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Anotace 
 

Předmětem této bakalářské práce je návrh rozměrového a tvarového vymezení a 

prostorového uspořádání nových uličních prostor kolem JV tangenty jak je svou osou 

vyznačena v platném Územním plánu města Přerova a to v severní variantě trasy. Práce se 

zabývá návrhem řešení šířkového uspořádání a detailního dopravního řešení vlastní 

komunikace a návrhem příčného i podélného prostorového uspořádání budoucího uličního 

parteru.  

 

 

 

Annotation 
 

Topic of this bachelor thesis is dimensional and shape design and spatial layout of new 

street spaces around the southeastern tangential street, as marked out by its axis in the valid 

Development Plan of the city of Přerov in the northern variant of the route. The thesis 

deals with a proposal of design of width arrangement and detailed traffic solution of the 

road and with a proposal of both lateral and longitudinal spatial layouts of the future street 

floorscape. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

ČSN    Česká státní norma 

MHD    Městská hromadná doprava 

MO    Místní obsluţná komunikace 

MS    Místní sběrná komunikace 

MMR ČR   Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

MŢP ČR   Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky 

OP    Ochranné pásmo 

ŘSD ČR   Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

STL     Středotlaký (plynovod) 

TP    Technické podmínky (u staveb pozemních komunikací) 

ÚPmP    Územní plán města Přerova 

ÚSES    Územní systém ekologické stability 

VN    Vysoké napětí (energetika) 

VTL    Vysokotlaký (plynovod) 
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1. ÚVOD 

 

Jedním z nejdůleţitějších systémů fungování lidstva je bezesporu doprava, která v tomto 

organismu na sebe bere funkci ţivotodárných tepen nesoucích ţivot. Principem dopravy je 

přemístění od zdroje k cíli jednoduchým, bezpečným, ekonomicky přijatelným a relativně 

rychlým způsobem. Doprava a hlavně dopravní obsluţnost území má velký vliv na 

potenciál rozvoje a dalšího vývoje daného území včetně formování sídelní a hospodářské 

struktury měst a obcí. Struktura a vybavení dopravy (dopravních cest), musí být 

přizpůsobena druhu, charakteru a hustotě urbanizace a v konečném aspektu musí umoţnit 

přímou obsluhu jednotlivých cílů dopravy. V této souvislosti je doprava neoddělitelnou 

součástí při budování, tvorbě a rozvoje nových městských částí a jejich uličních prostorů. 

Uliční prostor byl dlouhou dobu chápán pouze jako dopravní koridor a tak na něj bylo 

pohlíţeno i při jeho tvorbě. Ulice je od nepaměti nedílnou součástí urbanistické struktury, 

která má nezastupitelné místo v ţivotě města. Organizuje město, rozděluje i spojuje a 

v neposlední míře také plní mnohé urbanistické funkce, jejichţ uskutečnění si jen těţko 

dokáţeme představit mimo veřejný uliční prostor.  

Hlavním cílem bakalářské práce je vytvoření uličního prostoru (parteru) kolem nově 

navrţené páteřní komunikace („Jihovýchodní tangenty“), který bude splňovat podmínky 

jednotlivých hlavních funkcí uličního prostoru jako jsou funkce pobytová, obsluţná, 

přepravní, městotvorná a v neposlední řadě také funkci vedení inţenýrských sítí.  

Výsledkem bakalářské práce je pak navrţený uliční parter kolem nově vzniklé 

„Jihovýchodní tangenty“, který svým návrhem vyhovuje současným poţadavkům na 

uspokojení potřeb budoucích obyvatel ţijících v daném území i návštěvníků daného 

zájmového území. 
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2. SEZNAM POUŢITÝCH PODKLADŮ 

 
Tato kapitola shrnuje pouţité podklady včetně pojmů a teoretických poznatků, které 

slouţily pro zpracování bakalářské práce a charakterizují zpracování daného tématu. 

 

2.1 Pouţité podklady  

- Územní plán města Přerov schválený zastupitelstvem města dne 21.9.2009, s platností 

 od 7.10.2009. 

- Regulativy pro jihovýchodní část města (řešenou lokalitu) 

- Mapové podklady poskytnuté městem Přerov 

- Generel dopravy města Přerov  

- Ortofotomapa řešeného území 

- Data inţenýrských sítí poskytnuté jejich správci 

 

2.2 Vymezení jednotlivých pojmů  

Urbanismus   

Je architektonická disciplína, jejímţ cílem je navrhovat sídelní útvary (města, obce) jako 

funkční a vyváţené celky. Zabývá se tvorbou a regulací vývoje měst, venkovského osídlení 

a krajiny. Usiluje o směřování k optimálnímu vývoji sídelních struktur, harmonickému 

uspořádání území, udrţení ekologické rovnováhy a ochraně kulturního dědictví s cílem 

zajištění setrvalého a udrţitelného rozvoje. 

 

Územní plán 

Dokument, který si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v 

krajině jejího vyuţití a snaţící se nalézt takové předpoklady, které by umoţnily další 

výstavbu a trvalé udrţitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváţeného stavu mezi zájmy 

ţivotního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území. 

 

Funkční využití ploch 

Je územně plánovací členění řešeného území na dílčí plochy. Tyto plochy jsou odlišné 

svým specifickým určením na plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení, veřejných 

prostranství, dopravní a technické infrastruktury, smíšené, zemědělské apod. 
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Plochy bydlení 

Jsou plochy, které se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro 

bydlení v kvalitním prostředí, umoţňujícím nerušený a bezpečný pobyt a kaţdodenní 

rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení. 

Zahrnují zpravidla pozemky bytových (resp.rodinných) domů, pozemky související 

dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. 

 

Plochy rekreace 

Jsou plochy, které se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro 

rekreaci v kvalitním prostředí. Zpravidla zahrnují pozemky staveb pro rodinnou rekreaci a 

pozemky dalších staveb souvisejících a slučitelných s rekreací. 

 

Plochy občanského vybavení  

Jsou plochy, které se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro 

přiměřené umístění, dostupnost a vyuţívání staveb občanského vybavení a k zajištění 

podmínek pro jejich uţívání v souladu s jejich účelem. Zpravidla zahrnují pozemky staveb 

a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální sluţby, zdravotní 

sluţby, kulturu, veřejnou správu, zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport apod. 

Dále pak pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, 

slučitelné s účelem občanského vybavení. 

 

Plochy veřejných prostranství 

Jsou plochy, které se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro 

přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství. Zpravidla 

zahrnují pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související 

dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných 

prostranství. 

 

Plochy smíšené obytné 

Jsou plochy, které se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem na 

charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího vyuţití není účelné členit. 

Zpravidla zahrnují pozemky staveb pro bydlení, popř. staveb pro rodinnou rekreaci, 

pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a také pozemky související 

s dopravní a technickou infrastrukturou. 
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Plochy dopravní infrastruktury 

Jsou plochy, které se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy vyuţitíé pozemků 

dopravních staveb a zařízení, zejména z důvodu intenzity dopravy a jejich negativních 

vlivů vylučuje začlenění do jiných ploch. Zahrnují zpravidla pozemky staveb a zařízení 

pozemních komunikací, drah, vodních cest a letišť. 

 

Plochy technické infrastruktury 

Jsou plochy, které se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy vyuţití pozemků pro 

tuto infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu vyuţití a kdy jiné 

vyuţití těchto pozemků není moţné. Zahrnují zpravidla pozemky vedení, a s nimi 

souvisejících zařízení, technického vybavení např. kanalizace, vodovod, energetické 

vedení apod. 

 

Plochy zemědělské 

Jsou plochy, které se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro 

převaţující zemědělské vyuţití. Zahrnují zpravidla pozemky zemědělského půdního fondu, 

pozemky staveb a zařízení souvisejících se zemědělstvím. 

 

Uliční prostor 

Je prostor mezi uličními čárami. Vhodné prostorové uspořádání a vybavení uličního 

prostoru podtrhuje společenský a reprezentační význam dotvářející celkový obraz města. 

 

Uliční čára 

Hranice mezi regulovanou (nebo „regulační") parcelou a veřejným prostranstvím případně 

veřejným komunikačním prostorem. Uzavřená uliční čára logicky vymezuje blok. 

 

Hranice zástavby 

Stavební čára, kterou nelze překročit směrem ven ze staveniště. Směrem dovnitř ji lze 

posunovat a tvarovat, pokud to není v konkrétním případě omezeno. 

 

Stavební čára 

Hranice, rozhraní mezi stavbou a nezastavěnou částí pozemku. Poloha hrany budovy ve 

výši rostlého nebo upraveného terénu. Podle návaznosti budov rozeznáváme stavební čáru 
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uzavřenou (rozhraní souvisle a úplně v celé své délce zastavěné) a stavební čáru otevřenou 

(rozhraní stavebně přerušované na hranicích sousedních parcel stavebními mezerami). 

 

Limity území 

Limity vyuţití území omezují, vylučují, případně podmiňují vyuţití a uspořádání území. 

Vyplývají z právních předpisů, správních rozhodnutí a schválené územně plánovací 

dokumentace.  

zdroj [11], [26] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 

3. ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU 

 
3.1 Charakteristika širších vztahů  

3.1.1 Historie města 

Město Přerov leţí na řece Bečvě a svou zeměpisnou polohou je křiţovatkou cest a srdcem 

Moravy. Název města pochází ze slova, znamenajícího baţinu, jezero, rybník nebo tůň.  

Přerov náleţí k nejstarším osadám na Moravě. Původní sídelní útvar na území 

dnešního Přerova se nacházel na pravém břehu řeky Bečvy v Předmostí. Archeologické 

výzkumy zde odhalily rozsáhlé sídliště lovců mamutů z doby před 25 000 lety. První 

písemná zmínka o Přerově však pochází aţ z roku 1141 a svědčí o jeho správní funkci v 

hradské soustavě přemyslovského státu. V roce 1256 udělil Přemysl Otakar II. osadě práva 

královského města. V době husitských válek představovalo důleţité středisko kališníků na 

Moravě.  

Vrchol i tragický pád zaţíval Přerov za vlády předáka moravské protestantské šlechty, 

vzdělaného Karla staršího ze Ţerotína v letech 1598 - 1636. Dvě století následující po 

prohraném stavovském povstání znamenala pozvolný úpadek a ztrátu významu města.  

Teprve v souvislosti se zaváděním ţelezniční dopravy došlo postupně od druhé 

poloviny 19. století k rychlému hospodářskému růstu, jehoţ základem byla po dlouhá léta 

výroba zemědělských strojů. Roku 1841  totiţ přijel do Přerova prvý vlak a zdejší nádraţí 

se stalo důleţitou ţelezniční křiţovatkou, coţ mělo za následek velký rozvoj průmyslových 

odvětví ve městě. Zejména strojírenství, pivovarnictví a cukrovarnictví. Následoval vznik 

chemického průmyslu, výroba koţeného zboţí a optických přístrojů.  Od 60. let 19. století 

se město projevovalo také v kulturní oblasti, především díky své prozíravé školské politice 

nesené v duchu uvědomělého prosazování Komenského výchovných zásad.Vznikla tu prvá 

česká rolnická škola na Moravě roku 1865, třetí české gymnázium po Brně a Olomouci 

roku 1870 a další školy odpovídající hospodářským a kulturním potřebám občanů. 

Významnou kulturní institucí se stalo Muzeum Komenského zaloţené roku 1887. Od roku 

1877 byl Přerov sídlem okresního hejtmanství. 

V současnosti je Přerov statutárním městem tvořící významný a tradiční hospodářský 

subjekt střední Moravy mající charakter relativně autonomního subregionálního centra v 

Olomouckém kraji.  zdroj [23] 
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3.1.2 Základní charakteristika města 

Město Přerov se nachází na jihovýchodním okraji regionu Olomouckého kraje. V dnešní 

podobě se město Přerov rozkládá na 14 katastrálních územích a má 13 místních částí 

s celkovou rozlohou 5848,7083 ha a počtem obyvatel k datu 1.1.2009 - 47 373. Nejníţe 

poloţené místo na území je 193 m n.m. Nejvýše poloţené místo na území je 247 m n.m. 

Území města se v dnešní době člení na souvisle zastavěné jádrové území (obr. 1,)  

které postupem času srostlo s místními částmi Předmostí a Popovice a na odloučená 

zastavěná území předměstských a příměstských venkovských sídel, která jsou přičleněna 

do správního území města. Struktura zastavěného území města je tedy členitá a 

v okrajových polohách značně rozvolněná. Tomu odpovídají i principiálně odlišné 

charakteristiky zástavby městského a venkovského typu.  zdroj [23] 

 

Obr.1 - Pohled na jádrovou část města -  zdroj [23] 

 

3.1.3 Současný stav funkce bydlení ve městě 

Převaţující současné kapacity městského bydlení jsou realizovány v bytových domech 

sídlištní zástavby, v menší míře se vyskytují i plochy tradiční nízkopodlaţní městské 

zástavby a rodinného bydlení.  
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V příměstských vesnických obcích, přičleněných do správního území města převaţuje 

bydlení v rodinných domech vesnického charakteru, doplněných novodobou rodinnou 

zástavbou předměstského charakteru. Plochy pro bydlení městského typu zaujímají 

převáţnou část zastavěného území města. Jsou soustředěny především v prstenci, 

obepínajícím historické jádro na levém i pravém břehu Bečvy. Na severu za ţelezniční tratí 

s nimi souvisejí obytné plochy v místních částech Předmostí s převahou sídlištní zástavby 

a Popovice s převaţujícími rodinnými domy. Centrální zóna má výrazně polyfunkční 

charakter, bydlení se tu v tradiční typické městské blokové zástavbě prolíná s dalšími 

městskými funkcemi občanské a veřejné vybavenosti a enklávami výrobních ploch. 

Bydlení je zde značně atakováno nadměrnou dopravní zátěţí centra. V segmentu východně 

od nádraţí je vyvinuta struktura bloků bydlení v rodinných domech, na kterou navazují na 

jihu rozsáhlé plochy sídlištní zástavby, rozvíjející se severovýchodním směrem. Sídlištní 

zástavba má zčásti monofunkční charakter čistého bydlení v bytových panelových a 

zděných domech, v některých plochách je smíšena s prvky základní vybavenosti (školská, 

sportovní a kulturní zařízení), které dávají těmto územím ţádoucí míru polyfunkčnosti. 

Pravobřeţní roztříštěná sídlištní struktura je důsledkem dřívější nedotaţené koncepce 

přestavbových území, je značně různorodá a je charakteristická prolínáním panelových 

domů s tradiční nízkopodlaţní zástavbou. Jednotícím prvkem je kulisa bytových domů 

orientovaných k řece. Podobnou charakteristiku lze sledovat za tratí v místní části 

Předmostí, kde sídliště přecházejí do nízkopodlaţní struktury aţ do místní části Popovice. 

Vesnické obce mají tradiční ulicovou a návesní strukturu, vycházející z různorodé 

členitosti terénu. Ta je odlišná na kopcovitém severu a východě (např. místní část Újezdec) 

a rovinatém jihu a západě (např. místní část Lověšice).  

Z dostupných číselných údajů vyplývá, ţe plochy bydlení v celém městě zaujímají 

necelých 10% správního území při průměrné hustotě 86 obyvatel na 1ha ploch pro bydlení. 

V centrální oblasti města je tento podíl více neţ 12% s hustotou obyvatel 145 obyvatel na 

1ha. V rozvolněných příměstských a vesnických obcích zaujímají plochy bydlení necelých 

7% katastrálních území při hustotě 24 obyvatel na 1ha plochy.   

 

3.1.4 Základní vazby na silniční dopravu  

Silniční doprava v Přerově se dělí do čtyř významných směrů. První z nich vede na 

Olomouc s navazujícími vazbami na Hradec Králové a Ostravu, druhý směr na Hulín 

s vazbou na dálnici D1 směr Brno. Tyto dva směry jsou součástí silnice I. třídy číslo 55, 
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která prochází centrem města. Další hlavní směr vede na Hranice na Moravě a dále pak na 

Ostravu a je součástí silnice I. třídy číslo 47. Poslední významnou silnicí vedoucí z Přerova 

je silnice II. třídy číslo 150, která vede do Bystřice pod Hostýnem. Město je zatíţeno nejen 

zdrojovou a cílovou dopravou, ale významný podíl na jeho území představuje i průjezdná 

doprava.  

V současné době město Přerov ovšem postrádá přímé napojení na kapacitní rychlostní 

silnice a dálnice, přestoţe je na přímé spojnici Brno - Ostrava, kterou dnes nahrazuje trasa 

rychlostní komunikace přes Olomouc. 

 

Obr.2 - Situace dopravního napojení města - zdroj [24]a vlastní úpravy 

 

3.2 Vymezení řešeného území  

3.2.1 Popis stávajícího území  

Řešené území je vymezeno v jihovýchodní části města na okraji zastavěného území 

propojující víceméně souvislým prstencem napojeným na silnici I/55 ze směru od Hulína, 

katastrální území Újezdce na jihu a komunikací II třídy č. 150 na severu. (viz. Obr. 3). 

Osou tohoto prstence je jihovýchodně orientovaný komunikační koridor (tzv. 

„Jihovýchodní tangenta“). K tomuto komunikačnímu koridoru bude orientována nová 
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městská zástavba. Území kolem jihovýchodní tangenty je prioritně předurčeno jako prostor 

pro rozvoj rezidenčních funkcí různorodých forem bydlení, související občanské 

vybavenosti a krátkodobých rekreačních příleţitostí. 

 

Obr.3 - Ortofomapa s vyznačením řešeného území - zdroj [22] a vlastní úpravy 

 

Uliční koridor nově navrţené městské třídy bude třetím významným propojením 

roštového systému dopravního průjezdu a obsluhy tohoto území.  

Rezidenční plochy jsou formovány na jiţně a západně orientovaných svazích návazně 

na roštový dopravní skelet, vyvinutý z jihovýchodního tangenciálního propojení. Jejich 

rozsah by měl být adekvátní odezvou na výrobní a logistické aktivity na západním okraji 

území. Severní strana hřebenovitého výběţku bude vyuţita pro rozsáhlou plochu městské 

parkově upravené zeleně, která bude vklíněna do městské zástavby v prodlouţení 

městského hřbitova. Dále pak nově navrţená městská třída bude pokračovat v lomeném 

průběhu směrem východním a severním po obvodu zastavěného území města 
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s preferovanou formou polyfunkční městské struktury bydlení a vybavenosti aţ silnici 

II/150 při výjezdu na Bystřici pod Hostýnem. 

     

    Obr.4 - Stávající pohled na lokalitu               Obr.5 - Stávající pohled na lokalitu  

      (pohled z uzlového bodu D na C)       (pohled z uzlového bodu D na E) 

 

    

    Obr.6 - Stávající pohled na lokalitu                Obr.7 - Stávající pohled na lokalitu  

      (pohled z uzlového bodu E na D)        (pohled z uzlového bodu E na F) 
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3.2.2 Limity území  

Limity řešeného území vychází z platné územně plánovací dokumentace, schválené 

zastupitelstvem města Přerov. V současné době je plocha řešeného území situována na 

pozemcích s vyuţitím z převáţné míry jako plocha zemědělského půdního fondu III. 

stupně ochrany.  

V území jsou další regulativy dány zejména: 

- OP hřbitova 

- OP letiště 

- OP přistávací a vzletové dráhy 

- OP zdroje přírodních minerálních vod 

- OP vedení inţenýrských sítí (vzdušné vedení VN, sdělovací kabely apod) 

- Prvek ÚSES - biokoridor malého rozsahu (krajinná zeleň) 
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4. NÁVRH ŘEŠENÍ 

 
4.1 Urbanistická koncepce  

Urbanistická koncepce podél „Jihovýchodní tangenty“ je navrţena v souladu s platnou 

územně plánovací dokumentací s preferovanou formou smíšené  městské struktury bydlení 

a vybavenosti.  

Návrh je zpracován v jedné variantě územní studie. V průběhu zpracovávání této 

studie byly prověřovány i další varianty řešení urbanizace „Jihovýchodní tangenty“, 

zejména varianta řešení uličního prostoru systémem místních jednosměrných obsluţných 

komunikací, s kolmým parkováním, vedoucí v souběhu s navrhovanou trasou 

„Jihovýchodní tangenty“. Vzhledem ke značným investičním nákladům, které by tuto 

variantu provázely (cca o 30% vyšší neţ zpracovaného řešení), bylo od této varianty 

upuštěno a dále je řešena pouze jedna varianta řešení a to s částečnou obsluhou území ze 

sběrné komunikace. 

Celé zájmové území řešené touto studií je rozčleněno do následujících ploch s 

jednotlivým funkčním vyuţitím, které jsou vyspecifikovány (viz výkres č. 3), a pro větší 

přehlednost rozděleny dle jednotlivých úseků „Jihovýchodní tangenty“ uzlovými body A-F.  

 

4.1.1 úsek A-B 

Funkční vyuţití ploch podél obou stran vedeného úseku A-B je v platné územně plánovací 

dokumentaci charakterizováno jako plocha výroby a skladování. V současné době je tato 

plocha vyuţívána jednotlivými podnikatelskými subjekty a v této studii je ponecháno 

stávající funkční vyuţití těchto ploch. Navrhovaný uliční profil má v tomto úseku trasy 

šířku 28,5 m. 

Skladba uličního profilu  

 komunikace pro pěší (chodník)    šířky    3,00 m   

 oddělující pás zeleně      šířky   4,00 m  

 dvoupruhová obousměrná sběrná komunikace MS 12,0/50  11,00 m   

 oddělující pás zeleně      šířky   4,00 m  

 komunikace pro cyklisty (cyklostezka)   šířky   3,00 m  

 komunikace pro pěší (chodník)    šířky   3,00 m  

celkem  28,00 m  
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4.1.2 úsek B-C 

Úsek B-C je funkčním vyuţitím ploch rozčleněn na plochy s moţností vícero vyuţití. Po 

obou stranách od uzlového bodu B po napojení ulice Hostýnské jsou řešeny plochy s 

vyuţitím občanského vybavení. Tyto plochy jsou jiţ vyuţívány stávajícími subjekty 

(ubytovna) a tato studie je ponechává ve stávajícím stavu. Uliční profil je v tomto úseku 

strukturován stejně jako v úseku A-B.  

Dále pak po levé straně od napojení ulice Hostýnské východním směrem k uzlovému 

bodu C je funkční vyuţití plochy řešeno plochou smíšenou obytnou. Tato plocha je 

v současnosti vyuţívána jako plocha zemědělského půdního fondu s III. stupněm ochrany. 

Tato studie navrhuje vyuţití plochy dle platné územně plánovací dokumentace s vyuţitím 

pro umístění polyfunkčního domu městského typu s max. limitní výškou navrhovaných 

objektů 248 m.n.m. a to zejména vzhledem k výškovým limitům přistávací a vzletové 

dráhy letiště Bochoř, vedoucí přes celé řešené území. 

Po pravé straně komunikace od napojení ulice Hostýnské východním směrem 

k uzlovému bodu C je stávající zástavba občanské vybavenosti (restaurace) a výrobní areál 

a tato studie ponechává stávající vyuţití těchto ploch. Mění se pouze dopravní napojení 

těchto objektů (viz kapitola 4.2.). Uliční profil je v tomto úseku řešen v šíři 30,00 m.  

Skladba uličního profilu  

 komunikace pro pěší (chodník)    šířky    3,00 m   

 komunikace pro cyklisty (cyklostezka)   šířky   2,00 m  

 oddělující pás zeleně      šířky   3,00 m  

 komunikace pro pěší (chodník)    šířky    1,50 m   

 dvoupruhová obousměrná sběrná komunikace MS 12,0/50    11,00 m   

 komunikace pro pěší (chodník)    šířky    1,50 m   

 oddělující pás zeleně      šířky   3,00 m  

 komunikace pro cyklisty (cyklostezka)   šířky   2,00 m  

 komunikace pro pěší (chodník)    šířky   3,00 m  

celkem  30,00 m  

 

4.1.3 úsek C-D 

Plochy v tomto úseku jsou v současnosti vyuţívány jako plochy zemědělského půdního 

fondu s III. stupněm ochrany. Studie navrhuje funkční vyuţití ploch dle platné územně 
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plánovací dokumentace, kde jsou plochy charakterizovány jako plochy smíšené obytné (po 

levé straně ve směru na sever) a plochy bydlení (po pravé straně ve směru na sever). Studie 

předpokládá umístění polyfunkčních domů městského typu s max. limitní výškou 

navrhovaných objektů 248 m.n.m. a předpokládaným situováním obytných místností ve 

směru osy východ - západ. Uliční profil je v tomto úseku řešen v šíři 34,00 m.  

Skladba uličního profilu  

 komunikace pro pěší (chodník)    šířky    5,00 m   

 komunikace pro cyklisty (cyklostezka)   šířky   2,00 m  

 oddělující pás zeleně      šířky   3,00 m  

 komunikace pro pěší (chodník)    šířky    1,50 m   

 dvoupruhová obousměrná sběrná komunikace MS 12,0/50    11,00 m   

 komunikace pro pěší (chodník)    šířky    1,50 m   

 oddělující pás zeleně      šířky   3,00 m  

 komunikace pro cyklisty (cyklostezka)   šířky   2,00 m  

 komunikace pro pěší (chodník)    šířky   5,00 m  

celkem  34,00 m  

 

4.1.4 úsek D-E 

Plochy v tomto úseku jsou v současnosti vyuţívány jako plochy zemědělského půdního 

fondu s III. stupněm ochrany. Studie navrhuje funkční vyuţití ploch dle platné územně 

plánovací dokumentace, kde jsou plochy po obou stranách „Jihovýchodní 

tangenty“ charakterizovány jako plochy bydlení. Vzhledem k moţnému situování zástavby 

podél „Jihovýchodní tangenty“ je předpoklad vyuţití těchto ploch zástavbou 

administrativních objektů a objektů sluţeb, bytovými domy nebo rodinným bydlením 

ovšem za předpokladu situování obytných místností ve směru osy východ - západ. 

Navrhované objekty musí být s max. limitní výškou 248 m.n.m. Uliční profil je v tomto 

úseku řešen ve stejné šíři 34,00 m jako v úseku C-D.  

 

4.1.5 úsek E-F 

Po obou stranách „Jihovýchodní tangenty“ jsou stávající plochy v současnosti taktéţ 

vyuţívány jako plochy zemědělského půdního fondu s III. stupněm ochrany. Studie 

navrhuje funkční vyuţití ploch dle platné územně plánovací dokumentace, kde jsou plochy 

po levé straně „Jihovýchodní tangenty“ v celé délce, a po pravé straně po nově navrţenou 
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průsečnou křiţovatku, charakterizovány jako plochy bydlení. Studie zde předpokládá 

umístění polyfunkčních domů městského typu s max. limitní výškou navrhovaných objektů 

248 m.n.m. a předpokládaným situováním obytných místností ve směru osy východ - 

západ. 

Plochy po pravé straně od nově navrţené průsečné křiţovatky po konec trasy (uzlový 

bod F) jsou řešeny jako plocha krajinné zeleně (biokoridor malého rozsahu). 

Uliční profil je v  úseku od bodu E po nově navrţenou průsečnou křiţovatku řešen ve 

stejné šíři 34,00 m jako v předešlém úseku. Dále pak uliční profil od nově navrţené 

průsečné křiţovatky aţ po koncový bod trasy (uzlový bod F) je řešen v šíři 28,00 m, kde je 

vzhledem k napojení stávající plánované zástavby rodinnými domy od ulice Ţelátovská 

(neřeší tato studie), počítáno s vedením jednosměrné místní komunikace podél navrţené 

trasy „Jihovýchodní tangenty“. 

Skladba uličního profilu  

 komunikace pro pěší (chodník)    šířky    4,00 m   

 komunikace pro cyklisty (cyklostezka)   šířky   2,00 m  

 jednosměrná obslužná komunikace MO 5,5/30     šířky   5,00 m   

 oddělující pás zeleně      šířky   6,00 m  

 dvoupruhová obousměrná sběrná komunikace MS 12,0/50    11,00 m   

celkem  28,00 m  

 

Navrhovaná urbanizace, (řešení vyuţitelnosti jednotlivých ploch), řešeného území 

okolo celé „Jihovýchodní tangenty“ je převzata z platné územně plánovací dokumentace 

(ÚPmP). 

 

4.2 Dopravní infrastruktura  

Navrhovaná „Jihovýchodní tangenta“ spojující silnici I/55 ze směru od Hulína a silnici 

II/150 vedoucí směrem na Bystřici pod Hostýnem je navrţena v souladu s ČSN 73 6110 

[12] ve funkční skupině místních komunikací jako sběrná komunikace v parametrech 

dvoupruhového směrově nerozděleného vedení. Komunikace bude slouţit pro dopravní 

napojení rozvojových ploch a pro vedení zbytné tranzitní dopravy mimo centrum města. 

Návrh komunikace vychází z její dopravní a  návrhové funkce a také z výhledové intenzity 

dopravy.   
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4.2.1 Intenzita dopravy 

Analýza vývoje intenzity dopravy se dá získat několika způsoby. V první řadě prognózou 

pomocí růstových koeficientů, ve druhé potom dopravně inţenýrskou prognózou (např. 

pomocí matematického modelu komunikační sítě). V tomto případě byly vyuţity výsledky 

ŘSD ČR, které vycházelo z matematického modelu navrţené komunikační sítě. Podkladem 

pro zpracování modelu byly výsledky celostátního sčítání dopravy z roku 2005 pro město 

Přerov (příloha č.1), zdroj [24] 

 Intenzita dopravy pro daný návrh v místě napojení jihovýchodní tangenty (silnice I/55 

ulice generála Štefánika) vycházela z předpokladu moţného rozdělení toku vozidel na 

jednotlivé místní komunikace vedené v této oblasti. Intenzita byla po konzultaci s ŘSD 

ČR, správa Olomouc stanovena (dle výpočtu) na 7850 voz./24 hod. (jedná se o všechny 

druhy vozidel nákladní, osobní a motocykly). Z těchto údajů a pomocí matematického 

modelu Ředitelství silnic a dálnic je moţné předpokládat růstový koeficient z roku 2010 na 

rok 2030 - 1,32. Procentuálně vyjádřeno tzn., ţe intenzita dopravy v roce 2030 bude o 32 

% vyšší neţ v roce 2010 (tj.10.362 voz/24 hod). - zdroj [24] 

 

4.2.2 Návrh trasy „Jihovýchodní tangenty“ 

V souvislosti se stanovenou intenzitou dopravy a s přihlédnutím na dopravní 

funkci „Jihovýchodní tangenty“ je pro daný návrh upřednostněna sběrná komunikace II. 

třídy v šířkové kategorii pro celou trasu MS2p 12,0/50. Podélný sklon vozovky je dán 

výškovým členěním terénu. Příčný sklon komunikace bude proveden jednostranně nebo 

střechovitě se spádem 2,5%. Pro lepší přehlednost je celá navrhovaná trasa opět rozdělena 

do jednotlivých ucelených úseků, které jsou ukončeny uzlovými body, na kterých jsou 

navrţeny okruţní křiţovatky D = 32 m. Jednotlivé uzlové body jsou označeny písmeny A-

F (viz. výkres č. 3).    

 

4.2.3 Popis jednotlivých úseků trasy 

Navrhovaná trasa se napojuje (v uzlovém bodě A) nově budovanou tříramennou okruţní 

křiţovatkou na stávající čtyřpruhovou komunikaci I. třídy č.55 na ulici Generála Štefánika. 

Trasa je z uzlového bodu A vedena východním směrem kolmo k dvoupruhové místní 

komunikaci na ulici 9. května, kde v uzlovém bodě B je navrţena nová okruţní křiţovatka 

se čtyřmi rameny. Z bodu B trasa pokračuje dál směrem k východu k další okruţní 

křiţovatce označené písmenem C (obr. 8). Tato okruţní křiţovatka je také čtyřramenná a 
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to z důvodu výhledové koncepce řešení dopravy v této lokalitě, kdy v uzlovém bodě C by 

mohla v budoucnu směrem na východ vzniknout potřeba řešení obchvatové komunikace.  

Jiţní větev okruţní křiţovatky bude napojena na stávající komunikaci vedenou do místní 

části Újezdec, kde se napojí na místní obsluţnou komunikaci. Ta bude za tímto propojením 

směrem k ulici 9. května zaslepena a bude slouţit pouze pro obsluhu stávající restaurace. 

Mezi úseky B a C je napojena stykovou křiţovatkou nově budovaná ulice Hostýnská, která 

je funkčně zařazena do kategorie místních komunikací typu C (obsluţné komunikace) a je 

v šířkovém uspořádání MO2p 7,5/30. 

Z uzlového bodu C je trasa „jihovýchodní tangenty“ vedena na sever směrem 

k místnímu hřbitovu, kde je na uzlovém bodě D opět navrţena okruţní křiţovatka. Mezi 

úsekem C a D jsou zvoleny 3 nové průsečné křiţovatky, které budou zajišťovat vjezd a 

obsluhu daného území (obr. 9). Tyto komunikace jsou opět funkčně zařazeny do kategorie 

místních komunikací typu C (obsluţné komunikace) a jsou navrţeny v šířkovém 

uspořádání MO2 7,5/30. 

 

Obr.8 - Přehled vedení trasy úsek A-C v ortofomapě, - zdroj [5] a vlastní úpravy 

 

Z uzlového bodu D je trasa opět vedena východním směrem podél stávající 

zahrádkářské kolonie a je ukončena okruţní křiţovatkou na uzlovém bodě E. Mezi těmito 

dvěma úseky jsou navrţeny dvě nové průsečné křiţovatky, které budou zajišťovat vjezd a 
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obsluhu daného území (obr. 9). Tyto komunikace jsou opět funkčně zařazeny do kategorie 

místních komunikací typu C (obsluţné komunikace) a jsou navrţeny v šířkovém 

uspořádání MO2p 7,5/30. 

Posledním úsekem navrhovaného řešení je úsek E-F, který je od uzlového bodu E 

veden severním směrem a je napojen okruţní křiţovatkou na stávající komunikaci II. třídy 

č. 150 směřující na Bystřici pod Hostýnem. Na tomto úseku je pouze jedna průsečná 

křiţovatka s napojenými obsluţnými komunikacemi v šířkovém uspořádání MO2p 7,5/30. 

Od poslední průsečné křiţovatky severním směrem k uzlovému bodu F je po levé straně 

vedena obsluţná jednosměrná komunikace MO2p 5,5/30, která bude napojena na 

navrhovanou zástavbu rodinnými domy podél ulice Ţelátovská (není předmětem této 

studie).  

 

Obr. 9 - Přehled vedení trasy úsek C-F v ortofomapě - zdroj [5] a vlastní úpravy 

 

4.2.4 Návrh konstrukce sběrné komunikace 

Navrhovaná konstrukce vozovky vychází z ČSN 73 6114 [7] a TP 170 [8]  a je navrţena 

v souladu s typem komunikace a s navrhovanou zátěţí těţkými vozidly, které se 

předpokládají v hodnotě 15% z celkové intenzity dopravy.   
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Návrh skladby konstrukce vozovky: 

- Asfaltový beton střednězrnný ABS I (ACO 11 S)    tl. 40 mm 

- Asfaltový beton hrubozrnný ABH I (ACO 16 S)    tl. 60 mm 

- Obalované kamenivo OK I       tl. 90 mm 

- Šterkodrť ŠD         tl. 150 mm 

- Mechanicky zpevněná zemina MZ      tl. 150 mm 

          CELKEM tl. 490 mm 

 

4.2.5 Komunikace pro cyklisty (cyklostezka) 

Navrhovaná komunikace pro cyklisty je vedena v souběhu s navrhovanou trasou 

„Jihovýchodní tangenty“ a ve větší míře po obou stranách komunikace v šířce 2,0 m. 

Výjimku tvoří úseky A-B a úsek v délce cca 170 m od poslední stykové křiţovatky po 

konec úseku (uzlový bod F), kde je cyklostezka vedena pouze po jedné straně a to v šíři 3,0 

m, resp. 2,0 m (viz výkres č. 3).  

Skladba konstrukce cyklostezky vychází z TP 179 [18] a je řešena s povrchem 

z rozebíratelného materiálu a to z důvodu moţného vedení technické infrastruktury. 

Cyklostezka je v celém úseku trasy vedená v souběhu s komunikací pro pěší a proto je 

navrţen mezi těmito komunikacemi bezpečnostní vodící pás (odstup) šířky 0,50 m. 

Cyklostezka je od komunikace pro pěší barevně označena a to červeným odstínem. Příčný 

spád cyklostezky je 1,0 %, přičemţ odvod dešťové vody je z komunikace zajištěn do 

přilehlého zeleného pásu. Podélný sklon kopíruje výškové členění terénu a bude řešen ve 

stejném sklonu jako podélný sklon vozovky. 

Návrh skladby konstrukce cyklostezky: 

- Betonová dlažba zámková   tl. 60 mm 

- Štěrkodrť   tl. 40 mm 

- Podsyp z ŠD (štěrkodrť)   tl. 150 mm 

- Zemní pláň                    

CELKEM  tl. 250 mm 

 

4.2.6 Komunikace pro pěší (chodník) 

Stávající trasy pro pěší jsou vhodně doplněny o trasy, které na ně přímo navazují a 

umoţňují pohyb pěších ze stávající části území do nově navrhovaného území podél 

navrţené páteřní komunikace. Nově navrţené komunikace pro pěší jsou řešeny v souladu 
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s Vyhl. 369/2006 Sb. [10]. Hlavní trasy komunikací pro pěší jsou řešeny v celém úseku 

„Jihovýchodní tangenty“ jako zpevněné plochy oboustranně vedené v souběhu s navrţenou 

páteřní komunikací a jsou odděleny od hlavního dopravního prostoru zatravněným pásem 

o šířce 3,00 m a komunikací pro cyklisty v šířce 2,0 m. Tyto komunikace jsou propojeny 

pochozími pásy o šířce 1,50 m s parkovacími plochami vedenými v hlavním dopravním 

prostoru podél navrhované páteřní komunikace (viz výkres č. 7). 

Chodníky jsou řešeny z rozebíratelné betonové zámkové dlaţby v barevném odstínu 

šedé. Příčný spád chodníku je 2,0 %, přičemţ odvod dešťové vody je zajištěn do zeleného 

pásu. Podélný sklon kopíruje výškové členění terénu a bude řešen ve stejném sklonu jako 

podélný sklon vozovky. 

Návrh skladby konstrukce chodníku 

-  Beton. zámková dlažba - best klasiko, odst.šedý,   tl. 60 mm  

-  Prosívka se zadrcením 0 - 8 mm,     tl. 20 mm  

-  Podsyp (štěrkodrť) fr. 0 - 63 mm,     tl. 170 mm  

CELKEM tl. 250 mm 

 

4.2.7 Přechody pro chodce  

Bezpečnost provozu a míra ochrany, kterou přechod chodci poskytuje, velmi závisí na jeho 

dopravně technickém uspořádání. Přechody pro chodce jsou proto voleny v celém úseku 

tam, kde se předpokládá křiţující se provoz chodců v dostatečně koncentrované míře 

zejména na ramenech křiţovatek. Přechody pro chodce jsou na hlavní páteřní komunikaci 

řešeny s ochrannými dělícími ostrůvky u komunikací obsluţných bez ostrůvků. Všechny 

navrhované přechody jsou dále vybaveny jednotlivými bezpečnostními prvky pro občany 

se sníţenou schopností pohybu a orientace dle Vyhl. 369/2006 Sb [10] a ČSN 73 6110 [12] 

(vodící proužky signální pásy apod). Všechny přechody budou dostatečně osvětleny a 

opatřeny svislým a vodorovným dopravním značením.  

Podle následné postupné urbanizace území jednotlivými objekty, budou následně vhodně 

řešeny místa pro přecházení a to úpravou parkovacích ploch a dopravním značením.  
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Obr. 10 - Přechod pro chodce vedený přes jízdní pruh pro cyklisty a navazující na přechod přes 

jízdní pruh  - zdroj [12] 

 

4.2.8 Statická doprava - odstavné a parkovací plochy 

Statická doprava je obecně zajištěna zejména odstavnými a parkovacími plochami pro 

osobní automobily mimo dobu jejich pouţívání a dělí se podle délky odstavení vozidla. 

- krátkodobé parkování - je v časovém horizontu do 2 hodin  

- dlouhodobé parkování - je od 2 do 24 hodin   

- odstavná parkování - slouţí pro odstavení vozidla u obytných budov v místě bydliště  

majitelů aut. 

Tato studie předpokládá umístění pouze krátkodobých parkovacích ploch a to podél 

páteřní komunikace v úseku od uzlového bodu B po poslední průsečnou křiţovatku a to 

v celkovém počtu 377 parkovacích míst (viz výkres č.3). V úseku od uzlového bodu A po 

uzlový bod B studie nenavrhuje ţádné parkovací plochy vzhledem ke stávající zástavbě, 

kde jsou tyto plochy řešeny na soukromých pozemcích vlastníků a to v dostatečné míře 

odpovídající ČSN 73 6110 [12]. V úseku od poslední průsečné křiţovatky po koncový 

uzlový bod F je parkování po levé straně řešeno na místní jednosměrné komunikaci 

v podélném směru v celkovém počtu 10 stání. 

Celkový potřebný počet parkovacích míst zejména pro odstavná stání je třeba 

navrhnout jako součást jednotlivých objektů nebo na pozemcích přináleţejícím ke stavbě 

mimo prostor místních komunikací. 
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Z výše uvedeného tedy vyplývá, ţe statická doprava bude v území regulována a to tak, 

ţe v rámci řešené studie jednotlivých zón budou navrhována v uličním profilu pouze 

parkovací stání krátkodobá a to pouze jako doplňková - tj. pro parkování  případných 

návštěv daného území a nebo pro vozidla zajišťující obsluhu daného území. Tyto 

parkovací plochy budou opatřeny dopravními značkami zamezujícími dlouhodobé 

parkování vozidel. 

 

4.2.9 Městská hromadná doprava 

Městská hromadná doprava (MHD) má nemalý význam pro dopravní obsluţnost území. Je 

nositelem hlavních přepravních toků osob do jednotlivých částí města. 

Obsluha navrhovaného území městskou hromadnou dopravou je řešena dopravou 

autobusy. U jednotlivých uzlových bodů jsou navrţeny zastávky městské hromadné 

dopravy. Návrh autobusových zastávek vychází z ČSN 73 6425-1 [15]. Zastávky jsou 

navrţeny ve  vzdálenostech 400 - 700 m od sebe, s tím, ţe docházková vzdálenost 

z výchozích a cílových míst nepřesáhne 450 m. Zastávky jsou navrţeny z důvodu 

bezpečnosti silničního provozu a především zejména chodců, za jednotlivými okruţními 

(průsečnými) křiţovatkami, mimo jízdní pruh (zálivová zastávka) a budou vyznačeny 

vodorovným a svislým dopravním značením. U kaţdé zastávky bude umístěn přístřešek, 

který bude navrţen dle potřebné intenzity cestující veřejnosti po zástavbě jednotlivých zón.   

 

4.2.10 Hlukové limity 

Následující údaje tohoto oddílu jsou převzaty z platné územně plánovací dokumentace 

(ÚPmP) pro danou oblast řešení.  

Nejvyšší přípustné hladiny hluku pro  hluk  z  dopravy  na  pozemních komunikacích 

jsou stanoveny v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. [9], kde se ekvivalentní 

hladina akustického tlaku A L Aeq,T  stanoví pro celou denní (L Aeq,16h ) a celou noční dobu 

(L Aeq,8h ). Hygienický  limit  v  ekvivalentní  hladině akustického tlaku A, je stanoven 

součtem základní hladiny akustického tlaku A L Aeq,T  který je roven 50 dB a korekcím 

přihlíţejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 

k uvedenému nařízení. 

Výpočty hlukových imisí z provozu silniční dopravy ve volném  venkovním prostoru 

jsou provedeny podle postupů doporučených metodikou MŢP ČR (Novela metodiky pro 
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výpočet hluku ze silniční dopravy - Planeta 2/2005). Deskriptorem hlukové zátěţe 

venkovního prostoru ze silniční dopravy je ekvivalentní hladina akustického tlaku A, která 

je vztaţená na celou denní a noční dobu. Hlukové emisní faktory pro motorová vozidla 

jsou vyjádřeny hladinami akustického tlaku A v závislosti na druhu vozidla, pro který je 

výpočet prováděn. Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku v okolí tras 

silnic jsou srovnány s hygienickými limity hluku, které jsou pro chráněný venkovní prostor 

stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb. [9].  

Hygienický limit pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích (dálnice, 

sinice I. a II. třídy) v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převaţující nad 

hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. 

Denní doba (6
00

-22
00

): 

základní hladina    LAeq,T     =  50 dB 

korekce                      k  =  +10 dB   

výsledná hladina   LAeq,16h  =  60 dB 

 

Noční doba (22
00

-6
00

): 

základní hladina        LAeq,T =   50 dB 

korekce                      k  =  -10 dB  ( noční doba ) 

korekce                      k  =  +10 dB  

výsledná hladina       LAeq,1h =   50 dB 

 

Výpočtový model hladiny hluku u „Jihovýchodní tangenty“ zdroj ÚPmP 

Silnice II/150 - „Jihovýchodní tangenta“ 

Nejvyšší povolená rychlost:  50 km/h 

Výpočtová rychlost:   45 km/h 

Typ komunikace:  - obousměrná komunikace 

Povrch okolního terénu:  - odrazivý 

Počet aut za hodinu:    147, podil nakladnich aut:  15 % - den 

Počet aut za hodinu:     19, podil nakladnich aut:  17 % - noc          

Výška výpočtu:   +4,0 m nad terénem 

Následující výpočty jsou zpracovány pro vzdálenost od osy nejbliţšího jízdního pruhu 

navrţené komunikace (viz tab. 1) 
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Tab. 1 Výpočtový profil hladiny hluku dané oblasti v návaznosti na vzdálenost od komunikace  

zdroj ÚPmP  

Vzdálenost Denní doba 

LAeq 

Limit-denní 

doba 

Noční doba 

LAeq 

Limit – noční 

doba 

8 m 64,2 60 57,1 50 

10 m 62,8 60 55,8 50 

13 m 62,3 60 55,2 50 

15 m 61,7 60 54,6 50 

18 m 60,9 60 53,8 50 

20 m 60,5 60 53,3 50 

22,5 m 59,9 60 52,8 50 

25 m 59,5 60 52,4 50 

30 m 58,0 60 51,5 50 

35 m 57,3 60 50,8 50 

 

Vypočtené intenzity hluku v jednotlivých profilech nám dávají hrubou představu o 

lokálních intenzitách hluku, které v těchto profilech mohou nastat v roce 2025. Vzhledem 

k dalekému časovému horizontu  lze tyto hodnoty povaţovat jen za orientační a mají za 

úkol pouze upozornit na skutečnost, ţe by při následné urbanizaci území  v budoucnu mohl 

nastat problém s hlukem pokud by se v dané lokalitě jednalo o výstavbu, kterou by vznikly 

v okolí komunikace chráněné venkovní prostory. 

Obecně platí, ţe v případě ploch určených pro obytnou zástavbu je nutné při přípravě 

stavby v těchto lokalitách brát v potaz moţné hlukové zatíţení a před samotnou výstavbou 

pak musí být zpracována akustická studie na konkrétní zástavbu za aktuálních podmínek a 

to z hlediska dopravy, nových staveb a pouţitých stavebních materiálu i platné legislativy a 

musejí být přijata příslušná protihluková opatření. V této souvislosti tato studie navrhuje 

stavební čáru v plochách, kde je předpoklad bydlení z výše uvedených skutečností 

odsunout cca o 10 m  od uliční čáry, popř. řešit hlukovou zátěţ v kombinaci s jinými 

prostředky (vhodnou výsadbou zeleně, vhodnou strukturou stavebních objektů, výstavbou 

bariérových bytových domů).  

 

4.3 Technická infrastruktura  

Technická infrastruktura je jedním z limitujících faktorů pro rozvoj města. Prochází 

neustálým dynamickým vývojem a je v podstatě reflexí (odrazem) úrovně města. Zahrnuje 

systémy zásobování vodou a odkanalizování, zásobování energiemi (plyn, elektrická 

energie apod.) a systémy telekomunikací, radiokomunikací atd. Technická infrastruktura je 
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důleţitou součástí při tvorbě uličního prostoru, zejména pak pro spolehlivé fungování 

města. Návrh technické infrastruktury pro navrhované území je řešen v souladu s ČSN 73 

6005 [16]. 

 

4.3.1 Zásobování vodou 

Veřejný vodovod vybudovaný ve městě Přerově zásobuje pitnou vodou celé město Přerov. 

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu jsou Vodovody a Kanalizace Přerov a.s. Vodovod 

města Přerova je hlavní a neoddělitelnou součástí tzv. skupinového vodovodu Přerov. Na 

vodovodní síť je podle údajů provozovatele připojeno cca 97 % obyvatel, (46 521). 

Průměrná denní potřeba vody Qp činila v loňském roce cca 2,5 mil. m³/rok to je cca 7 tisíc 

m³/d, hodnota specifické potřeby z faktur. vody celkem 157 l/os/den. zdroj [28] 

Řešené území je napojeno ze dvou míst na stávající páteřní rozvod. Ze severní strany 

je území napojeno ze stávajícího azbestocementového vodovodního řadu vedeného ulicí 

Ţelátovská v dimenzi DN 200. Na jiţní straně je území napojeno v ulici 9. května na  

vodovodní řad z tvárné litiny v dimenzi DN 200. Spojením obou stávajících vodovodních 

řadů dojde k zokruhování vodovodního řadu, čímţ dojde ke zlepšení podmínek pro 

dodávku pitné vody do dané oblasti. A to jak z hlediska poklesu tlaků na vodovodních 

řadech, tak z hlediska hygienických, kdy zejména na konci jednotlivých vodovodních řadů 

při malém odběru můţe vznikat úsek s nebezpečným výskytem bakterií.  

Nově navrţená trasa nového vodovodního řadu je po dohodě s provozovatelem 

vodovodní sítě řešena z tvárné litiny v dimenzi DN 100 v podélném sklonu 3%o a  kopíruje 

navrţenou trasu páteřní komunikace. Vodovodní řad je veden ve zpevněných plochách 

chodníků po jedné straně a v souladu s ČSN 73 6005 [16]  

Ochranné pásmo vodovodního řadu do profilu DN 500 je 1,5 m na kaţdou stranu od 

vnějšího líce profilu potrubí. [8] 

 

4.3.2 Odvádění a čištění odpadních vod 

Stokové sítě a kanalizační přípojky zajišťují ochranu vodního recipientu před znečištěním 

odpadními vodami z urbanizovaných povodí. Účelem stokových sítí a kanalizačních přípojek 

je spolehlivé, hospodárné a zdravotně neškodné odvádění odpadních vod z určeného území 

nebo připojené nemovitosti do zařízení na čištění odpadních vod. Vlastníkem a 

provozovatelem kanalizace ve městě jsou Vodovody a Kanalizace Přerov a.s. 
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Systém odvedení a likvidace odpadních vod města Přerov je samostatný jednotný 

stokový systém zakončený čistírnou odpadních vod situovanou na katastru města. Původní 

hlavní stoky jsou z převáţné míře řešeny z trub betonových.- zdroj [28] 

Navrhované území je vzhledem k členitosti terénu rozděleno pro odvod splaškových a 

dešťových vod do dvou kanalizačních systémů a to v souladu s ČSN 73 6101 [17]. 

První systém odvádí dešťové a splaškové vody ze severní části území a to od uzlového 

bodu F aţ po uzlový bod D s napojením kanalizační větve vedoucí z nejvýše poloţeného 

bodu mezi uzlovými body C a D. Kanalizace je navrţena po dohodě s provozovatelem 

kanalizačních stok jako jednotná a dimenzována z plastových trub REHAU v počáteční 

dimenzi DN 300. Kanalizace je napojena u benzinové stanice AGIP na stávající stoku DN 

800 (viz výkres č. 6). 

Druhý systém odvádí dešťové a splaškové vody ze zbylé části území a to od nejvýše 

poloţeného bodu mezi uzlovými body C a D aţ po uzlový bod B, kde je kanalizace 

napojena do stávající kmenové stoky C vedoucí v ulici 9. května v dimenzi DN 1200. 

Kanalizace je navrţena po dohodě s provozovatelem kanalizačních stok jako jednotná a 

dimenzována z plastových trub REHAU v počáteční dimenzi DN 300.  

Kanalizace v obou případech bude vedena středem páteřní komunikace a bude 

opatřena revizními šachtami po vzdálenostech max. 50 m. Dešťová voda z páteřní 

komunikace bude svedena pomocí dešťových vpustí do jednotné kanalizace. Jednotlivé 

vpusti budou navrţeny tak, aby max. plocha odvodnění jedné vpusti byla max. 400m
2
.  

Ochranné pásmo kanalizačního řadu do profilu DN 500 včetně je 1,5 m na kaţdou 

stranu od vnějšího líce profilu potrubí, u kanalizačních stok nad průměr DN 500 2,5 m na 

kaţdou stranu od vnějšího líce profilu potrubí. [8] 

 

4.3.3 Zásobování plynem 

Plyn je pro město Přerov dodáván z tranzitního VVTL plynovodu DN 700 vedeného 

východně od města, který je ve správě Transgas Net, s.r.o. Zásobování plynem spočívá ve 

vybudovaných VTL plynovodech po obvodu města. Z těchto plynovodů jsou vedeny VTL 

přípojky na jednotlivé regulační stanice pro zásobování obyvatelstva i jednotlivých 

průmyslových objektů. Pro řešené území je podél místní části Újezdec vedená trasa VTL 

plynovodu DN 500 severním směrem na Kozlovice. Z tohoto VTL plynovodu je řešena 
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nová VTL přípojka spolu s nově vybudovanou regulační stanicí RS 14 - 1200, ze které je 

navrţeno vedení STL plynovodu, které bude zásobovat řešené území. Jako páteřní rozvod 

zemního plynu pro navrhovaný uliční profil je řešen v celé délce STL plynovod lPE 110, 

vedený jednostranně v uličním profilu v koridoru s ostatními inţenýrskými sítěmi. Nově 

řešený STL plynovod bude kvůli lepším poměrům tlakových ztrát zokruhován se 

stávajícím městským rozvodem STL plynu.  

Ochranné pásmo vedení STL je dáno zákonem č. 458/2000 Sb v platném znění [7]. 

 

4.3.4 Zásobování elektrickou energií 

Pro popis stávajícího komplexu el. zařízení, slouţícího pro zásobování správního území 

města Přerov elektrickou energií, byly pouţity informace poskytnuté pracovníky Odboru 

rozvoje a obnovy sítí Morava společnosti ČEZ Distribuce, a.s. [21]  

Řešené území bude napájeno prostřednictvím distribuční sítě VN 22kV. Stávající 

nadzemní vedení vedené v území bude zrušeno a nahrazeno novým kabelovým vedením 

VN 22kV vedeným spolu s ostatními inţenýrskými sítěmi v koridoru v chodníku podél 

celé trasy „Jihovýchodní tangenty“. V území budou vhodně navrţeny transformovny 

22/0,4 kV v provedení zděných trafostanic nebo kioskových trafostanic. Dle provozovatele 

distribuční sítě budou navrţeny 4 nové trafostanice 22/0,4 kV - 1000kVA, zabezpečující 

dostatečnou kapacitu el. energie pro dané území. 

Kabelové vedení NN bude vybudováno v rozsahu kompletní distribuční kabelové sítě 

NN pro napojení jednotlivých odběratelů dle podmínek daných provozovatelem distribuční 

sítě. Kabelové vedení NN je vedeno ve stejné trase v koridoru inţenýrských sítí jako trasa 

napájecího vedení VN. 

Veřejné osvětlení bude napájeno z kabelového vedení NN. Stoţáry VO budou osazeny 

v zelených pásech podél „Jihovýchodní tangenty“ střídavě proti sobě. Osazení stoţárů VO 

a splnění poţadavků na intenzitu a rovnoměrnost osvětlení bude ověřeno výpočtem 

v dalším stupni dokumentace (není předmětem této studie). Stoţáry budou osazeny 

výbojkovými svítidly do výšky 10 - 12 m. 

Ochranná pásma jednotlivých vedení jsou dána zákonem č. 458/2000 Sb v platném 

znění [8]. 
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4.3.5 Kabelové sítě  

Řešené území předpokládá moţnost napojení nově vznikajících objektů na kabelové sítě 

jednotlivých správců. Jedná se zejména o kabelové sítě O2, radiokomunikací  nebo 

kabelové televize. Tyto sdělovací kabely jsou součástí koridorového vedení inţenýrských 

sítí v daném území (viz výkres č.6).   

 

4.4 Veřejná zeleň  

Zeleň představuje významnou součást ţivotního prostředí. Zejména na území sídelních 

útvarů mají plochy zeleně nezastupitelnou úlohu přírodních prvků v urbanizovaném 

prostoru a přirozeně zapojují sídlo do okolní krajiny. Vytvářejí moţnost odpočinku 

obyvatel, zpříjemňují pobyt obyvatel a plní i mikroklimatickou funkci.  

 

4.4.1 Krajinná zeleň 

Zeleň ve volné krajině má vliv na vzhled krajiny a vytváří podmínky pro ekologickou 

stabilitu území. V řešeném území je na severním okraji v souběhu s navrţenou komunikací 

(viz výkres č. 2) navrhován prvek Územního systému ekologické stability (ÚSES) - prvek  

krajinné zeleně a to regionální biocentrum menšího rozsahu. Tato studie navrhuje osázet na 

hranici biokoridoru stromovou alej z listnatých stromů (např. lípa malolistá). 

 

4.4.2 Veřejná zeleň 

Uliční parter bude vkusně doplněn systémovou zelení a architektonicky zajímavým 

sadovými úpravami. Plochy veřejné zeleně, různá zákoutí a uliční zeleň, je třeba upravit a 

osázet dřevinami. Nová výsadba podél komunikace by se měla skládat z listnatých stromů 

vhodných pro tuto oblast (např. javor klen s malou korunou). Jedná se zejména o plochy 

mezi navrhovanou páteřní komunikací a plochy navrţených cyklostezek. Plocha bude dále 

vhodně doplněna výsadbou nízkých okrasných keřů. Dále je navrţena veřejná zeleň na 

plochy středových prstenců okruţních křiţovatek, kde je navrţena výsadba nízké okrasné 

zeleně. Pro zatravnění se pouţije parková směs. 
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4.5 Městský mobiliář  

Uliční prostor podél navrhované „Jihovýchodní tangenty“ bude vhodně doplněn městským 

mobiliářem (lavičky, odpadkové koše apod.) Tato studie neřeší umístění jednotlivých 

prvků městského mobiliáře, ale počítá s cenovou kalkulací do ekonomického hodnocení 

stavby. 

 

4.6 Vyhodnocení návrhu k platné územně plánovací dokumentaci  

4.6.1 Vazba na územní plán 

Navrţená trasa spolu se všemi navrhovanými řešeními uličních prostorů (parterů) jsou 

v celé délce v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací - územním plánem 

města Přerova, účinným od 7.10.2009. 

 

4.7 Ekonomické vyhodnocení návrhu  

Při kalkulaci jednotlivých poloţek je vycházeno z platných cenových ukazatelů, zejména 

však z ceníků Ústavu územního rozvoje [27], zejména pak z ceníku Průměrné ceny 

dopravní a technické infrastruktury v cenové hladině 2010. 

 

4.7.1 Komunikace 

Ceny jsou orientační vč. podélného parkovacího stání, podílu zemních prací, obrubníků a 

vodícího prouţku.  

- Komunikace sběrná MS2p - typ vozovky D1-N-1-III-PII   

délka 2 609 m, šířka 11,0 m (plocha celkem 28 670 m
2
) + 10% ceny ostatních prací 

zejména křiţovatky 

- Komunikace místní obsluţná MO2p - typ vozovky D1-N-1-V-PII   

délka 110 m pro šířku 6,0 m a 160 m pro šířku 5 m (plocha celkem 1 460 m
2
) 

- Komunikace pro cyklisty - typ vozovky D2-D-3-V-PII   

délka 713 m pro šířku 3,0 m a 3768 m pro šířku 2 m (plocha celkem 9 675 m
2
) 

- Komunikace pro chodce - typ vozovky D2-D-1-CH-PIII   

délka 1413 m pro šířku 4,0 m a 3768 m pro šířku 5 m (plocha celkem 24 492 m
2
) 
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Tab. 2 Tabulka cenových nákladů - Komunikace 

Název poloţky Plocha (m
2
) Cena za mj (m

2
) Cena celkem 

Komunikace sběrná 31 537 1362,- Kč 42 953 394,- Kč 

Komunikace obsluţné 1 460 1 094,- Kč 1 597 240,- Kč 

Komunikace pro cyklisty 9 675 894,- Kč 8 649 450,-Kč 

Komunikace pro chodce 24 492 926,- Kč 22 679 592,-Kč 

Cena celkem 75 879 676,- Kč 

 

4.7.2 Inženýrské sítě 

Ceny jednotlivých inţenýrských sítí pouze předpokládají moţné dimenze potrubí, jelikoţ 

prozatím není řešena urbanizace jednotlivých částí území.  

- Kanalizace - při výpočtu cen je vycházeno z předpokladu, hloubky výkopu 2,6 m + 0,2 m 

sejmutí ornice.  

 - trouby plastové DN 300 - 360 m 

 - trouby plastové DN 400 - 374 m 

  - trouby plastové DN 600 - 1037 m 

  - trouby plastové DN 800 - 450 m 

  - kanalizační šachta s prefabrikovaným dnem - 55 ks 

- Vodovod - cena zahrnuje sejmutí ornice do 0,3 m s vodorovným přemístěním hmot do 

50 m,  těţitelnost hornin: 40% tř. 3, 50 % tř. 4 a 10% tř. 5 hloubka krytí nad potrubím 150 

cm + 10 cm na nerovnosti terénu a to vč. dodávek a montáţe.  

- potrubí z tvárné litiny DN 100 - 2380 m 

- Plynovod -  Průměrné rozpočtové náklady předpokládají skladbu horniny: 50 % tř. 3, 50 

% tř. 4, včetně 30 % lepivosti. Hloubka krytí nad potrubím se předpokládá 100 cm + 10 cm 

na nerovnosti terénu (80-150 cm). Podsyp a obsyp potrubí štěrkopískem.  

- potrubí plastové lPE 110 HD SDR 11 - 2745 m 

- Rozvody elektro  

- kabelové vedení VN 22kV - 2380 m 

- kabelové vedení NN 0,4kV - 2380 m 
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- Trafostanice 220/0,4 - 1000 kVA - 4 ks 

- Rozvody veřejného osvětlení -  předpoklad osazení 10 - 12 m sloupů po 30 metrech 

včetně osazení svítidel  

- ocelový sloup  - 100 ks 

- Rozvody telekomunikací -  předpoklad vedení 3 kabelů jednotlivých správců 

telekomunikačního vedení (O2, kabelové televize a  radiokomunikace).  

- kabelové vedení délky  - 3 ks - 2380 m 

 

Tab. 3 Tabulka cenových nákladů - Inženýrské sítě 

Název poloţky délka (m´) Cena za mj (m´) Cena celkem 

Kanalizace DN 300 360 9 250,- Kč 3 330 000,- Kč 

Kanalizace DN 400 374 10 450,- Kč 3 908 300,- Kč 

Kanalizace DN 600 1 037 15 670,- Kč 16 249 790,- Kč 

Kanalizace DN 800 450 18 930,- Kč 8 518 500,- Kč 

Kanalizační šachta 55 (ks) 39 000,- Kč /ks 2 145 000,- Kč 

Vodovod DN 100 2 380 3 750,- Kč 8 925 000,- Kč 

Plynovod lPE 110 2 745 1 534,- Kč 4 210 830,- Kč 

Kabelové vedení VN 22 kV 2 380 4 530,- Kč 10 781 400,- Kč 

Kabelové vedení NN 0,4 kV 2380 840,- Kč 1 990 200,- Kč 

Trafostanice 4 (ks) 850 000,- Kč 3 400 000,- Kč 

Sloup veřej. osvětlení 100 (ks) 40 000,- Kč 4 000 000,- Kč 

Kabelové telekom. vedení 7 140 860,- Kč 6 140 400,- Kč 

Cena celkem 73 599 420,- Kč 

 

4.7.3 Zeleň 

Předpokladem je  výsadba stromů s balem se zapěstovanou korunou do výšky 2 m. Do 

ceny jsou zahrnuty práce na hloubení jam, ukotvení, zahrnutí a zalití. 

- javor klen  - 324 ks 

- lípa   - 344 ks 
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Tab. 4 Tabulka cenových nákladů - Zeleň 

Název poloţky délka (m´) Cena za mj (m´) Cena celkem 

Osázení stromy javor klen 324 (ks) 2 083,- Kč 674 892,- Kč 

Osázení stromy lípa 12 (ks) 5 000,- Kč 60 000,- Kč 

Cena celkem 734 892,- Kč 

 

4.7.4 Celkové náklady 

Celkové investiční náklady na vybudování kompletní dopravní a technické  

infrastruktury činí po součtu jednotlivých poloţek cca 150 mil Kč bez DPH. (částky za 

inţenýrské sítě mimo kanalizaci jsou uváděny včetně samostatných výkopových prací, 

v případě současné výstavby inţenýrských sítí v koridoru by cena klesla cca o 1/3 (7 mil 

Kč). 

Ceny jsou uváděny v cenové hladině roku 2010. Pro přepočet na cenovou úroveň roku 

2011 je potřeba přenásobit částky inflačním koeficientem.  
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5. ZÁVĚR 
 

Dopravní, urbanistické a architektonické řešení má zcela zásadní dopad ne jen na podobu 

ulic samotných, ale také na občanskou vybavenost, mnoţství a různorodost obchodů, 

restaurací, kulturních zařízení, sportovišť,ale i na chování a sociální strukturu obyvatelstva 

a v konečném důsledku i na ţivotní úroveň. 

Cílem této práce bylo vytvořit návrh moţného komplexního urbanistického řešení 

daného území podél „Jihovýchodní tangenty“ s vyuţitím platné územně plánovací 

dokumentace (ÚPmP) a vyhnout se tak moţnému nebezpečí zastavění uličního parteru bez 

předchozího stanovení konceptu urbanizace daného území.  

Navrţená „Jihovýchodní tangenta“ spolu s urbanistickým řešením uličního prostoru 

odpovídá svým stavebně technickým a dopravně urbanistickým řešením stávajícím 

trendům moderní doby a svým uceleným konceptem dává moţnost pro další vývoj a trvale 

udrţitelný rozvoj města. Uliční prostor je připraven v plné míře plnit všechny své funkce 

včetně nově vzniklé městské zástavby. 

Navrţený uliční prostor v návaznosti na předpokládanou vyuţitelnost jednotlivých 

ploch je vhodně volenou variantou mezi ekonomicky přijatelnými parametry a funkčnosti 

daného území jako celku.  
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