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Zadání úkolu

Objednatelem  studie  je  Obec  Bludov,  vypracováním studie  pověřila  firmu  Urbanis cké  středisko
Brno, spol. s r.o.

Cílem územní studie je řešení ploch Z3 a Z5 a související plochy Z44 vymezených v územním plánu.
Studie  má  definovat  způsob  zástavby  rodinnými  domy  a  jejich  obsluhu  dopravní  a  technickou
infrastrukturou, stanovit podrobné prostorové a objemové regulace, veřejná prostranství a plochy
zeleně.

Vymezení řešeného území 

Řešené území, pro které je pořizována územní studie, se nachází v k. ú. Bludov v okrese Šumperk. 

Jedná se o lokalitu na okraji obce západně od ulice Za Školou, za stávající zástavbou rodinných domů, 
v úpa  kopce „Na Vrše“.

Rozsah je zřejmý dle zákresu do katastrální mapy.

Rozloha řešené lokality je přibližně 5  ha.

Vazba na urbanis ckou strukturu obce, vazba na platný územní plán

Bludov, který se poprvé nepřímo připomíná v historických pramenech k r. 1200, je situován asi 4 km
jihozápadně  od  okresního  města  Šumperk  v  nejsevernější  čás  Hornomoravského  úvalu.  Území
katastru Bludov se svažuje zhruba od severu k jihu. Obec má přes tři síce obyvatel.

Územní studie „Učitelův vrch“ řeší část plochy Z3 a plochu Z5 vymezené platným územním plánem
Bludov jako plochy BR (bydlení individuální). Součás  řešení není jižní tře na lokality Z3, která nebyla
zadána z důvodu nutnos  přeložky elektrického vedení vysokého napě . Studie řeší  území včetně
plochy Z44 vymezené územním plánem Bludov  jako plochy  U (veřejná  prostranství)  pro  obsluhu
území.  Řešená  lokalita  se  nachází  na  okraji  obce  a  její  zastavění  bude  novým  rozšířením  obce
v severozápadním směru.
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Popis současného stavu 

Ochrana krajinného rázu

Řešená lokalita se nachází v úpa  kopce „Na Vrše“, který je přírodní dominantou.  Jedná se o 
pohledově exponované a citlivé místo pro zastavění s ohledem na ochranu krajinného rázu. Jako 
zvlášť důležitý prvek vnímáme dochované meze porostlé vzrostlou zelení a stromy, které krajinu člení
na drobnější plochy, kopírují zvlnění kopce a dotváří tak měřítko a malebnost lokality.  Stávající 
zástavba pozvolně přechází do krajiny přes zahrady a sady, často i neoplocené.  

Dopravní infrastruktura

Dopravní obsluha území není možná přes stávající vjezd do území (pozemky p.č. 315/3, 315/2, 316/2 
a 2319/74) podél existujícího domu (pozemek p.č. 2319/66), jelikož jeho parametry neumožňují jeho 
úpravu (úzký, nemožnost rozšířit kvůli stávajícímu otevřeném příkopu a plotům) na požadovanou 
minimální šířku veřejného prostranství 8,00 m. 

Technická infrastruktura

V řešeném území se nenacházejí žádné sítě technické infrastruktury mimo trafostanici a elektrické 
vedení VN a vodovod, které jsou územním plánem navrženy k přeložení.

Hodnoty, příležitos  a problémy

Hodnotou řešeného území  je  jeho rela vní nedotčenost, co se týče stavebních zásahů.  Území se
nachází na okraji obce, ovšem v rela vní blízkos  centra a vybavenos  obce a je možné jej jednoduše
napojit na dopravní a technickou infrastrukturu. Převážná část území je chráněna před rušivými vlivy
z dopravy a výroby.

Vzniká  příležitost  vytvořit  rodinné  bydlení  současného  standardu  ovšem vycházející  z charakteru
okolní stávající zástavby a snahy na tento charakter navázat a nepokračovat tak v současném trendu
výstavby s nevhodnými globalizačními novotvary bez jedno cích prostorových pravidel a bez vazby
k obci a regionu.

4



Problémem pro řešení je zejména ochrana krajinného rázu a plynulos  přechodu sídla do krajiny
v úpa  přírodní  dominanty.  Dále také  dopravní  napojení  lokality  a  ochranné  pásmo nadzemního
vedení vysokého napě , to ovšem řešené území zasahuje pouze okrajově.

Základní koncepce rozvoje, urbanis cká koncepce

Koncepce rozvoje

 vytvoření nové obytné zástavby fungující jako organická součást vesnice a jejího života

 umožnit  dopravním  řešením  a  řešením  technické  infrastruktury  plnohodnotné  využi  všech
pozemků 

 řešení  veřejných prostranství  (převážně  parkově upravených)  pro  pohyb pěších a  pro  pobyt,
odpočinek a setkávání občanů ve veřejném prostoru

 řešení pěšího propojení lokality s obcí a s okolní krajinou

 neznemožnit rozvoj navazujících lokalit

 respektovat stávající strukturu i charakter zástavby v území 

 navrhnout „měkký“ přechod do krajiny (zachování stávajících mezí, umístění domů co nejblíže u
navržené komunikace tzn.  v nižších polohách,  regulace vzhledu oplocení  ve směru do krajiny
apod.)

 zachovat v maximální možné míře přírodní charakter území

Urbanis cká koncepce

Hlavním  kompozičním  prvkem  řešeného  území  je  páteřní  osa  vedená  přibližně  rovnoběžně  se
stávající  komunikací Za Školou,  která se přirozeně vlní  v reakci  na  majetkoprávní vztahy, potřebu
efek vního využi  území a terén. Vzniká tak nová obytná ulice s lidským měřítkem. V centrální čás
řešené lokality, je navrženo veřejné prostranství pro odpočinek a případné setkávání občanů a hry
dě ,  vybaveno může být  zelení,  mobiliářem a dětským hřištěm,  může zde být  řešena i  případná
retence  srážkových  vod  z komunikací  (tuto  možnost  je  nutné  prověřit  v podrobnějších  stupních
dokumentace).

Hustota, struktura zástavby a forma veřejného prostoru je s ohledem na ochranu krajinného rázu
navržena analogicky existujícím částem obce a proto může nová zástavba lépe zapadnout. Z důvodu
snahy  nepokračovat  v současném  trendu  výstavby  s nevhodnými  novotvary  bez  jedno cích
prostorových  pravidel  a bez  vazby  k obci  jsou  navrženy  regula vy,  platné  pro  novou  zástavbu
v řešené lokalitě. Regula vy vychází z charakteru tradiční zástavby dochované v regionu, v Bludově a
v sousedních lokalitách a snahy na tento charakter navázat.

Nově  navržená  parcelace  respektuje  v maximální  míře  stávající  hranice  jednotlivých  pozemků  a
stávající meze. Řada rodinných domů je díky zachování mezí rozčleněna a vznikají i drobnější zákou
například po dvou domech s větším soukromím.  Meze zároveň v území plní ekologickou a este ckou
funkci.

5



Přehled navrženého využi  pozemků 

využi  pozemků m2 počet 
RD

počet obyvatel
(3 obyvatelé / 1 byt)

hustota 
obyvatel / ha

pozemky pro bydlení
v rodinných domech

37404 32 96

pozemky
veřejných prostranství

9841

(z toho pozemky 
veřejných prostranství 
dle §7 odst. 2
vyhl. 501/2006 Sb.)

(1415)

meze 2098

celkem 49343 32 96 19

Povinné vymezování veřejných prostranství dle §7 odst. 2 vyhl. 501/2006 Sb. 

"Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené
obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře
nejméně 1000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace." 

Výměra pozemků pro bydlení v rodinných domech činí 37404 m2. 

Tzn., je nutné vymezit 1870 m2 veřejných prostranství mimo pozemních komunikací. 

Studie vymezuje plochy veřejných prostranství o výměře 1415 m2.

Studie vymezuje plochy veřejných prostranství  o nižší  výměře,  než  je  požadováno, toto řešení  je
ovšem kompromisem s ohledem na majetkoprávní vztahy v lokalitě. Lokalita je zároveň situována na
okraji  obce, s dobrou návaznos  na centrum obce, ostatní veřejná prostranství obce a občanskou
vybavenost.  Vzhledem  na  venkovský  charakter  lokality,  možnost  rekreace  občanů  na  vlastních
soukromých zahradách a v nedalekém   atrak vním přírodním zázemí, se ve vymezeném veřejném
prostranství předpokládá pravděpodobně pouze umístění veřejného dětského hřiště, pro tyto účely
je vymezená plocha dostačující.
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Výměry navržených pozemků pro RD

7

ozn. výměry
[m2] ozn. výměry

[m2]

01 587 21 1534

02 1480 22 1481

03 749 23 1409

04 1072 24 1364

05 951 25 1223

06 917 26 858

07 889 27 839

08 1326 28 957

09 897 29 956

10 972 30 2001

11 610 31 1079

12 1637 32 1053

13 1563

14 1318

15 1504

16 861

17 879

18 1481

19 1507 celkem 37404

20 1450 průměr 1168



Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu

ÚS stanovuje podmínky prostorového uspořádání, blíže specifikuje správné / nesprávné 
a doporučené / nevhodné řešení. Podmínky vychází z charakteru tradiční zástavby dochované v 
Bludově a snahy na tento charakter navázat a nepokračovat tak v současném trendu výstavby 
s nevhodnými globalizačními novotvary bez jedno cích prostorových pravidel a bez vazby k obci 
a regionu.

parcelace

přípustné

+ všechny parcely přímo sousedí s veřejnými prostranstvími navrženými v hlavním výkrese grafické 
čás

+ všechny parcely jsou vymezeny podle hlavního výkresu grafické čás

nepřípustné

× parcely vzniklé mimo návaznost na veřejná prostranství navržená v hlavním výkrese grafické

maximální zastavěná plocha stavby RD

přípustné

+ maximální přípustná zastavěná plocha samotné stavby rodinného domu (bez zpevněných ploch)
 je 150 m2

nepřípustné

× vyšší výměra

podlažnost hlavní stavby

přípustné

+ jedno standardní nadzemní podlaží s podkrovím v sedlové střeše (obytné i neobytné)

nepřípustné

× jiná
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půdorysný tvar hlavní stavby

přípustné
+ obdélník

+ čtverec, obdélník blízký čtverci

nepřípustné
× tvar „L“ 

× nepravidelné čtyřúhelníky (lichoběžník apod.)

× trojúhelník, pě úhelník, šes úhelník a další x-úhelníky pravidelné i nepravidelné

× kruh, elipsa, ovál

× půdorys s přidanými či vybranými prvky (arkýře, věžičky apod.)

× kříž, hvězdice

× nepravidelné tvary a kombinace předchozích možnos

umístění hlavní stavby (RD) na pozemku

• je stanovena stavební čára, kterou musí nová zástavba dodržet

• je stanovena stavební hranice v zadní čás  pozemků, za kterou nemůže být umísťována hlavní 
stavba ani doplňkové stavby ke stavbě hlavní, vymezuje nezastavitelné čás  vnitrobloků a zahrad

orientace hlavní stavby vůči ulici

přípustné

+ delší strana stavby je přibližně kolmá k uliční čáře (š tová orientace) 

nepřípustné

× stavba leží šikmo k uliční čáře

× delší strana stavby je přibližně rovnoběžná s uliční čarou (okapová orientace)
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tvar a     sklon (příčný profil) střechy  

přípustné

+ sedlová střecha se sklonem 35 – 45°, s nízkou nadezdívkou (max. 1,2 m)

nepřípustné

× plochá

× sedlová se sklonem nad 45° (= strmá)

× sedlová se sklonem do 35°

× sedlová s vysokou nadezdívkou (nad 1,2 m)

× sedlová sahající až po rostlý nebo upravený terén

× pultová

× nesouměrná sedlová

× mansardová

× falešná mansardová

× věžová

× zubová

× pilová

× válcová

typ střechy u     š tu  

přípustné

+ sedlová se š tem na kratší straně

nepřípustné

× polovalbová

× valbová

× sedlová se š tem na delší straně

× stanová
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osvětlení podkroví, vikýře

přípustné
+ osvětlení ze š tu
+ střešní okna (v rovině střešní roviny)
+ vikýře,  které svým tvarem,  rozměry  a počtem ve střešní  rovině nepůsobí  rušivě a dominantně

(např. jeden pásový pultový vikýř materiálově a rozměrově odpovídající velikos  střechy)

nepřípustné
× vikýře  nebo  obdobné  prvky,  které  velikos  nebo  počtem dominují  střeše  a potlačují  vnímaní

siluety střešní roviny
× plochy čel vikýřů tvoří více jak 1/3 plochy fasády (stejné strany, včetně oken) předchozího patra 

oplocení předzahrádek a zahrad ve směru do veřejných prostranství (před stavební čárou)

přípustné

+ předzahrádky bez oplocení

+ oplocení s maximální výškou 1,2 m

+ s podezdívkou do maximální výšky 0,4 m

+ maximálně 50% plochy předzahrádky je využito pro parkování motorových vozidel

nepřípustné

× vyšší oplocení

× neprůhledné oplocení

× více než 50% plochy předzahrádky je využito pro parkování motorových vozidel

oplocení zahrad (ve směru do veřejných prostranství a do volné krajiny)

přípustné

+ maximální výška 1,8 m

+ drátěné průhledné

+ dřevěné průhledné

+ bez podezdívky nebo s podezdívkou do max. výšky 0,2 m

+ živý plot z původních listnatých druhů (např. habr obecný, javor babyka, ptačí zob obecný)
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nepřípustné

× plastové

× s podezdívkou vyšší než 0,2 m

× z betonových panelů nebo tvárnic

× cihlové nebo kamenné zdi

× živý plot z tújí, smrků nebo jiných jehličnanů

vedlejší stavby na pozemcích rodinných domů

• garáže řešit přednostně v rámci hlavního objemu stavby

• pro větší doplňkové stavby na pozemku přiměřeně užívat pravidla prostorového uspořádání 
stanovená pro hlavní stavby

• drobné doplňkové stavby (altány, pergoly, nářaďovny, udírny, kurníky, králíkárny…) neumisťovat
do sousedství veřejných prostranství

výjimka

Na stavbu na parcele 30 se uvedené podmínky prostorového uspořádání pro stavby nevztahují.
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Podmínky pro napojení staveb na veřejnou dopravní infrastrukturu

Stávající dopravní infrastruktura

Řešená lokalita je situována severozápadně a západně od zastavěného území obce Bludov. Lokalita je
přes ulici Za Školou dopravně napojena na nadřazenou silniční síť v ulici Nová Dědina, kterou je 
vedena silnice III/01119 Bohu n-Bludov, ze které je dále v obci možné se napojit na silnice I/11 
Hradec Králové – Šumperk – Ostrava a I/44 Mohelnice – Šumperk - Jeseník. 

V samotném řešeném území se za m dopravní infrastruktura nenachází, s výjimkou krátké odbočky 
z ulice Za Školou, která obsluhuje stávající rodinný dům na p.č. 2319/66.

Navržená dopravní infrastruktura

Řešená lokalita je dopravně napojena a obsluhována z místní komunikace Za Školou, na kterou je 
navrhovaný dopravní systém z východu navázán.

Hlavní vjezd do území je navržen jižně od stávající krátké odbočky do území přes pozemek p.č. 
2319/27, což umožňuje navržení sítě veřejných prostranství, včetně místních komunikací, 
odpovídajících parametrů a také efek vnější využi  území, protože je možné se s páteřní komunikací 
dostat hlouběji do území a obestavět ji oboustranně. Výhledově je možné pokračovat s komunikací i 
jižním směrem ke hřbitovu pro rozvoj navazujících lokalit. V řešeném území je páteřní komunikace na
konci ukončena obra štěm, jelikož možnost jejího zaokruhování na stávající komunikace Za školou, 
byla vyhodnocena jako problema cká. Napojení na ulici Za Školou ve směru severně, do kopce, je 
technicky ob žné, vzhledem na nutnost dodržení normových parametrů komunikace by muselo být 
řešeno serpen nou a zároveň by došlo k narušení soukromí zahrad rodinných domů v kopci. 
Napojení na ulici Za Školou ve směru východně by bylo na úkor stabilizovaných rodinných domů a 
zahrad. Toto propojení bylo ovšem zachováno pro pěší prostupnost území. Stávající vjezd do území je
také zachován, ovšem pouze jako jednosměrka, pro částečné zaokruhování dopravy, pro obsluhu 
parcel navržených východně od nového veřejného prostranství a pro pěší prostupnost území.

Navrhujeme realizovat místní komunikace ve funkční podskupině D1 se smíšeným obousměrným 
provozem motorových vozidel, pěších a cyklistů s převahou pobytové funkce. Minimální šířka 
dopravního prostoru je dle technického předpisu  TP 103 8 m, kde je možné umís  dopravní a 
pobytový prostor, vč. případného parkovacího stání. Celá lokalita by pak byla navržena jako obytná 
zóna.

Komunikace jsou dimenzovány tak, aby umožnily obsluhu přilehlých objektů osobními a lehkými 
nákladními automobily (zejména vozidly pro svoz odpadu a pohyb záchranných sborů). 

Konstrukce vozovky komunikací je uvažována jako vozovka netuhá s krytem živičným. Řešení bude 
bez výškového rozdělení obrubníky tak, aby bylo možné zasakování do přilehlé zeleně. Odvodnění 
zpevněných ploch uvažujeme zejména formou zasakování.

Návrh řešení dopravy musí splňovat podmínky zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, 
vyhl. MDaS č. 104/1997 Sb., ČSN 736102 a ČSN 736110 Projektování silnic a místních komunikací. 
Stavební řešení obytné lokality musí splňovat podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
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Veřejná doprava

Autobusová doprava

Hromadná  doprava  je  v Bludově  zajišťována  autobusovou  dopravou.  Město  je  součás
Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Bludov nemá autobusové nádraží. Nejbližší
autobusová zastávka je Bludov, Pod Lipami.

Vlaková doprava

V obci se nachází  železniční  stanice Bludov a zastávka Bludov lázně,  jsou součás  Integrovaného
dopravního systému Olomouckého kraje. 

Nemotorová doprava

Pěší doprava

Pohyb  pěších  v řešené  lokalitě  je  uvažován  po  místní  komunikaci  ve  funkční  podskupině  D1  se
smíšeným provozem v režimu obytné zóny. Toto řešení respektuje krajinný ráz a nepřináší nepatřičné
městské prvky do venkovské lokality.
V blízkos  řešeného území, ulicemi Za Školou a Jana Žižky jsou vedeny Dětská naučná stezka Bludov a
modrá a červená turis cká trasa, ze kterých jsou dostupné atrak vní přírodní lokality pro pohyb a
rekreaci obyvatel situované na sever od obce. Přímo přes lokalitu nevedou žádné turis cké trasy.

Cyklis cká doprava

Pohyb cyklistů  v řešené lokalitě  je  uvažován  po  místní  komunikaci  ve funkční  podskupině  D1 se
smíšeným provozem v režimu obytné zóny.  
V blízkos  řešeného území, ulicí Nová Dědina a třídou A. Kašpara, je vedena jedna z nejvýznamnějších
cyklotras v ČR Moravská stezka, propojující Jeseníky s Jižní Moravou.
V návrhu územního plánu je řešeno alterna vní napojení  Moravské stezky na Šumperk okolo tzv.
„zámečku“.

Parkování

Počet parkovacích míst navrhujeme jako doporučený počet dle ČSN 73 6110 Projektování místních
komunikací.
Parkování pro rodinné domy  -  v každém objektu bude navrženo 1 garážové stání a na parcele nebo
v rámci neoplocené předzahrádky další 1 venkovní stání.  Pro 32 objektů rodinných domů to tedy
znamená celkem 64 parkovacích stání.
U rodinných domů je možné parkování návštěv ve vjezdu mezi komunikací a parcelou rodinného
domu.
Jelikož  jsou  komunikace  v  řešené  lokalitě  navrženy  ve  funkční  podskupině  D1,  tak  je  přípustné
parkování v dopravním prostoru samozřejmě mimo vjezdy do garáží.
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Podmínky pro napojení staveb na veřejnou technickou infrastrukturu

Trasy inženýrských sí  jsou řešeny v rámci stávajících a navržených ploch veřejných prostranství, 
navržené zeleně a částečně i v plochách dopravních.

Zásobování vodou

Pitná voda pro zásobení předmětné lokality bude odebírána z vodovodního systému obce. Řešené 
území bude napojeno na vodovodní řad v ulici Za Školou.

Navržené vodovodní řady jsou zaokruhovány, napojení v ulici Za Školou je ve dvou bodech. 

Je navrženo:

- nové vodovodní řady pro zásobování navržených rodinných domů (případné občanské 
vybavenos )

- umístění nadzemních hydrantů řešit podrobnější dokumentací mimo stavební pozemky 
na veřejných prostranstvích (mimo oplocení)

- přeložka hlavního vodovodního řadu a uložení do veřejného prostranství

- zrušení stávajícího vodovodního řadu a nahrazení vodovodním řadem vedeným ve 
veřejném prostranství

Velikost potřeby vody se může mírně měnit podle skutečného počtu bydlících obyvatel.

Potřeba vody

Vzhledem k předpokládanému vývoji a v souladu se směrnými čísly roční potřeby dle vyhlášky 
č. 120/2011 Sb. uvažujeme specifickou potřebu vody pro obyvatelstvo hodnotou q0 = 120 l/(os. d) 
včetně vybavenos  a drobného podnikání.

specifická potřeba vody: 120 l/ob.den

koeficient denní nerovnoměrnos 1,4

Předpokládaný počet obyvatel 96

Qp = 96 x 0,120 = 11,5 m3/d

Qm = 11,5 x 1,4 = 16,1 m3/d = 0,19 l/s

Potřeba akumulace

A = (0,6 až 1,0) Qm = cca 10 až 16 m3

- bude zajištěna ve stávajícím vodojemu

Vlastní objekt vodovodu je navržen z potrubí z tvárné li ny (případně plastů – na základě požadavku 
budoucího provozovatele) profilu DN 80.

Požární zabezpečení

Vodovodní řady budou vybaveny pro odběr vody pro hasební účely nadzemními hydranty, dimenze 
stávajících a navržených řadů umožňuje dostatečný odběr pro požární potřebu (min. DN 80).

15



Odkanalizování

Obec Bludov má vybudovanou soustavnou kanalizaci zakončenou čis rnou odpadních vod. Jsou 
vybudovány sběrače splaškové kanalizace.

Systém kanalizace

Kanalizace v řešeném území je řešena jako splašková, splaškové vody z objektů jsou odváděny do 
navržené kanalizace v uličních prostorech. Splaškové vody budou odvedeny gravitačně navrženou 
kanalizací, která bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci vedenou v ulici Za Školou.

Dešťové vody z extravilánu

Vzhledem k umístění řešeného území je možno konstatovat, že extravilánové vody nebudou 
ovlivňovat stokovou síť.

Dešťové vody z řešeného území

Dešťové vody v celé lokalitě je nutno minimalizovat - uvádět do vsaku, kumulovat pro zálivku, využi  
jako užitková voda již přímo na jednotlivých pozemcích. Hospodaření s dešťovou vodou (HDV) je 
nutno řešit dle platné legisla vy.

V rámci územní studie nejsou vymezeny plochy pro retenci dešťových vod. Tyto plochy lze umís t ve 
veřejných prostranstvích (zasakování, voš nové bloky….) mimo trasy inženýrských sí . V případě 
zasakování je nutno tuto možnost prověřit hydrogeologem (na základě hydrogeologického 
průzkumu).

Splaškové vody

Množství splaškových odpadních vod nemá určující vliv na dimenzi potrubí. Je navrženo potrubí 
průměru DN 250.

Výpočet množství odpadních vod

- odpovídá cca potřebě vody

Je navrženo:

- jsou navrženy kanalizační sběrače v rámci veřejných prostranství

- odpadní vody budou zaústěny do stávající splaškové kanalizace

Zásobování elektrickou energií

Připojení zastavitelných ploch na distribuční síť ČEZ Distribuce, a.s. Kabelové vedení nn napájející 
jednotlivé nemovitos  bude zasmyčkováno. Na hranicích pozemku bude domovní pojistková skříň 
zabudovaná do oplocení objektu nebo na fasádách budov současně se skříní elektroměrnou. Kabel 
bude uložen v hloubce cca 70 cm, ve vozovce 1,0 m. Bude chráněn výstražnou fólií, v křížení nebo ve 
s sněných poměrech bude uložen do chrániček.

Je navrženo:

- rozvody podzemního vedení nn vyvedené ze stávající sloupové trafostanice
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Orientační výpočet za žení bytového a nebytového odběru:

bytový odběr 0,85 kW/bj 

nebytový odběr 0,35 kW/bj

Návrh nové výstavby:

bydlení 32 bytových jednotek

potřebný příkon 32 x (0,85 + 0,35) = 38,4 kW

Celkem cca 38,4 kW

Zásobování plynem a teplem

Zemní plyn pro zásobení předmětné lokality bude odebírán ze  STL plynovodního systému obce. 
Řešené území bude napojeno na STL plynovod v ulici Za Školou.

Je navrženo:

- nové plynovody v celém řešeném území, a to v systému středotlak (STL)

- HUP budou umístěny buď na fasádách budov v nepohledových místech, případně na 
stavební nebo uliční čáře (na hranici pozemku)

Orientační výpočet potřeby zemního plynu je proveden pro uvažovaný počet 32 bytových jednotek 
v bytových a rodinných domech:

32 x plynový kotel 15 kW (vč. TUV) á 2,0 m3/h 64,0 m3/h

Spoje

Bude řešeno ze stávajícího systému sítě elektronických komunikačních vedení.

Je navrženo:

- nové elektronické komunikační kabely jsou navrženy ve veřejných prostranstvích

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení v řešené lokalitě je doplněno o návrh veřejného osvětlení v nově vytvořených 
veřejných prostranství a plochách dopravní infrastruktury. 

U nově navrženého veřejného osvětlení je nutno podrobnější projektovou dokumentací navrhnout 
umístění nového rozváděče respek ve napojení na stávající systém.

Je navrženo:

- nové vedení veřejného osvětlení
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Uložení inženýrských sí

Svislé a vodorovné vzdálenos  musí respektovat ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sí  technického
vybavení.

Podmínky pro vymezená ochranná pásma

Ochranná pásma inženýrských sí  v řešeném území nejsou vymezena z důvodu grafické přehlednos .
Pásma jsou dána platnou legisla vou. Vymezené je pouze ochranné pásmo nadzemního vedení vn.

Alterna vní zdroje 

- přípustné je umístění solárních panelů na střechách domů 

Nakládání s     odpady  

Sběrné místo pro kontejnery na směsný a tříděný odpad je vyjádřeno překryvným symbolem a je 
situováno v rámci zeleně v návaznos  na stávající sloupovou trafostanici. Sběrná místa na pozemcích 
rodinných domů nejsou vyznačena - kontejnery budou umístěny v rámci navržených pozemků nebo v
objektech.

18


