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A- textová část 
 

1. Důvody pořízení, rozsah, cíle a účel materiálu 

 
Důvody pořízení 
 
Dosavadní zkušenosti a praxe zadavatele se zástavbou v obci a zájem o výstavbu 

majitelů parcel vytypovaných pro výstavbu rodinných domů vedly k přehodnocení potřeb při 
tvorbě územního plánu v roce 2007, 2008. V územním plánu vznikla lokalita Z3 podél 
komunikace III. třídy z Vilémova na Prátnou. Tato lokalita byla pro svou velikost podmíněna 
vznikem územní studie tak, aby zástavba vznikala uceleně a nedocházelo k nekoncepčnímu 
záboru zemědělské půdy.  

 
Rozsah 

 
Studie je vypracována na lokalitu nazvanou „ Nad přehradou“, jedná se o část lokality Z3 

Vilémov – Prátná (rozměr z ÚPD 4,79ha). Ve výkresové části je zaznačena hranice 
řešeného území. Území má výměru cca 3,875 ha. 

Dokumentace je členěna na textovou a grafickou část. 
 
Cíle a účel materiálu 

 
Záměrem studie je vznik nejnutnějších jednoduchých regulativů pro zástavbu, které by 

na jedné straně jasně stanovily charakter zástavby v území, ale současně umožnily výstavbu 
kvalitního bydlení s možností relaxace na vlastním pozemku.  

Limitní je v území zejména majetkoprávní členění, stávající trasování inženýrských sítí 
(zejména plynovod téměř 20m od komunikace procházející řešeným územím). 

Stávající zástavba v obci je charakteristická historickou parcelací s úzkými parcelami. 
Parcely jsou hustě zastavěny v uliční části a pokračují do zahradních prostor. Uliční 
zástavba je v centru obce historicky daná- domy s minimálními předzahrádkami těsně vedle 
sebe na stavební čáře. Zástavba v okrajových částech je volná, přesto je držen obdobný 
odstup domů od hranice parcely (stavební čára), výstavba je bez vysokých uličních plotů. 
Domy jsou vesměs dvoupodlažní, se šikmou střechou. 

  
Problematická je v území samotná parcelace, respektive majetkoprávní vztahy. 

Historicky vzniklé dlouhé úzké pozemky neumožňují mnohdy ani samotnou výstavbu 
objektu. Stávající území je zemědělsky využíváno a postupná zástavba řešeného území 
musí být koncepčně zvládnuta tak, aby nedocházelo k dělení na nesourodé lány pole a 
parcely využívaných k bydlení. 

 
Uvnitř řešeného území nejsou vedeny páteřní komunikace, komunikace je vedena pouze 

po jižním kraji území. Jedná se o polní cestu.  
Cílem materiálu je navrhnout nové dopravní vazby v území, které umožní jednoduchou 

obslužnost území a logickou i ekonomicky reálnou koncepci zástavby. Tato koncepce území 
musí být z hlediska majetkoprávních vztahů reálně proveditelná. 
 

2.1. Stanovení hlavních cílů rozvoje území  

 
2.1.1. Vazby řešeného území na širší okolí a ostatní části obce 

 
Navrhovaná lokalita navazuje na severovýchodní část obce Vilémov, za navrhovanou 

lokalitou je místní část Prátná. Území je ohraničeno komunikací III. třídy, stávající polní 
cestou. Na straně severní a východní řešené území kopíruje územně plánovací 
dokumentaci. (pozn. Úpd lokalitu Z3 stanovuje až po Prátnou, ale je zde navržena etapizace, 
severní hranice řešeného území je tedy cca ½ délky původní lokality Z3 z ÚPD). 
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Svah navrhovaný k zástavbě je jihovýchodní. Je zde pěkný výhled až na olomoucký 

Svatý Kopeček (východní směr). Lokalita není osázena vzrostlou zelení. 
Přestože je lokalita na okraji obce, jsou hlavní obslužné body nedaleko. Do 

docházkové vzdálenosti 10 minut je autobusová zastávka, pošta, školka i škola a obecní 
úřad. 

Budoucí zástavba není omezena stávajícím trasováním inženýrských sítí, návrh 
zástavby trasování respektuje. Do polohy veřejných prostranství je možné umístit veškerou 
veřejnou infrastrukturu, na kterou je možné jednotlivé domy napojit. Výstavba je omezena 
pouze polohou limitních a stavebních čar, které regulují polohu domů na pozemku. 

Výstavba není omezena z hlediska technického- není omezena možnost výstavby 
nízkoenergetických i pasivních domů. 
 
 
2.1.2. Doprava 

 
Řešené území je na okraji obce. Je napojeno v JV rohu území zpevněnou polní 

cestou vhodnou i pro dopravní obslužnost nově vzniklé zástavby. Stávající polní cesta však 
musí mít upravené technické parametry pro obousměrnou komunikaci.( pozn. zásah do 
majetkoprávních změn pro rozšíření komunikace v místě sjezdu z komunikace III. třídy byl 
předjednán s majiteli parcel č.  115/2 a p.č. 167 v k.ú. Vilémov a technická úprava cesty je 
možná). 

Páteřní komunikace řešeného území tvoří 2 rovnoběžky s výše zmíněnou polní 
cestou. Vznikají 2 nové sjezdy z komunikace III. třídy po cca 110m.  

Jednotlivé páteřní obousměrné komunikace jsou propojeny pouze pěšími trasami, 
nicméně v případě budoucí potřeby, popř. růstu území, je možné komunikační větve 
propojovat a prodlužovat, doplnit cyklostezkou apod. (navržené dopravní řešení netvoří tzv. 
budoucí špunt v území). 

Podél komunikace III. třídy je navržena pěší trasa, obyvatelé lokality alespoň v této 
části nemusí chodit po stávající komunikaci. 

 
Vzhledem k velikosti navrhované zástavby (cca 17 rodinných domů) nejsou 

požadovány nové zastávky MHD. 
Parkování je nutné řešit jen na vlastních pozemcích majitelů rodinných domů, 

krátkodobé zastavení bude možné v místě vjezdů na pozemek z obousměrné páteřní 
komunikace. 

 
2.1.3. Zeleň 

 
Stávající území je bez vzrostlé zeleně. Vzrostlá zeleň i keřové patro chybí i ze strany 

západní, od komunikace III. třídy. 
Protože se jedná o lokalitu v malé obci, měl by být zachován přírodní charakter 

území. V profilu ulice podél páteřní komunikace jsou navrženy stromy a zatravnění mezi 
oplocením a tělesem komunikace. Stromy by měly doplnit i linii podél komunikace III. třídy 
(trasování stávajících sítí omezuje polohu a velikost stromů). 
 
2.1.4. Nové členění území 
  

Nové členění území musí umožnit vzhledem k složitým majetkoprávním vztahům 
vznik páteřní komunikace a následnou logickou zástavbu s vyššími požadavky na polohu 
jednotlivých domů. 

Koncepce území je stanovena dopravními koridory kolmými na hlavní cestu mezi 
Prátnou a Vilémovem. Nové komunikace protínají kolmo vrstevnice, sklon svahu je k vodní 
nádrži a směrem k výhledovým expozicím na Svatý Kopeček. 
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Tyto páteřní navrhované komunikace dělí území na zástavbu s přístupem na 
pozemek z jižní strany komunikace ze severní strany komunikace.  

Pozn. tento zastavovací plán byl zvolen po dohodě se zastupiteli obce (04/2012) proti 
možnosti rovnoběžného trasování komunikací s komunikací III. třídy mezi Prátnou a 
Vilémovem. Důvodem byli menší nároky na investice při postupném- pomalejším 
zastavování území a tedy reálnost využití území pro individuální bydlení. 

 
 

2.1.5. Veřejná prostranství 
 

Řešené území musí obsahovat i plochy veřejné- komunikace pojízdné obousměrné, 
komunikace pěší, plochy pro umístění kontejnerů na tříděný odpad, plochy pro veřejnou 
zeleň, prostor pro oddychovou plochu popř. dětské hřiště. 

Řešené území má navržené tyto plochy veřejné zeleně.  
-plocha zeleně jako bariéra od komunikace III. třídy ( šířka odstupu od navrhovaných 

soukromých parcel je dána stávajícím trasováním plynovodu a vodovodu)- travnaté plochy 
pro příkopu s odvodněním u cesty, stromy i keřový podrost 

-plocha zeleně podél páteřních komunikací (trávníky, záhony, keře, liniová zeleň 
podél komunikace při severní hraně parcelace) 

-plochy zeleně podél pěších tras (trávník, stromy, keře)- tyto plochy mohou být 
doplněny lavičkami pod stromy, dětským hřištěm apod. 
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3. Základní schéma zastavovací studie 
 

3.1. popis území, směrná část 

 
3.1.1. Parcelace 
 Nový koncept území s sebou nese novou parcelaci. Stávající parcelace neumožňuje 
vznik páteřní komunikace, současně stávající tvar a velikost parcel není vhodná pro 
výstavbu rodinných domů. Stávající parcelaci nebylo možné respektovat, přesto je snaha o 
zachování hlavních dělících čar u parcel tak,  aby byla možnost vzájemných sousedských 
výměn.  
 Nově je navrženo 17 rodinných domů, 17 parcel pro individuální výstavbu. 
 V grafické části jsou označeny změny parcelace takto: 
Podmíněná navrhovaná parcelace- tyto změny v parcelaci jsou nutné pro vznik páteřní 

komunikace a tedy k následnému dalšímu využití území. 
 
Doporučená navrhovaná parcelace- tyto změny v parcelaci již nemají vliv na vznik páteřní 

komunikace, přesto se doporučuje dělení dlouhých parcel na menší a sloučení na 
ekonomičtější využití území. Toto dělení záleží na dohodě jednotlivých sousedů. 
 
Rušená hranice parcel- tato hranice parcel bude zrušena předchozími úpravami v parcelaci. 

 
Řešené území má 3, 875 ha. 
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Plochy veřejné:   
-komunikace zpevněná obousměrná  
-komunikace jednosměrná 
-komunikace pěší  
-plocha dlážděná pro kontejnery 
-plochy veřejné zeleně (zatravnění, keřové patro, stromy, záhony okrasných květin) a 
plochy oddychu (pro umístění lavičky, herních prvků apod.) 

 

Návrh vychází z předpokladu postupného zastavování území individuálními 
stavebníky, bez jednotného developerského projektu. 

Návrh zástavby v území vymezuje dopravní koridory, které umožní postupný rozvoj 
území uvnitř řešeného území a současně umožní návaznost lokality na okolní územní 
systémy. Řešené území je maximálně průjezdné i průchozí, tak aby byl zachován volný 
vesnický charakter území.  
 
3.1.2. Popis území, limity výstavby 

 
Území bylo rozděleno 3 komunikacemi kolmými na stávající komunikaci III. třídy. 

Navrhovaná výstavba je podél těchto komunikací. Předpokládá se velikost pozemku cca 
1200-2500m2. Páteřní obousměrné komunikace jsou propojeny jednosměrnou komunikací a 
pěšími stezkami. 

 
Řešené území stanovuje dopravní koridory ze západu na východ, směrem z kopce a 

přístupy na pozemek jsou z jižních a severních hran parcel. 
 
Jižní hrany přístupu na pozemek: 

Protože je orientace vstupu na pozemek z jižní hrany nevýhodná pro efektivnější 
využití pozemku (tzn. orientace obytných místností a umístění oddychové plochy), snaží se 
návrh stanovit volnější podmínky pro samotnou výstavbu. Samotná výstavba je omezena 
pouze závaznými odstupy od severní a jižní hrany pozemku, není stanovena pevná stavební 
čára.  Limitní čáry pouze limitují minimální odstup výstavby objektu domu i doplňkových 
staveb od hranic jižních a sousedních pozemků. Nestanoví se také závazná podoba 
architektonická objektů rodinných domů ani staveb doplňkových (zastřešených stání, garáží, 
pergol apod.). Nová výstavba by měla být maximálně energeticky úsporná (doporučují se 
domy NED, pasivní až nulové). 
 
Severní hrany přístupu na pozemek: 
 Výstavba na těchto pozemcích je limitována stavební čárou. Stavební čára má 
vymezit uliční charakter zástavby alespoň po jedné straně ulice. Výstavba ze severní strany 
bude blízkostí ulice omezena minimálně, protože se jedná o severní hranu s menšími nároky 
na umístění oken obytných místností. 
 
Limity výstavby: 
 
-Maximální zastavěnost je dána územním plánem 30%, vzhledem k větší velikosti parcel je 
doporučena zastavěnost menší- 25%. 
 
-Maximální výška objektu a podlažnost domu se nesmí odlišovat od běžné stávající výstavby 
bydlení ve Vilémově, tzn. doporučují se maximálně dvě nadzemní podlaží. 
 
-Stavební čára: zástavba se musí dotýkat stavební čáry, objekty doplňkové a vedlejší (tzn. 
garáže, stání aut, pergoly apod.) nesmí být stavěny před stavební čárou (vyjma oplocení) 
-Limitní čáry: ohraničují maximální plochu pro umístění zástavby- musí být ponechán 
minimální odstup 8m a 10m od hrany pozemků ( viz. výkresová část). 
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Oplocení:  
 Oplocení není výrazně omezeno. Oplocení před stavební a limitní čárou je povoleno. 
Vzhledem k vesnickému prostředí se nedoporučuje plot vyšší než 1,5m. 
 
 
 
 
3.2. Doprava 

a) Obecné zásady, doprava silniční 
b) Hromadná doprava osob 
c) Doprava klidová 
d) Doprava nemotoristická 
e) Hluk z dopravy 
 

a) Obecné zásady, doprava silniční 
Nová lokalita určená pro bydlení je dnes napojená polní cestou v JZ rohu.  
Napojení z jihozápadu bude použito. Dojde k úpravám sjezdu z komunikace III. 

třídy. 
Dvě nová napojení vzniknou z komunikace III. třídy po cca 110m kolmými sjezdy. 

Všechny tyto komunikace budou obousměrné. Konec komunikace nejjižnější je navržen 
v místě stávajícího křížení polních komunikací. Dvě horní páteřní obousměrné komunikace 
budou propojeny jednosměrnou komunikací z důvodu obslužnosti území i nákladními auty 
(svoz odpadů, výstavba apod.). Otáčení vozidel bude na jednotlivých pozemcích a v místech 
vjezdů na pozemek. 

 
b) Hromadná doprava osob 
Nová lokalita nebude měnit stávající řešení hromadné dopravy v obci. Nevzniká nová 

zastávka, stávající zastávky jsou ve vzdálenosti od lokality do 10 minut. 
 
c) Doprava klidová 

Stávající území nemá nové vyčleněné samostatné plochy pro parkování. Výstavba 
rodinných domů je nucena řešit parkování na vlastních pozemcích. V rámci uličních profilů je 
možné zastavení i krátkodobé stání v místech vjezdů na pozemek. Dlouhodobé parkování 
bude pouze na pozemcích majitelů rodinných domů. 

  
Doprava nemotoristická 
Stávající cyklostezky ani turistické trasy návrhovou lokalitou neprochází. V budoucnu 

je možné cyklostezku přidružit k pěší komunikaci tvořící západní hranu zástavby. 
Pěší trasa v JZ rohu lokality navazuje na stávající zástavbu. Celé území je propojené, 

průchozí. Samostatně nejsou chodníky podél komunikací navrženy, počítá se s malým 
provozem osobních aut a užití komunikace v režimu obytné ulice. 
 

Hluk z dopravy 

 Navrhovaná lokalita je na okraji obce Vilémov. Ze znalosti místních podmínek 
vyplývá, že na komunikaci III. třídy není větší provoz. Zástavba je od komunikace oddělena 
širokým koridorem inženýrských sítí se zelení. 
Krajní navrhovaná výstavba může individuálním návrhem podoby domu řešit bariéru vůči 
této komunikaci. 
 Hluk z dopravy vznikající přímo v samotné lokalitě a nejbližším okolí není 
nadstandardní a nepředpokládá se nutnost bariérových řešení. 

 
 

3.3. Inženýrské sítě- technické vybavení  
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Veškeré potřební inženýrské sítě jsou na okraji lokality (voda, plyn, kanalizace, NN). 
 
 
ELEKTROROZVODY  VN 22 kV, NN 0,4 kV, VO, TRAFOSTANICE 22/0,4 kV, 1x400 kVA  

 

 
Všeobecné údaje : 
     Studie řeší výstavbu 17 rodinných domů ve Vilémově. Návrh je v souladu s Územním 
plánem obce Vilémov.  
     V části elektro jsou řešeny objekty potřebné pro zajištění napájení nové výstavby (včetně 
dimenzování trafostanice i pro další výhledovou výstavbu cca 25 - 30 RD v sousedních 
lokalitách). 
 
Energetická bilance dle ČSN 33 2130 : 
Jedná se o výstavbu 17 RD (+30 RD výhled) se stupněm elektrizace „B“, kde se předpokládá 
topení a ohřev vody plynem, vaření může být plynem, ale více pravděpodobné je vaření 
elektrické. 
               Příkon pro 17 RD         :     PS = 11 x 17 x 0,38 =  83,6 kW 
               Příkon včetně výhledu :     PS = 11 x 47 x 0,28 = 158,- kW 
     Pro pokrytí nároků na odběr současně řešené výstavby 17 RD je navržena rekonstrukce 
a přemístění stávající trafostanice DTS OC_3771. Stávající trafostanice je zděná věžová a je 
napojena venkovní přípojkou VN. Trafostanice bude zrušena a nahrazena novou stožárovou 
jednosloupovou trafostanicí. Stávající trafostanice je umístěna na parcele č. 166, nová 
trafostanice bude přesunuta na parcelu č. 479/1 do blízkosti nové výstavby. Stávající 
přípojka VN se zkrátí. 
 
 
Přípojka VN 22 kV pro nově navrženou trafostanici : 

Technické údaje : 
Proudová soustava : IT;3x22.000 V; 50 Hz 
Použité vodiče : 22 kV; 3xAlFe 6 1x42/7 mm2. 
 

Popis návrhu : 
    Stávající přípojka pro DTS 3771 bude délkově upravena (zkrácena) a bude ukončena na 
kotevních izolátorech nové trafostanice. 
 
Nová trafostanice 22/0,4kV, 1x630 kVA : 
    Pro napájení nově navržené i výhledové výstavby rodinných domů je navržena 
samostatně stojící jednosloupová trafostanice dimenzovaná pro instalaci jednoho 
transformátoru o výkonu do 400 kVA. 
                   

Popis návrhu : 
 Stavební řešení – betonový sloup umístěný do základu, uzemnění prstencové 

provedené vodiči FeZn 30/4 mm nebo FeZn Ø10 mm. 
 Strana VN 22 kV – konzola pro ukončení přípojky s kotevními izolátory 22 kV, svodiče 

přepětí 22 kV, svislý odpojovač 22 kV s pojistkami 22 kV. 
 Propojovací vedení na transformátor – plochý Al vodič 
 Transformátor – olejový hermetizovaný s vzduchovým chlazením, převod 

22/0,4/0,231kV, výkon dle potřeby provozovatele sítě. 
 Rozvaděč NN – skříňový v nerezové skříni, počet vývodů dle požadavku 

provozovatele  
 Propojení transformátor – rozvaděč NN kabely AYKY 3x240+120 mm2. 

 
Rozvody NN 0,4 kV : 
     Technické údaje : 
Proudová soustava : TN-C;3x400/230 V; 50 Hz 
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Ochrana dle ČSN 33 2000 : samočinným odpojením od zdroje                                              
Typ použitého kabelu :  1 kV; AYKY 3x340+120 mm2 – hlavní vývody z trafostanice 
      1 kV, AYKY 3x120+70 mm2 – rozvody pro rodinné domy     
      

Popis návrhu : 
    Pro napojení nových rodinných domů budou položeny nové kabelové rozvody NN z nově 
postavené trafostanice. Dále bude provedeno propojení stávajících rozvodů NN z místa 
původní trafostanice do místa trafostanice nové. 
    Vývody pro nové RD a kabely propojení na stávající síť NN  bude provedeno kabely AYKY 
3x240+120 mm2. Tyto kabely budou vedeny z rozvaděče NN trafostanice do rozpojovacích a 
jistících skříní SR. Rozvody pro napojení jednotlivých RD bude kabely AYKY 3x120+70 mm2. 
Předpokládá se montáž skříní SS200 pro napojení dvou rodinných domů (skříně umístěny 
na hranici parcel), měření bude pro každý dům samostatné. 
   Kabely budou uloženy v zemi ve výkopu hloubky 80 cm v pískovém loži a budou chráněny 
výstražnou fólií. V místech křížení s jinými podzemními vedeními budou kabely chráněny 
uložením do plastových chrániček AROT 110 mm. Roury budou uloženy s přesahem 1m na 
každou stranu od vnějšího líce kříženého vedení. Pod komunikacemi budou kabely chráněny 
stejným způsobem. 
 
 
Veřejné osvětlení : 
    Technické údaje : 
Proudová soustava : TN-C;3x400/230 V; 50 Hz 
Ochrana dle ČSN 33 2000 : samočinným odpojením od zdroje              
Typ použitého kabelu : 1 kV; AYKY 4x16 mm2  
Typ stožáru a svítidla : parkový 4-5 m bez patice + SHC70W 
     
    Popis návrhu : 
    Nové VO je navrženo pouze v rozsahu nových komunikací. Napojení bude provedeno na 
nový hlavní rozvaděč VO, který bude umístěn v blízkosti nové trafostanice. Pro osvětlení 
komunikací jsou navrženy parkové stožáry 4-5 m se svítidlem 1x70W SHC. 
    Stožáry VO budou upevněny do betonových základů hloubky 80cm. V základech budou 
řešeny prostupy pro zapojení kabelů. 
    Kabel VO bude uložen v zemi ve výkopu hloubky 80 cm v pískovém loži a bude chráněn 
výstražnou fólií. V místech křížení s jinými podzemními vedeními budou kabely chráněny 
uložením do plastových chrániček 110 mm. Roury budou uloženy s přesahem 1m na každou 
stranu od vnějšího líce kříženého vedení. Pod komunikacemi bude kabel chráněn stejným 
způsobem. 

      
 
VODOVOD, KANALIZACE, PLYNOVOD 
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3.4.  Zeleň a oddychové plochy 

Navrhovaná lokalita je určena k bydlení v RD a zeleň bude řešena individuálně na 
pozemcích majitelů domů. 

Výjimku tvoří prostory kolem komunikací. 
Podél komunikace III. třídy je v širokém koridoru inženýrských sítí doporučena liniová 

výsadba strom a keřového patra jako optická bariéra. 
Podél páteřních komunikací (u jižní hrany) je doporučena výsadba stromů a keřů tak, 

aby byl navozen dojem vesnického prostoru s množstvím zeleně.  
Podél nových pěších tras s dosadbou stromů a keřů doporučujeme umístit 

oddychové prvky- lavička k posezení, lavička se stolem, dětský herní prvek apod. v místech 
dálkových výhledů na Olomouc. 

 
3.5. Nakládání s odpady 

Kontejnery pro svoz komunálního odpadu budou umístěny na pozemcích jednotlivých 
majitelů domů (mimo uliční profil). Kontejnery pro tříděny odpad (sklo, papír, plasty) budou 
umístěny v západním cípu prostřední páteřní komunikace. Při nakládání s odpady je potřeba 
respektovat: 

 Maximální třídění na úrovni producentů 

 Termické zneškodnění nevytříděného odpadu 

 Na skládku TKO ukládat pouze nespalitelné odpady 

 Zvláštní a nebezpečné odpady likvidovat separátně podle jejich charakteru 

 Bioodpad a stavební suť recyklovat a náležitě využít 
 

 
 
4. ZÁVĚR 

 

 Návrh řešení území splňuje požadavky na jednoduché členění území s dobrou 
dopravní obslužností. 

 Návrh členění území částečně respektuje majetkoprávní vztahy a dává šanci na 
rychlé vzájemné dohody sousedů, resp. majitelů jednotlivých parcel. 
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