
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 . 
Územní studie – Bydlení Chudobín Z67                   1/7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚZEMNÍ STUDIE 

BYDLENÍ CHUDOBÍN, LOKALITA Z67 
 
 
 
 
 
 
 

Pořizovatel:     Město Litovel, odbor výstavby 
                       nám. Přemysla Otakara 778 
                       784 01 Litovel 
 
Zpracovatel:     Ing. arch. Stanislav Srnec 
                        Tovární 41, 779 00 Olomouc 
                        tel.: 587 407 730 
                        mail: srnec@asetstudio.cz 
 
Datum zpracování :   04/2014 
 
Číslo zakázky:   1327 
 
Počet stran:    7 
 
 
 
 

Řešitelský tým 
Urbanistická část:                         Ing.arch. Stanislav Srnec 
Specialisté 
   - doprava:                              Ing. Petr Staněk 
   - elektrorozvody:                        Ing. Zdeněk Rozsypal 
   - vodní hospodářství, plynovod: Ing. Eva Slouková 

 
 

 
  
 
 
 

  



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 . 
Územní studie – Bydlení Chudobín Z67                   2/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Textová část 
Textová část ............................................................................................................................................... 2 

Grafická část .............................................................................................................................................. 2 

1. Účel pořízení územní studie................................................................................................................... 3 

2. Vymezení řešeného území .................................................................................................................... 3 

3. Výchozí podklady ................................................................................................................................... 3 

4. Požadavky vyplývající z územního plánu města Litovel ........................................................................ 3 

5. Požadavky na obsah a rozsah územní studie ....................................................................................... 3 

Podklady .......................................... ..................................................................................... 4 

Urbanistická koncepce, vymezení a využití pozemk ů ...................................................... 4 

Urbanistická koncepce ............................................................................................................................... 4 

Vymezení.................................................................................................................................................... 4 

Podmínky využití ........................................................................................................................................ 4 

Omezení a regulace v území .......................... ..................................................................... 4 

Koncepce dopravní infrastruktury .................. .................................................................... 5 

Dopravní řešení lokality .............................................................................................................................. 5 

Dopravní napojení ...................................................................................................................................... 5 

Vazba na okolní dopravní infrastrukturu .................................................................................................... 5 

Dopravní režim ........................................................................................................................................... 5 

Rozhled ...................................................................................................................................................... 5 

Statická doprava ......................................................................................................................................... 5 

Koncepce technické infrastruktury ................. ................................................................... 5 

Elektrorozvody ............................................................................................................................................ 5 

Vodovod ..................................................................................................................................................... 6 

Splašková kanalizace ................................................................................................................................. 6 

Dešťová kanalizace .................................................................................................................................... 6 

Plynovod ..................................................................................................................................................... 7 

Ochrana hodnot a charakteru území .................. ................................................................ 7 

Charakter zástavby .................................................................................................................................... 7 

Ochrana ve řejného zdraví ...................................... ............................................................. 7 

Protihluková opatření ................................................................................................................................. 7 

Vyhodnocení d ůsledk ů na zemědělský p ůdní fond .......................................... ................ 7 

 
 
 
 

Grafická část 
B.1   Situace – širší vztahy    M 1:5000, 1:2000 
B.2   Urbanistické řešení       M 1:1000 
B.3   Koordinační situace      M 1:1000 
B.4   Parcelace území           M 1:1000 
B.5   Vzorové řezy komunikacemi    M 1:50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 . 
Územní studie – Bydlení Chudobín Z67                   3/7 

1. Účel po řízení územní studie  
Územní studie má prověřit možné využití lokality individuálního bydlení pod ozn. Z67 řešené 
Územním plánem Litovel, a to zejména v širších vazbách a návaznosti na sousední pozemky a 
plochy.  
 
Studie bude řešit podrobnější urbanistický návrh této rozvojové lokality, její organizaci, dopravní 
napojení a dostupnost i propustnost území, definování zásad zabezpečení inženýrskými sítěmi, 
včetně návrhu regulací zástavby. 

2. Vymezení řešeného území  
Rozsah řešeného území je prvotně stanoven rozsahem plochy určené pro prověření územní studií 
v grafické části návrhu Územního plánu Litovel. 
 
Lokalita je tvořena pozemky parc.č. 87/25, 57/26, 57/27, 57/28, 57/29, 57/30, 57/41, 57/42, 57/43, 
57/44, 57/23, 57/45, 339/1, 339/2, 339/3 v katastrálním území Chudobín. 

3. Výchozí podklady 
Výchozím podkladem pro zpracování územní studie je Územní plán města Litovel. 

4. Požadavky vyplývající z územního plánu m ěsta Litovel 
Zájmovým územím pro pořízení územní studie je lokalita Z67 v katastrálním území obce Chudobín, 
označená v územním plánu jako BI – plochy individuálního bydlení.  
 

Plochy individuálního bydlení – BI:  
Území slouží především bydlení v rodinných domech městského i venkovského typu. Zahrady jsou 
jak obytného a okrasného charakteru, bez chovu hospodářského zvířectva, tak užitkové s možností 
omezeného chovu hospodářského zvířectva ve venkovské části osídlení. Území může být doplněno 
drobnými stavbami pro dopravu (garáže obyvatel bytových domů). 
 
Přípustné využití – bydlení v rodinných domech, další stavby a zařízení stavby dle §21 odst. 6 vyhl. 
Č, 501/2006 Sb., plochy veřejné zeleně, menší hřiště pro děti, nezbytné stavby pro dopravu a 
technickou vybavenost. Součástí plochy mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které 
nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží 
zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. 
 
Podmínečně přípustné – bydlení v nízkopodlažních bytových domech nepřesahující výšku okolní 
zástavby ( v Litovli ), ubytování ( do 5 pokojů pro hosty, se zajištěním parkování na vlastním 
pozemku), základní občanské vybavení (malé obchody, nerušící služby), malé neobtěžující sílny jako 
součást domu či jeho hospodářského zázemí. 
 
U návrhových lokalit v hlukových pásmech je situování chráněných prostorů podmíněno splněním 
požadovaných hlukových limitů. Chráněné prostory v sousedství silnic a v blízkosti železnice budou 
posuzovány z hlediska hlukové zátěže ze stávající dopravy, chráněné prostory budou u stávající 
plochy dopravy navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění 
hygienických limitů hluku pro chráněný prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení 
reálnosti navržených protihlukových opatření. Přípustnost bude posuzována v rámci řízení dle 
stavebního zákona. V případě nesplnění této podmínky musí být případná protihluková opatření 
realizována investory výstavby v těchto lokalitách. 
 
Nepřípustné – nové bytové domy mimo Litovel, chov hospodářských zvířat většího rozsahu v Litovli, 
stavby pro výrobu, skladování a motorismus, stavby pro velkoobchod a supermarkety, autokempinky, 
tábořiště, všechny druhy činností, které nesplňují podmínky hygienické ochrany a svými negativními 
vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu prostředí. Nepřípustná je výstavba na plochách bydlení 

tam, kde není zajištěn příjezd k objektu a inženýrské sítě a v zahradách domů, které jsou obráceny 
do krajiny (o nepřípustnosti rozhoduje stavební úřad). 

5. Požadavky na obsah a rozsah územní studie 
 

1) definovat  koncepci využití území i vzhledem k širším vazbám v podrobnosti stanoveného 
měřítka 

2) zohlednit ochranné pásmo přilehlé silnice II.třídy a návrhem podpořit zmírnění případných 
hlukových zátěží obytného území 

3) prov ěřit  aktuální stav dopravní a technické infrastruktury a ověřit zásady  napojení, se 
stanovením základních podmínek pro realizaci (včetně případné etapizace) 

4) respektovat  a zapracovat vydaná správní rozhodnutí v lokalitě (poskytnutá v kopiích) 
5) navrhnout a koncipovat  veřejná prostranství dle požadavku § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o 

obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů (….Pro každé 2 ha 
zastavitelné plochy bydlení se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha 
veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do této výměry se nezapočítávají 
pozemní komunikace.) 

6) zajistit  podle požadavků výše uvedené vyhlášky minimální šířky a rozsahy pozemků 
veřejných prostranství (příjezdových prostorů šířky min. 8m, příp. 6,5m při jednosměrném 
provozu)  

7) v souladu s právními předpisy a normami (zejména ČSN 736111 – Projektování místních 
komunikací) řešit  dopravní obsluhu včetně parkovacích míst 

8) navrhnout  parcelaci a základní prostorovou regulaci RD (zásady objemového charakteru 
objektů a pod), stanovit zásady umísťování RD - stavební čáry (odstup od hrany komunikace 
a vymezení stavebního prostoru – odstupy od sousedních pozemků, stísněné poměry 
komentovat), uliční prostor a limitní umístění oplocení 

9) stanovit  prioritní závazné zásady regulace sjednocující charakter zástavby v lokalitě (ulici a 
pod.) - při navrhování se inspirovat ověřenými a funkčními principy obytné venkovské 
zástavby, přitom i reagovat na současné požadavky kvality bydlení  

 
 
 

Způsob zpracování a projednání 
 

K projednání s městem, vyzvanými dotčenými orgány a veřejností (zejména vlastníky pozemků v 
lokalitě) bude předložen návrh řešení v jednom vyhotovení v listinné podobě a digitálně na CD ve 
formátu .doc a .pdf. Na projednání podá projektant výklad k návrhu řešení. 
Finální verze odsouhlasená zastupitelstvem města a pořizovatelem bude odevzdána ve 3 
vyhotoveních v listinné podobě a digitálně na CD ve formátu .doc a .pdf. 

 
 
Obsah územní studie 
 
Územní studie bude zpracována textově i graficky: 
 

Textová část bude obsahovat základní popis ideového řešení se zohledněním již vydaných 
územních rozhodnutí a stavebních povolení s odůvodněním koncepce uspořádání území a návrhem 
jeho regulace (včetně návrhu zásad napojení na dopravní a technickou infrastrukturu) 
 

Grafická část 
1) situace v měřítku 1: 5 000 s prokázáním vazeb vyplývajících z územního plánu 
2) urbanistické řešení v měřítku 1:1 000 se všemi požadovanými, graficky vyjádřitelnými 

regulacemi 
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Územní studie bude po projednání, odsouhlasení městem a po ověření její využitelnosti 
vložena do evidence územně plánovací činnosti a bude sloužit jako územně plánovací podklad pro 
rozhodování v území.  

 

Podklady 
- digitální katastrální mapa  

- územně analytické podklady 

- polohopisné a výškopisné zam ěření řešeného území v návaznosti na 
komunikaci 

- vyšet ření stávajících sítí 
- územní plán m ěsta Litovel  

 
 

Urbanistická koncepce, vymezení a využití pozemk ů 

Urbanistická koncepce 
 
Dotčená plocha bydlení navazuje na silnici II/373 a nachází se na konci obce, v jihozápadní části 
směrem na obec Nová Ves. Stávající využití území je pole, orná půda. Lokalita je řešena jako 
samostatný obytný soubor s vlastní novou obslužnou komunikací s důrazem na funkční a hlukové 
odclonění komunikace II/373.  
 
Území je dopravně napojeno pomocí jednoho stávajícího a jednoho nového vjezdu z hlavní 
komunikace II/373. Stávající vjezd je umístěn v severovýchodní části a napojuje stávající obytnou 
zástavbu umístěnou východně od řešené lokality. Nový vjezd je umístěn přibližně ve dvou třetinách 
na severní straně řešeného území naproti stávajícímu vjezdu do areálu zámku a zemědělského 
družstva. Stávající obslužná cesta sousedící na západní straně s řešenou lokalitou, která dnes 
funguje jako příjezdová do zemědělského areálu, byla z důvodu značného výškového rozdílu a 
křížení provozu těžké techniky s vjezdem do obytné zóny vyhodnocena pro napojení území jako 
méně vhodná varianta.  
 
 Lokalita Z67 je řešena v režimu obytné ulice se sníženou rychlostí na 20km/h, s upřednostněním 
chodce v celém profilu komunikace mimo parkovací stání.  Šířka uličního profilu je 8m, je tu 
proměnlivá průjezdná šířka, kde se střídají ostrůvky zeleně s místy vymezenými pro podélné 
parkování, což funguje jako přirozený prvek zpomalení pro řidiče.   
 
Území je členěno novou páteřní komunikací ve směru východ – západ. Komunikace navazuje na 
výše popsané vjezdy, na východní straně napojuje stávající obytnou zástavbu a na západní straně je 
ukončena obratištěm.  
 
Důležitou součástí návrhu je zeleň. V severní části území, v sousedství s hlavní komunikací, je 
navržen pás zeleně se stromovou alejí, který komunikaci opticky a hlukově odcloňuje. Ve východní a 
západní části, v koncových polohách řešené lokality, jsou navržena veřejná prostranství s parkovou 
úpravou a dětskými hřišti. Prostranství na východní straně navazuje na stávající pahorek se sklepem 
a vzrostlou zelení a prostranství na západní straně odděluje obytnou zónu od příjezdové cesty 
k zemědělskému areálu. V obou případech jsou v rámci parkové zeleně vyřešeny výškové rozdíly 
mezi obytnou zónou a okolním terénem. 
 

Vymezení 
Vzhledem k tomu, že celá lokalita bydlení má rozlohu 47 670 m² bylo třeba v souladu s platnými 
předpisy vymezit veřejné prostranství o velikosti minimálně  2500 m². Mimo to byly vymezeny plochy 
pro obytné ulice v šířkách 8m dle platných vyhlášek. 
Zbytek území je rozdělen na 25 parcel pro umístění samostatně stojících rodinných domů, velikost 
parcel se pohybuje od cca 1000 do 1800m2, šířka parcely je navržena od 22m do 26m v závislosti na 
umístění v území.  

Podmínky využití 
Bydlení  

� rodinné domy 
� zahrada převážně ohrazená s funkcí užitkovou nebo rekreační, výjimečně okrasnou 
� doplňkové objekty /zahradní domky, drobné hospodářské objekty, garáže/ umisťovat v 

zadních částech parcel 

Obytná ulice 
� zpevněné plochy pojízdné a pochůzí 
� zpevněné plochy parkovišť 
� technická infrastruktura (inženýrské sítě) 
� zeleň 
� mobiliář 

Veřejné prostranství 
� parkové úpravy 
� dětská hřiště 

Zeleň 
� technická infrastruktura 
� zeleň 

Omezení a regulace v území 
� stavební čára objektů rodinných domů 7m od hranice pozemku 
� dodržení odstupů od hranic pozemků dle vyhlášky č. 501/2006 o obecných požadavcích 

na využívání území ve znění pozdějších předpisů 
� rodinné domy budou umístěny ve vzdálenosti 35 m od osy komunikace II/373 tak, aby v 

chráněném venkovním prostoru staveb byl splněn hygienický limit hluku z dopravy v denní 
a noční době, jež je upraven § 12 nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací   

� zástavba jednopodlažní, jednopodlažní s podkrovím, dvoupodlažní, popř. podsklepená 
� zastřešení hlavního objemu stavby šikmou střechou (pultovou, sedlovou, valbovou), 

minimální sklon šikmé střechy 10o , výška hřebene max. 7,5m oproti původnímu terénu 
� zastavěnost parcely pozemku pro výstavbu RD do 30% plochy pozemku – zastavěnost je 

chápána jako zastavění pozemku nadzemními objekty včetně doplňkových staveb, do 
zastavěnosti nejsou počítány zpevněné plochy 

� vjezdy na pozemky jsou umístěny ve vymezené části profilu obytné ulice  
� oplocení sousedící s komunikací transparentní, výška oplocení na straně vjezdu max. 

1,3m 
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Koncepce dopravní infrastruktury 

Dopravní řešení lokality 
Dopravní řešení lokality je dáno dopravním napojením, stanovením vazeb na okolní dopravní 
infrastrukturu, vlastním dopravním režimem zóny, technickým popisem navržených komunikací, 
prověřením rozhledů v místech křižovatek a zajištěním odpovídajících kapacit statické dopravy. 
 

Dopravní napojení 
Navržená lokalita výstavby RD je napojena na stávající komunikace. Pro motorová vozidla je příjezd 
zajištěn ve dvou místech na stávající průjezdní úsek silnice II/373. Jižní napojení je uvažováno jako 
nové, umístěné vstřícně napojení stávající účelové komunikace, kdy vytváří průsečnou křižovatku. 
Stávající II/373 je dvoupruhová v šíři 6,0m, jednostranně doplněná chodníkem. Napojovaná větev je 
zklidněnou komunikací „obytnou zónou“ s šíří dopravního prostoru 6,0m. Vlastní napojení je řešeno 
přes dlouhý příčný práh, na který navazuje i chodník, převádějící pěší pohyby ze zklidněné 
komunikace k novému místu pro přecházení. 
Severnější napojení je rovněž řešeno jako křižovatka průjezdního úseku se zklidněnou místní 
komunikací. II/373 je zde široká 7,0m, dvoupruhová. Dopravní prostor napojované větve je rovněž 
6,0m, napojení přes dlouhý příčný práh. Je navržen chodník a místo pro přecházení. Tato větev je 
úpravou stávající místní komunikace, řeší i napojení stávající lokality RD.  
Pěší doprava bude napojena mimo napojení zklidněných komunikací propojena s územím obce i 
pomocí napojení na polní cestu na jihozápadním okraji lokality. 
Samostatné cyklistické komunikace se nebudují. 

Vazba na okolní dopravní infrastrukturu 
Stavba se dotkne stávajícího průjezdního úseku silnice II/373 v místech napojení, kdy jsou budovány 
nové větve křižovatek. Průjezdní úsek bude dále překračován dvěma novými místy pro přecházení. 
Stávající místní komunikace, napojená na II/373 a vedoucí k lokalitě RD v prostoru kostela, bude 
nově zahrnuta do „obytné zóny“ zklidněnou komunikací - návrh neřeší prostorové uspořádání této 
komunikace. 
 

Dopravní režim 
Navržené komunikace jsou řešeny jako zklidněné místní komunikace, funkční skupina D, řešení jako 
„obytná zóna“. Vjezd do zóny je řešen pomocí dlouhého prahu, pěší i motorová doprava probíhají 
v jednom dopravním prostoru s přiměřenou preferencí pěších.  
Jsou navrženy zklidňující prvky – zvýšené plochy křižovatek, výměny směrů v dopravní prostoru, 
zúžení apod. Na konci hlavní větve, slepě ukončené, je navrženo obratiště pro vozidla svozu 
komunálního odpadu. 
 

Rozhled  
Navržená připojení byla ověřena z hlediska rozhledů dle ČSN736102 pro uspořádání A (STOP), 
rychlost 50km na hlavní trase křižovatky. 
Rozhledy v obytné zóně byly ověřeny podle TP103 Navrhování obytných zón. 
Rozhledová pole byla zakreslena do situace. 
 

Statická doprava 
Podle ČSN 736110 je nutno uvažovat v lokalitě s hostečným počtem parkovacích a odstavných 
ploch. Výpočet potřeb dle ČSN 736110 vychází z počtu obyvatel, počtu RD a stupně automobilizace. 
Pro předpokládaný stupeň automobilizace 1:2,5 je pro každý RD nutno uvažovat 2 odstavná stání, 
pro 20 obyvatel 1 parkovací místo. Lze dovodit, že odstavování vozidel musí být zajištěno na 

pozemcích stavebníka, parkování potom ve veřejném prostoru obytné ulice. Potřeba parkovacích 
stání je při základních koeficientech 24*3,5/20 = 4 stání. Návrh obsahuje počet stání 8, jedná se tedy 
o rezervu. 
 
 

Koncepce technické infrastruktury 

Elektrorozvody 
Všeobecné údaje : 
     Projekt řeší výstavbu technického vybavení (komunikace a inženýrské sítě) pro celkem 28 

rodinných domů v Chudobíně. V části elektro jsou řešeny objekty potřebné pro zajištění napájení 

nové výstavby. 

Energetická bilance dle ČSN 33 2130 : 
   Jedná se o výstavbu 24 RD (do bilance je zahrnutý i 1 stávající RD) se stupněm elektrizace „B“, 
kde se předpokládá topení a ohřev vody plynem, vaření může být plynem, ale více pravděpodobné je 
vaření elektrické. 
           
     Příkon pro 25 RD         :     PS = 11 x 25 x 0,35 = 96,3 kW 
           
     Pro pokrytí nároků na odběr současně řešené výstavby 24 RD je navržena úprava stávající 
stožárové trafostanice OC_3731, která stojí na severozápadním okraji řešené lokality. 
 
 
Úprava trafostanice OC_3731,  22/0,4kV, 1x400 kVA :  
    Pro napájení nově navržené výstavby rodinných domů je navržena úprava stávající stožárové 
trafostanice. 
                   

Popis návrhu : 
− Stavební řešení – beze změny 
− Strana VN 22 kV – výměna pojistek podle velikosti nového transformátoru 
− Propojovací vedení VN – vodiče AlFe nebo hliníkové pasy 
− Transformátor – stávající transformátor vyměnit za nový, olejový hermetizovaný 

s vzduchovým chlazením, převod 22/0,4/0,231kV, výkon 400 kVA. 
− Rozvaděč NN – skříňový bude provedena úprava nebo výměna, aby byly k dispozici dva 

volné kabelové vývody 
 
 
 
Rozvody NN 0,4 kV : 
     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 3x240+120 mm2 – vývody z trafostanice do skříni SR 
      1 kV, AYKY 3x120+70 mm2 – rozvody pro RD      
      

Popis návrhu : 
    Pro napojení nových rodinných domů budou položeny nové kabelové rozvody NN 
z rekonstruované trafostanice OC_3731. 
    Vývody z trafostanice do uzlových bodů sítě NN (rozpojovací skříně SR) budou provedeny kabely 
AYKY 3x240+120 mm2. Rozvody pro jednotlivá odběrná místa (RD) budou provedeny smyčkami 
kabelů AYKY 3x240+120 mm2. Pro RD budou připraveny přípojkové skříně SS200 (napojení dvou 
RD) nebo SS100 (napojení jednoho RD). Vedle skříní SS (na hranici pozemku nebo v oplocení) 
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budou elektroměrové rozvaděče. Měření bude pro každý dům samostatné. Podle potřeb ČEZ 
Distribuce a.s. budou provedeny vývody do stávající sítě NN 0,4 kV. 
    Trasa kabelů byla určena podle koordinační situace nových sítí. Kabely budou uloženy v zemi ve 
výkopu hloubky 80 cm v pískovém loži a budou chráněny výstražnou fólií. V místech, kde jsou kabely 
uloženy v komunikaci a při křížení s jinými podzemními vedeními budou kabely chráněny uložením 
do plastových chrániček Ø 110 mm. 
 
 
 
Veřejné osv ětlení : 
    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 5m bez patice + SHC70W – osvětlení komunikací 
     silniční 6m bez patice + výložník 1,5 m + svítidlo „Zebra“ 150W RVI 
     
    Popis návrhu : 
    Nové VO je navrženo pouze v rozsahu nových komunikací. Napojení bude provedeno na nový 
hlavní rozvaděč VO, který bude umístěn vedle rozpojovací skříně SR sítě NN na severovýchodním 
okraji lokality. Pro osvětlení komunikací jsou navrženy parkové stožáry 5m se svítidlem 1x70W SHC 
s asymetrickou vyzařovací charakteristikou, například svítidlo Titania 70S. Pro osvětlení místa pro 
přecházení (v místě napojení na stávající komunikaci) jsou navrženy dva stožáry výšky 6m 
s výložníkem délky 1,5 m a se svítidlem pro osvětlování přechodů, například Titania ZP-H 1x150W.  
    Rozvody VO jsou navrženy kabely AYKY 4x16 mm2.  
    Pro napojení nových rozvodů VO je navržen nový hlavní rozvaděče VO. Rozvaděč bude řešen pro 
4 spínané vývody, ovládání soumrakovým čidlem, alternativně spínacími hodinami. Jeden vývod se 
předpokládá do nové zástavby, druhý vývod bude pro osvětlení místa pro přecházení a příjezdové 
komunikace, včetně propojení na stávající VO, třetí vývod napojí stávající VO, čtvrtý zůstává jako 
rezerva. 
    Trasa kabelu VO bude vedena spolu s kabely NN, způsob uložení stejný jako u NN. 
    Stožáry VO budou upevněny do betonových základů hloubky 80cm. V základech budou řešeny 
prostupy pro zapojení kabelů. 

 

Vodovod 
 
Navržený vodovod bude napojen na stávající vodovodní řad  DN100 PVC a zásobující vodou 
Chudobín - Litovel. Veřejnou vodovodní síť provozuje vodohospodářská společnosti Čerlinka s.r.o a 
je v majetku města Litovel. 
Vodovod bude napojen na stávající vodovod DN100 PVC  v severní části území u místní 
komunikace II/373 a propojen ve východní části území s vodovodem DN100PVC. Vzhledem 
k zaokruhované síti se tlakové poměry vyrovnávají a konfigurace terénu nemá vliv. Tyto propoje jsou 
předem projednány se společností Čerlinka s.r.o. Z hlavní zaokruhované části budou vyvedeny 
vodovodní řady do bočních ulic. 
 Nový vodovod bude v dimenzi DN 100 PVC a to v celé části. Krytí potrubí dle ČSN 75 5401 
v závislosti na druhu zeminy, niveleta potrubí bude přizpůsobena terénu, min. sklon 3‰. Budou 
řešeny přípojky k jednotlivým RD včetně měření. Za napojenou přípojkou budou umístěny uzavírací 
armatury.  
Nejbližší hydrant je umístěn v severní části lokality. Dosah k nejvzdálenějšímu RD od hydrantu je 
cca150m. Min. tlak na přípojce k RD dle ČSN 75 5401 je 0,15 Mpa. 
Předpokládaná dimenze zaokruhované části je DN100 PVC. Vzhledem k možnému výhledovému 
rozšíření lokality je vedlejší větev ve stejné dimenzi, může být upřesněno a dimenze případně 
zmenšena v dalších stupních PD. 
Celková délka DN100mm PVC je 428m. 
 

VÝPOČET POTŘEBY VODY 
 
Vstupní údaje: 
Počet rodinných domů – 25 
Počet osob – 4 os/RD 
Celkem – 100 ob. 
 
Qp – průměrná pot řeba vody 
 
Qp = 100os x 150 l . os 

-1
. den

-1  = 15 000 l.den
-1 

     
Qm – maximální denní pot řeba vody 
 
Qm = Qp x kd = 15 000 x 1,5 = 22 500 l.den

-1   
     
Qh – maximální hodinová pot řeba vody 
 
Qh = Qm x kh = (22 500*1,8):24= 1687 l.hod-1  = 0,50 l.s

-1   

Splašková kanalizace 
 
V současné době je zpracována projektová dokumentace na splaškovou kanalizaci v Chudobíně. 
Zpracovatelem zadávací dokumentace je VIS spol. s.r.o a zahájení stavby předpokládá v r. 2014. 
Splaškové vody bude možné napojit na splaškovou kanalizaci, podle PD na šachtu Š6 sběrače „A5“ 
DN250mm v ulici ve východní části zájmové lokality. Vzhledem ke svažitosti terénu je gravitační 
odtok splaškových vod možný. 
Pro řešení území se navrhuje splašková kanalizace DN250mm PP – dl.366m s napojením na sběrač 
A5. Pro jednotlivé RD bude vyvedena přípojka se zakončenou plastovou revizní šachtou, pro 
napojení domovní části přípojky.   
 

Dešťová kanalizace 
 
Dešťové vody na jednotlivých pozemních budou likvidovány investory RD dle samostatných projektů.  
Z podrobného hydrogeologického posudku, kde bude stanoven koeficient filtrace, jednotlivé vrstvy 
geologie a hladina podzemní vody, bude stanoven nejvhodnější způsob odvodnění řešené lokality 
Chudobína. V rámci územní studie se nabízí řešení odvedení dešťových vod dešťovou kanalizací se 
zaústěním do vsakovacího zařízení, na který je dostatečný prostor a podmínky v travnaté ploše ve 
východní části území. Jedná se o systém vsakovacích bloků, případně tunelů s přepadem do příkopy 
podél komunikace. Na veřejném prostranství je rezerva pro možnost zvětšení vsakovací plochy. 
 
Srážková voda z komunikací bude zachytávána dešťovými vpustmi, případně při jednostranném 
sklonu profilu komunikace do štěrkového průlehu s perforovaným potrubím, které po délce 
komunikace zajistí zdržení a částečné vsakování odtoku před zaústěním do vsakovacího zařízení. 
Celková délka dešťové kanalizace DN300mm PP je 423m. 
 
Návrh vsakovacího zařízení – hospodaření s dešťovými vodami 
Podle  
ČSN 759010 – „Vsakovací zařízení srážkových vod“ 
TNV 759011 – „Hospodaření se srážkovými vodami“ 
 
Orientační výpočet likvidace dešťových vod pro p=0,2, stanice Klášterní Hradisko (nejbližší stanice 
pro určení úhrnu srážek) 
 
Ψ –území do 5%, asfaltové a betonové plochy, dlažby, částečný výpar, odtokový koeficient 0,9 
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Plocha odvodnění – 0,30ha 
Předpokládaný orientační koeficient vsaku – kv=5.10-5 

Největší možný retenční objem Vvz se vsakovací plochou Avsak = 63m2 

Vvz = 77 m3 – za 120min 
Doba prázdnění – 14hod 
 
Dle ČSN 75 9010 bude likvidace srážkových vod upřesněna v dalších stupních PD po podrobném 
geologickém průzkumu pro vsakování. 
 

Plynovod 
Přeložka plynovodu - výhled 
Kolem řešeného území vede NTL plynovod d225 PE63 vedle komunikace II/373. Plynovod je v kolizi 
se stávajícím návrhem dvou parcel pro RD, ve výhledu bude řešena přeložka plynovodu d225 PE63. 
Tato část plynovodu je provedena z polyetylenu I.generace – PE63, která už v dnešní době 
nevyhovuje předpisům a normám pro tlakové plynovodní potrubí. Trasa zmíněné výhledové přeložky 
by byla situována v travnaté ploše kolem navržených parcel.  Ochranné a bezpečnostní  pásmo 
plynovodu je 1m.  
 
Plynovod 
S plánovanou zástavbou RD se plánuje vybudování plynovodu a přípojek k  jednotlivým RD pro 
vytápění a přípravu TUV. 
Nový NTL plynovod bude napojen na stávající NTL d225 PE80 plynovod na východní strašně území. 
Trasa bude situována páteřní komunikací a do odbočných ulic. Předpokládaní dimenze v páteřní 
komunikaci je d160 PE100. Dimenze v odbočných ulicích d110 PE100.  
Celková délka NTL plynovodu je 356m. 
 
Výpočet potřeby plynu 
Vytápění a TUV - RD – 2,2 * 0,71 * 25= 39,1 m3/hod 

Vaření - RD – 1,15 * 0,18 * 25=  5,2 m3/hod 

Qh max=  44,3 m3/hod 

 

Ochrana hodnot a charakteru území 

Charakter zástavby  
Předpokládá se zástavba samostatně stojících rodinných domů s jedním nadzemním podlažím, 
podkrovím a garáží, popřípadě se dvěma nadzemními podlažími a garáží. Uliční čára je navržena ve 
vzdálenosti  7,0m od hranice pozemku  - viz. část Omezení a regulace v území.  
 
Doporu čuje se  vycházet z měřítka a architektonického výrazu původní kvalitní zástavby (např. okna, 
typy fasád, krytiny a pod.) 
 

Ochrana ve řejného zdraví 

Protihluková opat ření 
Z důvodu odclonění řešené lokality od přilehlé komunikace II. třídy je mezi komunikací a zahradami 
domů umístěn pás se vzrostlou zelení. Vzdálenost mezi komunikací a hranicí zahrad je cca 7-8m. 
Rodinné domy budou umístěny ve vzdálenosti 35 m od osy komunikace II/373 tak, aby v chráněném 
venkovním prostoru staveb byl splněn hygienický limit hluku z dopravy v denní a noční době, jež je 

upraven § 12 nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací.   
 
 
 

Vyhodnocení d ůsledk ů na zemědělský p ůdní fond 
Řešení reaguje na aktuální potřebu výstavby na uvedené konkrétní ploše. Daná lokalita má podpořit 
rozvoj obce. Tímto způsobem také dochází k naplnění požadavků nadřazené územně plánovací 
dokumentace (ZÚR Olomouckého kraje).  
V případě ploch bydlení a souvisejících veřejných prostranství zábor zemědělské půdy bude 
představovat jen cca 20% - 30% výměry pozemku, neboť značná část pozemku je většinou 
zemědělsky využívána jako zahrady nebo veřejná zeleň. Navrhované řešení nerozbíjí také souvisle 
obhospodařované zemědělské pozemky, navazuje na zastavěné části obce, zachovává přístup 
k jednotlivým pozemkům. Dále respektuje síť zemědělských komunikací, nenarušuje organizaci 
zemědělské výroby a provedené investice v území (meliorace).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


