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Anotace

Vít Neudörfl, Územní studie v obci Veltruby, 43 stran, vedoucí bakalářské práce: Ing. Tomáš 

Nehudek.

Cílem  této  bakalářské  práce  je  návrh  využití  území  pro  bydlení  a  občanskou 

vybavenost včetně technické a dopravní infrastruktury. Místo návrhu je ve středočeském kraji 

v obci Veltruby, která je vzdálena 5 km severně od okresního města Kolína. Pří návrhu jsem 

postupoval  podle  získaných  podkladů  zejména  od  správců  sítí  a  obce.  Nejdůležitějším 

podkladem, byl uzemní plán obce. Tato územní studie obsahuje dvě varianty urbanistického 

návrhu znichž jedna varianta je zpracována podrobněji.  Pro obě varianty,  byly zpracovány 

vizualizace lokality a pro vybranou variantu byl zpracován návrh a výpočet inženýrských sítí.  

Tato práce obsahuje 43 stran.

Klíčová slova:

územní studie, Veltruby, ochranné pásmo, technická infrastruktura, dopravní infrastruktura.

Annotation  

Vít  Neudörfl,  territorial  study  in  Veltruby,  43  pages,  Thesis  Supervisor:  Ing.  Thomas 

Nehudek.

The aim of this bachelor thesis was to create a land design concerning housing and 

amenities including technical and transport infrastructure. The location of this proposed urban 

design is in the Central Region in a village called Veltruby, which is located 5 km north of the 

district town Kolín. When creating this design I followed a documentation mainly acquired 

from network administrators and municipal autorithies. The most important basis of this paper 

was a local plan of the village. This territorial study includes two versions of the urban design. 

One of them is processed in a grater detail. Visualization of the location was created for both 

of the versions. For the selected version, a design and calculation of the utility networks was 

also created. This thesis consists of 43 pages.

Keywords

Regional study, Veltruby, protective zone, technical infrastructure, transport infrastructure.



Seznam zkratek a symbolů

ČD           České dráhy, a.s.

ČOV        Čistírna odpadních vod

ČP            Číslo popisné

ČSN         Česká státní norma

DN           Dimenze potrubí

ha             Hektar (plošná míra)

HUP         Hlavní uzávěr  plynu

kV            Kilovolty

m.n.m.     Metrů nad mořem

NP           Nadzemní podlaží

NN          Nízké napětí

OP          Ochranné pásmo

PE          Polyetylen

PVC       Polyvinylchlorid

RD         Rodinný dům

SEK       Sítě elektronické  komunikace

SR          Sítový rozvaděč

STL       Středotlaký plynovod

TI          Technická infrastruktura

TS         Trafostanice

ÚP         Územní plán

ÚR        Účastnický rozvaděč

VN       Vysoké napětí

VO       Veřejné osvětlení

ZPF     Zemědělský půdní fond
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 1 .ÚVOD

Cílem  této  bakalářské  práce  je  návrh  vhodného  využití  území  pro  bydlení  a  občanskou 

vybavenost  v  obci  Veltruby.  Řešené  území  je  o  celkové  rozloze  8,4  ha,  v  ÚP je  území 

vyznačeno pro čisté bydlení a část území přilehá ke komunikaci č. III/12557 a je určeno pro 

občanskou vybavenost.  V současnosti  je  toto  území využíváno k pěstování  zemědělských 

plodin. V katastru nemovitostí jsou tyto pozemky vedeny jako orná půda, proto je potřeba 

počítat s finančními náklady na vyjmutí pozemků z ZPF a odvozem ornice.  Území se nachází 

ve východní části obce, je orientováno na jih. Z východu je ohraničeno lesem, ze západu 

komunikací III. třídy vedoucí skrz obec.   

Tato územní studie obsahuje dvě varianty využití tohoto území, z toho jedna je dále 

rozpracována.  V  této  variantě,  je  zpracována  technická  a  dopravní  infrastruktura  a 

ekonomické zhodnocení celé varianty. Obě varianty mají zpracovanou vizualizaci navrženého 

řešení.

Podkladem pro zpracování studie byl ÚP obce Veltruby a vyjádření dotčených správců 

inženýrských sítí.

Obr.1 Letecký pohled na Veltruby, [6]
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 2 .TEORETICKÁ VÝCHODISKA

 2.1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Je  soustavná  činnost  usměrňující  architektonický vývoj  v  daném území.  Cílem územního 

plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 

vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí,  pro hospodářský rozvoj  a pro 

soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by 

ohrožoval podmínky života generací budoucích.[3]

ÚZEMNĚ PLÁNOVÁCÍ PODKLADY

Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které zjišťují a vyhodnocují

stav a vývoj území a územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn v území. [3]

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

Územně  analytické  podklady obsahují  zjištění  a  vyhodnocení  stavu a  vývoje  území,  jeho 

hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních 

předpisů  nebo stanovených na  základě  zvláštních  právních  předpisů  nebo vyplývajících  z 

vlastností území. [3]

ÚZEMNÍ STUDIE

Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně 

úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území,  například veřejné infrastruktury, 

územního  systému  ekologické  stability,  které  by  mohly  významně  ovlivňovat  nebo 

podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. [3]

ÚZEMNÍ PLÁN

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, uspořádání

krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory,

zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby.
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 2.2 LIMITY ÚZEMÍ A REGULATIVY ÚZEMÍ

LIMITY V ÚZEMÍ

Limity využití území jsou omezení činnosti území a ovlivňují další rozvoj obce, jsou vlastně 

hranicí  (překážkou)  pro  využití  území,  a  to  hranicí  relativně  nepřekročitelnou.  Základní 

třídění limitů vychází z objektu, kterého se využití týká (tedy zpravidla funkční složky) a z 

limitovaného jevu (např. hluk).

Je možné i podrobnější třídění druhů limitů např. podle těchto hledisek:

a)  podle  funkčních  složek  (bydlení,  rekreace,  výroba,  dopravní  a  technická  

infrastruktura atd.).

b) podle oborů, kterých se týkají (např. životní prostředí, vodní hospodářství, stavebně

architektonické bariéry, sociální, ekonomické, estetické limity apod.).

c) podle doby platnosti (limity s trvalou nebo časově omezenou dobou platnosti).

d) podle rozsahu závaznosti (limity platné celostátně, regionálně, místně apod.).

e) podle limitovaného procesu:

•limity omezující výstavbu,

•limity omezující provoz,

•limity omezující využití ploch.

f) podle stupně závaznosti:

•limity zásadně nepřekročitelné,

•limity podmíněně překročitelné (např. na základě výjimky). [1]

REGULATIVY ÚZEMÍ

Regulativy (funkčního a prostorového uspořádání území) můžeme charakterizovat takto:

•Regulativy  jsou  závazná  pravidla  vyjádřená  slovně,  číselně  nebo  graficky,  která 

upravují funkční a prostorové uspořádání území.

•Regulativy  se  stávají  závaznými  schválením  a  vymezením  závazné  části  územně 

plánovací dokumentace.

•Regulativy jsou vyhlašovány obecně závaznou vyhláškou (po nabytí  její  účinnosti 

jsou  regulativy  obecně  závazné).  V  regulativech  jsou  stanoveny  závazné  zásady 

uspořádání území.[2]
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Poslání a obsah regulativů

•Regulují využití území pro určitou funkci nebo činnost, např. pro bydlení, pro služby, 

obchod, školství, sport, technická zařízení, zeleň, jakož i pro veřejně prospěšné stavby 

a  intenzitu  jeho  využití,  např.  množství  jednotek  na  řešeném  území,  výměru 

podlahových ploch příslušné funkce - m2/ha.

•Regulují  umístění staveb a ploch a jejich prostorové vztahy v daném území.  Tyto 

prostorové  vztahy jsou vyjádřeny vzájemnou polohou (patří  sem např.  vzdálenost, 

odstupy, sousedství, prostorová návaznost).

•Regulují prostorové uspořádání v daném území (např. výška zástavby, tvar střechy). 

[2]

 2.3 OBECNÉ POŽADAVKY NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Obecným požadavkem na vymezování ploch je vytvářet a chránit bezpečně přístupná veřejná 

prostranství v  zastavěném  území  a  v  zastavitelných  plochách,  chránit  stávající  cesty 

umožňující bezpečný průchod krajinou a vytvářet nové cesty, je-li to nezbytné.[4]

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Plochy bydlení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro bydlení v

kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci

obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení. Plochy bydlení zahrnují 

zpravidla pozemky bytových domů, pozemky rodinných domů, pozemky související dopravní 

a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství.[4]

Plochy občanského vybavení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění

podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení a k

zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich účelem. Plochy občanského vybavení 

zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, 

sociální  služby,  péči  o  rodinu,  zdravotní  služby,  kulturu,  veřejnou  správu,  ochranu 

obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a 

sport,  ubytování,  stravování,  služby,  vědu  a  výzkum,  lázeňství  a  pozemky  související 
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dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství.[4]

Plochy veřejných prostranství se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění

podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství a k

zajištění  podmínek  pro  jejich  užívání  v  souladu  s  jejich  významem  a  účelem. Plochy 

veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů 

veřejných  prostranství  a  další  pozemky  související  dopravní  a  technické  infrastruktury  a 

občanského  vybavení,  slučitelné  s  účelem veřejných  prostranství.  Pro  každé  dva  hektary 

zastavitelné  plochy  bydlení,  rekreace,  občanského  vybavení  nebo  smíšené  obytné  se 

vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o

výměře nejméně 1000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.[4]

Plochy dopravní infrastruktury se obvykle samostatně  vymezují v případech, kdy 

využití pozemků dopravních staveb a zařízení, zejména z důvodu intenzity dopravy a jejich

negativních vlivů, vylučuje začlenění takových pozemků do ploch jiného způsobu využití, a 

dále  tehdy,  kdy  je  vymezení  ploch  dopravy  nezbytné  k  zajištění  dopravní  přístupnosti, 

například ploch výroby, ploch občanského vybavení pro maloobchodní prodej, ploch těžby 

nerostů. Plochy  dopravní  infrastruktury  zahrnují  zpravidla  pozemky  staveb  a  zařízení 

pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť  a jiných druhů  dopravy. Plochy dopravní 

infrastruktury se zpravidla člení na

a)plochy silniční dopravy,

b)plochy drážní dopravy,

c)plochy letecké dopravy,

d)plochy vodní dopravy,

e)logistická centra jako plochy kombinované dopravy.

Plochy technické infrastruktury se obvykle samostatně  vymezují v případech, kdy 

využití  pozemků  pro tuto infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu 

využití a kdy jiné využití těchto pozemků není možné. V ostatních případech se v plochách 

jiného  způsobu  využití  vymezují  pouze  trasy  vedení  technické  infrastruktury. Plochy 

technické  infrastruktury  zahrnují  zejména  pozemky  vedení,  staveb  a  s  nimi  provozně 

související  zařízení  technického  vybavení,  například  vodovodů,  vodojemů,  kanalizace, 
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čistíren odpadních vod, staveb a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanic, energetických 

vedení,  komunikačních  vedení  veřejné  komunikační  sítě,  elektronických  komunikačních 

zařízení  veřejné  komunikační  sítě  a  produktovody.  Součástí  těchto  ploch  mohou  být  i 

pozemky související dopravní infrastruktury.[4]

Plochy zemědělské se obvykle samostatně  vymezují za účelem zajištění podmínek 

pro  převažující  zemědělské  využití. Plochy  zemědělské  zahrnují  zejména  pozemky 

zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a 

pozemky související dopravní a technické infrastruktury.[4]

Plochy lesní se obvykle samostatně  vymezují za účelem zajištění podmínek využití 

pozemků  pro  les. Plochy  lesní  zahrnují  zejména  pozemky  určené  k  plnění  funkcí  lesa, 

pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické 

infrastruktury.[4]

 2.4 POŽADAVKY NA VYMEZOVÁNÍ POZEMKŮ A UMISŤOVÁNÍ 

STAVEB NA NICH

POŽADAVKY NA VYMEZOVÁNÍ POZEMKŮ, VYUŽÍVANÍ POZEMKŮ

Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, 

plošným a prostorovým uspořádáním a základovými poměry, umožňoval umístění, realizaci a 

užívání  stavby pro navrhovaný účel  a  aby byl  dopravně  napojen na kapacitně  vyhovující 

veřejně přístupnou pozemní komunikaci.[4]

Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno:

•umístění odstavných a parkovacích stání pro účel využití pozemku a užívání staveb na něm 

umístěných v rozsahu požadavků  příslušné  české technické normy pro navrhování místních 

komunikací, což zaručuje splnění požadavků této vyhlášky.

•nakládání  s  odpady  a  odpadními  vodami  podle  zvláštních  předpisů,  které  na  pozemku 

vznikají jeho užíváním nebo užíváním staveb na něm umístěných.

•vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch.[4]
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Nejmenší šířka veřejného prostranství

•jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek bytového domu, je 12m. Při 

jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 10,5m.

• jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8m. Při 

jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5m.[4]

POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB

Stavby podle druhu a potřeby se umisťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě

technické infrastruktury a pozemní komunikace, aby jejich umístění na pozemku

umožňovalo, mimo ochranná pásma rozvodů energetických vedení, přístup požární techniky a

provedení jejího zásahu.

Vzájemné  odstupy  staveb  musí  splňovat  požadavky  urbanistické,  architektonické, 

životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní 

památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, 

požadavky na denní osvětlení, oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále 

umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a 

činnosti, například technickou infrastrukturu.

Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 

7m a  jejich vzdálenost od společných hranic pozemků  nesmí být menší než 2m. Ve zvlášť 

stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 

4m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností.

Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3m 

od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace; tento požadavek se neuplatní u budov 

umisťovaných ve stavebních prolukách řadové zástavby.
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 3 .ZÁKLADNÍ POZNATKY O OBCI

 3.1 HISTORIE OBCE

Obec Veltruby se nachází ve Středočeském kraji severozápadně od města Kolína. Nedaleko 

obce  jsou  zbytky  lužních  lesů  a  mokřadů  s  výskytem  řady  chráněných  druhů  rostlin  a 

živočichů, od roku 1985 je v této lokalitě  vyhlášena přírodní  rezervace Veltrubský Luh o 

rozloze 98,8ha. O vzniku jména obce se vypráví pověst, podle které se kněžna Libuše v těchto 

místech ztratila při lovu, velela troubiti a podle toho byla zdejší osada nazvána Veltruby. První 

písemná zmínka o obci je z roku 1388. Západní část, nejblíže Labi, stojí na místě zaniklé vsi 

Jezeřany, která stávala u Labe a byla uváděna se dvěma dvory a s tvrzí. V husitských válkách 

ves zanikla a zůstal zachován pouze kostel a hřbitov. V roce 1676 koupil obec hrabě Václav 

Jiří  ze  Šternberka,  a  trvale  ji  připojil  k  panství  Radovesnice.  Za  Šternberků  obec  velmi 

prosperovala. Došlo k vysušení bažin a obnově pivovaru. Východní část obce vznikla kolem 

velkého dvora s návsí, táhnoucí se až na východ ke státní silnici. První připomínka dvora je 

roku 1543, kdy jej nechal Petr Veltrubský z Veltrub zapsat do obnovených zemských desek.

 3.2 ZÁKLÁDNÍ ÚDAJE O OBCI

Kraj:          Středočeský

Okres:       Kolín

Počet obyvatel: 982

Počet čp.: 386

Rozloha: 939ha

Nadmořská výška 192 - 206 m.n.m.

Hustota osídlení: 141 ob/km2

Obec Veltruby se nachází 5km severozápadně od okresního města Kolína směrem na 

lázeňské město Poděbrady, které je vzdáleno 15km. V katastrálním území obce se nachází 

několik ložisek štěrkopísku ať vytěžených v podobě jezer nebo čekajících na vytěžení.  V 
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katastru obce se také nachází povodí řeky Labe a přilehlé mokřiny a lužní lesy, které jsou 

přírodní  rezervací  Veltrubský Luh.  Pod obec Veltruby spadá přilehlá  obec  Hradištko  I.  V 

centru obce je jezero používané místními rybáři k chovu ryb. V zimním období je toto jezero 

využíváno také k zimním sportům (bruslení, hokej). Přítok do tohoto jezera je z Hlubokého 

potoka.

Obr.2 Znak obce, [6]

 3.3 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY

Obec Veltruby se nachází v polabské nížině. Nejvýznamnější přírodními prvky jsou přírodní 

rezervace Veltrubský Luh, Labe, Hluboký potok,  Sendražická svodnice a vodoteč Opletek.

Přírodní  rezervace  Veltrubský Luh byla vyhlášena v roce 1985 o rozloze 98,8ha k 

ochraně dochovaného ekosystému lužního lesa. Komplex přirozených luhů a starých labských 

tůní v různých stádiích zazemnění, s četnými vodními a mokřadními společenstvy organismů. 

Převládajícím lesním druhem je dubo-jilmový luh s habrem. V okolí největší tůně je vzrostlá 

jilmová doubrava s olší. Flóra mechorostů zde čítá 67 druhů, na území přírodní rezervace žije 

početná populace skokana štíhlého, hnízdí zde četné druhy zpěvného ptactva a mnoho druhů 

měkkýšů.
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 3.4 KLIMATICKÉ POMĚRY

Tato oblast, jak sem dříve zmínil, je v polabské nížině, která spadá do teplé oblasti, průměrná 

teplota v letním období, je 19°C až 20°C, je zde 60 až 70 letních dnů, což je nejvyšší průměr v 

ČR. Jarní a podzimní průměrné teploty se zde pohybují mezi 9-10°C, v zimním období se 

průměrné teploty pohybují v rozmezí -2°C až -3°C.

Obr. 3 Klimatické regiony ČR (dle Quitt, 1971), [5]

 3.5 URBANICTICKÁ KONCEPCE OBCE

BYDLENÍ

Obytnou zástavbu v obci tvoří převážně samostatně stojící domy. Centrum obce, tvoří stará 

hospodářská  zástavba,  okraje  obce  jsou  tvořeny  novější  zástavbou.  V  obci  je  také  pět 

dvoupodlažních bytovek. Stará zástavba je obdélníkového tvaru, s výrazně převyšující délkou 

nad šířkou, zastřešení objektů je sedlovou střechou. Tato hospodářská stavení již neslouží 

původním účelům, jsou převážně zrekonstruované a slouží k bydlení a rekreaci.  Současná 

zástavba  je  tvořena  čtvercovými  a  obdélníkovými  budovami  s  valbovou  nebo  sedlovou 

střechou.
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OBČANSKÁ VYBAVENOST

V  obci  se  nachází  obecní  úřad,  základní  škola,  mateřská  škola,  obchody,  pohostinství, 

sportovní areál, knihovna a kulturní dům.

Základní škola je umístěna v dvoupatrové budově z roku 1930. Ve čtyřech třídách se 

vyučuje  pět  ročníků.  Školní  družina  má  svou  samostatnou  místnost.  Ve  škole  se  nachází 

tělocvična, jídelna pouze pro výdej jídla. V prvním patře je ředitelna, sloužící i jako sborovna.

Obr. 4 Základní škola 

Mateřská školka se dvěma třídami je rozdělena na malé a předškolní děti,  kapacita 

jedné třídy je 25 dětí. V současné době díky populačnímu boomu je školka plně obsazena. V 

areálu školky je i školní kuchyně s kapacitou 110 jídel, tato kuchyně zajišťuje stravu, jak pro 

mateřskou  školku,  tak  i  pro  základní  školu.  V současné  době probíhá  na  mateřské  škole 

zateplení celého objektu a výměna topení za tepelné čerpadlo.
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Areál fotbalového hřiště a sportoviště je umístěn hned vedle mateřské školy. V letních 

měsících se zde  konají  různé kulturní  a  sportovní  akce.  V přilehlé  budově jsou kabiny a 

tělocvična. V tomto areálu je antuková plocha pro hru volejbal, nohejbal a asfaltová oplocená 

sportovní plocha, která je využívána pro tenis a pozemní hokej.

Obecní  knihovna  Veltruby  disponuje  2938  knihami.  Má  58  registrovaných  členů. 

Průměrná roční výpůjčka se pohybuje okolo 1000 knih.

Kulturní dům je v západní části obce, je využíván pro konání různých kulturních akcí 

v obci (plesy, dětský karneval, Mikulášská besídka, aj.).

Dále jsou v obci tyto služby, ordinace praktického zubního lékaře,  v areálu školky 

jednou  měsíčně  ordinuje  obvodní  lékař  a  ortoped,  nachází  se  zde  kadeřnictví,  masáže  a 

pedikúra.

PAMÁTKOVÉ OBJEKTY

V  obci  jsou  tři  kapličky  sv.  Jana  Nepomuckého,  sv.  Vojtěcha,  panny  Marie  Bolestné. 

Nejvýznamnější památkou je kostel, který založil v roce 1843 baron Steigr a dokončen v roce 

1848, který byl vysvěcený jako kostel Navštívení Panny Marie. V roce 1893 nechal tento 

kostel upravit farář Josef Vobořil. V roce 1980 bylo změněno zasvěcení na Nanebevzetí Panny 

Marie.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTŮRA

Obcí prochází silnice III/12557, která byla dříve hlavní spojnice mezi Poděbrady, Kolínem a 

dálnicí D11, dříve silnice II/125. V roce 2004 byla při stavbě automobilky TPCA vybudována 

nová komunikace, která vede částečně v trase bývalé komunikace II/125 a je používána jako 

přivaděč od dálnice D11 k průmyslové zóně  TPCA. Zároveň je vybudován tak, že slouží jako 

obchvat obce Veltruby a veškerá doprava od Poděbrad a D11 do Kolína se touto silnicí svede 

mimo obec, tím došlo výrazně ke zklidnění dopravní situace v obci.

Místní komunikace jsou z převážné většiny tvořeny živičným krytem s obrubou nebo 

bez obruby,  chodníky jsou živičné nebo dlážděné z  dlaždic.  V roce  2012 byla provedena 
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rekonstrukce ulic Na Návsi a Sportovní, které přímo navazují na komunikaci III/12557. Dále 

v témže roce byla provedena  rekonstrukce chodníků ulic Na Návsi a K Zastávce, byly zde 

položeny nové obrubníky a zámková dlažba.

V obci je také autobusová doprava, je provozována společností OAD KOLÍN, s.r.o.. V 

obci jsou dvě zastávky,  jedna je ve východní části obce na návsi u komunikace č. III/12557 

Kolín  –  Poděbrady.  Druhá zastávka se  nachází  v  západní  části  obce  u  Kulturního domu. 

Autobusová doprava jezdí trasy Nemocnice Kolín – ČD Kolín – Automobilka TPCA a zpět.

Významnou dopravní  tepnou je  železniční  trať  č.  231 Praha – Lysá  nad Labem – 

Kolín.  Tato trať je elektrifikována a je dvoukolejná.  Zajišťuje dobré spojení do okresního 

města Kolína i do nedalekého lázeňského města Poděbrady. V sousední obci Velký Osek je 

traťová křižovatka směr Hradec Králové – Choceň, kde zastavují i rychlíky. Vlaková zastávka 

' VELTRUBY ' se nachází v nejvýchodnější části obce, poblíž navrhovaného území.

Obr.5 Železniční zastávka Veltruby
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Obcí prochází cyklotrasa Kolín – Libice nad Cidlinou, která navazuje na významnou 

Labskou cyklotrasu, která pokračuje do Poděbrad, Nymburka, Lysé nad Labem, Mělníka a 

končí u hranic s Německem, začátek této cyklotrasy je ve Špindlerově Mlýně. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Elektrická energie

Územím prochází ZVN 400kV a VVN 110kV.  Přímo obcí prochází nadzemní vedení 22kV, 

na které je napojeno 5 trafostanic, které zásobují celou obec. Pro další zástavbu je v územním 

plánu navržena další trafostanice.

   

Plynovod

Katastrálním územím obce Veltruby prochází VTL plynovod, ale obec není plynofikována. 

Vedlejší obec Hradištko I, které spadá pod Veltruby, je plynofikována STL plynovodem. Obec 

Veltruby  počítá  se  zavedením  plynu  z  Hradištka  I,  jedinou  překážkou  jsou  finanční 

prostředky.

Vodovod

V obci není vodovod, zásobování objektů vodou je řešeno soukromími studnami.

Kanalizace

V celé obci je vybudována podtlaková kanalizace. Výstavba kanalizace proběhla v roce 2002 

–  2004.  Obec  nemá  vlastní  čistírnu  odpadních  vod  a  veškeré  splaškové  vody  jsou 

dopravovány výtlačným řádem do ČOV Kolín.  Dešťová kanalizace je v obci řešena dvěma 

způsoby,  jednak uličními  vpustmi  napojenými na  vsaky nebo vsaky podél  komunikací,  v 

centru obce přilehlé k jezeru, je toto řešeno otevřenými žlaby zaústěnými do jezera. Podmínky 

v  území  jsou  dobré  pro  vsakování  dešťových  vod,  jelikož  podloží  se  skládá  ze 

štěrkopískových teras.
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 4 .ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

 4.1 UMÍSTĚNÍ ÚZEMÍ

Řešené území se nachází ve východní části obce, jižně od stávající zástavby. Území je rovné s 

nadmořskou  výškou,  která  se  zde  pohybuje  okolo  194  m.n.m..  Území  je  ze  všech  stran 

ohraničeno, ze severní strany je ohraničeno stávající rodinou zástavbou, z jihu je ohraničeno 

ochranným  pásmem  produktovodu,  z  východu  lesem  a  ze  západní  strany  komunikací 

III/12557. Celková výměra daného území je 8,3 ha a je využíváno jako orná půda.

 4.2 LIMITY ÚZEMÍ

Limity  vychází  jak  z  inženýrských  sítí,  tak  z  ochranných  pásem  lesa,  komunikace  a 

archeologického naleziště. Jednou z limit je také rodinný dům, který v této lokalitě již stojí a 

musí  mu  být  umožněna  přístupová  cesta  k  objektu,  případně  napojení  na  technickou 

infrastrukturu.

Nejvýznamnější limitou je produktovod firmy ČEPRO, a.s., který má ochranné pásmo 

300m  od  osy  potrubí  a  zasahuje  jím  skoro  do  celého  území.  Firmou  ČEPRO  a.s.  bylo 

ochranné  pásmo sníženo  na  100m od osy potrubí,  v  tomto  ochranném pásmu nesmí  být 

navrženy žádné objekty. Tyto plochy musí být navrženy jako zeleň nebo parkoviště. Dále je 

zde ochranné pásmo silnice třetí třídy, které je 15m od osy vozovky. Podél komunikace vede 

telekomunikační vedení,  které zasahuje do navrhovaného území,  toto vedení má ochranné 

pásmo 1,5m od krajního kabelu. Dále zde zasahuje ochranné pásmo lesa, které je 50m od 

hrany lesa.  Při  napojení  dopravní  infrastruktury na  místní  komunikaci,  dojde  ke střetu se 

splaškovou podtlakovou kanalizací,  která  má ochranné pásmo 1,5m od kraje potrubí a ke 

střetu s podzemním elektrickým vedením NN, které vede ke katodové ochraně produktovodu.

Veškeré  limity  a  ochranná  pásma jsou vyznačena  ve  výkresové dokumentaci,  viz. 

výkres číslo 2 – VÝKRES LIMITŮ ÚZEMÍ.     
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 4.3 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

V územním plánu je vybraná lokalita vyznačena pro čisté bydlení, jen část podél komunikace 

III. třídy/12557 je vyznačena jako smíšená zóna občanského vybavení a bydlení.

  Architektonické  požadavky na  využití  území  jsou  maximálně  3  nadzemní  podlaží 

včetně podkroví, zastřešení se nedoporučuje plochou střechou a maximální poměr zastavěné 

plochy všech objektů k celkové ploše pozemku se připouští 1:3, doporučuje se 1:6 až 1:10.

 4.4 NÁVRH ŘEŠENÍ VARIANTA 1

V této variantě je navrženo 67 parcel pro výstavbu samostatně stojících rodinných domů, z 

těchto parcel je jedna navržena pro občanské vybavení. Výměry parcel se pohybují od 762m2 

do  1  466m2,  celková  plocha  parcel  je  60  630m2.  Na  pozemcích  jsou  navrženy dva  tipy 

rodinných domů s 1.NP a podkrovím, na pozemku pro občanskou vybavenost je navržena 

přízemní budova pro obchod a služby, u které je navrženo pět parkovacích stání. Komunikace 

v území jsou navrženy v šíři 6m. Podél komunikace vedoucí u jižní hranice území je zřízen 

vegetační pás o šíři 12m, ve kterém je navržena linie stromů sloužící jako větrolam a vizuální  

hranice intravilánu a extravilánu.

 4.5 NÁVRH ŘEŠENÍ VARIANTA 2

V  druhé  variantě  je  navrženo  76  parcel  pro  rodinné  domy  z  toho  jedna  pro  občanské 

vybavení. Výměry parcel je od 764m2 do 1 785m2, celková plocha parcel je 68 230m2. V této 

variantě jsou stejně jako v předešlé navrženy dva tipy rodinných domů s 1.NP a podkrovím, 

na pozemku občanského vybavení je umístěn přízemní objekt pro obchod a služby, u kterého 

je navrženo osm parkovacích stání. Průběžná komunikace je navržena v šíři 6m a vedlejší 

komunikace jsou šířce 5,5m. V území jsou navrženy čtyři menší plochy s veřejnou zelení a 

stromy. Po obou stranách komunikace je navržen zelený pás v šířce 2m, kde jsou navrženy 

trasy technické infrastruktury. V místě chodníku se tento zelený pás sužuje na 1,5m.
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 4.6 VÝBĚR VARIANTY

Výběr nebyl jednoduchý v první variantě je více veřejné zeleně a stromů na úkor celkové 

plochy  a  počtu  stavebních  parcel,  ale  projekt  působí  dobrým estetickým dojmem  a  více 

respektuje územní plán obce. V druhé variantě je méně zeleně a stromů, zato celková plocha 

parcel je o 7 600m2 větší než ve variantě 1.  Tohoto bylo dosaženo snížením počtu stromů, 

plochy  veřejného  prostranství  a  využitím  stávající  polní  cesty  pro  část  navrhované 

komunikace. V  první variantě tato polní cesta nebyla řešena a byla zachována v původním 

stavu. Nakonec jsem zvolil variantu číslo 2. a to z důvodu větší plochy parcel a tím i možné 

finanční  výhodnosti  investice,  od  zeleně  v  první  variantě  jsem  ustoupil  proto,  že  na 

navrhované území navazuje lesní porost, který kompenzuje malé množství stromů.            

 5 .PODROBNÝ POPIS VYBRANÉ VARIANTY 2

 5.1 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Je navrženo pomocí nové distribuční trafostanice 22/0,4kV, 2x630kVA. Tato trafostanice je 

umístěna za silnicí III/12557 u příjezdové cesty k zemědělskému družstvu jak je stanoveno 

územním plánem. Trafostanice je navržena kioskového typu a bude k ní muset být přivedeno 

nové nadzemní vedení VN  22kV. Toto nové vedení VN  bude napojeno na stávající vedení 

VN 22kV. Vedení NN je navrženo podzemní s hřebenovým rozvodem z důvodu vyší provozní 

jistoty. Rozvody NN jsou vedeny v přidružených dopravních prostorech (pod zatravněnými 

plochami) nejblíže přilehlých k zástavbě. Podchody pod silnicí a vjezdy na pozemky, musí být 

opatřeny chráničkou. Minimální krytí vedení je navrženo dle ČSN 736005, pod zatravněnými 

plochami 350mm a pod vozovkou 1 000mm. Rozvody NN jsou napojeny do pojistkových 

skříní, umístěných na hranicích pozemků jednotlivých parcel.  Vodiče budou uloženy do země 

na 100mm pískové lože a budou obsypány pískem až 300mm nad vršek kabelů. Na písek se 

položí výstražná folie a výkop se zasype zeminou. Při mělkém ukládání kabelů, kdy by mohlo 

dojít k jejich poškození se chrání pevnou zábranou nejčastěji cihlou položenou nad vodičem. 
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Při více vodičích ve výkopu se nesmí ukládat nad sebe. 

PLYNOVOD

Je navržen z plastového potrubí PE pro STL plynovod. Potrubí zatím nebude napojené na 

plynovod, protože v obci není vybudován, ale bude ukončen u komunikace III/12557 . Potrubí 

bude vedeno přidruženým dopravním prostorem (pod zatravněnými plochami), v prostoru za 

el. silovými kabely směrem od zástavby. Plynovod je navržen jako jednostranné uliční vedení 

s přípojkami. Přípojky jsou vedeny kolmo od hlavních řadů a jsou zakončeny v pilířích HUP. 

Pilíře  HUP jsou umístěny na  hranici  pozemků jednotlivých parcel,  tyto pilíře  jsou pokud 

možno  sjednoceny  s  elektrickým  pojistkovým  a  měřícím  pilířem.  Potrubí  přípojek  je  z 

materiálu PE DN 32 a každá parcela bude mít jednu přípojku. Minimální krytí potrubí je 

navrženo dle ČSN 736005, pod zatravněnými plochami 800mm a pod vozovkou 1 000mm. 

Podchody pod silnicí a vjezdy na pozemky musí být opatřeny chráničkou.

VODOVOD

V obci není vybudován vodovodní řad a ani se s jeho výstavbou v dohledné době neuvažuje, 

proto v této lokalitě není ani navržen. Zásobování jednotlivých objektů bude řešeno studnou, 

umístěnou na parcele.

SDĚLOVACÍ VEDENÍ

Je navrženo podzemní v zatravněných pásech, kde je chodník, tak v chodníku. Napojeno je na 

stávající vedení Kolín - Velký Osek, které vede podél komunikace III/12557.  Poblíž napojení, 

bude  umístěn  síťový  rozvaděč,  z  kterého  budou  napojeny účastnické  rozvaděče  a  z  nich 

budou vedeny jednotlivé přípojky. Přípojky budou zakončeny v zemi na hranici pozemků s 

dostatečnou rezervou pro napojení objektů. Podchody pod silnicí a vjezdy na pozemky, musí 

být  opatřeny  chráničkou.  Minimální  krytí  vedení  je  navrženo  dle  ČSN  736005,  pod 

zatravněnými plochami 350mm a pod vozovkou 1 000mm.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Kabel  veřejného  osvětlení  je  navržen  ve  ve  společné  trase  s  vedením  NN,  bude  pouze 

odbočovat do stožárů VO. Vedení je navrženo podzemní s hřebenovým rozvodem z důvodu 

vyšší provozní jistoty. V lokalitě bude umístěn měřící a spínací bod, který bude ovládat celou 
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oblast. V projektu je navrženo 30 stožárů VO, na kterých budou umístěny úsporné světelné 

zdroje, zajištující dostatečné osvětlení komunikace v době snížené viditelnosti. Stožáry budou 

umístěny  v  přidruženém  dopravním  prostoru  minimálně  500mm  od  hrany  komunikace. 

Vedení  bude položeno z  měděných kabelů.  Minimální  krytí  vedení  je  navrženo  dle  ČSN 

736005, pod zatravněnými plochami a chodníkem 400mm a pod vozovkou 900mm.

KANALIZACE DEŠŤOVÁ            

Z veřejných komunikací a chodníků budou srážkové vody svedeny do uličních vpustí, které 

budou mezi sebou propojeny perforovaným drenážním potrubím DN150 procházející vsakem 

ze štěrku frakce 16-32, který bude separován od okolního prostředí geotextílií pro zamezení 

splavování  okolní  zeminy  a  tím  zanesení  vsakování.  Drenážní  potrubí  bude  uloženo 

minimálně 1 000mm pod komunikací, aby nedošlo k podmáčení aktivní zóny komunikace. 

Součástí  kanalizace  jsou  uliční  vpusti,  které  budou po obou stranách  komunikace.  Jejich 

maximální odvodňovaná plocha na jednu uliční vpust je 686m2.  Tato plocha byla získána 

vzorovým  výpočtem.  Pro  skutečné  dimenzovaní  vsaku  bude  muset  být  proveden 

hydrogeologický průzkum a zjištěn koeficient vsaku. U tohoto typu dešťové kanalizace musí 

být  vpustě  opatřeny prohloubeným dnem a košem pro usazování  nečistot.  Je  nutné jejich 

pravidelné  čištění  jinak  může  dojít  k  zanesení  vsaku  a  tím  i  nenávratně  k  poškození 

kanalizace. 

Dešťové vody z jednotlivých parcel budou likvidovány vsakem na těchto parcelách. Je 

přísně zakázáno tyto vody odvádět do splaškové nebo dešťové kanalizace kanalizace.   

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

V obci je podtlaková splašková kanalizace, při její realizaci již bylo počítáno se zástavbou 

tohoto  území,  proto  je  před  autosalonem  Suzuki  připraven  napojovací  bod  pro  novou 

kanalizaci. Od napojení je kanalizace navržena podél komunikace III/12557, kde odbočuje do 

nové  lokality.  Potrubí  je  vedeno  pod  komunikací  v  polovině  jízdního  pruhu,  tak  aby 

nedocházelo k pojíždění nad potrubím a tím i k jeho nadměrnému zatěžování. Minimální krytí 

potrubí je 1 000mm. Potrubí je z PVC DN125 a DN100, ze kterého jsou odbočkami vyvedeny 

přípojky DN 90. Přípojky jsou zakončeny v šachtách umístěných na veřejných prostranstvích, 

aby k nim byl umožněn přístup pro opravy a čištění. Do každé šachty bude připojen jen jeden 
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objekt, napojen gravitační přípojkou DN150. Při napojení objektů, bude v šachtách umístěn 

podtlakový ventil, do té doby bude podtlakové vedení zaslepeno.

Přípojková  potrubí  musí  být  zaslepena,  protože  v  této  kanalizaci  nejsou  uzavírací 

ventily na přípojkách.  Potrubí je realizováno s minimálním spádem a je možné ho pokládat i 

do proti spádových úseků. Tyto úseky jsou řešeny zubovým profilem  s 45° tvarovkami viz 

obrázek.

Obr.6 Schema podélného zubového profilu na rovinatém území( zdroj: DWA-A 116 -1) [7]

d
i
 = vnitřní průměr potrubí

 5.2 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

KOMUNIKACE PRO MOTOROVÁ VOZIDLA

V řešeném území je navržena komunikace třídy D1.Komunikace napojena na silnici III/12557 

její  šíře  je 6m a vedlejší  komunikace k rodinným domům je o šíři  5,5m. Provoz v obou 

úsecích  je  obousměrný.  Navržená  komunikace  je  napojena  na  komunikaci  III.  třídy a  na 

místní  komunikaci  K Zastávce.  Komunikace je navržena s živičným krytem a ohraničena 

silničními obrubami. Odvodnění je zajištěno pomocí podélných a příčných sklonů do uličních 

vpustí, více podrobností v kapitole dešťová kanalizace. Podélný profil komunikace kopíruje 

terén,  ale  musí  být  zajištěn minimální  podélný spád 0,5%. Příčný sklon je střechovitý se 

spádem 2,5%. Celé území je navrženo jako obytná zóna. Komunikace je navržena dle ČSN 

736110 a ČSN 736102.
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KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ        

Pěší komunikace je navržena, jen podél průjezdné silnice, ve vedlejších ulicích chodník není 

navržený, předpokládá se zde menší hustota provozu a pohyb chodců po společné komunikaci 

s automobily. Chodník je navržen ze zámkové dlažby o šířce 2m. Na obou vstupech do území 

jsou navrženy přechody pro chodce, které navazují na stávající komunikace pro pěší. Chodník 

je  ohraničen  obrubníky,  ze  strany komunikace  silničním obrubníkem,  který  je  v  místech 

přechodů a vjezdů snížen na nášlap 20mm a ze strany trávníku sadovou obrubou, která tvoří 

vodící  linii  (Výška  obruby  musí  být  vyšší  než  60mm nad  pochozí  plochou).  Dále  bude 

chodník opatřen signalizačními a výstražnými pásy u přechodů a vjezdů na pozemky, které 

přechází chodník. Tyto pásy budou použity i k označení vstupu na dopravní komunikaci bez 

chodníku, kde je smíšený pohyb chodců a automobilů.

PARKOVÁNÍ VOZIDEL

V navržené lokalitě je parkování přednostně na zpevněných vjezdech na pozemky, v počtu 

dvě stání na jeden pozemek. Tyto stání budou využity pro parkování rezidentů. Další stání 

jsou navrženy na vyhrazených místech na komunikaci. Stání na komunikaci jsou navržena 

jako podélná stání pro osobní automobily tak, aby byla zabezpečena minimální šířka volné 

komunikace  3,5m.  Parkování  jsou  navržena  tak,  aby  byla  umístěna  minimálně  5m  od 

křižovatek  a  nezasahovala  do  rozhledového  trojúhelníku  křižovatky. Parkování  u  objektu 

občanského vybavení je zajištěno pomocí osmi parkovacích stání, z toho jedno je vyhrazeno 

pro tělesně postižené.

              

 5.3 VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ A VEŘEJNÁ ZELEŇ

Veřejné prostranství je navrženo podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na 

využití území tak, aby bylo dosaženo požadované výměry veřejného prostranství. Na těchto 

prostranstvích jsou podél komunikace umístěny zatravněné pásy. V navrhované lokalitě bude 

vysazeno osm listnatých stromů. Stromy budou vysazeny na čtyřech místech této lokality, kde 

jim bude prostorově umožněn další růst.
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 6 .VÝPOČTY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A PARKOVACÍCH 

STÁNÍ

 6.1 VÝPOČET POČTU PARKOVACÍCH STÁNÍ

Stanovení  počtu  parkovacích  stání  je  provedeno  na  základě  podkladů  z  ČSN  73  6110 

Projektování místních komunikací.

N = O0 . ka + P0 . ka . kp

N – celkový počet stání pro posuzované území.

O0 – základní počet odstavných stání

P0 – počet parkovacích stání

ka – součinitel vlivu stupně automobilizace

kp – součinitel redukce počtu stání

O0 = 150

Počet rodinných domů nad 100m2  …............. 75

Počet účelových jednotek na 1 stání …...........0,5 domu

Počet stání pro rodinné domy.....................150 stání

ka = 1

Dle informací ze statistického úřadu byl ve středočeském kraji v roce 2011 počet automobilů 

462 na 1000 obyvatel. Proto byl zvolen stupeň automobilizace 1:2, což je součinitel 1.

kp = 1

Obec Veltruby má dobrou dopravní obslužnost, spadá do charakteru území C

P0 = 23

Jednotlivá prodejna …..................................400m2

Počet účelových jednotek na 1 stání …........50m2

Počet stání pro občanskou vybavenost ….... 8 stání

Obytní okrsek  …...................................... 300 obyvatel
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Počet účelových jednotek na 1 stání ….... 20 obyvatel

Počet staní pro obytní okrsek…................. 15 stání

Výpočet:

Nr= 150 .  1 +  23 . 1 . 1 = 173  stání

Celkový počet stání pro navrhované území je 173 stání. Z tohoto počtu je navrženo 150 stání 

na vjezdech na jednotlivé pozemky, na jednom pozemku je počítáno se dvěma odstavnými 

stáními. U objektu občanské vybavenosti je počítáno s 8 parkovacími stáními. Ostatních 15 

parkovacích stání, je navrženo na komunikaci, na vyznačených místech.

 6.2 BILANCE POČTU SPLAŠKOVÝCH VOD

Průměrná denní spotřeba vody

Qp =(Pi . qi) + Qo  = (300 . 100) + 600 = 30 600 l/den

Pi = celkový počet obyvatel v lokalitě

qi = specifická potřeba pitné vody

Podle plánu rozvoje vodovodů a kanalizací vydaného ministerstvem zemědělství v roce 2007, 

by se měla specifická spotřeba vody pro obce s 500-2 000 obyvatel měla pohybovat od 80 do 

140 l/os x den. Jelikož zde není vodovod a lidé nebudou platit vodné, počítám se spotřebou 

100 l/ob x den      

Qo = průměrná denní spotřeba občanského vybavení 600 l/den

Denní maximální spotřeba vody

Qm = Qp . kd  = 30600 . 1,5  = 45 900 l/den

kd = koeficient denní nerovnoměrnosti, ten činí pro obce do 1000 obyvatel 1,5.

Hodinový maximální průtok

Qh= Qm .  kh =  45900 . 1,8 =  82 620/24 = 3442,5 l/h = 0,956 l/s

kh  = koeficient hodinové nerovnoměrnosti = 1,8 – 2,1

NÁVRH KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
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Kanalizační potrubí se bude napojovat na stávající potrubí DN125, bude pokračovat až za 

přípojky parcel číslo 5 a 25, za těmito přípojkami bude zredukováno na potrubí DN100. Tato 

dimenze byla stanovena pomocí vědeckého spisu PROBLEMATIKA NAVRHOVÁNÍ 

VENKOVNÍCH PODTLAKOVÝCH SYSTÉMŮ STOKOVÝCH SÍTÍ. Z Tab. 3.1 jsem 

stanovil střední objemový poměr vzduchu/voda (LWV), který činí 6. Z další tab. 3.2 jsem 

odečetl hodnoty pro jmenovitý průměr potrubí pro LWV 6 je  DN125  140 až 350 připojených 

obyvatel a DN 100  95 až 240 připojených obyvatel. Pro větší jistotu jsem stanovil spodní 

mez připojených obyvatel, což je 140 obyvatel, čemuž odpovídá 35 rodinných domů.[7]

 6.3 DIMENZOVÁNÍ VSAKOVÁCÍCH ZAŘÍZENÍ

Redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy

Ared = Ai . Ψi =  (7550 . 0,8) + (1262 . 0,6) = 6797,2 m2

Ai = půdorysný průmět odvodňované plochy, komunikace = 7550m2  , chodník = 1262m2  

Ψi = součinitel odtoku srážkových vod, pro Asfaltové plochy = 0,8, pro dlažby 0,6.

Vsakovací plocha

Avsak = L . b´  = 2646 m2

L = délka podzemního prostoru = 2646m

b´ = šířka vsakovací plochy podzemního vsaku = 1 m

Vsakovaný odtok

Qvsak = ( kv . A však) / f  =  ( 0,00006   . 2646 )/2 = 0,07938 m3/s

f = součinitel bezpečnosti vsaku f ≥ 2

kv = koeficient vsaku  m/s  určí se z geologického průzkumu, střednězrnný písek 0,001 až 

0,00006 m/s

Retenční objem

V v z=
hd

1000
⋅( Ar e b+ Av z )−

1
f
⋅k v⋅Av sa k⋅tc⋅60 = 86,25 m3

W = Vvz/m = 86,25/ 0,3 = 287,5m3
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hd = návrhový úhrn srážek  = 23,2mm

Avz = plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchového vsakovacího zařízení)

tc = doba trvání srážky  = 15 min

m = pórovitost vsakovacího zařízení  = 0,3

hodnoty jsou z tabulky v ČSN 75 9010 z lokality Praha - Hostivař

Minimální průřez štěrkové drenáže musí:  

S =  W/L = 287,5/2646 =0,109 m2

Štěrková drenáž bude mít rozměry 35x35cm.

Doba prázdnění vsakovacího zařízení

Tpr = Vvz / Qvsak = 86,25/ 0,07938 = 1087 s = 18,1 minut

Doba prázdnění musí být kratší než 72 hodin.

Maximální plocha odvodnění na 1 uliční vpusť

množství srážek za sekundu má 1m2

Vs = 23,2 / 900  = 0,0258 l/s

 

Odtok drenážního potrubí DN150 rychlostí 1m/s     

Vd = π . r . v = 3,14 . 0,0752 . 1 =  0,0177 m3/s = 17,7 l/s

Maximální plocha pro odvodnění jedné uliční vpusti je

Smax = Vd / Vs   = 17,7/0,0258 = 686 m2

Uliční vpustí budou umístěny na komunikaci maximálně po  190 bm .

 6.4 VÝPOČET POTŘEBY PLYNU

Redukovaná potřeba plynu

Vr =∑ qhi . Pi .  ki

Vr = 1,2 . 75 . 0,115 + 2,1 . 76 . 0,115 + 2,5 . 76 . 0,649 = 152.014 m3/h

qhi = hodinová spotřeba jednotlivých spotřebičů

vaření                 …..................................1,2 m3/h
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příprava TUV průtokovým způsobe  …...2,1m3/h

centrální kotel                  ….....................2,5m3/h

Pi =  počet bytových jednotek = 76

ki = koeficient současností

k1 = n-0,5  = 76-0,5 = 0,115

k3 = n-0,1 = 76-0,1 = 0,649

Roční potřeba plynu

Qr = ∑ qi . Pi

Qr = 190 . 75 + 420 . 76 + 2800 . 76 = 258 970 m3/rok

qi = specifická roční potřeba

vaření = 190 m3/rok

příprava TUV = 420 m3/rok

topení = 2800 m3/rok

Pi = počet účelových jednotek = 76

 6.5 VÝPOČET POTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE

Potřeba pro rodinné domy

Pb = Σ Pbi . β

Pbi  = specifický příkon

skupina elektrifikace bytu  B2   ….........   10,10 kW/byt

         C    …..........   17,60 kW/byt

β = soudobost pro n – bytu =  0,33

Příkon občanského vybavení

B2 …...................  25 kW

C ….....................  35 kW

(B2) Pb =  75 . 10,10 . 0,33 + 25 = 274.9 kW

(C) Pb =  75 . 17,6 . 0,33 + 35 = 470.6 kW

Při stupni elektrifikace B2 dostačuje trafostanice o výkonu 400 kW, která umožňuje 

připojení 76 – 83 obj.

Při stupni elektrifikace C bude muset být trafostanice 2 x 630kW . Jedna trafostanice 630kW 

umožňuje připojení 39 – 47 obj.       
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 7 .ORIENTAČNÍ PROPOČET  INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ

Podklady  pro  ocenění  jednotlivých  objektů   byly   získány  z  Cenových  ukazatelů  ve 

stavebnictví vydané firmou RTS, a.s. a Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury 

vydaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Tyto ceny jsou pouze orientační záleží na dalším 

upřesnění návrhu a použitých materiálů. 

POZEMNÍ STAVBY

JKSO: 803.6 Domky rodinné jednobytové

Rodinný dům I.

Obestavěný prostot: 480m3

Jednotková cena:    5102 Kč/m3

Cena za objekt:    2 448 960,-Kč

Množství:               44domů

Celková cena:  107 754 240,-Kč

Rodinný dům II.

Obestavěný prostot: 560m3

Jednotková cena:    5102 Kč/m3

Cena za objekt:    2 857 120,-Kč

Množství:               31domů

Celková cena:   88 570 720,-Kč

JKSO: 801.8 Budovy pro obchod a společné stravování

Občanská vybavenost: 

Obestavěný prostot: 1480m3

Jednotková cena:    5274 Kč/m3

Cena za objekt:    7 805 520,-Kč

Množství:               1objekt

Celková cena:      7 805520,-Kč

 

Předpokládaná  investice do pozemních staveb v této lokalitě je  204 130 480,-Kč.    
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DOPRAVNÍ STAVBY

Komunikace pro motorová vozidla

JKSO: 822.2 Komunikace pozemní  

Plocha komunikace:  7451m2

Jednotková cena:  2 536 Kč/m2

Celková ceny: 18 895 736,-Kč

Komunikace pro pěší

Plocha komunikace:  1300m2 

Jednotková cena:   800 Kč/m2

Celková ceny:   1 040 000,-Kč

Předpokládaná  investice do dopravních staveb v této lokalitě je  19 935 736,-Kč.

INŽENÝRSKÉ STAVBY

Kanalizace splašková podtlaková

Délka potrubí:       1 180bm

Jednotková cena za plastová potrubí do DN250 :  8 900 Kč/bm.

Kanalizace celková cena: 10 502 000,-Kč

Kanalizace dešťová (vsak)

Délka potrubí:    2646bm

Jednotková cena: 840 Kč/bm

Celková cena:   2 222 640,-Kč

Plynovod

Hlavní řad

Délka potrubí:      1 060bm

Jednotková cena: 1 045 Kč/bm

Celková cena:   1 107 700,-Kč

Přípojky
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Počet přípojek 5 m: 39ks

Jednotková cena: 7 965 Kč/ks

Počet přípojek 10m :  37ks

Jednotková cena:  11 560 Kč/ks

Celková cena:     738 355,-Kč

Plynovod celkem: 1 846 055,-Kč

Elektrické vedení

Vedení VN 22kV nadzemní.

Délka vedení:          590bm

Jednotková cena: 3 659 Kč/bm

Celkem:          2 158 810,-Kč

Vedení NN podzemní.

Délka vedení:       2020bm

Jednotková cena: 437 Kč/bm

Celkem:                882 740,-Kč

Trafostanice.

Cena 2x 950 000 =  1 900 000,-Kč

Veřejné Osvětlení

Počet stožárů VO :  30 

Jednotková cena: 44 500,- Kč

Celkem:          1 335 000,-Kč

Telekomunikační vedení 

Délka vedení:       1835bm

Jednotková cena: 420 Kč/bm

Celkem:      770 700,-Kč
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Předpokládaná  investice do inženýrských staveb v této lokalitě je 21 617 945,-Kč.

ZELEŇ

Zatravnění:                      

Zatravněné plochy:  5 480m2

Jednotková cena:   286 Kč/m2  

Celkem:             1 567 280,-Kč

Výsadba stromů 

Počet stromů:          8ks

Jednotková cena: 4000 Kč/ks

Celkem:              32 000,-Kč

Předpokládaná  investice do zeleně v této lokalitě je  1 599 280,- Kč.

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ

POZEMNÍ STAVBY ….......................................................... 204 130 480,-Kč

DOPRAVNÍ STAVBY ............................................................. 19 935 736,-Kč

INŽENÝRSKÉ STAVBY ….................................................... 21 617 945,-Kč

ZELEŇ  …................................................................................  1 599 280,-Kč

OSTÁTNÍ NÁKLADY

Projektové a průzkumné  2% …...........................................    4 945 669,-Kč

Náklady na umístění stavby 0,5% …...................................    1 236 417,-Kč

Celkové náklady bez DPH                                                253 465 527,-Kč
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 8 .ZÁVĚR

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout řešení vybrané lokality pro výstavbu rodinných 

domů  v  obci  Veltruby.  Na  základě  informací  získaných  od  obecního  úřadu  a  dotčených 

správců sítí byli vypracovány dvě varianty řešení. Od Geoportálu ČÚZK, jsem získal mapové 

podklady  v  digitální  podobě,  které  jsem  použil  pro  zakreslení  navržených  variant.  Tyto 

varianty jsem zhodnotil a vybral variantu číslo dvě. U vybrané varianty, jsem zpracoval řešení 

technické  a  dopravní  infrastruktury  a  výpočet  jednotlivých  inženýrských  sítí.  Pro  lepší 

představu uspořádání území jsem zpracoval pro obě varianty vizualizaci daného území.

Výsledkem  je  návrh  dvou  variant  řešeného  území,  z  toho  jedna  je  zpracována 

podrobněji a řeší dopravní a technickou infrastrukturu.

Při  návrhu  jsem  se  snažil  dodržet  ráz  stávající  zástavby  a  sjednotit  charakter 

navrhované lokality s obcí. 
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Obr. 1 Letecký snímek obce Veltruby

Obr. 2 Znak obce Veltruby

Obr. 3 Klimatické regiony ČR (dle Quitt, 1971) 

Obr. 4 Základní škola 

Obr.5 Železniční zastávka Veltruby

 11 .SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č.1 Fotodokumentace současného stavu

Příloha č.2 Vyjádření správce plynovodu RWE Distribuční služby, s.r.o.

Příloha č.3 Vyjádření správce elektrické soustavy ČEZ Distribuce, a.s.

Příloha č.4 Vyjádření správce telekomunikačního vedení Telefónica Czech Republic, a.s.

Příloha č.5 Vyjádření správce produktovodu ČEPRO, a.s.

Příloha č.6 Výřez z územního plánu
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 12 .SEZNAM VÝKRESŮ

Číslo výkresu Název výkresu Měřítko

1. Výkres širších vztahů

2. Výkres limitů  území 1:2000

3. Situace varianta 1 1:1000

3.1 Vizualizace varianta 1

4. Situace varianta 2 1:1000

5. Kanalizace a telekomunikační vedení V2 1:1000

6. El. vedení, plynovod, veřejné osvětlení V2 1:1000/1:2000

7. Vzorové uložení sítí V2 1:50

8. Dopravní řešení V2 1:1000

9. Vizualizace V2 – západní pohled

10. Vizualizace V2 – východní pohled
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 13 .PŘÍLOHY
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