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1. Úvod 

Cílem této diplomové práce je navrhnout vhodné řešení pro výstavbu rodinných domů  

a občanské vybavenosti, zajistit ideální napojení na dopravní i technickou infrastrukturu  

a místo pro odpočinek a relaxaci v podobě menšího parku. Vymezená lokalita je územním 

plánem obce stanovena jako území pro bydlení v rodinných domech. Nachází se na úplném 

okraji obce a rozprostírá se od severovýchodu k severozápadu. Celá  

urbanisticko - architektonická studie byla řešena ve více variantách. Ty se liší různým 

uspořádáním místních komunikací a počtem pozemků pro rodinné domy. Finální varianta 

je podrobně řešena. Tato varianta řeší vhodné rozdělení území s dopravním řešením se 

záměrem moderního a komfortního bydlení s příjemným pocitem soukromí jednotlivých 

rodinných domů. Přitom nechává prostor pro drobnou hospodářskou zástavbu na pozemku 

uživatele. Návrh obsahuje i řešení šířkového uspořádání komunikace, vytvoření 

parkovacích míst a návrh zeleně. 

 Návrh řešení je vypracován v souladu s územním plánem obce Olšan u Prostějova, 

který slouží jako dokument s dlouhodobou koncepcí a jako takový jej studie ctí. 

Výchozími podklady pro zpracování návrhu byla katastrální mapa obce, ortofotomapa 

obce, plány inženýrských sítí a fotodokumentace zájmového území.  

 Za účelem co největší objektivnosti byl proveden průzkum dané lokality 

s rozborem problematiky současné dopravní situace v blízkém okolí i s dlouhodobým 

výhledem, které mají vliv na řešené území. Jedná se hlavně o případné rozšíření firmy 

Müerdter – Dvořák, která v této době leží v severní části řešeného území a ctít požadavky 

na hospodářský rozvoj území a kvalitu životního prostředí a skloubit potřeby současné 

generace s ohledem na generace budoucí.  

1.1  Použité podklady 

 Mapové podklady (GIS) 

 Data IS od provozovatelů 

 Regulativy pro řešenou lokalitu           

 Územní plán obce 

 Ortofotomapa řešeného území 
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2. Stručná rekapitulace teoretických východisek 

2.1  Územní plánování 

Územní plánování se vyvinulo zhruba v polovině devatenáctého století v souvislostí se 

společenskými proměnami a nutností řešit nové nároky na uspořádání sídel, které s sebou 

tyto změny přinesly. Územní plánování je státem organizovaná trvalá, soustavná  

a komplexní činnost orgánů územního plánování a stavebních úřadů, zaměřená na 

naplňování cílů a úkolů územního plánování za použití jeho základních nástrojů, které  

mají rozdílnou míru právní návaznosti, procedůru pořizování i způsob spoluúčasti 

správních orgánů a občanů na jejich vytváření. Územní plánování soustavně a komplexně 

řeší funkční využití území, stanoví zásady jeho organizace a věcně a časově koordinuje 

výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. Územní plánování zároveň vytváří 

předpoklady k zabezpečení souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot 

v území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních  

složek – půdy, vody a ovzduší.  

 Územní plánování je nedílně propojeno s urbanismem, třeba že se nedá říct, že 

jeden obor je součástí druhého, neboť oba obory mají společné znaky, ale i znaky odlišné. 

Výsledky urbanismu a územního plánování jsou kolektivním dílem, jehož výsledkem by 

mělo být funkční sídlo. 

 Územní plánování je jeden z důležitých subsystémů seberegulace lidské 

společnosti, přispívajících k dlouhodobé udržitelnosti života. Zaměřuje se na plánování  

a rozhodování o funkčním využití a prostorové uspořádání území a lidských činností v 

něm, a to s ohledem na vlastnosti, hodnoty a limity tohoto území, zděděné přírodní  

a kulturní bohatství, ale i s cílem uspokojit nové oprávněné potřeby a požadavky současné 

generace a neznemožnit uspokojování potřeb generací budoucích. 

 Cílem územního plánování je vytvářet (územní) předpoklady pro umisťování 

staveb a využívání území pro hospodářský rozvoj při respektování potřeby udržení 

příznivého životního prostředí a podmínek pro sociální soudržnost společenství uživatelů 

předmětného území. Zajišťuje dosahování dočasné shody o využití a uspořádání území s 

respektem k soukromým a veřejným zájmům subjektů v území působících.  

[01, 02, 03, 04, 14]  
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2.2  Nástroje územního plánování v ČR 

Nástroje územního plánování ČR jsou podrobně popsány v zákoně č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Nástroje územního plánování se 

skládají z územně plánovacích podkladů, politiky územního rozvoje, územně plánovací 

dokumentace a územního rozhodnutí.  

 Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které zajišťují  

a vyhodnocují stav a vývoj území a uzemní studie, které ověřují možnosti a podmínky 

změn v území. Slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně 

plánovací dokumentace, jejich změně a k rozhodování v území.  

 Politika územního rozvoje určuje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci 

úkolů územního plánování v republikových, příhraničních a mezinárodních souvislostech, 

zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní podmínky pro 

naplňování těchto úkolů. Politiku územního rozvoje pořizuje ministerstvo pro celé území 

republiky a schvaluje jí vláda. Ministerstvo zajistí, aby ve Sbírce zákonů bylo uveřejněno 

sdělení o schválení politiky územního rozvoje, a celý dokument zveřejní způsobem 

umožňující dálkový přístup. Politika územního rozvoje je závazná pro pořizování  

a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování 

v území.  

 Územně plánovací dokumentace zahrnuje zásady územního rozvoje, územní plán  

a regulační plán. Zásady územního rozvoje stanoví zejména základní požadavky na účelné 

a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nemístního významu  

a stanoví požadavky na jejich využití. Zásady územního rozvoje se pořizují pro celé území 

kraje a vydávají se formou opatření obecné povahy podle správního řádu. Zásady 

územního rozvoje jsou závazné k pořizování vydávání územních plánů a pro rozhodování 

v území. Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, 

jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné 

infrastruktury. Vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy  

a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití 

znehodnoceného území. Územní plán zpřesňuje a rozvíjí cíle i úkoly územního plánování. 

Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce a je závazný pro pořízení vydání 

regulačního plánu. Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití 

pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru 

území a pro vytváření příznivého životního prostředí.  
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 Územní rozhodnutí je rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, změně využití 

území, změně stavby a změně vlivu stavby na využití území, dělení nebo scelování 

pozemků a ochranném pásmu. Územní rozhodnutí se nevydává pro území, pro které je 

vydán regulační plán, a to v rozsahu, v jakém nahrazuje příslušná územní rozhodnutí.  

[01, 02, 05] 

2.3  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. Pořizovatel pořizuje 

územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního 

nebo jiného podnětu. V zadání územní studie určí pořizovatel jeho obsah, rozsah, cíle  

a účel. Pořízení územní studie z jiného podnětu může pořizovatel podmínit úplnou nebo 

částečnou úhradou nákladů od toho, kdo tento podnět podal. Pořizovatel územní studie 

podá poté, kdy schválil možnost jejího využití jako podkladu pro zpracování, aktualizaci 

nebo změnu územně plánovací dokumentace, návrh na vložení dat o této studii do 

evidence územně plánovací činnosti. [05] 

2.4  Urbanismus 

Jako vědní obor i praktická činnost se urbanismus rozvinul s architektury a úzce na ni 

navazuje. Nezabývá se stavbou domů, budov a dalších objektů, ale řeší jejich umisťování, 

vzájemné vztahy a vazby mezi nimi v sídle a krajině. Je to soubor pracovních metod  

a postupů sloužící k záměrnému formování lidského osídlení, uplatňující se při řešení 

sídlištních celků, krajiny a celých širších územních jednotek s důrazem na tvorbu životního 

prostředí. Vychází ze společenských, ideových a estetických požadavků, materiálních, 

technických a ekonomických podmínek, zahrnuje však i hlediska sociologická  

a psychologická. Zkoumá taktéž teoretické i praktické problémy tvorby a přetváření 

osídlení, sídelních útvarů a jejich struktur, odhaluje tendence a zákonitosti jejich vývoje  

a formuluje zásady jejich řešení. Vychází při tom z obecných zákonitostí rozvoje 

společnosti a její ekonomiky v konkrétních podmínkách.   

 Měřítkem dobrého urbanismu je dlouhodobá spokojenost lidí. Urbanismus je 

dlouhodobě nejvýhodnější investicí do kvalitního prostředí a musíme si uvědomit, že my 
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všichni jsme akcionáři veřejného prostoru, a investice do nekvalitního veřejného prostoru 

je ztrátová. Přestože zájem o utváření veřejného prostoru doznal v naší zemi v posledních 

letech vzkříšení, dochází na druhé straně k jeho degradaci, především vlivem enormního 

nárůstu dopravy, problematizuje se z hlediska bezpečnosti a stavu životního prostředí. 

Návrat ke kráse není tedy prioritně návratem k určitým architektonickým prostředkům, ale 

spíše hledání porozumění konkrétním místům v širším prostorovém i sociálním kontextu, 

hledáním soudobé interpretace. Neobnovíme-li sami v sobě krásu „městského“ života, 

nepojmenujeme-li pravdivě potřeby, které mohou krásu nových úprav iniciovat, skončíme 

u pouhé estetizace, která může být formální a tím neživá.  

 Tedy nejen výroba míst, které budou krásné na pohlednicích, ale i vhodné k životu. 

Krása obcí a měst nespočívá jen v jeho stavbách, ale i atmosféře, která z něj vyzařuje. 

V tomto smyslu je město i obec a jeho veřejné prostory spíše „paspartou“, nástrojem jeho 

vlastního života, jeho úplné krásy. [03, 04]  

2.5  Obecné požadavky na využití území 

Obecné požadavky na využití území jsou přesně definovány ve vyhlášce č.501/2006 Sb., 

která se tak i nazývá. Tato vyhláška stanovuje obecné požadavky při vymezování ploch  

a pozemků, při stanovení podmínek jejich využití a umisťování staveb na nich  

a rozhodování o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území.   

 K naplnění cílů a úkolů územního plánování, s ohledem na rozdílné nároky na 

prostředí, se území člení územním plánem na plochy, které se s přihlédnutím k účelu  

a podrobnosti popisu a zobrazování v územním plánu vymezují zpravidla o rozloze větší 

než 2000 m
2
. Plochy se vymezují podle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití  

a podle významu. Plochy s rozdílným způsobem využití lze s ohledem na specifické 

podmínky a charakter území dále podrobněji členit. 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.  

 V souladu s cíli a úkoly územního plánování a s ohledem na souvislosti a charakter 

území je obecným požadavkem takové vymezování pozemků, stanovování podmínek 

jejich využívání a umísťování staveb na nich, které nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu 

území. Nevyplývá-li z územního plánu něco jiného, lze vymezovat v zastavěném území 

pouze pozemky staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci, pozemky veřejných 
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prostranství, pozemky občanského vybavení souvisejícího a slučitelného s bydlením  

a nesnižující jeho kvalitu a kvalitu prostředí v zastavěném území a pozemky související 

dopravní a technické infrastruktury. Pozemek se vždy vymezuje tak, aby svými 

vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, umožňoval 

využít navrhovaný účel a byl dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní 

komunikaci. 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. Dále nakládání s odpady a odpadními vodami, vsakování dešťových vod nebo 

jejich zadržení na pozemku.  

 Stavby se podle druhu a potřeby umísťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení 

na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace, a aby jejich umístění na pozemku 

umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení, přístup požární 

techniky a provedení jejího zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými 

parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného užívání 

staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Podle 

druhu a charakteru stavby musí připojení splňovat též požadavky na dopravní obslužnost, 

parkování a přístup požární techniky. [06] 

2.6  Technické požadavky na stavby 

Technické požadavky na stavby jsou podrobně popsány ve vyhlášce č.268/2009 Sb.,  

o technických požadavcích na stavby. Vyhláška platí pro všechny druhy staveb a zařízení, 

které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů, není-li v její části uvedeno jinak.  

Mezi technické požadavky na stavby patří požadavky na žumpy, rozptylové plochy  

a zařízení pro dopravu v klidu, připojení staveb na sítě technického vybavení, oplocení 

pozemku, požadavky na stavební konstrukce staveb, požadavky na bezpečnost a vlastnosti 

staveb a zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb.  

 Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti 

vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou 

mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví osob a zvířat, 

zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při 

užívání, úspora energie a tepelná ochrana. Stavba musí splňovat požadavky při běžném 

provozu a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu plánované životnosti. [07 08] 
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2.7  Typologické požadavky 

Typologie staveb je nauka o budovách různých účelů, které musí vyhovovat požadavkům 

hygienickým, bezpečnostním, ekonomickým a estetickým. Typologie se zabývá funkčními 

a provozními problémy budov a jejich jednotlivých prostorů. Z funkce a provozu odvozuje 

plošné a objemové požadavky na jednotlivé místnosti a formuluje vnitřní provozní vztahy 

a vztahy budov k nejbližšímu okolí.  Stavby se navrhují, provádějí, užívají a udržují v 

souladu s požadavky na stanovený účel užívání a s požadavky na ochranu zájmů 

společnosti i právem chráněných zájmů právnických a fyzických osob.  

 Stavby občanského vybavení a jejich jednotlivé prostory se musí dispozičně řešit 

tak, aby byla plně zajištěna jejich funkce, hygiena, požární bezpečnost, bezpečnost práce  

a technických zařízení a pohoda návštěvníků. 

 Při výstavbě, dostavbě nebo přestavbě obytných zón městských sídelních útvarů 

se přihlíží k přiměřeným docházkovým vzdálenostem ke stavbám základního občanského 

vybavení, zejména k mateřským školám (jeslím), základním školám, poštám, k hřištím pro 

děti předškolního věku a děti s povinnou školní docházkou, ke zdravotnickým, obchodním 

a kulturním střediskům. Všechny prostory staveb občanského vybavení musí mít vytápění 

a větrání odpovídajícího charakteru těchto prostorů a mít zřízenou vstupní rozptylovou 

plochu odpovídající druhu stavby. 

 Umístění těchto staveb, uspořádání východů a rozptylových ploch před nimi musí 

umožnit plynulý a bezpečný přístup i odchod a rozptyl návštěvníků do okolí stavby. 

Vybavit tyto stavby nejméně základním počtem odstavných a parkovacích stání na 

pozemku stavby, a to jako součást stavby nebo její provozně neoddělitelnou část.  

 Zajistit dostatek pitné, popř. užitkové vody a vody pro hašení požáru, potřebné 

energie pro plnění požadované funkce a zařízení pro nakládání s odpadními vodami. 

Zajistit, pokud užíváním stavby vzniká odpad, nakládání s odpadem (shromažďování, 

likvidaci, popř. jeho druhotné využití; zařízení a prostory pro nakládání s odpady musí být 

umístěny v souladu s hygienickými požadavky a s požadavky na ochranu životního 

prostředí. Zajistit podmínky bezbariérového přístupu a užívání. [08] 

2.8  Občanská vybavenost 

Občanským vybavením rozumíme ta zařízení a objekty sídla, jenž slouží periodickým 

potřebám obyvatel. Občanské vybavení je jednou ze základních funkčních složek sídel 

(vedle bydlení, výroby, rekreace, dopravy a technického vybavení). Občanská vybavenost 
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určuje standard životní úrovně obyvatel a jeho způsob. Charakter a rozsah potřeb obyvatel 

se vyvíjí s růstem a změnami jejich životních nároků. Občanská vybavenost je především 

vázána na funkční složku bydlení. Hierarchicky občanského vybavení dělíme na základní, 

vyšší, celoměstské, oblastní či regionální a celostátní. Základní občanské vybavení jsou 

zařízení, které obyvatelé denně potřebují a které vyžadují. Úzce souvisí s bytem, a tudíž je 

vázáno na pěší docházkovou vzdálenost. Jedná se zejména o mateřské školy, základní 

školy, prodejny, potraviny a základního zboží denní potřeby, restaurační zařízení, pošta, 

zdravotnictví apod.  

 Vyšší občanské vybavení jsou zařízení, které je vázáno na motorovou dopravu  

a váže se k obytné čtvrti, obvodu či celému sídlu. S funkční složkou bydlení je zejména 

propojeno systémem MHD. Mezi vyšší občanskou vybavenost lze zařadit stavby pro 

výchovu a školství, pro tělovýchovu a sport, pro automobilovou dopravu (garáže, servisy), 

administrativní budovy, stavby pro zdravotnictví, sociální péči, pro obchod, stavby 

veřejného stravování, pro ubytování a pro kulturu. [08] 

2.9  Bytový dům s vestavěnou občanskou vybaveností 

Se změnou názorů na funkční diferenciaci domů i sídel dochází koncem století k zástavbě 

volných parcel ve stávající struktuře měst a návratu polyfunkčních domů. Zpravidla jsou 

realizovány jako zástavby proluk či nároží. V rámci suterénu a prvních dvou nadzemních 

podlažích bývají umisťovány obchody, administrativa, ordinace lékařů, restaurace, výroba 

a služby apod. Ve vyšších podlažích jsou bytové jednotky. Tato forma bytových domů je 

vhodná do historických částí měst, kdy šířka uličních prostor neumožňuje dostatečné 

oslunění nižších podlaží. Použití polyfunkčních domů je zvláště nezbytné právě v 

centrech měst, aby se nezměnily na monofunkční plochy, v nichž končí činnost s koncem 

pracovní doby, ale dnes nachází uplatnění i v zástavbách obcí a menších měst. Zároveň 

drobná výroba, služby a obchod, které jsou vázány na život obyvatel, přispívající 

k rekreaci monofunkčního prostředí sídlišť. Uplatnění důležité vazby na zákazníka  

a obchodní partnery v atraktivní poloze ve společensky exponovaných místech s přímou 

souvislostí obytného prostředí. Obecné požadavky na integraci občanské vybavenosti do 

bytových domů je prostorová přiměřenost, nenáročnost na technickou infrastrukturu  

a speciální vybavení. Hladina hluku v provozovnách nesmí překročit hygienické předpisy, 

provoz nesmí záviset na časté obsluze těžkou dopravou, nesmí vyvolávat nebezpečí 

požáru, znečištění ovzduší škodlivými plyny nebo zápachem.  
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 Urbanisticko-architektonickým požadavkem na občanskou vybavenost je 

prosazování jak ve starší zástavbě, tak i v sídlištích, a podléhá současně častým proměnám 

s ohledem na ekonomickou prosperitu. Půdorys by měl být relativně volný, univerzálně 

využitelný pro větší škálu aktivit. Vstupy do bytové části domu a do provozovny musí být 

odděleny.  

 Technickým požadavkem na občanskou vybavenost je požadavek na spotřebu teplé 

a studené vody, pitné a užitkové vody. Používání plynu komplikuje odvod zplodin hoření, 

nelze řešit na úkor bytové části. Vytápění a ohřev teplé vody bývá řešen zpravidla 

kumulovanými agregáty etážového topení nebo přímotopnými tělesy a průtokovými 

ohřívači. Osvětlení se řeší individuálně.  

 Stavebním požadavkem je preferování skeletů, konstrukční výška podlaží u většiny 

zařízení služeb vyhoví 3600 mm. Hloubka objektu se doporučuje minimálně 10800 mm. 

Akustickým požadavkem je norma na hluk, který nesmí překročit 40 dB ve dne a 30 dB v 

noci. Venkovní prostor nesmí překročit 50 dB. Tyto a další požadavky jsou detailněji 

popsány hygienickými předpisy. V rámci vzduchotechnických požadavků je potřeba 

zajistit příčné provětrání provozovny. U provozu s vlhkostí, prašností a vyšší teplotou je 

důležité navrhnout nucené větrání. Prostory vestavěného zařízení služeb musí tvořit 

samostatný požární úsek. Stupeň požární bezpečnosti navrhovaného úseku se stanoví v 

závislosti na nejvyšším dovoleném výpočtovém zatížení v posuzovaném požárním úseku. 

[08] 

2.10 Rodinný dům 

Je stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na 

rodinné bydlení. V RD je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena 

pro bydlení. RD může mít maximálně tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní, jedno 

podzemní podlaží a podkroví. RD poskytuje obyvatelům ze všech obytných domů největší 

soukromí. Umožňuje řešení prostorů podle individuálních potřeb uživatele a činnosti 

bydlení je možno obohatit možnostmi, které poskytuje zahrada. RD mají značné 

prostorové nároky na stavební pozemky a v souvislosti s jejich výstavbou docházi ke 

značným veřejným investicím spojenými s výstavbou a následnou údržbou veřejné 

infrastruktury. Výše nároků se různí podle urbanistických forem RD. [09] 
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2.11 Dětská hřiště 

Dětská hřiště můžeme rozdělit do tří věkových skupin, hřiště pro děti předškolního věku 

(1–3 roky, 3 – 6 let), hřiště pro školní věk (6 – 14 let), hřiště pro mládež a dospělé. Dětská 

hřiště pro předškolní věk navrhujeme v interiéru obytných skupin (cca 0,5 m
2
 na 

obyvatele), velikost 150 – 200 m
2
. Základem těchto hřišť jsou plochy s pískovištěm  

a lavičkami, tato plocha je od hřiště pro míčové hry oddělena. Dětskými stavebními prvky 

na tomto hřišti bývají průlezky, hrazdy a houpačky.  

 Docházková vzdálenost na hřiště pro školní věk je maximálně 500 m, velikost je 

závislá na zájmovém okruhu cca 0,5 m
2

 (velikost 400 – 1000 m
2
). Hřiště bývá složeno ze 

dvou částí - z části obsahující nářadí pro zručnost a plochu určenou pro míčové hry. Hřiště 

pro mládež a dospělé, jeho velikost se odvíjí z cca 1,0 m
2
 obyvatele (2000 – 4500 m

2
), 

docházková vzdálenost je 500 m. Na tomto typu hřiště se objevují plochy pro odbíjenou, 

házenou, kopanou, basketbal apod. 

 Budování, provoz, údržba a kontrola dětských hřišť je ošetřena předpisy ČSN EN 

1176 Zařízení dětských hřišť, ČSN EN 1177 Povrch hřiště tlumící náraz – Bezpečnostní 

požadavky a zkušební metody, zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky, a nařízení vlády č.329/2002 Sb., které stanovuje vybrané výrobky pro posuzování 

shody. [08] 

2.12 Veřejné parky 

Parky jsou víceúčelovým zařízením aktivní a pasivní rekreace městského obyvatelstva. 

Mají být místy klidu, relaxace, ale také místy kontaktů, kulturních a estetických prožitků v 

přírodním prostředí. Doplňující zařízení sportovní, kulturní a další nesmí být zřizováno na 

úkor klidové hodnoty parku. Z hlediska provozních zásad je nutno parky izolovat od hluku 

a provozu motorové dopravy formou hustých zelených clon a eventuálně terénních  

a umělých úprav. Je nezbytné dodržet převážně biotický – přírodní typ parku s úměrným 

doplněním ploch zpevněných, technického a občanského vybavení. Při tvorbě je nutné 

vycházet z přírodních a geografických podmínek. Tvorba prostorové a hmotové skladby 

parku má respektovat zásady artikulace a střídání prostorů. Vedení parkových cest  

a umístění zařízení a vybavení parku má sledovat logiku provozních vztahů a umožňovat 

kontakt i intimitu prostředí. Vegetační řešení trávníků, keřů a skupin stromů musí vedle 

prostorového a kompozičního hlediska počítat s faktory vegetačních období i barevného 

řešení. [10] 
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2.13 Základní druhy dopravy 

Z funkčního hlediska je doprava důležitým národohospodářským odvětvím. Projevuje se 

zejména při výrobě a v základních přepravních vztazích nákladové a osobní dopravy. 

Základní úloha dopravy je v přemisťování nákladů, osob a informací. Je velmi rozmanitá, 

druhová a vytváří celé dopravní systémy, evropské, celostátní, regionální či sídelní  

a zonální. Vytváří dopravní struktury, jež se člení na dopravní soustavy, což jsou dopravní 

sítě, plochy, objekty a zařízení, dále to jsou vlastní dopravní prostředky (letadla, vlaky, 

automobily, bicykly). Součástí dopravní struktury je také vlastní forma organizace dopravy 

a tu ještě můžeme dělit na organizaci dopravy v klidu (parkování a odstavné plochy)  

a dopravu v pohybu (kapacity jedoucích aut na komunikační síti). Tyto dopravní struktury 

pak můžeme dělit na osobní a nákladní. 

 Dopravní soustavy pak dělíme na hromadnou dopravu osobní, individuální dopravu 

osobní a nákladní dopravu. Podle typu prostředí, typu komunikace a dopravního 

prostředku jde o typy, silniční (motorové, cyklistické a pěší), kolejové (železniční, 

rychlodrážní a městská hromadná doprava), lodní a letecká. Podstatný vliv na sídelní 

urbanistickou strukturu má pak doprava silniční a železniční. Tyto dopravní struktury  

a dopravní systémy jsou fixovány na našem území a vytvářejí dopravní strukturu. Váže se 

na urbanistickou strukturu našeho osídlení, jež je spoluurčována historickou hustotou 

našeho osídlení. [10] 

2.13.1 Místní komunikace 

Místní komunikace jsou komunikace uvnitř sídel, tj. v intravilánu sídelních útvarů. Platí  

i pro průtahy silnic v zastavěném území a pro vnitřní uliční síť sídel. Člení se do 

funkčních tříd na rychlostní s funkcí dopravní, sběrné s funkcí dopravně - obslužnou, 

obslužné a nemotoristické (zklidněné komunikace, cyklistické a pěší). 

 Rychlostní komunikace se navrhují pro rychlý průjezd (100 – 130 km/h), neprojíždí 

nikdy obytnou či centrální zónou, obvykle s mimoúrovňovými křižovatkami se zásadním 

vyloučením pěší a tramvajové dopravy. Jsou obvykle směrově rozděleny s počtem 4 – 6 

proudů. S ohledem na negativní působení na okolí mají mít vždy odpovídající protihluková 

opatření.  

 Komunikace sběrné bývají obvykle průtahy silnic I. a II. třídy, v menších sídlech se 

může jednat také o průtahy silnic III. třídy. Ve městech tvoří základní skelet města. Mají 
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buď formu lineární, radiální nebo radiálně okružní či šachovnicovou. I ty by měly být 

vedeny mimo chráněné zóny životního prostředí.  

 Komunikace obslužné mají obslužný charakter sídla. Měly by umožnit zásobování 

budov obchodů, mohou mít i zmenšenou povolenou rychlost, nebo jiná opatření pro 

zvýšení bezpečnosti chodců a celkové kultury městské třídy.  

 Komunikace zklidněné by měly umožnit pouze velmi malý průjezd s předností pěší 

chůze, jedná se o tzv. pěší zóny. Je zde možná celá řada zpomalovacích opatření. Jsou to 

zpomalovací dopravní prahy, šikany nebo příkazy omezující rychlost. Možné je také rušit 

výšku chodníku a vozovky s nutným významným doplňkem v parteru. Tyto formy jsou 

vždy vhodné pro úpravu dopravy ve stávajících vnitřních obytných zónách. [10] 

2.13.2 Parkovací a odstavné plochy 

Odstavné a parkovací plochy jsou plochy, které slouží k odstavování a parkování vozidel. 

Parkování je umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací. Parkování se může podle 

délky rozlišovat na krátkodobé (do 2 hodin trvání) a dlouhodobé (nad 2 hodiny trvání). 

 Odstavování je umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací po dobu, kdy se 

vozidlo nepoužívá. Stání je plocha sloužící k odstavení (odstavné stání) nebo parkování 

(parkovací stání) vozidla. Podle druhů a přípustnosti parkování zařazujeme vozidla do tří 

skupin. Při navrhování a umisťování odstavných a parkovacích stání se musí dbát 

základních hygienických požadavků na ochranu životního prostředí. Musí se respektovat 

zejména ochrana před hlukem, chvěním a výfukovými plyny a ochrana povrchových  

a podzemních vod před znečištěním.  

 Parkovací a odstavné stání pro osobní automobily se zřizují jako samostatné plochy 

mimo prostor místní komunikace, v samostatných stavbách podzemních i nadzemních, 

jako součást staveb bytového i nebytového charakteru a také jako parkovací 

pruhy/pásy/zálivy v hlavním dopravním prostoru na komunikacích funkčních skupin  

B a C. Parkovací a odstavná stání pro osobní automobily se zřizují u všech potencionálních 

zdrojů a cílů dopravy, tj. u bytových staveb, výrobních a administrativních zařízení, škol  

a zařízení občanské vybavenosti. Podél komunikací se stání řadí podélně, kolmo nebo 

šikmo. Podél vnitřních komunikací na odstavných nebo parkovacích plochách lze řadit 

kolmo nebo šikmo zpravidla v jedné řadě nebo ve více řadách za sebou. Celkový potřebný 

počet stání u staveb nebytového charakteru se určí součtem počtu parkovacích  

a odstavných stání, odpovídajících jednotlivým funkcím stavby. [10] 
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3. Analýza dnešního stavu 

3.1  Obec Olšany u Prostějova 

Obec Olšany u Prostějova leží severním směrem od města Prostějova v oblasti Hané, při 

hlavním silničním tahu spojujícím Olomouc a Prostějov. Obec se rozkládá na levém břehu 

říčky Blaty, která pramení na Zábřežské vrchovině (u Vilémova) a ústí do řeky Moravy. 

Rozkládá se na katastrech Olšany u Prostějova a Hablov. Osada Hablov byla k obci 

připojena v roce 1850. Okolí obce a prakticky celá Haná je intenzivně zemědělsky 

obdělávána, což se podepsalo na jejím vzhledu. Veškera vzrostlá zeleň se soustředí 

v několika remízcích, v okolí řeky Blaty, případně ve stromořadích okolo cest. Hanácká 

rovina je v okolí Olšan porušena několika geologickými zlomy, jejichž hřbety oddělují 

obec pohledově od obou měst. Terén v okolí vesnice je mírně zvlněný a průměrná 

nadmořská výška činí 222 m. Rozvoj obce je omezen na severovýchodní straně řekou 

Blatou a na jižní straně dálničním tahem Olomouc – Prostějov. Pohled k severozápadnímu 

obzoru vyplňuje masiv Kosíře s nadmořskou výškou 442 m, který je východním výběžkem 

Drahanské vrchoviny a cílem mnoha turistů i cykloturistů. [11] 

 

 

Obr. 1 Poloha obce [12] 
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3.2  Historie obce 

První písemná zpráva o Olšanech pochází z roku 1131, kdy byl dokončen  

a vysvěcen nový biskupský kostel sv. Václava v Olomouci. Olšany byly v té době 

zeměpanským majetkem olomouckých údělných knížat a novému kapitulnímu kostelu byla 

darována malá část vsi. Na prahu husitských válek byla obec rozdělena mezi šest majitelů, 

kdy jednu polovinu vlastnily církevní instituce a druhou nepříliš bohatí zemané. Na 

počátku 16. století vlastnil klášter sv. Kateřiny v Olomouci polovinu vsi, a druhá polovina 

patřila Janu z Perštejna. V roce 1568 se stává obec majetkem premonstrátů z Klášterního 

Hradiska. Tento klášter patřil k nejbohatším a nejvýznamnějším na Moravě, a díky tomu 

byly Olšany velkou a bohatou vesnicí. 

 Pro Olšany znamenal největší katastrofu pobyt švédských vojsk v roce 1642 – 1645 

v průběhu třicetileté války, kdy obec byla skoro zničena a ještě deset let po skončení války 

bylo obydleno ve vesnici pouze 17 domů. Nástup Josefa II. na rakouský trůn znamenal  

i změnu života na vesnici, kdy roku 1786 byly pozemky rozděleny mezi olšanské 

zahradníky, domkaře a podruhy. V roce 1805 se v obci opět usadila vojska,  

a odtud nastupovala k bitvě u Slavkova. Postupně olšanští rolníci rozšiřovali své družstevní 

podnikání a v obci vznikla mlékárna, mlátící družstvo a Zásobní spolek. Dále zde působila 

pila, bednárna a bylo zde i pět hostinců. Do života obce těžce zasáhla druhá světová válka 

a velkým problémem se stala obnova obce, zvláště odstranění válečných škod po 

bombardování 8. května a odstranění protitankových zátarasů v okolí obce. 

 V roce 1949 zde začínalo pracovat JZD. Podstatnou změnou bylo převzetí majetku 

velkých sedláků v letech 1954 - 1955. Po celá 50. léta se počet obyvatel pohyboval kolem 

1450. V souvislosti s bouřlivou industrializací celé země v padesátých letech se měnila 

struktura obyvatel obce (550 dělníků, 394 zemědělců v roce 1954). Nejvíce se charakter 

obce měnil v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století. Bylo postaveno nákupní 

středisko, nová mateřská škola, nová silnice z Brna do Olomouce byla postavena již mimo 

obec a stará silnice vedoucí obcí byla rekonstruována. [11]                 

3.3  Památky obce 

První bezpečná zmínka o kostele pochází z roku 1373. Farní kronika, vedená od roku 

1899, má retrospektivní úvod a v něm se připomíná okrouhlá zděná kaple na západní 

straně osady, která je patrně totožná s kostelem zmíněným v roce 1373. V roce 1710 byla 

kruhová loď rozšířena do kříže, ale o rok později kostel vyhořel. K jeho opravě se 
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přistoupilo v roce 1713. Podle data na portálu byl kostel dokončen v roce 1735 a vysvěcen 

12. října 1741 biskupem Jakubem Arnoštem z Liechtenštejna. Stavba půdorysně vyrůstá z 

kruhu, jehož segmenty tvoří podstatné části hlavní lodi. Na východní straně je připojena 

půlkruhová apsida, k níž je přistavěna pravoúhlá sakristie. Západním směrem je stavba 

prodloužena předsíní s kruchtou a čtvercovou věží. Příčná loď rozšiřuje hlavní prostor jen 

nepatrně o výklenky pro boční oltáře. Zvenčí vystupuje příčná loď jen rizality na obou 

stranách. Schodiště na věž a na kruchtu je v severní zdi. Vnějšek kostela působí 

harmonickým dojmem barokní stavby. Pravoúhlý vchod má kamenné ostění, nadpražní 

překlad je ozdoben piniovými šiškami. V horní části věže je půlkruhové okno a nad ním 

kruhový ciferník. Podstřešní profilovaná římsa nese cibuli s oktogonální lucernou 

završenou makovicí s kardinálským křížem. Kostel je zastřešen sedlovou střechou, nad 

závěrem valbovou. Krytinu tvoří břidlice. Nad střední kruhovou částí je sanktusník s 

oktogonální lucernou a kardinálským křížem na makovici. V roce 1843 byla věž osazena 

hodinami a později i kopulí, v roce 1901 byl postaven sanktusník, v roce 1949 byly 

provedeny vnitřní omítky. V letech 1999 a 2000 prošel kostel generální opravou. Bylo 

provedeno statické zajištění budovy, byla provedena rekonstrukce střešní části včetně 

opravy krovů, uskutečněna byla sanace zdiva a provedena oprava venkovních omítek. [11] 

 

  

Obr. 2 Kostel sv. Jana Křtitele (po opravě) [11] 
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3.4  Popis a charakteristika obce 

Předpoklady a důvody vzniku obce byla koncentrace do určitého místa, výstavba trvalých 

obydlí, vznik sídla – to mělo v historii vždy nějaký důvod, který samozřejmě úzce souvisel 

s podmínkami a danostmi konkrétního území. V případě Olšan to byly bezpochyby obecně 

známé rozvojové potenciály Hané: úrodná zemědělská půda, malá nadmořská výška, 

rovinatost území a příznivé klimatické podmínky. A samozřejmě další dvě neodmyslitelné 

podmínky: vodoteč (potok Blata) a komunikační propojení na bližší  

i vzdálenější okolí.  

  Typologické principy formování obce byly dány historickým jádrem Olšan, které 

je utvářeno jako „návesovka“ trojúhelníkového tvaru – tak tomu bývalo tehdy, jestliže 

sídlo vzniklo na křižovatce tří hlavních cest. Tyto cesty se často nesbíhaly v jediném bodě, 

nýbrž vstupovaly ve formě radiál do vrcholů trojúhelníkového prostoru – návsi  

a v prostoru návsi probíhají po obvodu tohoto trojúhelníku. Přesně tak tomu bylo 

v Olšanech, kde náves je prostorově vymezena domořadím na sebe navazujících statků, 

směrem do návsi s obytnou funkcí. O hospodářské funkci statků dnes svědčí pouze vjezdy 

do dvorů.  

 Uvnitř trojúhelníkové návsi byl situován kostel, rybník a několik solitérních staveb. 

Ačkoliv rybník už dnes neexistuje, stopa trjúhelníkové návsi je dodnes jasně patrná. 

Popsána základní urbanistická struktura obytné zástavby je doplněna později realizovanou 

dostavbou humen, a to jak využitím zadních, hospodářských části statků (po odbourání 

stodol), tak novou parcelací dříve nezastavěných polí.  

 Místní část obce – Hablov je naproti tomu typickou „ulicovkou“ – tedy sídlem 

vzniklým oboustranným těsným obestavěním existující komunikace. Podobné utváření 

urbanistické struktury obce s obytnu funkcí, ale najdeme i na několika dalších místech 

Olšan.  

 katastrální výměra je cca 1104 ha, kdy na ornou půdu spadá 978 ha, zahrady 28 ha,  

ovocné sady 1 ha, a trvalé travní porosty také 1 ha 

 v roce 1910 bylo v obci provedeno sčítání lidu a před sto lety měla obec 281 domů, 

390 rodin, 690 mužů a 795 žen 

 v roce 2010 žilo v obci 1601 obyvatel, poměr žen byl 53,5 %, průměrný věk byl 37 

let 

 v roce 2012 žije v obci 1683 obyvatel, poměr žen je 52 % 

 zeměpisná šířka 49° 32´ 6´´; zeměpisná délka 17° 9´ 23´´ 
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 obec Olšany u Prostějova i jeho místní část Hablov spravuje starosta RNDr. Milan 

Elfmark spolu se 14 členy zastupitelstva. [11] 

3.5  Plochy pro bydlení 

Podle územního plánu se v obci Olšany u Prostějova vyskytují tři druhy ploch pro bydlení: 

individuální rodinné bydlení, sociální bydlení a hromadné bydlení s integrací veřejných 

služeb. Individuální rodinné bydlení je určeno pro bydlení trvalé i dočasné, výstavbu 

samostatných RD a dále přístaveb k RD stávajícím s možností rozšiřovat zařízení 

občanské vybavenosti pouze jako vestavěná do obytných domků. Tato zařízení nesmí 

narušovat trvalé bydlení. Tam, kde by byl přístavbou narušen celkový charakter stavby  

a její hmotová kompozice, se povoluje přístavba s rovnou střechou a to za předpokladu 

odborného posouzení dokumentace architektem. Sociální bydlení je určeno pro bydlení 

trvalé v bytech, zřízených v těsném sousedství ZŠ. Součástí plochy pro sociální bydlení 

může být užitková zahrada. Hromadné bydlení s integrací veřejných služeb a zeleně je 

určeno pro bydlení trvalé i dočasné v bytových domech do tří nadzemních podlaží  

a minimálně šesti byty v jednom bytovém domě. Součástí ploch pro toto hromadné 

bydlení je veřejně přístupná obytná zeleň. Funkčním využitím této plochy je výstavba 

RD, obytné ulice, vestavěné občanské vybavenosti, parkovací plochy pro osobní auta  

a obytná, veřejně přístupná zeleň.  

 S ohledem na neustálý zájem o výstavbu RD, rozhodla se obec řešit problém 

dalších možností rozvoje v oblasti bydlení pořízením změny č. 3 územního plánu a tak 

vyhledat lokality vhodnější, než ty, které jsou v nabídce stávajícího schváleného územního 

plánu. Současně je změnou ÚP reagováno na potřeby rozvoje v oblasti sportu, rekreace  

a volnočasových aktivit. Usnesením Zastupitelstva obce Olšany u Prostějova konaného dne 

22. 12. 2008 bylo schváleno pořízení 3. změny územního plánu sídelního útvaru Olšany  

u Prostějova. V roce 2013 bude zpracován nový územní plán, jako nový progresivní 

dokument respektující zejména současné době a technickým možnostem odpovídající 

požadavky na způsob jeho zpracování – Metodiku sjednocení digitálního zpracování ÚPD 

pro GIS, a to podle požadavků nového Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu (Stavební zákon) a souvisejících vyhlášek. 
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3.6  Sportovní areály a zařízení 

 V obci se nachází stále se rozvíjející sportovní areál, který je možno využívat 

celoročně a bez omezení vstupu osob, které nejsou členy Sokola. Posun v kvalitě 

sportoviště je patrný na fotbalovém hřišti dle přiložených obrázků. 

 

  

obr. 3 Hřiště v roce 1900 [11]   obr. 4 Hřiště v roce 2012 [11] 

 Součástí sportovního areálu je i dětské hřiště, které bylo vybudováno v letech  

2002 – 2003. Je určeno pro děti ve věku 3 – 10 let. Nachází se zde řada herních prvků, 

které mají napomáhat dětem v rozvoji. Dále se v prostorách sokolovny nachází pohybové 

centrum, které bylo vybudováno v letech 2003 – 2005. Jeho součástí je posilovna, solárium 

a sauna.   

3.7  Mateřská škola 

Od roku 1929 působila v Olšanech "Ludmila", farní odbor Charity. V roce 1941 byl podán 

návrh na zřízení dětských jeslí. A v červnu téhož roku začal v budově fary provoz útulku 

pro děti od jednoho roku do šesti let. Provozní doba byla od 6 do 20 hodin. V roce 1945 

zahájila provoz mateřská škola v budově Farní charity. V roce 1951 se MŠ rozrostla na 

dvě oddělení. V roce 1984 byla otevřena nová budova mateřské školy. V roce 2012 bylo 

otevřeno nové (třetí) oddělení v rekonstruované budově vedle ZŠ. [11] 

3.8  Základní škola 

Olomoucká děkanská matrika uvádí k roku 1681, že rektor olšanské školy nemá žádný 

pevný plat. Dá se tedy předpokládat, že v Olšanech již nějaká škola byla. V roce 1794 bylo 

upraveno první patro domu č. 3 na školu. Až do roku 1808 byla v Olšanech jednotřídka. V 



19 

 

tomto roce byla škola rozšířena na dvojtřídku. Teprve v roce 1873 byla škola rozšířena na 

trojtřídku. V roce 1876 vykoupila obec panskou sýpku a ta byla přestavěna na školu. 

Obecná škola v Olšanech byla v roce 1925 rozšířena na pětitřídní. V roce 1953 měla škola 

osm tříd a od roku 1960 devět. [11] 

3.9  Zemědělské areály 

Zemědělství patřilo v Olšanech k základním zdrojům obživy. V červnu 1945 se ustavila 

skupina Jednotného svazu českých zemědělců (JSČZ).  Během roku 1948 byly rolníci 

přesvědčování o výhodách společného hospodaření zemědělskou komisí a hlavně členy 

přípravného výboru JZD, který byl oficiálně založen dne 27. března 1950 a jehož 

předsedou se stal pan Vojtěch Sekanina. Po té byla přípravnému výbor přidělena usedlost 

úpadkového zemědělce, některé neobdělané plochy a spekulační půda. Začalo se 

investovat do hospodářských objektů, a to v takovém progresivním stylu, že dané objekty 

vyhovují do dnešních dnů. V dnešní době je živočišná i rostlinná výroba opět na vzestupu. 

[13]  

3.10 Plochy zeleně 

Plocha zeleně plnící funkci rekreační se dá rozdělit do tří celků, na plochy veřejně 

přístupné (zeleň veřejná), na plochy veřejně nepřístupné (zeleň zahrad individuální 

zástavby) a na plochy pro veřejnost omezeně přístupné (zeleň vyhrazená).  

3.10.1 Zeleň veřejná 

Zahrnuje parky, menší parkově upravené plochy, zeleň dětských hřišť a zeleň veřejných 

prostranství, historické zahrady, zeleň u obytné zástavby, zeleň významných veřejných 

budov, a pomníků, zeleň na náměstích, rekreační lesy a lesoparky, parkoviště. 

3.10.2 Zeleň vyhrazená 

Jedná se o zeleň v plochách občanského vybavení, zeleň výrobních a skladovacích areálů  

a ploch technické infrastruktury, zeleň komerčních rekreačních objektů, zeleň ve 

sportovně rekreačních areálech a areálech volného času. 

 

 V rámci intravilánu se v současné době stromová zeleň uplatňuje zejména ve formě 

soukromých zahrad a předzahrádek, pokud jde o veřejné plochy, nejvýznamnějším prvkem 

je park na návsi. Mezi další pak patří areál TJ Sokol, plocha před nákupním střediskem či 
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okolí hřbitova. Ostatní výsadby jsou pak většinou spontánní, jednotlivé, ale hlavně 

nedostačující, a to zejména proto, že v zázemí obce (v extravilánu) prakticky chybí plochy 

zeleně úplně, okolí tvoří poze nekonečné lány polí. Veškerá vzrostlá zeleň se soustředí v 

několika remízcích, v okolí řeky Blaty případně ve stromořadích okolo cest. [15] 

3.11 Vodoteče 

Celou obcí v její východní části prochází potok Blata. Ještě v minulém roce byla veřejná 

kanalizace z jedné místní části obce zaústěna do potoka. Díky opravám v obci, ale došlo 

k přepojení a v současnosti je do Blaty svedena pouze dešťová voda. Jedná se o klidný tok, 

který nemá tendenci se za silných deštů vylívat. 

3.12 Doprava 

Železniční doprava v obci není, doprava s okolními městy a obcemi je zajišťována 

soukromými autodopravci. V obci se nachází čtyři autobusové zastávky, které budou 

novou zástavbou rozšířeny o další. Silniční trasy III. třídy a napojení na rychlostní 

komunikaci E462/ R46 exitem č. 33. Obcí prochází jedna z cyklotras tzv. Jantarová stezka.  

3.13 Technická infrastruktura 

3.13.1 Zásobování vodou 

Voda je jednou ze základních potřeb člověka, a je dobře, že si to začínáme uvědomovat  

a že si začínáme této drahocenné suroviny vážit, protože vody v naší obci ubývá – aspoň té 

kvalitní! Důvodem jsou exhalace z dopravy, kdy dochází k překračování limitních 

koncentrátů NOx a přetrvávající srážkový deficit v oblasti, kdy průměrná teplota je 9,2°C  

a průměrný roční úhrn srážek je 577 mm za poslední 80 - letý průměr. Průměr v ČR je 

773,3 mm a jsou sice oblasti jako Žatec (455 mm), Slaný, Kodaň (480 mm), ale na 

opačném konci stupnice je Hojsova stráž na Šumavě a Ostravice - Huti (1290 mm), Lysá 

hora (1560 mm) a Hřebeny Krkonoš a Jizerských Hor mají přes 1700 mm srážek ročně. 

 Dále jsou to staré ekologické zátěže, z nichž nejzávažnější jsou ty, které jsou v 

blízkosti vodních zdrojů s potenciální možností jejich ohrožení, zejména v CHOPAV 

„Kvartér řeky Moravy“, kdy největší kontaminaci podzemní vody vznikla z důsledku 

úniku chlorovaných alifatických uhlovodíků v areálech firmy SIGMA Lutín, kdy díky sérii 

sanačních zásahů v areálu firmy v posledních 25 letech sice došlo k odstranění v 

nesaturované i saturované zóně areálu a tím i k částečnému poklesu kontaminace 
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saturované zóny v okolí obce Olšany. Bohužel tyto sanační práce byly přerušeny brzo 

(chyběly dva roky) a v roce 2008 díky vzorkování, bylo zjištěno, že kontaminační mrak je 

značně rozsáhlý, a jeho délku lze odhadovat na 4,5 – 5 km a šíři 250 – 500 m. Nový 

projekt „Doprůzkum znečištění v okolí obce Olšany a ověření vhodných sanačních 

technologii“ bude stát přes 19 mil. kč a bude hrazen z Operačního programu životního 

prostředí s přispěním Olomouckého kraje.  

 V obci měl každý dům svoji studnu, ale díky kontaminacím byla obec donucena 

zřídit v Olšanech vodovodní řad. V roce 1990 - 1992 byla v nedaleké obci Hrdibořice 

zbudována UV a ČV. Zdrojem vody je jímací území s vrty celkové kapacity 110 l za 

sekundu spojené násoskovým řadem a je veden výtlakem OC DN 300 o délce 6.196 metrů 

do VDJ Stráž o kapacitě 5.400 m
3
. Právě z tohoto vodojemu byl napojen v roce 1992 

vodovod pro Olšany. 

 Vodovodní síť je vedena ve čtyřech průměrech a díky tomu, že byla vybudována 

poměrně nedávno, je i v dobrém technickém stavu, kdy řad spravuje a provozuje firma 

Insta. Ročně je porucha na 3 - 7 přípojkách, kterých obec má 498, což je 98% domů. 

Vodovodní síť je řešena jako okruhová, o celkové délce 12.643 metrů z PVC a PE.                                                         

 

DN 80 mm – 14 úseků v délce 2.099 m; DN 90 mm – 11 úseků v délce 1.127 m; 

DN 100 mm – 9 úseků v délce 6.530 m; DN 200 mm – 3 úseky v délce 2.887 m; 

 

 Požární funkce vodovodu je zajišťována pomocí podzemních hydrantů. Spotřeba 

vody v minulém roce byla 63.700 m
3
. Největším odběratelem je zemědělské družstvo, 

které samo odebralo 20.400 m
3
. Většina domů má sice přípojku, ale protože se nachází 

mimo lokalitu kontaminace, používá pořád svoji vodu ze studny.  

3.13.2 Odvádění a čištění odpadních vod 

Systém odvedení a likvidace odpadních vod obce je samostatný stokový systém zakončený 

čistírnou odpadních vod nacházející se u říčky Blaty na samém okraji obce. Stávající 

kanalizace je jednotná, pouze v nové zástavbě je řešena jako oddílná.  

 Současná kanalizace v Olšanech je budována od počátku minulého století až do 

dneška. Stoková síť je délky 11.373,5 m. Kanalizace je v celé obci řešena jako gravitační,  

a jsou na ni čtyři přečerpávající stanice. Kapacita čistírny je navržena na 3.000 EO,  

a v současné době jsou na ČOV napojeny i další dvě obce (Bystročice a Žerůvky) a celkem 

je napojeno 2.500 EO. Jedná se o čistírnu odpadních vod s denitrifikací, nitrifikací  
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a srážením. Na kanalizační síť je napojeno 98,5 % obyvatel. V této době se zpracovává PD 

na modernizaci a intenzifikaci ČOV. 

 

Kanalizační síť má celkovou délku 10.247,5 metru  

DN 200 mm –   5 úseků v délce    726 m  DN 250 mm –   4 úseky v délce 1.747 m  

DN 300 mm –   7 úseků v délce 1.240 m  DN 400 mm – 12 úseků v délce 2.824 m  

DN 500 mm –   2 úseky v délce 540,5 m  DN 800 mm –   2 úseky v délce    535 m  

DN 900 mm –   1 úsek   v délce      60 m  DN 1000 mm – 2 úseky v délce  1550 m  

DN 1200 mm – 1 úsek   v délce    320 m  

 

Původní stoky jsou z  

betonových trub DN 250 – 1200 mm a podílem 26,53 %  

dále laminátem  DN 250 – 1200 mm a podílem 25,33 %  

kameninou         DN 250 –   600 mm a podílem 26,10 % 

plasty                 DN 200 –   600 mm a podílem 22,04 % 

 

3.13.3 Plynofikace 

Obec je v celém rozsahu plynofikována od dubna roku 1992, kdy přípojky jsou z trubek PE 

v průměrech 50 – 160 mm. Obec je připojena z vlastní regulační stanice  

RS 1200 s převodem VTL/STL. Tato typová regulační stanice má kapacitu 1200 m3/hod. 

Regulační stanice je připojena VTL přípojkou z trasírky, která je z ocelového potrubí  

o průměru 150 mm. Zde je navrtávkou a ocelovým potrubím DN 100 mm vedena do 240 

metrů vzdálené regulační stanice. Tlak v potrubí je 2,2 MPa. Rozvody v obci jsou 

provedeny STL, kdy v místní sítí je tlak 0,1 MPa s doregulací u jednotlivých odběratelů 

pomocí domovních regulátorů.  

Vzhledem k tomu, že se provedly nové inženýrské sítě v lokalitě „ za farou“, kde byl 

v červenci 2010 rozveden plyn pro 36 bytových jednotek, a i díky tomu, že se obec 

„rozrůstá“, je 95 % bytů napojeno na plynovou přípojku.  

Specifická potřeba plynu v kategorii „C“ je uvažována 2,6 m3/hod. při roční spotřebě 

3.000 m3
 plynu za rok na jednoho odběratele. Tato potřeba je plně pokryta ze stávající RS 

1.200 m3/hod včetně maloodběratelů, firem v obci a je zde i záloha pro potenciální 

velkoodběratele.  
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Ve všech kříženích s jinými sítěmi (vodou, kanalizací) je plynovodní potrubí osazeno 

v chráničkách příslušného průměru.  

Délka STL plynovodů je 12.954 m, délka STL přípojek je 3.512 metrů. Celkem 

16.466 m,  

Přestože v roce 2010 bylo připojeno 46 nových RD, byl stávající odběr zemního plynu 

v roce 2011 nižší. Výhledově se v roce 2012 potřeba zemního plynu opět sníží z důvodů 

nárůstu cen a zejména na základě vědecko - technického pokroku, který se uplatňuje ve 

všech nově instalovaných spotřebičích plynu a výrobních technologiích s přímou spotřebou 

tepla, kde zdrojem je zemní plyn (výměna zastaralých a neúsporných spotřebičů za nové, 

účinnější). Nelze opomenout novou výstavbu a rekonstrukce stávajících objektů a jejich 

snižování tepelných ztrát. Neopomenutelný je i cenový tlak vedoucí k hospodárnému 

provozu tepelných zařízení.  

3.13.4 Zásobování elektrickou energií 

Distributorem elektrické energie je firma E.ON s pobočkou v Brně, kdy veškeré vedení je 

vedeno z Prostějova na ocelových příhradových stožárech, které končí v obci na 10 ks 

sloupových nebo příhradových olejových trafostanicích.  

V nové zástavbě byla dne 31. 7. 2007 osazena distribuční trafostanici PET® 

STANDARD 350d v rámci rozšíření distribuční sítě E.ON Distribuce, a.s. v Olšanech  

u Prostějova. Rozšíření sítě bylo vyvoláno výstavbou nové lokality RD. Trafostanice s 

valbovou střechou v provedení dle standardů E.ON ČR byla osazena olejovým 

transformátorem o výkonu 400 kVA, VN rozváděčem SIEMENS 8DJ10 v zapojení 10  

a NN rozváděčem RDO 1000 v provedení E.ON.  

Vedení je pomocí nových stožárů a VN7 linky, kdy vysoké napětí po stožárech má 

celkovou délku 8.350 metrů, a kabelové nízké napětí má délku 3.500 metrů. 

Stávající distribuční síť elektrické energie se rozrůstá a modernizuje dle potřeb 

distributora elektrické energie a jednotlivých odběratelů. V případě nárůstu spotřeby  

a distribuce elektrické energie v řádech MVA v rozvojových územích je nutné včas  

a s dostatečným předstihem vstoupit v jednání s pracovníky rozvoje a obnovy síť E.ON. 

 Z hlediska propočteného nárůstu spotřeby pro bydlení, plochy smíšené, občanskou 

vybavenost, rekreaci a dopravu je tato rezerva dostatečná. V uplynulých letech došlo 

k zásadním změnám, které ovlivňují pohled na problematiku zásobování elektrickou 

energii. Technická úroveň zařízení se výrazně zvýšila s patřičným dopadem na spolehlivost 

sítě. Investice do rozvoje systému a soustav jsou podřízeny ekonomickým požadavkům  
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a jsou dány nutnou výstavbou v návaznosti na uspokojení potřeb jednotlivých odběratelů. 

Výstavba a provoz energetických zařízení jsou chápány jako veřejný zájem. 

3.13.5 Telekomunikační sítě 

Na území obce Olšan se nachází telekomunikační sítě těchto vlastníků: 

 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 

 T-Mobile Czech Republic, a.s. 

 Vodafone Czech Republic, a.s. 

 České radiokomunikace, a.s. 

 RWE Transgas, a.s. 

 Vojenská ubytovací a stavební správa Brno (VUSS)  

3.14 Charakteristika stávající zástavby 

Současné podmínky řešeného území poukazují na výstavbu RD s jedním či dvěma 

nadzemními podlažími s převážně sedlovou střechou. Vzhledem k tomu, že daná lokalita je 

z části už zastavěná novými RD, a z části se bude napojovat na starší zástavbu, je důležité 

tyto aspekty respektovat. Proto se bude jednat o typ RD se dvěma nadzemními podlažími 

(jedno NP a obytné podkroví) se stavební čárou 6 m od hranice pozemku.  Garáže mohou 

být k RD přistavěny nebo vestavěny do I.NP, nebo mohou být samostatné v zadní části 

pozemku, popřípadě jako součást hospodářského objektu.  

3.15 Posouzení území 

Řešení diplomové práce vychází ze současných podmínek v okolí řešeného území, které se 

nachází v relativně klidné části obce. V severní části lokality se nachází už zmiňovaná 

firma Müerdter – Dvořák, na východě silnice III. třídy směr Olšany u PV – Lutín, na 

západě silnice III. třídy směr Olšany u PV – Třebčín. Nové objekty v předmětné lokalitě, 

ale i stávající objekty v okolí mají převážně sedlovou střechu. Vzhledem k tomu, že 

lokalita byla třetí změnou územního plánu obce vyčleněna pro stavbu RD a v posledních 

třech letech došlo k částečnému zastavění RD, je vedení VN přivedeno do trafostanice, 

která už s navýšením kapacity počítala.  

 Řešené území má rolohu cca 15,89 ha a je situováno v katastrálním území Olšany  

u Prostějova. V krajině je území z východní strany vymezeno ochranným pásmem VTL 

plynovodu DN 200, které končí těsně za hranici řešeného území. Území je mírně svažité 
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od severu k východu a od severu k západu. V současnosti je převážná část zájmového 

území využívána jako pole a na území se nenachází žádná vzrostlá zeleň. V okolí se 

nachází technická infrastruktura, která umožňuje napojení nově navržené zástavby. 

Hranice řešeného území je graficky vyznačena ve výkresové dokumentaci, která je součástí 

studie. 

3.16 Majetkoprávní vztahy 

Lokalita, která je přemětem diplomové práce je ve vlastnictví obce, Olomouckého kraje, 

firmy Mürdter Dvořák a soukromých vlastníků. Lokalita se rozprostírá na 116 parcelních 

číslech.  

 obec vlastní 23 pozemků 

 v soukromém vlastnictví je 91 pozemků, z toho 60 je ve vlastnictví občanů Olšan 

 firma Mürdter Dvořák vlastní jeden pozemek 

 Olomoucký kraj má jeden pozemek 

 obec 12,17 % pozemků; občané 79,54 %; kraj 5,64 %; firma MD 1,06 % 

Podrobný výpis dotčených pozemků, včetně výměr a druhu je přílohou číslo 1.   

3.17 Obecně technické požadavky na stavby v dané lokalitě 

 stavební čára objektů RD je 6 m od hranice pozemku. V tomto dostupu nesmí být 

žádné stavby (ani bez pevného základu) vyjma uličního oplocení 

 typ RD – dvoupodlažní (jedno NP a obytné podkroví) samostatně stojící nebo 

dvojdomek 

 výškové osazení RD – podlaha I.NP do 50 cm nad niveletou přilehlé místní 

komunikace 

 dešťové vody ze střech a zpevněných ploch u RD budou zasakovány na vlastních 

pozemcích. V případě přívalových dešťů bude zajištěn odtok těchto vod do 

kanalizace 

 garáže mohou být RD přistaveny nebo vestavěny do I.NP, nebo mohou být 

samostatné, nebo součástí hospodářského objektu v zadní části pozemku 

 řešení střech - budou řešeny jako sedlové nebo sedlové kombinované 

 krytina střech – je možné použití tašky i její imitace, přírodní krytina a šablony. Je 

nepřípustné použít hladkou velkoformátovou plechovou krytinu, živičnou krytinu  

a živičný šindel  
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 nepřípustné jsou RD typu srubové stavby z masivních trámů 

 povrchová úprava objektu – omítka, kamenný, keramický a dřevěný obklad 

 prosklené plochy nesmí mít více jak 40 % jednotlivé plochy 

 výška plotu maximálně 150 cm [17] 

3.18 Demografický a sociální vývoj 

Přestože je územní plánem obce tato lokalita určena pro výstavbu, provedl jsem rozbor 

vývoje počtu obyvatel. Olšany u Prostějova těží ze své polohy a dosažitelnosti. Obec leží 

vedle rychlostní komunikace R46, kdy část obyvatel dojíždí do 12 km vzdálené Olomouce 

a část do 10 km vzdáleného Prostějova. Díky této dopravní dostupnosti i tomu, že obec má 

velice dobré sportovní zázemí v podobě areálu TJ Sokol a fungující zastupitelstvo, staly se 

Olšany vyhledávanou lokalitou pro bydlení.  

 Od roku 2006 vzrostl počet obyvatel z původních 1450 na 1683 v roce 2012. To je 

nárůst o 231 obyvatatele. V těsném sousedství ZŠ obec zbudovala dům s 12 startovacími 

byty, ve kterém v současnosti bydlí 31 občanů. Na tuto výstavbu, která byla zkolaudována 

v roce 2006, obec dostala dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 600 000 kč na 

jednu bytovou jednotku. Zbývající nárůst obyvatel je z 67% způsoben výstavbou nových  

RD.  

 Z výše uvedených důvodů je nutností uspokojit občany v místě bydliště. Jednou 

z možností je nabídnout jim kvalitní služby a popřípadě i zaměstnání v nich. Proto navrhuji 

polyfunkční dům, ve kterém by našlo uplatnění 20 – 23 pracovníků. V nově navrženém 

areálu MŠ by vznikly další 2 – 4 pracovní místa. Další 2 místa by vznikla na údržbu nově 

vzniklé zeleně a komunikace.    

Tab.  1 Vývoj počtu obyvatel  

Vývoj počtu obyvatelstva 

rok 1910 1949 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

celkově 1485 1450 1452 1467 1509 1569 1586 1623 1683 

rozdíl   -35 2 15 42 60 17 37 60 

trend   -2,41 0,14 1,02 2,78 3,82 1,07 2,28 3,57 
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Z rozboru vyplývají uvedené závěry: 

 počet obyvatel má od roku 2006 trvale rovnoměrně stoupající tendenci  

 to svědčí o určitém přílivu obyvatel do kvalitnějšího životního prostředí 

venkovských sídel 
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4. Varianty návrhu 

Je navrženo celkem osm variant řešení využití lokality.  Všechny respektují územní plán 

obce a dodržují regulativy funkčního využití území. Při projednávání s dotčenými orgány 

státní správy a správců sítí byly do projektové dokumentace zapracovány jejich požadavky. 

Pro informace o inženýrských sítích byly osloveny organizace: E.ON ČR s.r.o., INSTA 

Prostějov, RWE distribuční služby, s.r.o., Vojenská ubytovací a stavební správa Brno  

a  O2 – Telefonica. Vlastníkům pozemků, které jsou určeny pro výstavbu komunikací, 

bude podána žádost o udělení souhlasu k odnětí pozemku ze ZPF podle §9 zákona  

č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a o jejich odkoupení nebo nahrazení. 

 Varianty se liší především počty pozemků pro RD, návrhem komunikací pro 

automobilovou i pěší dopravu a využitím části území pro veřejné prostranství. Větší počet 

variant byl dán nelehkou a rozptýlenou zástavbou. Díky zčásti nové místní komunikaci  

a částečné zastavěnosti, jsem se snažil navázat na tyto omezení, a citlivě zakomponovat 

novou zástavbu do území. Budoucí zástavba oživí novou, okrajovou část obce  

a vytvořením veřejného prostranství se zelení zajistí příjemný prostor nejen pro obyvatele. 

4.1.1  Varianta č. 1 

Ve variantě č. 1 jsem navrhnul 84 samostatně stojících RD, 3 dvojdomky  

a 10 řadových domů ve dvou blocích. Ve středu západní části navrhuji zeleň, ve východní 

části areál minigolfu s parkovištěm. U řadových domů navrhuji odstavné parkoviště se 

zelení. Stávající místní komunikace jsem se snažil zachovat a na ně napojit nový dopravní 

prostor. Z důvodu toho, že jsem dopravní situaci na třech místech řešil jako „slepou“ 

ustoupil jsem od této varianty č. 1. 

4.1.2  Varianta č. 2 

Ve variantě č. 2 jsem navrhnul 105 samostatně stojících RD. V jihovýchodní části území 

navrhuji areál s hřištěm pro minigolf a parkovištěm. I v této variantě jsem se snažil místní 

komunikace zachovat a na ně napojit nový dopravní prostor. Na třech místech jsem 

dopravní situaci řešil jako „slepou“, ale z důvodu toho, že ani jedno slepé rameno nebylo 

delší než 100 m, nenavrhuji obratiště. Z důvodu absence zeleně na úkor zastavěnosti parcel 

jsem od varianty č. 2. ustoupil. 
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4.1.3  Varianta č. 3 

Ve variantě č. 3 jsem navrhnul 110 samostaně stojících RD. V jihovýchodní části navrhuji 

hřiště pro děti ve věku do 15 let se zelení. Nově vzniklé komunikace jsou napojeny na 

stávající, a i v této variantě jsem dvě ramena řešil jako slepá. Z důvodu nevyváženosti 

veřejné zeleně a neosobnosti území jsem od varianty č. 3 ustoupil. 

4.1.4  Varianta č. 4 

Ve variantě č. 4 navrhuji 100 samostatných RD. V západní části jsem navrhnul areál 

mateřské školy, která v naší obci je už v této době nedostačující, a s nově vybudovanou 

zástavbou je nutno počítat i s větším počtem předškoláků. V jihovýchodní části navrhuji 

odpočinkovou zónu se zelení. Místní komunikace propojují stávající zástavbu s nově 

navrženou zástavbou. Z důvodu toho, že odpočinková zóna je umístěna „bokem“ od nově 

navržené zástavby, rozhodnul jsem se od varianty č. 4 odstoupit. 

4.1.5  Varianta č. 5 

Ve variantě č. 5. jsem navrhnul 100 samostatně stojících RD. V západní části jsem 

navrhnul mateřskou školu, která oproti variantě č. 4 ustoupila parku, který bude tvořit 

novou dominantu území a bude sloužit i jako odpočinková zóna pro obyvatele. Před 

parkem bude i zastávka pro příměstskou dopravu. Zastávka je situována do blízkosti MŠ 

z důvodu dostupnosti. Areál MŠ bude mít hrací a výukovou zónu vhodně umístěnou dále 

od komunikace. Nově vzniklé místní komunikacae řeším tak, že dvě budou páteřní 

s mobiliářem a pruhy zeleně po obou stranách. Z komunikace III. třídy na Lutín (III/57011) 

jsou čtyři nové křižovatky v osové vzdálenosti 100 m, čímž vyhovím příslušné normě  

i ŘSD Olomouc. 

 Rozdělení parcel na severovýchodě řešeného území jsem neřešil paprskovitě jako  

u předešlých variant, ale parcely jsem „narovnal“. Přestože se mi do této varianty podařilo 

zakomponovat MŠ a park, tak z důvodu „přerušení“ páteřní komunikace i od varianty č. 5 

ustupuji. 

4.1.6  Varianta č. 6 

Ve variantě č. 6 jsem navrhnul 97 samostaně stojících RD. V západní části jsem navrhnul 

areál MŠ, který sousedí s parkem. Před areálem MŠ jsem umístil parkoviště a souběžně 

s ním zastávku pro autobusovou dopravu. Ve středu lokality jsem ponechal stávající slepou 

místní komunikaci. Obě navržené páteřní komunikaci jsou přerušeny řadou RD, nejsou 
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mezi sebou přímo propojené. Z důvodu nepřímé návaznosti obou páteřních místních 

komunikací jsem od této varianty ustoupil.  

4.1.7  Varianta č. 7 

Ve variantě č. 7 jsem navrhnul 99 samostatně stojících RD, areál MŠ, polyfunkční dům  

a park. Tato varianta se stala podkladem pro výslednou variantu, kterou popíši podrobně  

i s ekonomickým vyhodnocením.  

4.1.8  Varianta č. 8 

Ve variantě č. 8 jsem navrhnul 108 samostantě stojících RD a polyfunkční dům.. Areál MŠ 

jsem umístil do klidnější části lokality vedle parku a dále od místní komunikace. Slepou 

komunikaci uprostřed lokality jsem zokruhoval a napojil ve východní části na stávající 

komunikaci. Vzhledem k nepřímému propojení páteřních komunikací jsem od této varianty 

ustoupil.  

4.2  Popis výsledného návrhu řešení 

Návrh výsledného řešení je veden snahou o vytvoření kvalitního obytného souboru  

a optimálního využití území s ohledem na požadavky udržitelného rozvoje. Dopravní síť je 

uspořádána v návaznosti na stávající dopravní infrastrukturu v okolí. Prostor je členěn tak 

aby utvářel městské prostředí a zvýhodňoval pěší dopravu. Prostorově, objemově, funkčně 

a organizačně je navržená zástavba strukturována tak, aby v rámci zastavované plochy 

vzniklo urbanistické centrum v podobě parku a polyfunkčního domu, jehož přízemí bude 

sloužit převážně k umístění základní i společenské vybavenosti a ploch pro drobné nerušící 

podnikání ve službách rezidentů. V navrhovaném řešení zástavby je brán zřetel na 

různorodost forem bydlení jako předpoklad pestré sociální skladby budoucích obyvatel 

území. 

 Výsledná varianta vychází s varianty číslo 7. Stávající místní komunikace 

procházející ze severozápadu na jihovýchod zůstala zachována a lokalitu nám přibližně 

rozděluje na dvě stejná území.  

 Levá část je dnes zastavěna starší zástavbou v počtu 39 RD. V tomto území došlo 

v minulých třech letech k parcelaci a bylo zde postaveno 22 nových samostatně stojících  

RD. Velkým problémem byla nevyvážená koncepce rozdělení na stavební parcely a díky 

rychlosti výstavby a potřeby bydlení došlo k podcenění celkového pohledu na danou 
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lokalitu. Místní komunikace nebyly zokruhovány, zapomnělo se na zeleň a území nebylo 

vyvážené.  

 V pravé části je dnes postaveno 8 řadových RD a 7 RD volně stojících. Tyto RD 

byly postaveny na východní části jmenované páteřní komunikaci. Přestože výstavba 

probíhala „napřeskáčku“, je zde patrný urbanistický náhled. 

 Mým nelehkým cílem bylo dát území novou tvář, propojit komunikace mezi sebou 

a hlavně zakomponovat do území nové objekty. Díky vhodnému položení obce mezi města 

Olomouc a Prostějov, je zde zvýšený zájem o bydlení. V posledních třech letech bylo 

nuceno zastupitelstvo řešit problémy předškoláků. V posledních dvou letech byla otevřená 

dvě nová oddělení MŠ a spolu se stávající školkou je v této době kapacita umístění 

přeškoláku dostačující. V nové lokalitě navrhuji parcelaci pro nových  

99 samostatně stojících RD. Vzhledem k tomu, že v této chvíli jsou děti přeškolního věku 

umístěny na třech různých místech, navrhuji výstavbu nové MŠ. Ta by svou kapacitou 

pokryla i novou zástavbu a pro děti přeškolního věku by vznikl vhodný areál v klidném 

prostředí u parku.  

 V severozápadní části území navrhuji polyfunkční dům. Vzhledem k celkové studii, 

pohledu na území i k navrhování inženýrských sítí návrhuji v polyfunkčním domě ordinaci 

praktického lékaře, stomatologii, vinárnu, holičství, prodejnu a pět provozoven místního 

významu. Tento svůj návrh opírám o dlouholeté zkušenosti člena zastupitelstva. 

Polyfunkční dům bude na pozemku o ploše 2 808 m
2
 a jeho půdorys navrhuji 16 x 71 

metrů. Na výšku nebude mít více jak dvě nadzemní podlaží s celkovou výškou do 12 m. 

Toto omezení volím s ohledem na regulativy územního plánu obce. 

  Jako dominantu území navrhuji zbudovat park o celkové ploše 5 803 m
2
, který by 

byl ve své severní části napojen na autobusovou zastávku a nepřímo by sousedil 

s polyfunkčním domem. Ve své jížní části by park sousedil s areálem MŠ, a vytvářel by tak 

klidné zázemí pro děti předškolního věku.  

 Mezi parkem a polyfunkčním domem navrhuji páteřní komunikaci, která by 

spojovala levou a pravou část nově vzniklé lokality. Tato MK by byla v šíři 6 m, byla by 

obousměrná a kolem by byl oboustranně dvoumetrový pruh zeleně s chodníkem.  

 Tato nově navržená páteřní komunikace bude stávající (výše jmenovanou) protínat 

a vznikne zde křižovatka ve tvaru položeného „X“. Tuto spojnici jsem dlouho zvažoval  

a nakonec ji ze všech možností vybral jako nevhodnější.  

 Ve východní části jsem slepou MK napojil na stávající páteřní komunikaci, kterou 

jsem přes průsečnou čtyřramenou křižovatku propojil ze silnicí III. třídy na Lutín. Pravou 
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část lokality jsem rozdělil na šest bloků s parcelací 6 – 21 RD. Čtyři samostané bloky 

sousedící s MK III třídy na Lutín jsem propojil tříramennými křižovatkami s osovou 

vzdáleností 100 - 188 metrů.  

 Všechny RD jsem navrhnul s terasami, které jsem se snažil situovat na jížní stranu. 

Díky tomu jsem ve čtyřech blocích posunul RD dále od hranice stavební čáry.  Ne u všech 

RD se mi toto podařilo, ale studenou severní stranu jsem vynechal. Plochu pozemku pro 

stavbu RD jsem navrhnul od 580 m
2
 po 1736 m

2
, ale tato parcelace je pouze návrh a záleží 

i na finančních možnostech budoucího majitele.    

4.3  Dopravní řešení  

4.3.1 Automobilová doprava 

Při hledání optimálního návrhu využití území jsem se nejdříve zaměřil na možnosti 

dopravního napojení řešeného území do stávající dopravní sítě v okolí a na prostorové 

uspořádání budoucí uliční sítě. Snažil jsem se o geometrickou návaznost a propojení celé 

lokality obousměrným provozem bez slepých ramen s nutností budování obratišť.  

 V severní části lokality prochází spojnice mezi komunikacemi III třídy směrem na 

Lutín a Třebčín, která je v současnosti napojena křižovatkou ve tvaru „T“ na páteřní MK, 

která pokračuje do spodní části středu obce. Ze severní strany navrhuji k této stávající dvě 

nové křižovatky. Všechny tři severní vjezdy do území budou řešeny jako stykové 

křižovatky bez usměrnění dopravních proudů. Nároží úrovňových křižovatek bude 

vytvořeno trojúhelníkovým obloukem pro vjezd velkého nákladního automobilu, 

dálkového autobusu a návěsové soupravy. Při navrhování obloukových nároží se řídím 

minimálně doporučenou hodnotou ČSN 73 6102. 

 Z východní strany je v současnosti pouze jeden vjezd do území a to zmiňovaná 

silnice III třídy z „Lutínské“. K tomuto vjezdu navrhuji čtyři stykové křižovatky 

s usměrněním dopravních proudů. Osová vzdálenost těchto křižovatek je 100, 103,  

122 a 188 metrů.   

 Ze západní strany je jeden vjezd do území (silnice III třídy) z „Třebčínské“. Tuto 

stykovou křižovatku s usměrněním dopravních proudů pouze rozšířím o chodník a dojde 

k úpravě nároží.  

 Z jižní strany zůstane zachována páteřní komunikace, která bude doplněna o zeleň  

a chodníky. Zůstane jediným vjezdem do území, ale vzhledem k nově navrženým ze 

severní a z východní strany bude plně dostačující.  
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 Rozhledové trojúhelníky jsem navrhnul pro dle ČSN 73 6102 pro vozidla skupiny 2 

(vozidlo pro svoz odpadu, nákladní automobil) s předností v jízdě na hlavní komunikaci  

a podle uspořádání, kde platí přednost v jízdě zprava. Na všech paprscích křižovatky se 

navrhnou rozhledové trojúhelníky tak, že jejich delší odvěsna se umístí na paprsek 

křižovaky s předností v jízdě a kratší odvěsna na paprsek křižovatky připojovaný zleva. 

 Vozovka bude provedena jako netuhá konstrukce z asfaltových vrstev s příčným 

sklonem vozovky se spádem 2 % ke krajnímu pásu. Podélný sklon vozovky 0,5 % je dán 

výškovým převýšením dané lokality. Komunikace je odvozena od MS 2dp a je navržena 

jako dvoupruhová sběrná místní komunikace. Ta je v části rozšířena o boční parkovací pás. 

Šíře jízdního pruhu je 6 m. [16] 

 

Skladba vozovky o celkové tloušťce 0,47 m: 

 ABS I - 4 cm obrusná vrstva z asfaltobetonu střednězrného (pojížděcí) 

 ABH I - 6 cm ložná vrstva z asfaltobetonu hrubozrného (přenášecí) 

 OK I - 5 cm podkladová vrstva z obalovaného kameniva (dělící) 

 MZK - 9 cm ochranná vrstva z kameniva frakce 0-63 mm  

 MZK - 8 cm ochranná vrstva z kameniva frakce 0-32 mm 

 ŠD - 15 cm ochranné vrstvy ze štěrkodrtě 

[18, 19, 20] 

Skladba zpevnění sjezdů 

 DL - 8 cm dlažba z vibrolisovaného betonu 

 L - 4 cm kameninového lože 

 ŠCM - 20 cm štěrkodrtě vyplněné cementovou maltou  

4.3.2  Pěší komunikace 

Systém komunikací pro motorová vozidla je doplněn systémem pěších komunikací, které 

jsou v řešeném území navrženy po obou stranách podél všech navržených místních 

komunikací. Vzhledem k charakteru zástavby a tomu, že jsou navržené pěší komunikace 

vedeny po obou stranách, tak není přepokládána příliš vysoká frekvence chodců. Pěší 

komunikace jsou široké 1,5 m a jsou řešeny s ohledem na jejich užívání osobami 

s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, 

těhotnými ženami a osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let. Jejich 

podélný sklon nebude větší než 1:12 (8,33 %) a příčný sklon bude maximálně 1:50  

(2,0 %). Na pěších komunikacích bude vytvořena přirozená vodící línie.  



34 

 

 Vzhledem k dopravní situaci navrhuji v lokalitě místa pro přecházení, kde bude 

snížený obrubník na 20 mm oproti vozovce. Povrch všech pěších komunikací je uvažován 

jako dlážděný s parametry uvedenými ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

Skladba chodníku o celkové tloušťce 0,24 m: 

 DL - 6 cm zámkové dlažby 

 L - 3 cm kameninového lože 

 ŠD - 15 cm štěrkodrtě 

4.3.3 Statická doprava 

Návrh řešení statické dopravy počítá s vytvořením dostatečného počtu odstavných  

a parkovacích stání. Ty řeším v rámci uličního prostoru jako zálivy po jedné straně 

kominikace, dále před polyfunkčním domem a u vstupu do areálu MŠ. Všechny stavby RD 

budou zahrnovat prostor pro odstavování a parkování vozidel na vlastním pozemku.  

 Odstavná stání pro RD budou situována na pozemcích vlastníků těchto domů. Pro 

RD s obytnou plochou větší jak 100 m
2
 je nutno počítat s 2 stáními na RD a s jedním 

parkovacím stáním pro návštěvníky. 

 Parkovací stání pro polyfunkční dům navrhuji 29 míst, z toho 2 místa pro osoby se 

sníženou schopností pohybu, a dvě místa pro možnost zásobování.  

 Parkovací místa pro MŠ navrhuji v počtu 16 míst, z toho 2 místa pro osoby se 

sníženou schopnosti pohybu.  

 Parkovací stání pro návstěvníky navrhuji v počtu 41 míst, z toho 3 pro osoby se 

sníženou schopnosti pohybu.  

Podrobný výpočet viz příloha č. 2. [18] 

 

Celkový počet navržených venkovních parkovacích míst v řešeném území je 86, přičemž 

výpočtová potřeba je 63 stání. Zbývajících 23 míst je určeno k pokrytí rezervy a pro 

potřeby navržených doplňkových funkcí a vybavenosti. Celková potřeba stání je pokryta 

ze 136,5 %. Zřízená podélná parkovací stání jsou od jízdního pruhu oddělena lemem 

z bílého betonu (BP 25/8). Stání jsou od obruby komunikace oddělena uloženými 

betonovými krajníky (BO 15/25) zvednutými o 0,14 m nad okolní povrch pro zamezení 

zajíždění na navazující plochu. Do takto zvednutých krajníku budou ve vzdálenostech cca 

27 m zabudovány vtokové boční mříže Opava.  
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4.3.4 Příměstská hromadná doprava 

Příměstskou autobusová doprava je v obci zajišťována soukromými autodopravci. 

Zpracovaný návrh dopravního řešení uvažuje s navýšením počtu zastávek v obci ze 

současných čtyř na pět. Tuto zatávku navrhuji mezi areál nově vzniklého parku  

a polyfunkční dům. Nejdelší docházková vzdálenost k navržené zastávce je 360 metrů,  

a do areálu MŠ je vzdálenost 80 m. (cca do 6 minut).  

4.4  Řešení inženýrských sítí 

Navrhovaná technická infrastruktura vychází s možností stávajících sítí a respektuje jejich 

vedení. Všechny navrhované inženýrské sítě jsou vedeny ve veřejném uličním prostoru 

podél komunikací v souběhu a v předepsaných odstupech. Při návrhu tras technické 

infrastruktury byla zohledněna navržená stromová zeleň.  

4.4.1 Zásobování pitnou vodou 

Zásobování pitnou vodou zajištťuje společnost INSTA Prostějov. Na severní straně 

řešeného území se nachází dva vodovodní řady DN 80 mm. Z těchto řadu bude provedeno 

napojení řešené lokality. Odběr vody lze předpokládat jak ve fázi výstavby (vlastní stavba, 

zkrápění staveniště) tak ve fázi provozu. Při výstavbě bude docházet ke spotřebě 

technologické vody, a to zejména na stavební činnost a čištění techniky před výjezdem ze 

staveniště. Velikost spotřeby vody bude záviset na ročním období provádění prací  

a souvisejícím počasí. Další spotřebu vody lze předpokládat přímo na plochách zařízení 

stavenišť. Voda bude spotřebovávána na mytí rukou (zařízení stavenišť jsou již dnes 

standardně vybavena chemickým WC). V případě nutnosti se bude technologická voda 

dovážet v cisternách. 

 Prodloužený vodovod pro výstavbu 99 RD, polyfunkčního domu a objektu MŠ, 

z materiálu HDPE 100 D90 x 8,2 v délce 3 288 m, bude napojen na nově rekonstruovaný 

vodovod PE DN80. Vodovod je navržen do osmi úseků. Výpočet a dimenze potrubí je 

přílohou č. 3.  

Větev "A" dle dimenze vychází na průměr DN 74,82 mm, navrhuji DN 80 mm 

Větev "B" dle dimenze vychází na průměr DN 67,50 mm, navrhuji DN 80 mm. 

Pro ověření jsem provedl výpočet, při napojení pouze na jednu vstupní větev, kdy by byla 

potřeba dimenze větší jak 110 mm, a přívodní řad DN 80 by nepokryl potřebu.  
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Ze stávající větve "A" v délce 235,54 m bude napojeno (nově)  

 větev "A1"  v délce 914,23 m 

 větev "A2"  v délce 272,31 m 

 

 Ze stávající větve "B" v délce 603,70 m bude napojeno (nově) 

 větev "B1"  v délce 889,76 m 

 větev "B1.1"  v délce 129,93 m 

 větev "B1.2"  v délce   96,60 m 

 větev "B2" v délce 386,39 m   

 větev "B3" v délce 453,80 m 

 větev "B4" v délce 144,92 m 

 

 Jednotlivé úseky budou vybaveny vodovodními šoupaty DN 80 pro možnosti 

uzavření vodovodu v případě opravy. Jednotlivé větve budou ukončeny podzemním 

hydrantem a to buď kalníkem nebo vzdušníkem. Nadmořská výška vodojemu Stráž je  

287 m.n.m a nadmořská výška plánované výstavby je 222 m.n.m. Nový vodovodní řad 

v celkové délce 3 288 m bude v převážné většině trasy umístěn do chodníku v přidruženém 

dopravním prostoru. Bude uložen na dno vyrovnané a zpevněné rýhy do pískového lože 

v hloubce cca 1,50 m. Po montáži vodovodu bude provedena tlaková zkouška a bude 

proveden zápis o této zkoušce (zkouškách). Vodovodní síť bude plně zaokruhovaná  

a osazena příslušným počtem vodárenských sekčních šoupat. Před RD, polyfunkčním 

domem a areálem MŠ bude na hlavním řadu ve veřejném prostoru osazena zákopová 

souprava s ventilem pro napojení vodovodní přípojky. Vodovodní přípojky se napojí na 

vodovodní řad pomocí navrtávacího pásu. Po dokončení výstavby RD, polyfunkčního 

domu a MŠ bude do objektů umístěna vodoměrná sestava. Vodovodní přípojky nebyly 

zakresleny do výkresu inženýrských sítí. 

 Výškové kóty ve výkresové dokumentaci budou vztaženy k pevnému bodu, který 

bude dán geodetickým zaměřením. Jmenované potrubí bude spojované svařováním a na 

vrcholu potrubí bude uložen vodič pro snažší vyhledávání.  

  Zemní práce – výkop rýh se bude provádět strojně. Před zahájením zemních prací 

budou vytýčeny veškeré podzemní vedení, které se v trase vodovodu nacházejí. Rýha bude 

pro svou hloubku zajištěna příložným pažením. Dno rýhy bude vysypáno pískem a potrubí 

bude do výšky 30 cm nad potrubí obsypáno prohozenou zeminou. Přebytečná zemina bude 

odvážena na meziskládku a využita pro terénní úpravy při stavbě rodinných domů.  
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Výpočet potřeby pitné vody pro celou zástavbu: 

Tab.  2 Propočet potřeby vody 

Propočet potřeby vody 

rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

počet obyvatel 1452 1467 1509 1569 1586 1623 1683 

z toho napojených 1352 1372 1440 1503 1537 1579 1649 

podíl v % 93,11 93,52 95,43 95,79 96,91 97,29 97,98 

specifická spotřeba 157 153 139 134 126 121 123 

 

Průměrná denní potřeba vody v roce 2006 Qp činila 77.473 m
3
/rok to je 212,264  m

3
/den. 

Průměrná denní potřeba vody v roce 2010 Qp činila 70.686 m
3
/rok to je 193,662  m

3
/den. 

Průměrná denní potřeba vody v roce 2011 Qp činila 69.737 m
3
/rok to je 191,059  m

3
/den. 

 

Výhledová Bilance vody počítala: 

s maximální denní potřebou vody pro rok 2011 na 191,059 m
3
/den. 

Skutečný stav denní potřeby vody v roce 2011 byl 119,630 m
3
/den (bez zem. družstva) 

 

 Z výše uvedených dat je patrno, že specifická spotřeba vody má klesající tendenci. 

Tato úspora je dána jednak kvalitnějšími domácími spotřebiči, zdražením vody, ale i lepší 

hospodárností s touto drahocennou tekutinou. Další skutečností je změna života, kdy 

v dnešní uspěchané době spousta vytížených občanů si zeleninu kupuje a nepěstuje si ji na 

vlastních zahrádkách. [21] 

4.4.2 Likvidace a čištění splaškových vod 

Likvidaci odpadních vod zajišťuje obec Olšany u Prostějova. Z nových objektů budou 

splaškové vody odváděny jednotlivými přípojkami napojenými do stávajících i nově 

zbudovaných šachet veřejného řadu splaškové kanalizace. Ta je napojena na čističku 

odpadních vod. Jedná se o gravitační kanalizační řad, který díky rovinnému území má čtyři 

přečerpávající stanice. Na severu se nachází kanalizační řad o DN 300 mm v hloubce  

3,79 m.  Na západní straně DN 400 mm v hloubce 3,57 m. V řešeném území je navržena 

oddílná kanalizační soustava. Trasy veřejné kanalizace budou vedeny v jednotlivých 

uličních profilech obvyklým způsobem pod vozidlovou komunikaci s předpokládaným 

živičným krytem. Potrubí je předběžně navrženo jako plastové, uložené dle 
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technologického předpisu pro daný materiál. Ochranné pásmo u stok do DN 500 je 1,5 m 

na každou stranu.  

 Splaškové vody budou z řešeného území odváděny splaškovou kanalizací 

v dimenzích DN 250 – 300 do stávajících stok.  

  

Výpočet množství splaškových vod 

Qmax,s =  Qp /24 x kmax   [l /h] 

Qmax,s =  49 219/ 24 * 3,86 = 7 916,056 l/h 

Návrhový průtok splaškových odpadních vod 

Qn = 2 * Qmax,s  [l /h] 

Qn = 2 * 7 916,056 = 15 832,112  l/h  =  4,398 l/s 

 

Výpočtem jsem zjistil, že je možno se napojit na stávající splaškovou kanalizaci. Dimenze 

byla vypočtena na dimenzi DN 250 - 300 podle průtokového diagramu potrubí ULTRA-

RIB 2 pro zcela zaplněné potrubí. Stávající stoky jsou minimálně DN 300 mm. 

 

Na stávající stoku "A" provedu napojení 

 stoky "A"   v délce 200,63 m 

 stoky "A.1" v délce 253,27 m 

 stoky "A.2"   v délce   54,36 m 

 stoky "A.3"   v délce 117,97 m 

 

Na stávající stoku "B" provedu napojení  

 stoky "B"   v délce 206,80 m 

 stoky "B.1" v délce 123,73 m 

 stoky "B.4"   v délce   64,93 m 

 stoky "B.6"   v délce 203,05 m 

 stoky "B.7"   v délce   93,74 m 

 

Na stávající stoku "B" provedu napojení  

 stoky "C"   v délce 849,07 m 

 stoky "C.1" v délce 117,91 m 

 stoky "C.2"   v délce 120,87 m 
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 stoky "C.3"   v délce   93,04 m 

 stoky "C.4"   v délce   88,92 m 

 

Na splaškovou kanalizaci budou napojeny přepady od vsakovacích nádrží v délce 64,64 m 

Celková délka nově navržené kanalizace je 2 653 m. 

 

4.4.3 Odvodění dešťových vod 

Dešťové vody ze střech obytné zástavby a ze soukromých zpevněných ploch v rodinných 

domech budou před odvedením do oddílné dešťové kanalizace likvidovány vsakem na 

vlastních pozemcích. Navržené velikosti parcel umožňují zasakování dešťových vod při 

maximální zastavěné plochy domu (30 %) v poměru k velikosti pozemku. Přesné výpočty 

a návrhy budou vyhodnoceny samotnými stavebníky, toto není předmětem diplomové 

práce. Odvod dešťové vody z místních komunikací bude odkanalizován přes obrubníkové 

mříže Opava nebo Selecta maxi se selektivní mřížkou. Ty umožňují odtok povrchových 

vod v podélném i příčném směru a budou napojeny do šachet u obrubníků. Tyto šachty 

budou zaústěny do betonových kanalizačních šachet osově ve vzdálenostech cca 27 m. 

Toto vedení bude v DN 250 mm provedení plast a bude zaústěno do  

4 vsakovacích nádrží umístěných pod zelení. Toto odvodnění řeším po jednotlivých 

úsecích o celkové délce 2 859 m. Odstavná stání u polyfunkčního domu, MŠ  

a u nákupního střediska budou osazeny odlučovači lehkých kapalin typové řady AS – TOP. 

 parkoviště u nákup. centra    o ploše 137,00 m
2
 – AS - TOP  3 VFS 

 parkoviště u mateřské školy  o ploše 323,40 m
2
 – AS - TOP   6 VFS 

 parkoviště u polyfun. domu  o ploše 393,30 m2 – AS - TOP 10 VFS 

Výpočet a návrh odlučovačů je přílohou číslo 4. 

Vsakovací zařízení srážkových vod č. 1 pro odvodnění plochy 4 239 m
2
. 

 Vsakovací jímka se bude skládat ze třech řad bloků Garantia v celkovém počtu 

1404 kusů. Na vstupu přívodu budou 4 ks vstupních bloků s filtračním zařízením a dále 

bude celé zařízení odvětráno přes 4 hlavice. Vsakovací zařízení bude umístěno v severní 

části u nově vzniklé stykové křižovatky tvaru „T“. 
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Vsakovací zařízení srážkových vod č. 2 pro odvodnění plochy 6 776,5 m
2
. 

 Vsakovací jímka se bude skládat ze třech řad bloků Garantia v celkovém počtu 

2145 kusů. Na vstupu přívodu bude 6 ks vstupních bloků s filtračním zařízením a dále 

bude celé zařízení odvětráno přes 6 hlavic. Vsakovací zařízení bude umístěno u průsečné 

křižovatky tvaru „X“.  

Vsakovací zařízení srážkových vod č. 3 pro odvodnění plochy 5 667 m
2
. 

 Vsakovací jímka se bude skládat ze třech řad bloků Garantia v celkovém počtu 

1834 kusů. Na vstupu přívodu bude 5 ks vstupních bloků s filtračním zařízením a dále 

bude celé zařízení odvětráno přes 5 hlavic. Vsakovací zařízení bude umístěno na východní 

straně území.  

Vsakovací zařízení srážkových vod č. 4 pro odvodnění plochy 2 627 m
2
. 

 Vsakovací jímka se bude skládat ze třech řad bloků Garantia v celkovém počtu 814 

kusů. Na vstupu přívodu budou 3 ks vstupních bloků s filtračním zařízením a dále bude 

celé zařízení odvětráno přes 3 hlavice. Vsakovací zařízení bude umístěno u nákupního 

střediska.  

Návrh vsakovacích zařízení je přílohou číslo 5. Každá vsakovací jímka bude opatřena 

geotextílií a bude obsypána drceným kamenivem příslušné frakce. Všechny bloky budou 

příslušnými spojovacími prvky spojeny v jeden celek dle postupu montáže výrobce. Jímky 

nebudou řešeny jako pojízdné, budou v travnatém pásu a budou založeny na  

10 centimetrech zhutněného štěrku v hloubce 1,76 m. Na jímce bude nadsyp 10 cm štěrku 

a 40 cm zeminy. Tím bude jímka zabezpečena proti poškození. Hladina spodní vody bude 

pod dnem vsakovacího zařízení minimálně 85 cm. U odvodnění chodníků počítám ze 70 % 

vsakem na souběžném travnatém pásu. Do výpočtu při návrhu zasakovacího zařízení jsem 

toto započetl. [22, 23] 

4.4.4 Zásobování elektrickou energii 

V řešeném území je podzemní vedení VN 22 kV, které se nachází v západní části. Rezerva 

pro plánovanou výstavbu je dostačující. Osvětlení pozemní komunikace a přilehlých 

prostor bude provedeno výbojkovými svítidly osazenými na nových stožárech. Kabelové 

vedení pro osvětlení komunikace povede v krajním pásu a bude napojeno na elektrickou 

stožárovou TS 52 kV. Kabelové vedení pro osvětlení chodců bude vedeno pod chodníkem. 
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Ovládání venkovního osvětlení bude centralizováno do sídla obce. Ta bude dané osvětlení 

sporavovat svými pracovníky. Jednotlivé objekty budou napojeny pomocí NN přípojek. 

Tab.  3 Výpočet potřeby elektrické enrgie 

  Celková spotřeba elektřiny 

Popis Počet Jedn. RD Propočet Celkem Jedn. 

stupeň elektrifikace B1 6,8 kW/bj 33 224,40 224,40 kW 

stupeň elektrifikace B2 10,1 kW/bj 33 333,30 333,30 kW 

stupeň elektrifikace C 17,6 kW/bj 33 580,80 580,80 kW 

počet bytů ve skupině n = 35 0,37 koef. 99 1 138,50 421,25 kVA 

specifická potřeba B1 224,4 kW 0,37 83,03 83,03 kVA 

specifická potřeba B2 333,3 kW 0,37 123,32 123,32 kVA 

specifická potřeba C 580,8 kW 0,37 214,90 214,90 kVA 

celková potřeba elektrické energie         421,25 kVA 

Tab.  4 Výpočet potřeby elektrické energie přepočtený 

Celková spotřeba elektřiny 

Popis Počet Jedn. RD Propočet Celkem Jedn. 

stupeň elektrifikace B1 6,8 kW/bj 40 272,00 272,00 kW 

stupeň elektrifikace B2 10,1 kW/bj 40 404,00 404,00 kW 

stupeň elektrifikace C 17,6 kW/bj 40 704,00 704,00 kW 

počet bytů ve skupině n = 35 0,37 koef. 120 1 380,00 510,60 kVA 

specifická potřeba B1 272,0 kW 0,37 100,64 100,64 kVA 

specifická potřeba B2 404,0 kW 0,37 149,48 149,48 kVA 

specifická potřeba C 704,0 kW 0,37 260,48 260,48 kVA 

celková potřeba elektrické energie         510,60 kVA 

 

Při předpokládaném využití území má instalovaný výkon trafostanice o 400 kVA 

nedostačující kapacitu. Vzhledem ke třetí změně územního plánu obce došlo k rozšíření 

plochy pro bydlení a tím bude nutná instalace další regulační stanice. Původní TS by 

pokryla stávající zástavbu, venkovní osvětlení, polyfunkční dům a areál MŠ. 

 Při návrhu nové trafostanice, která není předmětem diplomové práce, musíme ctít 

maximálně dovolené hodnoty napojení na jednu TS.  
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4.4.5 Zásobování plynem 

Obec je připojena z vlastní regulační stanice RS 1200 s převodem VTL/STL. Tato typová 

regulační stanice má kapacitu 1200 m3/hod. Regulační stanice je připojena VTL přípojkou 

z trasírky, která je z ocelového potrubí o průměru 150 mm. Zde je navrtávkou a ocelovým 

potrubím DN 100 mm vedena do 240 metrů vzdálené regulační stanice. Tlak v potrubí je 

2,2 MPa. Rozvody v obci jsou provedeny STL, kdy v místní sítí je tlak 0,1 MPa s 

doregulací u jednotlivých odběratelů pomocí domovních regulátorů. Při výpočtu potrubí 

mi dimenze vyšla na 138,26 mm. Proto navrhuji do území jednu novou plynovodní 

přípojku DN 80 - 120 mm a část RD napojit na stávající zástavbu, která v levé části s tímto 

počítala.  

Tab.  5 Výpočet spotřeby plynu 

Celková spotřeba plynu 

Popis Počet Jedn. Počet Propočet Celkem Jedn. 

1 rodinný dům  99,0 RD     99 RD 

vaření 190,0 m
3
/rok 99 18 810,00 18 810 m

3
/rok 

příprava TUV 420,0 m
3
/rok 33 13 860,00 13 860 m

3
/rok 

etážové topení 2800,0 m
3
/rok 66 184 800,00 184 800 m

3
/rok 

přepočet MŠ a služeb 21,0 RD     21 m
3
/rok 

vaření 190,0 m
3
/rok 21,0 3 990,00 3 990 m

3
/rok 

příprava TUV 420,0 m
3
/rok 21,0 8 820,00 8 820 m

3
/rok 

etážové topení 1860,0 m
3
/rok 21,0 39 060,00 39 060 m

3
/rok 

spotřeba plynu celkem  120,0 objektů    269 340,00 269 340 m
3
/rok 

vaření 1,2 m
3
/hod 120,0 144,00 144,00 m

3
/hod 

příprava TUV 2,1 m
3
/hod 54,0 113,40 113,40 m

3
/hod 

otop centrálně kotlem 2,5 m
3
/hod 87,0 217,50 217,500 m

3
/hod 

koeficient k1 pro vaření 16,0 koef. 120,0 4,9127 0,2036 koef. 

koeficient k1 pro TUV 16,0 koef 54,0 4,2485 0,2354 koef. 

koeficient k2 pro otop 0,1 koef. 87,0 1,5630 0,6398 koef. 

max. hod. spotřeba vaření 1,2 m
3
/hod 120,0 29,31 29 m

3
/hod 

max. hod. spotřeba TUV 2,1 m
3
/hod 54,0 26,69 27 m

3
/hod 

max. hod. spotřeba otop 2,5 m
3
/hod 87,0 139,16 139 m

3
/hod 

maximální spotřeba celkem         195,16 m
3
/hod 

dimenze potrubí 13,8 konst. 500 839,91 138,26 mm 
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4.4.6 Veřejné osvětlení 

Pro osvětlení komunikací a veřejného prostranství jsou navrženy podél nově navrhovaných 

komunikací jednostranné stožáry veřejného osvětlení. Napájení VO bude zajištěno 

samostaným okruhem NN z navržené trafostanice. Vzhledem ke kategoriím komunikací je 

počítáno se svítidly o výšce 5,0 – 6,0 m vzdálených cca 20 m. Samostatné pěší komunikace 

v navrženém parku budou osvětleny sadovými svítidly výšky cca 4 m. Z hlediska ekologie 

je vhodné upřednostňovat novější typ svítidel se světelným tokem k zemi.  

4.4.7 Sdělovací vedení 

Navrhovanou lokalitu je možno napojit na stávající komunikační síť. Vzhledem 

k současnému pokrytí se přepokládá zejména bezdrátové spojení, které si budou realizovat 

obyvatelé samostatně.  

4.5  Nakládání s odpady 

Všechny navržené komunikace jsou dopravně řešeny tak, aby umožňovaly průjezd vozu 

pro svoz odpadu. V nové obytné lokalitě budou domovní odpady produkované z areálu MŠ 

a polyfunkčního bytu ukládány do kontejnerů situovaných do zadní části. Rodinné domy 

budou mít své nádoby na odpad uložené na vlastním pozemku tak, aby mohl být prováděn 

pravidelný svoz odpadu. Stanoviště pro odpadové nádoby může být umístěno například 

jako stavební součást oplocení pozemku. Na veřejném prostranství mohou být kontejnery 

od RD uloženy pouze v době pravidelného svozu. 
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4.6  Urbanistické zhodnocení 

Tab.  6 Urbanistický propočet území  

Urbanistické zhodnocení 

Popis Plocha Jedn. Podíl z území v % Podíl v % 

řešené území 158869,0 m
2
 100,00 100,00 

zeleň (mimo RD) 19338,0 m
2
 12,17 100,00 

zeleň v parku 4574,9 m
2
 2,88 23,66 

zeleň MŠ 2704,9 m
2
 1,70 13,99 

zeleň u služeb 694,6 m
2
 0,44 3,59 

zeleň veřejná 11363,6 m
2
 7,15 58,76 

parcelace pro RD 92159,0 m
2
 58,01 100,00 

chodníky 10700,0 m
2
 6,74 100,00 

místní komunikace 36672,0 m
2
 23,08 100,00 

stávající MK 20382,0 m
2
 12,83 55,58 

nové MK 16290,0 m
2
 10,25 44,42 

polyfunkční dům 1136,0 m
2
 0,72 100,00 

MŠ 630,0 m
2
 0,40 100,00 

veselý svět 981,0 m
2
 0,62 100,00 

 

Řešené území má plochu 15,89 ha. Podíl zeleně (mimo budoucí zeleň na soukromém 

pozemku RD) je 12,17 % a zabírá plochu 1,93 ha. Pro RD jsou určeny pozemky o ploše 

92,16 ha. Při návrhu 99 RD je průměrná velikost parcely 930,9 m
2. 

Tab.  7 Vlastnictví pozemků 

Vlastnictví pozemků 

Popis Plocha Jedn. Podíl z území v % 

řešené území 158869,0 m
2
 100,00 

obec 19338,0 m
2
 12,17 

soukromí vlastníci (občané) 126369,0 m
2
 79,54 

firma Muerdter - Dvořák 1691,0 m
2
 1,06 

Olomoucký kraj 8963,0 m
2
 5,64 
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4.7  Řešení veřejné zeleně 

Navržené veřejné prostory ulic bude doprovázet veřejná uliční zeleň. Veřejná prostranství 

jsou dostatečně dimenzována a umožňují bezproblémové umístění stromové zeleně. 

Navržená stromová zeleň umožňuje vytvořit potřebný základ vzniku nového kvalitního 

obytného souboru. Stromovou zeleň je možno vysadit v jednotlivých ulicích v různých 

druzích dřevin a tím bude dán typický charakter ulic. Dřeviny vhodné k výsadbě do ulic by 

měly být přiměřeného vzrůstu a snášející dobře ořezy koruny i zimní údržbu. V případě 

souběhu veřejného osvětlení a stromové zeleně je vhodné použití konzol, aby stromové 

koruny nezacláněly světlenému toku na zpevněné plochy. Vegetace bude v prostoru 

zastávat důležitou roli jak při pohybu pěších, tak při pohledu z RD. V centrální části území 

je navržen rekreační park, který bude sloužit nejenom obyvatelům lokality a tvoří 

nejrozsáhlejší prvek zeleně v území. Navržený obecní park by měl poskytovat obyvatelům 

místo pro odpočinek a načerpání sil. Důležitým prvkem je vhodné rozmístění základního 

městského mobiliáře jako lavičky a odpadkové koše. Významná je taký dostatečná  

a pravidelná údržba a zálivka zeleně. Je vhodné doporučit výsadbu kvetoucích trávníků 

obsahujících luční květenu, jelikož vyžaduje méně pravidelnou údržbu. Výběr vhodných 

stromových a keřových výsadeb má také podstatný vliv na dotvoření městského parku. 

Doporučuje se vysázet rozsáhlejší úseky nízkým keřovým patrem, což bude mít velmi 

pozitivní vliv na údržbové nároky parku. Je také vhodné doplnit veřejnou zeleň i výsadbou 

větších solitérních listnatých dřevin. V prostoru je také vyhrazeno několik dalších menších 

ploch zeleně tvořící ostrůvky mezi chodníky. Zeleň je v návrhu uplatněna v pestřejším 

spektru forem a podpořeny jsou výsadby zejména v severní části, kde mohu tvořit clonu 

proti převládajícím větrům.  

 Stromy budou sázeny do připravených jam a budou kotveny pomocí dřevěné 

konstrukce, která slouží současně jako ochrana kmene před poškozením, kmen bude 

kotven popruhem. Kolem kotveného balu budou umístěny hadice flexibil 80 mm, které 

jsou vyplněny štěrkem a budou sloužit pro snadnější zálivku. Stromy budou vysázeny na 

podzim po opadu listí, nebo na jaře před začítklem rašení. Vhodnější je termín podzimní, 

protože stromy stihnout do příchodu teplého a suchého letního počasí lépě zakořenit  

a omezuje se tak nutnost zálivky. Toto neplatí pro kontejnerové a hrnkované keže, které je 

možno vysazovat celý rok, ale z výše jmenovaných důvodů je opět výhodnější podzimní 

nebo jarní termín.  
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4.7.1 Návrh dřevin 

Tab.  8 Návrh dřevin 

Návrh zeleně 

Taxon   Počet Jedn. 

Acer campestre "Nanum"  javor babyka 6 ks 

Acer ginnala  javor amurský 12 ks 

Acer platanoides "Deborah"  javor mléč 9 ks 

Prunus serrulata "Royal burgundy"  sakura 3 ks 

Tilia cordata "Greenspire" lípa srdčitá 5 ks 

Tilia cordata "Rancho" lípa srdčitá malokorunová 6 ks 

Sorbus aucuparia "Edulis" jeřáb ptačí 5 ks 

Carpinus betulus "Monumentalis" habr obecný 6 ks 

Fraximus excelsior "Crispa" jasan ztepilý zakrslý 5 ks 

Ligustrum vulgare ptačí zob 13 ks 

Taxus baccata tis červený 10 ks 

 

Tuto skladbu dřevin jsem vybral pro obecní park. Pro zeleň souběžnou s komunikací bude 

provedena inventarizace stávajících stromů v intravilánu obce a pak budou provedeny 

návrhy lokality, nebo jednotlivých ulic.  

4.8  Návrh mobiliáře 

Do nově vzniklého parku, ale i podél komunikací do travnatého pásu navrhuji městský 

mobiliář typu Lomeno a Foca. Moderní lavičky a koše Lomeno z robustní ocelové 

konstrukce a výplně z masivního jasanového dřeva. Dále stojany Foca na 4 nebo 6 kol  

a žardiniéry Foca – 240 litrů jasan.  

4.9  Dispoziční řešení RD 

Pro ověření reálnosti urbanistického konceptu návrhem dispozičního řešení jsem navrhnul 

jednopodlažní RD s obytným podkrovím. Tento RD bude mít v I.NP vstupní terasu 

situovanou na jížní stranu, vstup do objektu bude ze severní strany přes závětří do zádveří. 

V tomto podlaží bude tehnická místnost, pracovna a jedna obytná místnost o ploše 37,5 m
2
. 

V II.NP budou dva dětské pokoje, ložnice a šatna s komorou. Výška hřebene bude ve 

výšce 7,24 m. Půdorys zdiva má plochu 94,5 m
2
 s navazující terasou, závětřím  
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a garažovým stáním. Vnitřní dispozice domu je členěna tak, aby došlo k vyloučení všech 

přebytečných prostor při zachování co nejvyšší užitné hodnoty zastavěné plochy (viz 

technická zpráva, která je přílohou deníku diplomové práce). 

5. Orientační propočet nákladů 

Tab.  9 Celkový rozpočet 

Rozpočet celkový 

Popis Počet Jedn. Cena Celkem 

SO 01 kanalizační šachta 65,0 ks 39 468 Kč 2 565 407 Kč 

SO 02 splašková kanalizace 1,0 ks 37 890 419 Kč 37 890 419 Kč 

SO 03 dešťové vpusti 1,0 ks 1 941 671 Kč 1 941 671 Kč 

SO 04 vsakovací zařízení 1 1,0 ks 1 941 671 Kč 1 941 671 Kč 

SO 05 vsakovací zařízení 2 1,0 ks 650 973 Kč 650 973 Kč 

SO 06 vsakovací zařízení 3 1,0 ks 980 541 Kč 980 541 Kč 

SO 07 vsakovací zařízení 4 1,0 ks 688 539 Kč 688 539 Kč 

SO 08 vodovod 1,0 ks 6 934 636 Kč 6 934 636 Kč 

SO 09 plynovod 1,0 ks 3 670 945 Kč 3 670 945 Kč 

SO 10 veřejné osvětlení 1,0 ks 12 331 823 Kč 12 331 823 Kč 

SO 11 komunikace 1,0 ks 50 829 262 Kč 50 829 262 Kč 

SO 12 chodník 1,0 ks 12 285 528 Kč 12 285 528 Kč 

SO 13 zastávka 1,0 ks 212 000 Kč 212 000 Kč 

SO 14 zeleň 1,0 ks 408 930 Kč 408 930 Kč 

SO 15 mobiliář 1,0 ks 2 103 687 Kč 2 103 687 Kč 

SO 16 rodinný dům 1,0 ks 2 380 053 Kč 2 380 053 Kč 

cena celkem       137 816 087 Kč 

 

Ekonomická stránka patří bohužel k jednomu z nejdůležitějších faktorů při realizaci. Ne 

vše, se ale dá přepočítávat na peníze. Protože se jedná o urbanistickou studii, nepočítal 

jsem do nákladů projektové a průzkumné práce, hlukovou studii a finanční rezervu. Do 

rozpočtu jsem započítal jeden vzorový RD. Celková částka činí 137.816 087 Kč. 
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6. Závěr 

Předmětem diplomové práce bylo vytvořit územní studii rozšíření obytného území obce 

Olšany u Prostějova. Hlavním cílem byl návrh využití dnes jen zčásti zastavěného území 

v severovýchodní části obce. Návrh je zpracován na základě rozboru stávajícího stavu 

řešené lokality a získaných poznatků o řešeném území i potřebách dané lokality. Při 

zpracování územní studie bylo použito všech získaných podkladů. Největší pozornost je 

v práci věnována zejména prostorovému, objemovému, funkčnímu a organizačnímu 

strukturování zástavby tak, aby v rámci zastavované plochy vzniklo jako její kompoziční 

jádro vlastní urbanistické subcentrum. V návrhu je brán zřetel na různorodost forem 

bydlení jako předpoklad pestré sociální skladby budoucích obyvatel území. Zvýšení 

komplexní kvality bydlení v lokalitě je podpořeno návrhem polyfunkčního domu.  

 Kapitola urbanisticko - inženýrský návrh řešení se věnuje samotnému návrhu 

využití lokality pro bydlení. Popisuje varianty prověřované v konceptu diplomové práce  

a zdůvodňuje volbu výsledného řešení. Návrhy respektují podmínky pro využití území  

i hranice ochranných a bezpečnostních pásem. V řešeném území jsou definovány hranice 

mezi částmi určenými k veřejnému užívání a částmi určenými k užívání soukromému. 

 Výsledný návrh je ekonomicky vyhodnocen a reálnost urbanistického konceptu je 

ověřena návrhem dispozičního řešení RD. Řešení je vedeno snahou o vytvoření kvalitního 

obytného souboru i optimální využití území s ohledem na požadavky udržitelného rozvoje. 

Práce obsahuje detailní urbanisticko - inženýrský návrh řešení veřejných uličních prostor, 

včetně prostorového uspořádání komunikací i ploch pro všechny uvažované typy dopravy, 

vedení inženýrských sítí a umístění veřejné zeleně. Návrh uvažuje jak se všemi v úvahu 

přicházejícími typy dopravy v pohybu tak s dopravou statickou. Diplomová práce zahrnuje 

také výpočty, návrh vedení i prostorového uspořádání jednotlivých inženýrských sítí  

a zároveň uvádí možnost jejich napojení na stávající infrastrukturu v okolí. Požadavky 

stanovené na diplomovou práci v zadání i požadavky upřesněné v rámci jednotlivých 

konzultací s vedoucím diplomové práce byly splněny. 
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Příloha č. 1  

Dotčené parcely, část I 

Pořad.  

číslo 

Parcel.     

číslo 

Výměra    

m
2
 

Druh     

pozemků     Vlastnické právo 

1. 682/3 5 zahrada Obec Olšany u Prostějova 50, 798 14 

2. 657/3 4691 ost. plocha Mürdter Dvořák, Olšany u PV 19, 798 14 

3. 913 4617 ost. plocha Obec Olšany u Prostějova 50, 798 14 

4. 731/5 1292 orná půda Obec Olšany u Prostějova 50, 798 14 

5. 914 595 ost. plocha Obec Olšany u Prostějova 50, 798 14 

6. 731/4 48 orná půda Obec Olšany u Prostějova 50, 798 14 

7. 731/3 2471 orná půda Obec Olšany u Prostějova 50, 798 14 

8. 684/1 767 zahrada Smečková Hana, Olšany u PV 92, 798 14 

9. 685 2045 orná půda Beránek Vladimír, Olšany u PV 93, 798 14 

10. 686/1 1833 orná půda Abrahám František, Olšany u PV 76, 798 14 

11. 687 2045 orná půda Abrahám František, Olšany u PV 76, 798 14 

12. 688 1925 orná půda Hruban Marek, Olšany u PV 452, 798 14 

13. 689/1 3465 orná půda Dostálová Jana, Dubany 59, Vrbátky, 798 12 

14. 689/2 3464 orná půda Dokoupil Jiří, Vrbátky 204, 798 13 

15. 690/1 1728 orná půda Mačák Bohumil, Olšany u PV 46, 798 14 

16. 690/2 1756 orná půda Novák Marek, Vrbátky 118, 798 13 

17. 731/83 1751 orná půda Hrubý Josef, Olšany u PV 98, 798 14 

18. 691/1 1137 orná půda Srbačka Vladislav, Olšany u PV 99, 798 14 

19. 731/57 5012 orná půda Nakládal Jan, Nedbalova 34/31, Olomouc  

20. 692/7 673 zahrada Štěpánek Pavel, Olšany u PV 100, 798 14 

21. 693/6 850 orná půda Janěk Lumír, Divišova 3197/8, PV 796 01 

22. 693/5 925 orná půda Hynek Bedřich, Sídl. Svobody 3568/69, PV 

23. 693/4 926 orná půda Král Jiří, Zikova 604/6, Olomouc, Nové Sady 

24. 693/3 292 orná půda Král Jiří, Zikova 604/6, Olomouc, Nové Sady 

25. 693/7 900 orná půda Černohouz Radek, Jílemnického 62/33, Olomouc 

26. 693/2 900 orná půda Papšík Lukáš, Horská 1259/1, Jeseník 790 01 

27. 693/1 870 orná půda Nováková Jana, Solanec pod Soláněm 62, 756 62 

28. 693/8 838 orná půda Pryszcz Roman, U Tiskárny 539/2, Ostrava 

29. 693/9 487 orná půda Chromec Ladislav, Olšany u PV 101, 798 14 

30. 694/8 1619 orná půda Štefek David, Hl. Třída 164/38, Havířov, Město 

31. 694/10 169 orná půda Pazdera Jiří, Olšany u PV 477, 798 14 

32. 694/9 320 orná půda Pazdera Jiří, Olšany u PV 477, 798 14 

33. 694/7 1222 orná půda Kráčmarová Martina, Javoříčská 1145/7, Litovel 

34. 694/6 980 orná půda Koubová Kateřina, Heyrovského 401/17, Olomouc 

35. 694/5 980 orná půda Hrubý David, Olšany u PV 102, 798 14 

36. 731/21 833 orná půda Pastrnek Petr, Za Humny 441/20, Křelov-Břuchotín 

37. 731/22 835 orná půda Skřivánek Milan, Hněvotín 370, 783 47 

38. 694/4 1126 zahrada Hrubý František, Olšany u PV 401, 798 14 

39. 694/3 1164 zahrada Hrubý Milan, Olšany u PV 102, 798 14 



 

 

Dotčené parcely, část II 

Pořad.  

Číslo 

Parcel.     

číslo 

Výměra    

m
2
 

Druh     

pozemků     Vlastnické právo 

40. 731/16 10334 ost. plocha Obec Olšany u Prostějova 50, 798 14 

41. 731/29 880 orná půda Mareš Pavel, Olšany u PV 494, 798 14 

42. 731/43 44 orná půda Kyjovská Helena, Podhájí 664, Bzenec, 696 81 

43. 731/42 641 orná půda Kyjovská Helena, Podhájí 664, Bzenec, 696 81 

44. 731/44 243 orná půda Kyjovská Helena, Podhájí 664, Bzenec, 696 81 

45. 699/2 14 ost. plocha Obec Olšany u Prostějova 50, 798 14 

46. 699/1 1961 orná půda Galčanová Michaela, Náměstí 22, Dvorce, 793 68 

47. 731/85 41 ost. plocha Obec Olšany u Prostějova 50, 798 14 

48. 12/1 2614 ovocný sad Černohorský Zbyněk, Tř. Míru 255/44, Olomouc 

49. 12/6 2615 ovocný sad Stejskal Vladimír, Náklo 145, 783 32 

50. 11/1 1594 zahrada Amakorová Petra, Olšany u PV 2, 798 14 

51. 7/1 877 zahrada Hanzl Oldřich, Olšany u PV 110, 798 14 

52. 7/2 669 zahrada Hofschnaidrová Ludmila, Olšany u PV 385, 798 14 

53. 6/2 139 zahrada Pospíšil Stanislav, Olšany u PV 393, 798 14 

54. 6/1 841 zahrada Mojžíš Luboš, Olšany u PV 111, 798 14 

55. 731/8 914 orná půda Minarský Martin, Mariánská 847/8, Olomouc 

56. 731/59 940 orná půda Minarský Martin, Mariánská 847/8, Olomouc 

57. 731/6 15374 orná půda Štencl Lubomír, Olšany u PV 48, 798 14 

58. 728 14583 orná půda Javorská Zuzana, Nerudova 1158, Bohumín, 735 81 

59. 846/1 18958 ost. plocha Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany 

60. 731/64 939 orná půda Hrabák David, Kroměřížská 491, Hulín, 768 24 

61. 731/65 362 orná půda Obec Olšany u Prostějova 50, 798 14 

62. 727 4574 orná půda Nakládal Jan, Nedbalova 34/31, Olomouc  

63. 726 3844 orná půda Frýbortová Jarmila, Olšany u PV 47, 798 14 

64. 725 5243 orná půda Duchoňová Marie, Třebčín 131, Lutín, 783 42 

65. 731/67 917 orná půda Obec Olšany u Prostějova 50, 798 14 

66. 731/68 917 orná půda Hanák Zdeněk, Olšany u PV 414, 798 14 

67. 724/2 1438 orná půda Hrbata Jiří, Olšany u PV 349, 798 14 

68. 724/1 1207 orná půda Hrbata Jiří, Olšany u PV 349, 798 14 

69. 723 2355 orná půda Hrbata Jiří, Olšany u PV 349, 798 14 

70. 731/69 282 orná půda Obec Olšany u Prostějova 50, 798 14 

71. 722 3655 orná půda Obec Olšany u Prostějova 50, 798 14 

72. 721 2020 orná půda Frýbortová Jarmila, Olšany u PV 47, 798 14 

73. 720/6 300 orná půda Obec Olšany u Prostějova 50, 798 14 

74. 720/1 420 orná půda Obec Olšany u Prostějova 50, 798 14 

75. 720/4 797 orná půda Dokoupil Jaroslav, Olšany u Prostějova 126, 798 14 

76. 644/1 21 garáž Mačák Aleš, Olšany u Prostějova 236, 798 14 

77. 644/2 2 garáž Mačák Aleš, Olšany u Prostějova 236, 798 14 

78. 918/3 3 ost. plocha Obec Olšany u Prostějova 50, 798 14 

 

 



 

 

Dotčené parcely, část III 

Pořad.  

číslo 

Parcel.     

číslo 

Výměra    

m
2
 

Druh     

pozemků     Vlastnické právo 

79. 720/2 59 zahrada Mačák Aleš, Olšany u Prostějova 236, 798 14 

80. 720/5 424 zahrada Mačák Aleš, Olšany u Prostějova 236, 798 14 

81. 835/7 13 ost. plocha Obec Olšany u Prostějova 50, 798 14 

82. 720/3 1014 orná půda Jorda Stanislav, Bystročice 116, 7983 41 

83. 835/8 7 ost. plocha Obec Olšany u Prostějova 50, 798 14 

84. 719 1251 orná půda Urda Luděk, Olšany u Prostějova 233, 798 14 

85. 835/9 5 ost. plocha Králová Jaroslava, Olšany u Prostějova 119, 798 14 

86. 717/1 447 zahrada Králová Jaroslava, Olšany u Prostějova 119, 798 14 

87. 651/1 15 zem.stav Králová Jaroslava, Olšany u Prostějova 119, 798 14 

88. 716/1 365 zahrada Pelíšek Josef, Olšany u Prostějova 118, 798 14 

89. 651/2 1 zem.stav Králová Jaroslava, Olšany u Prostějova 119, 798 14 

90. 718/3 564 orná půda Obec Olšany u Prostějova 50, 798 14 

91. 718/2 203 zahrada Obec Olšany u Prostějova 50, 798 14 

92. 716/2 108 zahrada Lariš Branislav, Olšany u Prostějova 117, 798 14 

93. 715/2 372 zahrada Lariš Branislav, Olšany u Prostějova 117, 798 14 

94. 714 365 zahrada Cetkovský František, Vodní 988/11, Prostějov 

95. 531 15 zem.stav Pospíšil Jiří, Olšany u Prostějova 116, 798 14 

96. 713/2 159 zahrada Pospíšil Jiří, Olšany u Prostějova 116, 798 14 

97. 713/1 563 zahrada Pospíšil Jiří, Olšany u Prostějova 116, 798 14 

98. 712/1 455 zahrada Holinka Zdeněk, Olšany u Prostějova 115, 798 14 

99. 532 18 zem.stav Urdová Barbora, Olšany u Prostějova 202, 798 14 

100. 711/2 212 zahrada Jalůvka Petr, Olšany u Prostějova 114, 798 14 

101. 710/1 258 zahrada Gregor Roman, Olšany u Prostějova, 112, 798 14 

102. 711/1 320 orná půda Jalůvka Petr, Olšany u Prostějova 114, 798 14 

103. 710/2 368 zahrada Gregor Roman, Olšany u Prostějova, 112, 798 14 

104. 709/2 530 zahrada Coufal František, Olšany u Prostějova 124, 798 14 

105. 709/1 413 zahrada Coufal František, Olšany u Prostějova 124, 798 14 

106. 921 94 ost. plocha Obec Olšany u Prostějova 50, 798 14 

107. 708 363 zahrada Urdová Barbora, Olšany u Prostějova 202, 798 14 

108. 709/3 379 zahrada Coufal František, Olšany u Prostějova 124, 798 14 

109. 710/3 196 orná půda Gregor Roman, Olšany u Prostějova, 112, 798 14 

110. 710/4 196 orná půda Gregor Roman, Olšany u Prostějova, 112, 798 14 

111. 710/5 196 orná půda Gregor Roman, Olšany u Prostějova, 112, 798 14 

112. 710/6 195 orná půda Gregor Roman, Olšany u Prostějova, 112, 798 14 

113. 710/7 195 zahrada Gregor Roman, Olšany u Prostějova, 112, 798 14 

114. 710/8 131 zahrada Gregor Roman, Olšany u Prostějova, 112, 798 14 

115. 710/9 64 zahrada Obec Olšany u Prostějova 50, 798 14 

116. 718/1 203 orná půda Obec Olšany u Prostějova 50, 798 14 

 



 

 

Příloha č. 2  

VÝPOČET POTŘEBY PARKOVACÍCH MÍST 

Výpočet parkovacích míst je proveden v souladu s ČSN 73 6110 Projektování místních 

komunikací. Celkový počet potřeby parkovacích míst se určí ze vzorce: 

N = Oo × ka + Po × ka × kp 

 N    celkový počet stání pro danou stavbu (území) 

Oo    základní počet odstavných stání dle článku 14.1.6 a tabulky č. 34 v normě  

Po     základní počet parkovacích míst dle článku 14.1.6 a tabulky č. 34 v normě 

Ka    součinitel vlivu stupně automobilizace, který činí 1,25 pro stupeň 1 vozidlo na 2,5 

obyvatele  

Kp    součinitel redukce počtu stání pro obce do 5 tisíc obyvatel dle tab. 30 a 31 je 1,0 

 

Polyfunkční dům 

Využití objektů: služby, provozovna místního významu 

Navržený počet parkovacích míst: 29 (z toho 2 místa pro osoby se sníženou schop. pohybu 

a orientace dle Vyhl. č. 398/2009 Sb §4 odst. 2) 

Předpokládaný počet zaměstnanců: 30 

Celková plocha objektu: 1 136 m
2
 - na 50 m

2
 plochy 1 stání (při 70% krátkodobých a 30 % 

dlouhodobých)
 

N = Oo × ka + Po × ka × kp 

N = 22,72 x 1,25 x 1 = 28,4 ≈ 29  

Z celkového počtu parkovacích stání je 20 krátkodobých a 9 dlouhodobých 

 



 

 

Školství - MŠ  

Využití objektů: školství, mateřská škola 

Navržený počet parkovacích míst: 16 (z toho 2 místa pro osoby se sníženou schop. pohybu 

a orientace dle Vyhl. č. 398/2009 Sb §4 odst. 2) 

Účelová jednotka: 5 dětí – na 1 stání (při 90% krátkodobých a 10 % dlouhodobých) 

Předpokládaný počet dětí: 120 

N = Oo × ka + Po × ka × kp 

Vzhledem k dobré dostupnosti a dosažitelnosti snižuji dle normy koeficient kp = 0,5 

N = 24 x 1,25 x 0,5 = 15  

Z celkového počtu stání jsou 2 dlouhodobá a 13 krátkodobých 

Návštěvy rezidentů 

Využití objektů: obytné okrsky 

Navržený počet parkovacích míst: 41 (z toho 3 místa pro osoby se sníženou schop. pohybu 

a orientace dle Vyhl. č. 398/2009 Sb §4 odst. 2) 

Účelová jednotka: 20 rezidentů – na 1 stání (při 100 % krátkodobých) 

Předpokládaný počet rezidentů: 99 bytů x 3 = 297 

N = Oo × ka + Po × ka × kp 

N = 14,85 x 1,25 x 0,5 = 18,56 ≈ 19  

Všechna stání jsou krátkodobá. 



 

 

Příloha č. 3  

VÝPOČET POTŘEBY VODY A DIMENZE POTRUBÍ 

Celková spotřeba vody 

Popis Počet Jedn. Os. Propočet Celkem Jedn. 

Specifická potřeba vody  230,0 l/den/os. 1 138,00 138,00 l/den/os. 

1 rodinný dům  99,0 RD 3 297,00 40 986,00 l/den 

mateřská škola  16,0 m
3
/rok 130 43,84 5 698,63 l/den 

ordinace praktického lékaře 18,0 m
3
/rok 2 49,32 98,63 l/den 

stomatologie 20,0 m
3
/rok 2 54,79 109,59 l/den 

ošetření pacienta 2,0 m
3
/rok 40 5,48 219,18 l/den 

vinárna 80,0 m
3
/rok 2 219,18 438,36 l/den 

myčka skla 60,0 m
3
/rok 1 164,38 164,38 l/den 

provozovna místního významu 26,0 m
3
/rok 10 71,23 712,33 l/den 

holičství 50,0 m
3
/rok 2 136,99 273,97 l/den 

prodejna 18,0 m
3
/rok 5 49,32 246,58 l/den 

očista okolí RD, očista osob 1,0 m
3
/rok 99 2,74 271,23 l/den 

Qp celkem       49 219 0,570 l/s 

Max.denní potřeba – Qm 1,4 koef   0,570 68,91 m
3
/den 

Qm hodinová 1,8 koef   1,03 3,69 m
3
/hod. 

dimenze potrubí 68,90643 m
3
/den   100,77 100,77 mm 

dimenze potrubí větve "A"  55,12464 %   37,98 74,82 mm 

dimenze potrubí větve "B"  44,87536 %   30,92 67,50 mm 

       

 



 

 

Příloha č. 4  

VÝPOČET A NÁVRH OLK U NÁKUPNÍHO STŘEDISKA 

 

ASIO, spol s.r.o. Tuřanka 1, PoB 56 Tel.: 548 210 012

627 00 Brno Email: info@asio.cz

Naprogramoval: Martin Cibula

Výpočet dešťové vody Qr = φ * i * A Σ Qr = Qri Ai

Odtokový koeficient φ : 0,9 1,6029 137

Intenzita deště i : 130 l.s
-1

.ha
-1

Σ Qr = 1,6029 137

Plocha A : 137 m
2

Výpočet znečištěné vody Qs = Qs1 + Qs2 + Qs3

  - z odtokových ventilů Qs1 počet

ventil DN 25, R1 : 0

ventil DN 20, R3/4 : 0

ventil DN 15, R1/2 : 0  => Qs1 = 0 l/s

  - z mycích zařízení Qs2 0  => Qs2 = 0 l/s

  - z vysokotlakých čistících přístrojů Qs3 0  => Qs3 = 0 l/s

Σ Qs = 0 l/s

Volba jmenovité velikosti odlučovačů NS = (Qr + fx*Qs) * fd

Koeficient fx : 2

Koef. měrné hmot. LK fd : 1,5

 Dešťová voda Qr [l.s
-1

]: 1,6029  <=

Znečištěná voda Qs [l.s
-1

]: 0  <=

Jmenovitá velikost : 2,4

Návrh odlučovače lehkých kapalin AS-TOP

Množství kalu : Malé:  - odpadní voda s definovaným malým množstvím kalu

 - všechny plochy zachytavající dešťovou vodu, na které připadá

   pouze nepatré množství nečistot ze silničního provozu apod.

Střední:  - odstavné plochy pro vozidla, čerpací stanice

   ruční mytí osobních aut, mytí dílů

 - odpadní vody z opraven, elektrárny, strojírenské podniky

   stání na mytí autobusů

Velké:  - automatická zařízení na mytí vozidel např. portálové myčky

   mycí linky

 - mycí plochy pro stavební stroje, vozidla a zemědělská vozidla

   staní na mytí nákladních aut

Vybavení sorpčním filtrem :

Navrhnutý typ : AS-TOP 3 VFS

AS - TOP

Volba typu a jmenovité velikosti odlučovačů lehkých kapalin

Intenzita deště pro 15ti minutový 
déšť periodicity 0,5 nebo 1.

Periodicita: 0,5 - obytná území s více než 5000 obyv.
- městská centra, průmyslová území, drobné provozy

1,0 - obytná území s více než 5000 obyv.
- venkovská území, průmyslové závody s oddělenou sítí

Asfalt.a beton.plochy (0,9)

Olomouc

přes 0,85 do 0,90 g/cm3

střední

Ano

Periodicita

 



 

 

VÝPOČET A NÁVRH OLK U AREÁLU MŠ 

 

ASIO, spol s.r.o. Tuřanka 1, PoB 56 Tel.: 548 210 012

627 00 Brno Email: info@asio.cz

Naprogramoval: Martin Cibula

Výpočet dešťové vody Qr = φ * i * A Σ Qr = Qri Ai

Odtokový koeficient φ : 0,9 3,78378 323,4

Intenzita deště i : 130 l.s-1.ha-1 Σ Qr = 3,78378 323,4

Plocha A : 323,4 m2

Výpočet znečištěné vody Qs = Qs1 + Qs2 + Qs3

  - z odtokových ventilů Qs1 počet

ventil DN 25, R1 : 0

ventil DN 20, R3/4 : 0

ventil DN 15, R1/2 : 0  => Qs1 = 0 l/s

  - z mycích zařízení Qs2 0  => Qs2 = 0 l/s

  - z vysokotlakých čistících přístrojů Qs3 0  => Qs3 = 0 l/s

Σ Qs = 0 l/s

Volba jmenovité velikosti odlučovačů NS = (Qr + fx*Qs) * fd

Koeficient fx : 2

Koef. měrné hmot. LK fd : 1,5

 Dešťová voda Qr [l.s
-1]: 3,78378  <=

Znečištěná voda Qs [l.s
-1]: 0  <=

Jmenovitá velikost : 5,7

Návrh odlučovače lehkých kapalin AS-TOP

Množství kalu : Malé:  - odpadní voda s definovaným malým množstvím kalu

 - všechny plochy zachytavající dešťovou vodu, na které připadá

   pouze nepatré množství nečistot ze silničního provozu apod.

Střední:  - odstavné plochy pro vozidla, čerpací stanice

   ruční mytí osobních aut, mytí dílů

 - odpadní vody z opraven, elektrárny, strojírenské podniky

   stání na mytí autobusů

Velké:  - automatická zařízení na mytí vozidel např. portálové myčky

   mycí linky

 - mycí plochy pro stavební stroje, vozidla a zemědělská vozidla

   staní na mytí nákladních aut

Vybavení sorpčním filtrem :

Navrhnutý typ : AS-TOP 6 VFS

AS - TOP

Volba typu a jmenovité velikosti odlučovačů lehkých kapalin

Intenzita deště pro 15ti 
minutový déšť periodicity 0,5 

Periodicita: 0,5 - obytná území s více než 5000 obyv.
- městská centra, průmyslová území, drobné provozy

1,0 - obytná území s více než 5000 obyv.

- venkovská území, průmyslové závody s oddělenou sítí

Nový výpočet

Asfalt.a beton.plochy (0,9)

Olomouc

Přidat Qr

přes 0,85 do 0,90 g/cm3

Převzít z výpočtu dešťové vody

střední

Ano

Výpočítej NS

Výpočítat Qs

Převzít z výpočtu znečištěné vody

Navrhnout typ

Periodicita

 

 



 

 

VÝPOČET A NÁVRH OLK U POLYFUNKČNÍHO DOMU 

 

ASIO, spol s.r.o. Tuřanka 1, PoB 56 Tel.: 548 210 012

627 00 Brno Email: info@asio.cz

Naprogramoval: Martin Cibula

Výpočet dešťové vody Qr = φ * i * A Σ Qr = Qri Ai

Odtokový koeficient φ : 0,9 4,56651 390,3

Intenzita deště i : 130 l.s-1.ha-1 Σ Qr = 4,56651 390,3

Plocha A : 390,3 m2

Výpočet znečištěné vody Qs = Qs1 + Qs2 + Qs3

  - z odtokových ventilů Qs1 počet

ventil DN 25, R1 : 0

ventil DN 20, R3/4 : 0

ventil DN 15, R1/2 : 0  => Qs1 = 0 l/s

  - z mycích zařízení Qs2 0  => Qs2 = 0 l/s

  - z vysokotlakých čistících přístrojů Qs3 0  => Qs3 = 0 l/s

Σ Qs = 0 l/s

Volba jmenovité velikosti odlučovačů NS = (Qr + fx*Qs) * fd

Koeficient fx : 2

Koef. měrné hmot. LK fd : 1,5

 Dešťová voda Qr [l.s
-1]: 4,56651  <=

Znečištěná voda Qs [l.s
-1]: 0  <=

Jmenovitá velikost : 6,8

Návrh odlučovače lehkých kapalin AS-TOP

Množství kalu : Malé:  - odpadní voda s definovaným malým množstvím kalu

 - všechny plochy zachytavající dešťovou vodu, na které připadá

   pouze nepatré množství nečistot ze silničního provozu apod.

Střední:  - odstavné plochy pro vozidla, čerpací stanice

   ruční mytí osobních aut, mytí dílů

 - odpadní vody z opraven, elektrárny, strojírenské podniky

   stání na mytí autobusů

Velké:  - automatická zařízení na mytí vozidel např. portálové myčky

   mycí linky

 - mycí plochy pro stavební stroje, vozidla a zemědělská vozidla

   staní na mytí nákladních aut

Vybavení sorpčním filtrem :

Navrhnutý typ : AS-TOP 10 VFS

AS - TOP

Volba typu a jmenovité velikosti odlučovačů lehkých kapalin

Intenzita deště pro 15ti 
minutový déšť periodicity 0,5 

Periodicita: 0,5 - obytná území s více než 5000 obyv.
- městská centra, průmyslová území, drobné provozy

1,0 - obytná území s více než 5000 obyv.

- venkovská území, průmyslové závody s oddělenou sítí

Nový výpočet

Asfalt.a beton.plochy (0,9)

Olomouc

Přidat Qr

přes 0,85 do 0,90 g/cm3

Převzít z výpočtu dešťové vody

střední

Ano

Výpočítej NS

Výpočítat Qs

Převzít z výpočtu znečištěné vody

Navrhnout typ

Periodicita

 



 

 

Příloha č. 5  

NÁVRH VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ Č. 1 

 

 



 

 

NÁVRH VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ Č. 2 

 

 



 

 

NÁVRH VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ Č. 3 

 

 



 

 

NÁVRH VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ Č. 4 

 

 



 

 

Příloha č. 6  

SO 01 ROZPOČET SILNIČNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTY 

Rozpočet kanalizace - silniční šachta 

Popis Počet Jedn. Cena Celkem 

šachtové dno TBZ-Q.1 100/60V 1,0 ks 7 310,00 Kč 7 310 Kč 

kónus přechodový TBR-Q.1 100-80/50 1,0 ks 1 500,00 Kč 1 500 Kč 

šachtová skruž TBS-Q.1 80/100/g 1,0 ks 1 990,00 Kč 1 990 Kč 

šachtová skruž TBS-Q.1 80/50/g 1,0 ks 1 100,00 Kč 1 100 Kč 

kónus přechodový TBR-Q.1 80-62/60 1,0 ks 1 500,00 Kč 1 500 Kč 

kanalizační poklop KD 03 odvětrávaný 1,0 ks 3 190,00 Kč 3 190 Kč 

elastomerové těsnění EMT DN 800 4,0 ks 170,00 Kč 680 Kč 

elastomerové těsnění EMT DN 1000 1,0 ks 170,00 Kč 170 Kč 

odstranění povrchu - asfalt 2,0 m
2
 154,00 Kč 308 Kč 

odstranění povrchu - ornice 1,0 m
3
 48,00 Kč 48 Kč 

pažená jáma 3 třída těžitelnosti 16,0 m
3
 656,00 Kč 10 496 Kč 

pažení příložné do 4 m hloubky 32,0 m
2
 92,00 Kč 2 944 Kč 

osazení šachty s uložením na beton  1,0 ks 3 700,00 Kč 3 700 Kč 

přesun hmot HSV 21,0 % 21 580 Kč 4 532 Kč 

cena SO 01       39 468 Kč 

 

SO 02 ROZPOČET SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

Rozpočet splaškové kanalizace s domovním napojením 

Popis Počet Jedn. Cena Celkem 

RŠ Ø 315 - DNO PP sběrná 160 T2 106,0 ks 1 071,00 Kč 113 526 Kč 

RŠ Ø 315/2000 - šachtová roura 106,0 ks 750,00 Kč 79 500 Kč 

poklop PP 315/1,5 t 106,0 ks 370,00 Kč 39 220 Kč 

osazení regulačních šachet s přípojkou 106,0 ks 3 100,00 Kč 328 600 Kč 

potrubí ve vozovce DN 300 - 400 mm 438,0 bm 15 850,00 Kč 6 942 300 Kč 

potrubí v zemině DN 300 - 400 mm 2215,0 bm 10 750,00 Kč 23 811 250 Kč 

přesun hmot HSV 21,0 % 31 314 396 Kč 6 576 023 Kč 

cena SO 02       37 890 419 Kč 

 

 

 



 

 

SO 03 ROZPOČET DEŠŤOVÝCH VPUSTÍ 

Rozpočet kanalizace - dešťové vpusti 

Popis Počet Jedn. Cena Celkem 

odstranění povrchu - asfalt 388,5 m
2
 154,00 Kč 59 829 Kč 

pažená jáma 463,5 m
3
 656,00 Kč 304 056 Kč 

vpusť spodní díl TBV-Q45/25 KO 20  103,0 ks 360,00 Kč 37 080 Kč 

průběžný díl  TBV-Q45/65 SZ 20 103,0 ks 1 575,00 Kč 162 225 Kč 

průběžný díl  TBV-Q45/57 SH 103,0 ks 375,00 Kč 38 625 Kč 

průběžný díl  TBV-Q45/57 SS 103,0 ks 375,00 Kč 38 625 Kč 

kalový koš UA4V 103,0 ks 210,00 Kč 21 630 Kč 

mříž vtoková boční Opava  92,0 ks 6 241,00 Kč 574 172 Kč 

mříž vtoková  11,0 ks 2 595,00 Kč 28 545 Kč 

osazení vpusťových šachet 103,0 ks 3 300,00 Kč 339 900 Kč 

přesun hmot HSV 21,0 % 1 604 687 Kč 336 984 Kč 

cena SO 03       1 941 671 Kč 

 

 

 

 



 

 

SO 04 ROZPOČET VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ Č. 1 

Rozpočet dešťové kanalizace 1 

Popis Počet Jedn. Cena Celkem 

potrubí plastové DN 250 mm 605,6 bm 8 900,00 Kč 5 389 840 Kč 

nezapažená jáma 731,0 m
3
 185,00 Kč 135 235 Kč 

podsyp štěrkem se zhutněním 36,5 m
3
 726,00 Kč 26 499 Kč 

geotextílie 964,0 m
2
 33,00 Kč 31 812 Kč 

filtrační zařízení na vstupu 4,0 ks 23 735,00 Kč 94 940 Kč 

vsakovací blok vstupní Garantia 4,0 ks 1 768,00 Kč 7 072 Kč 

vsakovací blok Garantia 1400,0 ks 1 620,00 Kč 2 268 000 Kč 

spojovací prvky vsakovacího bloku 10644,0 ks 17,00 Kč 180 948 Kč 

odvětrací hlavice 4,0 ks 377,00 Kč 1 508 Kč 

obsyp štěrkem se zhutněním 28,1 m
3
 645,00 Kč 18 137 Kč 

obsyp zeminou 174,2 m
3
 290,00 Kč 50 518 Kč 

nadsyp štěrkem bez hutnění 36,5 m
3
 645,00 Kč 23 543 Kč 

přesun hmot HSV 21,0 % 8 228 052 Kč 1 727 891 Kč 

cena SO 04       9 834 504 Kč 

 

SO 05 ROZPOČET VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ Č. 2 

Rozpočet dešťové kanalizace 2 

Popis Počet Jedn. Cena Celkem 

potrubí plastové DN 250 mm 968,1 bm 8 900,00 Kč 8 616 090 Kč 

nezapažená jáma 1116,0 m
3
 148,00 Kč 165 168 Kč 

podsyp štěrkem se zhutněním 55,8 m
3
 726,00 Kč 40 511 Kč 

geotextílie 1516,0 m
2
 33,00 Kč 50 028 Kč 

filtrační zařízení na vstupu 6,0 ks 23 735,00 Kč 142 410 Kč 

vsakovací blok vstupní Garantia 6,0 ks 1 768,00 Kč 10 608 Kč 

vsakovací blok Garantia 2139,0 ks 1 620,00 Kč 3 465 180 Kč 

spojovací prvky vsakovacího bloku 16008,0 ks 17,00 Kč 272 136 Kč 

odvětrací hlavice 6,0 ks 377,00 Kč 2 262 Kč 

obsyp štěrkem se zhutněním 39,1 m
3
 645,00 Kč 25 220 Kč 

obsyp zeminou 262,2 m
3
 290,00 Kč 76 038 Kč 

nadsyp štěrkem bez hutnění 39,1 m
3
 645,00 Kč 25 220 Kč 

přesun hmot HSV 21,0 % 12 890 870 Kč 2 707 083 Kč 

cena SO 05       15 415 032 Kč 

 



 

 

SO 06 ROZPOČET VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ Č. 3 

Rozpočet dešťové kanalizace 3 

Popis Počet Jedn. Cena Celkem 

potrubí plastové DN 250 mm 809,5 bm 8 900,00 Kč 7 204 550 Kč 

nezapažená jáma 1579,0 m
3
 148,00 Kč 233 692 Kč 

podsyp štěrkem se zhutněním 79,0 m
3
 726,00 Kč 57 354 Kč 

geotextílie 1284,0 m
2
 33,00 Kč 42 372 Kč 

filtrační zařízení na vstupu 5,0 ks 23 735,00 Kč 118 675 Kč 

vsakovací blok vstupní Garantia 5,0 ks 1 768,00 Kč 8 840 Kč 

vsakovací blok Garantia 1828,0 ks 1 620,00 Kč 2 961 360 Kč 

spojovací prvky vsakovacího bloku 13748,0 ks 17,00 Kč 233 716 Kč 

odvětrací hlavice 5,0 ks 377,00 Kč 1 885 Kč 

obsyp štěrkem se zhutněním 44,9 m
3
 645,00 Kč 28 961 Kč 

obsyp zeminou 360,7 m
3
 290,00 Kč 104 603 Kč 

nadsyp štěrkem bez hutnění 79,0 m
3
 645,00 Kč 50 955 Kč 

přesun hmot HSV 21,0 % 11 046 963 Kč 2 319 862 Kč 

cena SO 06       13 190 796 Kč 

 

 

SO 07 ROZPOČET VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ Č. 4 

Rozpočet dešťové kanalizace 4 

Popis Počet Jedn. Cena Celkem 

potrubí plastové DN 250 mm 375,3 bm 8 900,00 Kč 3 340 170 Kč 

nezapažená jáma 459,0 m
3
 185,00 Kč 84 915 Kč 

podsyp štěrkem se zhutněním 22,8 m
3
 726,00 Kč 16 553 Kč 

geotextílie 676,0 m
2
 33,00 Kč 22 308 Kč 

filtrační zařízení na vstupu 3,0 ks 23 735,00 Kč 71 205 Kč 

vsakovací blok vstupní Garantia 3,0 ks 1 768,00 Kč 5 304 Kč 

vsakovací blok Garantia 811,0 ks 1 620,00 Kč 1 313 820 Kč 

spojovací prvky vsakovacího bloku 6204,0 ks 17,00 Kč 105 468 Kč 

odvětrací hlavice 3,0 ks 377,00 Kč 1 131 Kč 

obsyp štěrkem se zhutněním 21,8 m
3
 645,00 Kč 14 061 Kč 

obsyp zeminou 112,9 m
3
 290,00 Kč 32 741 Kč 

nadsyp štěrkem bez hutnění 22,8 m
3
 645,00 Kč 14 706 Kč 

přesun hmot HSV 21,0 % 5 022 382 Kč 1 054 700 Kč 

cena SO 07       5 989 324 Kč 

 

 



 

 

SO 08 ROZPOČET VODOVODU 

Rozpočet vodovodu 

Popis Počet Jedn. Cena Celkem 

HDPE 100 DN 80 3288,0 bm 1 720,00 Kč 5 655 360 Kč 

protlaky  32,0 bm 1 167,00 Kč 37 344 Kč 

hydranty 16,0 ks 2 400,00 Kč 38 400 Kč 

přesun hmot HSV 21,0 % 5 731 104 Kč 1 203 532 Kč 

cena SO 08       6 934 636 Kč 

 

 

 

SO 09 ROZPOČET PLYNOVODU 

Rozpočet plynovodu 

Popis Počet Jedn. Cena Celkem 

plyn plast 110 2509,0 bm 1 175,00 Kč 2 948 075 Kč 

protlaky  32,0 bm 1 167,00 Kč 37 344 Kč 

šachta pro osazení uzávěru 1,0 ks 31 000,00 Kč 31 000 Kč 

odvodňovač 1,0 ks 17 420,00 Kč 17 420 Kč 

přesun hmot HSV 21,0 % 3 033 839 Kč 637 106 Kč 

cena SO 09       3 670 945 Kč 

 

 

 

SO 10 ROZPOČET VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 

Rozpočet veřejného osvětlení 

Popis Počet Jedn. Cena Celkem 

NN 3x185 až 240+120 4241,0 bm 1 202,00 Kč 5 097 682 Kč 

skříň pro kabelové jištění 106,0 ks 15 380,00 Kč 1 630 280 Kč 

stožár 212,0 ks 11 010,00 Kč 2 334 120 Kč 

světlo 70V 212,0 ks 7 400,00 Kč 1 568 800 Kč 

přesun hmot HSV 16,0 % 10 630 882 Kč 1 700 941 Kč 

cena SO 10       12 331 823 Kč 

 



 

 

SO 11 ROZPOČET KOMUNIKACE 

Rozpočet komunikace  

Popis Počet Jedn. Cena Celkem 

sejmutí ornice s přemístěním do 250 m 4639,0 m
3
 83,00 Kč 385 037 Kč 

odkopávky pro silnice 4639,0 m
3
 400,00 Kč 1 855 600 Kč 

krajník do betonu 5612,0 bm 841,00 Kč 4 719 692 Kč 

obrubník 5612,0 bm 841,00 Kč 4 719 692 Kč 

vozovka D1-N1-1-III-PII 18557,0 m
2
 1 342,00 Kč 24 903 494 Kč 

rozprostření ornice 2128,0 m
2
 112,00 Kč 238 336 Kč 

terenní modelace s přípravou 2128,0 m
2
 210,00 Kč 446 880 Kč 

založení trávníku 2128,0 m
2
 54,00 Kč 114 912 Kč 

svahování příkopu 1080,0 bm 171,00 Kč 184 680 Kč 

rigoly 1080,0 bm 512,00 Kč 552 960 Kč 

propustek  2,0 ks 84 000,00 Kč 168 000 Kč 

značení 2806,0 bm 88,00 Kč 246 928 Kč 

přesun hmot HSV 31,9 % 38 536 211 Kč 12 293 051 Kč 

cena SO 11       50 829 262 Kč 

 

 

 

SO 12 ROZPOČET CHODNÍKŮ 

Rozpočet chodníků 

Popis Počet Jedn. Cena Celkem 

sejmutí ornice s přemístěním do 250 m 3352,3 m
3
 59,00 Kč 197 787 Kč 

odkopávky pro silnice 1079,4 m
3
 400,00 Kč 431 779 Kč 

obrubník betonový chodníkový 9511,0 bm 343,00 Kč 3 262 273 Kč 

chodník D2-D1-CH-PII- a PIII 10699,4 m
2
 426,00 Kč 4 557 927 Kč 

rozprostření ornice 2139,9 m
2
 140,00 Kč 299 582 Kč 

terenní modelace a příprava 2139,9 m
2
 210,00 Kč 449 373 Kč 

založení trávníku 2139,9 m
2
 54,00 Kč 115 553 Kč 

přesun hmot HSV 31,9 % 9 314 275 Kč 2 971 254 Kč 

cena SO 12       12 285 528 Kč 

 



 

 

SO 13 ROZPOČET ZASTÁVKY 

Rozpočet zastávky 

Popis Počet Jedn. Cena Celkem 

zastávka se dvěmi bočnicemi 1 ks 204 000,00 Kč 204 000 Kč 

dovoz 1 ks 4 000,00 Kč 4 000 Kč 

osazení 1 ks 4 000,00 Kč 4 000 Kč 

cena SO 13       212 000 Kč 

 

 

 

SO 14 ROZPOČET ZELENĚ 

Rozpočet zeleně 

Popis Počet Jedn. Cena Celkem 

Acer campestre "Nanum" - javor babyka 6,0 ks 5 580,00 Kč 33 480 Kč 

Acer ginnala - javor amurský 12,0 ks 2 440,00 Kč 29 280 Kč 

Acer platanoides "Deborah" - javor mléč 9,0 ks 1 995,00 Kč 17 955 Kč 

Prunus serrulata "Royal burgundy" - sakura 3,0 ks 3 990,00 Kč 11 970 Kč 

Tilia cordata "Greenspire" - lípa srdčitá 5,0 ks 2 142,00 Kč 10 710 Kč 

Tilia cordata "Rancho" - lípa srdčitá malokorunná 6,0 ks 2 400,00 Kč 14 400 Kč 

Sorbus aucuparia "Edulis" - jeřáb ptačí 5,0 ks 2 990,00 Kč 14 950 Kč 

Carpinus betulus "Monumentalis" - habr obecný 6,0 ks 1 360,00 Kč 8 160 Kč 

Fraximus excelsior "Crispa" - jasan ztepilý zakrslý 5,0 ks 250,00 Kč 1 250 Kč 

Ligustrum vulgare - ptačí zob 13,0 ks 45,00 Kč 585 Kč 

Taxus baccata - tis červený 10,0 ks 295,00 Kč 2 950 Kč 

vytyčovací práce stromy 10,4 hod. 500,00 Kč 5 200 Kč 

ostatní vytýčení 2,8 hod. 500,00 Kč 1 400 Kč 

výsadba stromu 52,0 ks 2 760,00 Kč 143 520 Kč 

výsadba keřů 28,0 ks 57,00 Kč 1 596 Kč 

zavlažovací trubice 52,0 ks 970,00 Kč 50 440 Kč 

ošetření dřevin po výsadbě 52,0 ks 90,00 Kč 4 680 Kč 

přesun hmot HSV 16,0 % 352 526 Kč 56 404 Kč 

cena SO 14       408 930 Kč 

 



 

 

SO 15 ROZPOČET MOBILIÁŘE 

Rozpočet mobiliářE 

Popis Počet Jedn. Cena Celkem 

lavička  67,0 ks 16 719,00 Kč 1 120 173 Kč 

osazení lavičky 67,0 ks 563,00 Kč 37 721 Kč 

sedátko 24,0 ks 13 200,00 Kč 316 800 Kč 

osazení sedátka 24,0 ks 563,00 Kč 13 512 Kč 

stojan na kola 10,0 ks 9 900,00 Kč 99 000 Kč 

osazení stojanu na kola 10,0 ks 190,00 Kč 1 900 Kč 

odpadkový koš 27,0 ks 11 990,00 Kč 323 730 Kč 

osazení odpadkového koše 27,0 ks 563,00 Kč 15 201 Kč 

držák na sáčky 9,0 ks 850,00 Kč 7 650 Kč 

žardiniéra 12,0 ks 14 000,00 Kč 168 000 Kč 

cena SO 15       2 103 687 Kč 

 



 

 

Příloha č. 7  

NAVRŽENÁ ZELEŇ 

Acer campestre "Nanum" - Javor babyka 

Výška: 5-20 m, ale často vytváří vícekmenné stromy. Dožívá se věku 150 až 200 let, má 

odolné, načervenalé dřevo. Babyka se dá použít do živých plotů, ale dost rychle roste, 

proto se musí až 4 krát ročně zastřihávat. 

 



 

 

Acer ginnala  - Javor amurský 

Výška: 3- 4 m, Opadavá dřevina, která tvoří malé stromy nebo větší keře. Je to malý druh 

javoru s listy, které se výrazně oranžově, nebo červeně zbarvují na podzim. Má hrubě  

a nepravidelně ozubené listy s výrazně červenými dekorativními plody. Původně byl 

rozšířen na severovýchodě Asie, v Čechách se pěstuje od roku 1866.  

 

 

 

 



 

 

Acer platanoides "Deborah" - javor mléč  

Výška: 25-30 m, stáří stromů dosahuje maximálně 300-400 let. Je to statný opadavý strom, 

vyskytující se v hojném počtu po celém území České republiky.  

 

 

  

 



 

 

Prunus serrulata "Royal burgundy" - sakura 

Sakura je japonský název stromu třešně a jejich květů. Domovem Sakury je mnoho 

asijských států, např. Japonsko, Čína, Indie a Vietnam 

 

 

  

 



 

 

Tilia cordata "Greenspire" - lípa srdčitá 

Výška: až 30 m, lípa je náš národní strom, který patří mezi listnaté opadavé stromy. 

Většinou se jedná o statné, urostlé stromy. Vyznačují se vysoko klenutou, upravenou 

korunou.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sorbus aucuparia "Edulis" - jeřáb ptačí 

Výška: až 15 m, rostlina z čeledi růžovitých pocházející z Evropy. Kvete bíle v 7-12 cm 

širokých chocholících. 

 

 

 

 

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Carpinus betulus  "Monumentalis" -  habr obecný 

Výška: asi 25 m, je to statný jednodomý listnatý strom s mohutnou vysoce klenutou, leč 

někdy poněkud nepravidelnou korunou. Kmen je pokryt šedou hladkou kůrou. 

 

 

            

 

 

  

 

 



 

 

Fraximus excelsior "Crispa" - jasan ztepilý zakrslý 

Výška: 30-40 m (případně i více) nicméně za méně příznivých podmínek můžu vyrůst  

i jako keř. Listy jsou 20-25 cm dlouhé, vstřícné, lichozpeřené. Kvete od dubna do května. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ligustrum vulgare – ptačí zob 

Výška:  2 - 3 m, je to hustý, pomalu rostoucí keř patřící do čeledi olivníkovitých. Je 

nejznámější dřevina používaná na stříhané živé ploty. Kořeny jsou tvořeny široce 

rozvětvenými odnožemi. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Taxus baccata – tis červený 

Výška: až 17 m, je to stálezelená jehličnatá dřevina z čeledi tisovitých. Je stínomilná, 

velmi pomalu rostoucí, vyskytuje se ve formě keře či relativně nízkého stromu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 8  

STÁVAJÍCÍ STAV – FOTODOKUMENTACE ÚZEMÍ 

 

 



 

 

 

 

 

 


