat i o objekty, 
které budou moci být osazeny boční hranou přízemní garáže na hraně pozemku 
k sousedním parcelám. Směrem k ulicím budou objekty  osazeny buď na stavební 
čáru, nebo nesmí přestoupit čáru regulační (kde není staveb.čára určena).  
 
Komunikace jsou potvrzovány ve stávajících trasách, podél hl.tras je uvažováno se 
vzrostlou zelení i keři, u tras na okraji obce pak zasakovací příkop. Vzrostlá zeleň 
vč.spodního keřového patra by byla vhodná také podél obvodu sídla nejen 
z hygienického hlediska (pro ochranu před větry, prachem z polí) ale i pro vytvoření 
malebných pohledů zvenčí na obec. Středem obce od J k S je podél potoka Loučky 
veden LBK – veškerá výsadba dále dle požadavků ÚP, bude zpracována odbornou 
firmou. Ke kapli vysazen nový vánoční strom. 
U křížku prostor pro TDO kryt bočnicemi - plný dř.plot. Nová čekárna BUS 
s průhlednými stěnami jedna směrem na Litovel, kde se čekává více čekajících. 
 
Vybavení mobiliářem se bude týkat víceméně pouze lokálních center. 
 
 
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, (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. 
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Navrhovaná zástavba v plochách pro bydlení: 

 
- Závazná regulace: Kde určeno, vzdálenost objektů od hranice pozemku 

směrem k ulici min.6m – tzv. regulační čára, kterou není možno přestoupit. 
Stavební čára je pak stanovena tam, kde je jasně možno určit polohu nových 
objektů tak, aby vytvářely uliční frontu. Tzv.uliční čára neboli hrana oplocení 
bude ve vzdál.4 - 6m od osy uličního koridoru dle situační přílohy. Vjezdové 
brány budou takové šíře či ustoupené od uliční čáry tak, aby bylo možno 
prokázat pomocí poloměrů oblouků otáčení pro vozidla O2 
vč.bezproblémového vyjetí na komunikaci. 

- Závazná regulace: Domy – novostavby RD budou dle ÚP vesnického typu do 
historických ulic (V5, V6, V9, V10, V12, V18) o jednom nadzemním podlaží a 
podkroví (max.2 podlaží), střechy sedlové, příp.polovalbové. (Pozn.: sedlové 
střechy nezaměňovat za vylučování moderního designu architektury). 

- Pro domy při ostatních ul.koridorech či uvnitř pozemků platí regulace max.2 
nadzemní podlaží. 

- 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; podkroví nebo 2NP. 
- Střechy na hlavních objektech: - zákl.tvar sedlové, nebo jen krátké polovalby 

(do 1,5m). Jiné typy střech dle regulace výše. 
- Sklon sedlových střech: optimálně 30° - 45°. 
- Střechy – doporučena krytina skládaná, regulace je provedena barevností - 

preferovaná barevnost: černá, šedočerná, hnědá. 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 
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 jednoduché 
ocel.prvky, 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 stykované přes hmotu garáží. 

- Sousední parcely navržené parcelace by neměly být slučovány pro výstavbu 
jednoho domu. 

- Při individuálním posuzování je vždy třeba prověřit, zda předkládaný návrh 
dotváří a neruší urbanistické hodnoty v území. 
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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 9-12m dle 
situačního výkresu a možností v terénu.  

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) Některé komunikace tř.II a tř.III uvnitř obce bez omezení rychlosti (tedy 
50km/h), i s omezením rychlosti na 30km/h – zóna dopravního omezení. Boční 
místní komunikace řešeny jako obytná zóna (zn.IZ5a) s omezením rychlosti na 
20km/h.  

d) Podélná stání zřizována jako podélné pruhy při komunikacích, v obytné zóně 
jako vyhrazené stání po dvou.  

e) Komunikace v hist.části o š.4m s výhybnami a podél.stáním.  
f) Cyklostezky - zpracována samost.projektem fy.Alfaprojekt, situovány dle ÚP.  
g) Výňatek z vyhl.k šíři ul.koridorů: 
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Možné vodorovné dopr.značení (VDZ) konce cyklostezek s použitím barevného 
odlišení, vč. značení V 6a (dle zprac.projektu Alfaprojekt a dalších doplnění). Pro 
zastávku BUS značení V 11a. Před přechodem na siln.II.tř. pruhy rocbinda. Na 
stáv.bočních cestách – obytných zónách použity zpomalovací polštáře. Zbytek 
značení dle dalších stupňů PD, projednávaných s PČR. 
 
Možné vodorovné dopr.značení (VDZ): Cyklostezka či 
boční ulice, jejich ukončení V 6a a zastávka BUS V 11a. 
 
Zbytek značení dle dalších stupňů PD, projednávaných 
s PČR. 
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Technická infrastruktura: 

 
a) Plyn: Na stáv.rozvody STL a NTL plynovodu bude provedeno napojení nových 

větví pro nové plochy pro bydlení, z nich pak přípojky  k jednotlivým objektům. 
b) Vedení VN: Provedena bude přeložka v části podél žel.trati na J. V souladu 

s ÚP. Nové rozvody zkresleny dle ÚP vč. trafostanic TR. 
c) Rozvody NN: Stávající rozvody nadzemní budou výhledově přemístěny pod 

zem jako kabelové. Napojovací místo z trafostanic dle ÚP. Nové rozvody 
v plochách pro bydlení v RD kabelové podzemní.  

d) Rozvody VO: Stávající rozvody nadzemní budou přemístěny pod zem jako 
kabelové. Napojovací místo dle stáv.osvětlení. Nové rozvody v plochách pro 
bydlení v RD kabelové podzemní. 

e) Slaboproudé rozvody – CETIN telefon: Stávající rozvody nadzemní budou 
postupně 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. 

f) Rozvody pitné vody: Na stáv.rozvody podzemní bude provedeno napojení 
nových větví pro nové plochy pro bydlení, z nich pak přípojky  k jednotlivým 
objektům. 

g) Kanalizace jednotná: Stávající páteřní kanalizace dešťová je v různých 
hloubkách a ve špatném stavu. Někde již nahrazeno kanalizací jednotnou. 
Přípojky postupně nové PE. Nové stoky a větve by měly být uloženy 
s opravou stáv.komunikací a s budováním nových ul.koridorů. Vzhledem ke 
spádovým poměrům bude nutno další dokumentací po výškopisném a 
polohopisném zaměření prověřit a upřesnit. 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 a rovněž budou zřízeny zasakovací příkopy podél komunikací.  
Přípojky dešťové kanalizace od jednotlivých RD budou u nových objektů 
budovány přes retenční nádrž do zásaku, je nutno zajistit 
hydrogeolog.průzkum. Podzemní retenční nádrže určeny s čerpadlem pro 
zálivku pozemku. U stáv.objektů postupně retenci budovat, teprve přepad by 
měl být sveden do jednotné kanalizace v ulici. Splaškové vody budou 
odváděny paralelně samostatně tamtéž. 

h) Místa pro umístění nádob na tříděný komunální odpad dle situačního výkresu. 
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 s parkovacími pruhy.  

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

j) Umísťování poklopů inž.sítí by mělo být v dalších stupních řešeno tak, aby 
byly mimo dopravní prostor, či v ose ulice (kanal.dešťová). 

k) 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%. Průběžně nutno zajišťovat. 

b) Tzv. pobytový prostor – lokální centra C1 až C12 se stáv.zelení či osazením 
nové vzrostlé zeleně, keřů a letniček.  

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

d) Živé ploty je vhodné umísťovat k vnitřním hranicím 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 
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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, C2: Soubor:  lavice k sezení, informační tabule. Zastávkový přístřešek BUS. 
 
C3: lavičky jednostranné i oboustranné, 1x odpadkový koš, stojany na kola, 2 herní 
prvky před ZŠ, informační tabule, výlepová plocha. Předzahrádka ZŠ - samostatná PD 
jiného zpracovatele. 
 
C4: 2x lavička s opěradly 3m, 1x odpadkový koš, 2 x stojan na kola, 2 x informační 
tabule 
 
C5: stávající vybavení u hostince a sport.hřišť s dětským hřištěm; nově zábradlí 
dřevěné dělící funkční zóny, výsadba zeleně, zábradlí schodů knihovny, květníky, sety 
stolů s lavicemi, výhledově pevné ohradní zdi v.3m. 
 
C6: delší výhled, zatím neřešeno 
 
C7: kamenný kříž – pouze úprava parteru jako ostrůvku s žul.dlažbou s dvěma 
plochami pro trvalky, bez mobiliáře 
 
C8 – C11: delší výhled, zatím neřešeno 
 
C12: mobiliář součástí samostatné studie jiného zpracovatele 
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Motiva ční příklady pro mobilá ř: 
 
Zastávka BUS: 

    
Doporučení přibližné úrovně designu pro vzhled nové zastávky BUS. 

Doporučený typ zastávky – Design  
 

  
Vývěsky/inform.tabule. Ve stejném designu i výlepová pl ocha.  
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Lavička             Odpadkový koš  

   

Lavice z padlých stromů           Kruhové sedáky z kmenů 
 

   
Stojany na kola        Zástěny k plochám sběru tř.odpadu – alt. 
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Ploty: 
 

  
 

  
Vesnický plot deskový a plaňkový  
 

  
Plot rámový kovový s výplní              Plot tyčový kovový 
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DŘEVĚNÉ HERNÍ PRVKY  - PRO VEŘ.PROSTRANSTVÍ NOVÝCH PLOCH RD 
 
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. 
 

 

    
 
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. 
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Motivační příklady herních prvků. 
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Motivační příklady dřevěných herních prvků dvv.cz 

 
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. 
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Motivační příklady vodního herního prvku s pumpou. 

 
 
 
 

 

3.      Závěry a doporu čení 
 
 
3.1 Vyhodnocení variant 
 
Bylo prováděno průběžně, výsledné řešení je výsledkem konzultací s orgány Města 
Litovle a zástupkyní Osadního výboru obce Nasobůrky. 
 
 
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 (hlavní větve 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. Bude třeba pro PD dílčích částí provádět koordinaci se studií 
během provádění v rámci AD a TDI. Důležitým podkladem budou také projekty 
protipovodňové ochrany, které si bude zpracovávat Povodí Moravy. 
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Rizika:  Při potvrzování vedení stávajících chodníků a stáv.šířek komunikací opravami 
- vč.navazující infrastruktury vpustí dešť.kanalizace, VO, skříní inž.sítí - by mohlo na 
delší dobu dojít k zafixování nevhodného či limitujícího stavu bez možnosti rozvoje 
parteru vč.řešení dopravy v klidu, tras pěších i komunikací + navazující zeleně a 
mobiliáře.  
Proto bude nutné při všech dílčích projektech inž.infrastruktury tuto porovnávat a 
upravovat s ohledem na tuto studii veř.prostranství. 
 
 

4. Podklad pro prezentaci  
 
Plakát, webová prezentace 
 
Veškerá prezentace je provedena ve formátech pdf a rozměrů  A 1/ M 1:1000 a 
A4/A3. 
Prezentace bude uložena na webových stránkách Města Litovle. 
 
 
 
V Olomouci dne: 12.2020 
 
 
Zpracoval: 
 
Ing.arch.Milan Obenaus 
Malinovského 80/2 
Olomouc-Radíkov 
 
https://www.cka.cz/cs/svet-architektury/seznam-architektu/ing-arch-obenaus-milan 
 
 
 


