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A–TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE
A 1.

ÚVOD

1.1. Základní údaje
Důvodem pro pořízení této studie je požadavek objednatele o provedení aktualizace Územní
studie Těšetice, lokalita Záhumenky (Ing.arch. Jaroslav Habarta, Zlín), která byla vypracována v
roce 2014 a starší nezaevidované územní studie sousední lokality z roku 2008 (Ing.arch. Iveta
Trtílková, Olomouc). Vymezená plocha řešeného území se oproti předchozím zmíněným studiiím
změnila. Kromě změny plochy řešeného území akceptuje tato územní studie podmínky
schváleného nového územního plánu obce.
Územní studie, o níž byla data vložena do evidence územně plánovací činnosti, bude sloužit jako
podklad pro rozhodování o změnách v území.
Stavební úřad při územním řízení porovná navrhovaný záměr s řešením navrženým v této studii a
v případě přípustné odchylky tuto v územním rozhodnutí odůvodní s tím, že v odůvodnění
rozhodnutí prokáže, že nalezl z hlediska cílů a úkolů územního plánování a veřejných zájmů
vhodnější nebo alespoň rovnocenné řešení, než nabízí tato územní studie.
1.2. Podklady pro pořízení studie













Územní studie Těšetice, lokalita Záhumenky ( ing. arch. Jaroslav Habarta Zlín, 2014)
Územní studie Těšetice, lokalita Za kulturním domem ( ing. arch. Iveta Trtílková, 2008)
Zadání územní studie (Magistrát města Olomouce)
Platná územně plánovací dokumentace (Územní plán obce Těšetice)
Snímek katastrální mapy a výpisy z listů vlastnických (cuzk.cz)
Letecké snímky (google maps, mapy/seznam.cz)
Prohlídka lokality a fotodokumentace
Informace správců sítí technické infrastruktury o existenci a poloze sítí TI v území
Stanoviska správců vodovodu a kanalizace k návrhu územní studie
Stanovisko Rady obce Těšetice k plánované přeložce vodovodu
Vlastní prohlídka, fotodokumentace a analýza řešeného území
Územně analytické podklady

1.3. Cíle územní studie
Cílem území studie je stanovení principu zástavby pro rozvoj ploch bydlení v rodinných domech
na plochách označených jako Z_128 – lokalita Záhumenky a Z_135 – lokalita Mezi Lávkami, a to
především stanovením principu dopravní obslužnosti území a s tím souvisejícím vymezením ploch
veřejného prostranství a ploch soukromých.
V souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou územním plánem je cílem zachovat a nadále
rozvíjet původní soustředěný typ zástavby s převažujícím využitím pro bydlení. Nově navržená
zástavba bude kontinuálně navazovat na původní urbanistickou strukturu sídla.
Studie prověřuje a specifikuje podmínky obytné výstavby, vyhodnocuje danosti území. Navrhuje
způsob dopravní obslužnosti a s tím související zástavby ve dvou vzájemně sousedících a v
budoucnu provázaných lokalitách Z_128 (Záhumenky) a Z_135 (Mezi Lávkami) a stanovuje
charakter veřejného prostranství.
V koridorech podél páteřních komunikací povedou sítě technické infrastruktury, jejichž vybudování
je nezbytnou podmínkou pro přípravu území k zástavbě. Studie navrhuje také způsob výsadby
liniové doprovodní zeleně a určuje způsob zástavby stanovením uličních a stavebních čar.
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A 2. - VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, ŠIRŠÍ VZTAHY, PODMÍNKY OCHRANY ÚZEMÍ
2.1. Širší vztahy
Řešené území se nachází na severním okraji obce Těšetice. Jihozápadním směrem je vymezeno
záhumenky původní historické vesnické řadové zástavby na návsi, severním směrem a
východním směrem na vymezené území navazují zemědělsky obdělávané plochy. Jižním a
jihovýchodním směrem navazuje území na plochy areálu základní školy a kulturního domu. Terén
lokality má rovinatý charakter s velmi mírným rovnoměrným pozvolným spádem východním
směrem k řece Blatě. Příjezd k řešenému území je umožněn z jihovýchodní a severozápadní
strany po místních komunikacích. Menší část pozemků v řešeném území tvoří obdělávané
záhumenky místních obyvatel, na zbylých plochách se zemědělsky hospodaří.
Výstavba obytné zóny může být provedena v několika relativně samostatných etapách,
podmínkou realizace výstavby je splnění níže popsaných požadavků.
2.2. Vymezení řešeného území
Řešené území má celkovou rozlohu přibližně 74 000 m2. Východním směrem je území vymezeno
polní cestou na p.č. 203/4, jihovýchodním směrem oplocením areálu základní školy na p.č. 251/8
a jižním směrem travnatou plochou veřejného prostranství na p.č. 203/10. Jihozápadním směrem
je hraničním pozemkem nezpevněná místní komunikace na p.č. 405/1, po jejímž okraji vede
oplocení původní řadové zástavby. Severozápadní okraj území vymezuje místní komunikace na
p.č. 402. Na severním okraji hraničí území s polnostmi na p.č. 203/7 a p.č. 203/5.
Lokalita Z_135 Mezi Lávkami je tvořena rozlehlou parcelou p.č. 203/8 (orná půda) a částí úzké
parcely p.č. 203/9 (ostatní plocha), obě jsou ve vlastnictví obce Těšetice.
Lokalitu Z_128 Záhumenky tvoří 22 pozemků ve vlastnictví soukromých osob a jeden pozemek ve
vlastnictví obce (převážně orná půda, resp. zahrady) a čtyři pozemky (všechny ostatní plocha),
které lemují výše zmíněné pozemky po jejich obvodu, které jsou ve vlastnictví obce Těšetice.
Seznam pozemků a jejich vlastníků dle katastrální mapy. Katastrální území - Těšetice u Olomouce
P.číslo

Druh pozemku

Způsob využití

vlastník

203/8

orná půda

-

32 741

203/9

ostatní plocha

ostatní komunikace

1 565

402

ostatní plocha

ostatní komunikace

403

ostatní plocha

ostatní komunikace

405/1

ostatní plocha

ostatní komunikace

2 748

203/9

ostatní plocha

ostatní komunikace

1 565

203/6

orná půda

-

337

231/1

orná půda

SJM Koutný V., Těšetice 27 a Koutná G., Olomouc, Bystřinova 13

2 624

231/2

zahrada

SJM Koutný V., Těšetice 27 a Koutná G., Olomouc, Bystřinova 13

535

231/3

zahrada

SJM Koutný V., Těšetice 27 a Koutná G., Olomouc, Bystřinova 13

405

st. 329

zast. plocha
a nádvoří

SJM Koutný V., Těšetice 27 a Koutná G., Olomouc, Bystřinova 13

141

st. 330

zast. plocha

SJM Koutný V., Těšetice 27 a Koutná G., Olomouc, Bystřinova 13

141

Obec Těšetice
783 46 Těšetice č.p. 75
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Rozloha
(m2)

2 490
1 075

a nádvoří
233/1

zahrada

Joklová Veronika, Olomouc, Olomouc, Bystřinova 13

612

233/2

zahrada

Koutný Václav, Těštice č.p. 27

467

233/3

orná půda

Okleštěk Břetislav, Těšetice č.p. 17

2 901

233/4

orná půda

Koutný Václav, Těštice č.p. 27

793

233/5

orná půda

Koutný Václav, Těštice č.p. 27

641

234

orná půda

SJM Hradil T. A Hradilová Š. Mgr, Olomouc, Jílová 25

2 226

235

zahrada

Ludvíková Kateřina Mgr., Olomouc, Krapkova 5

1 277

236

orná půda

Kolomazníková M., Těšetice č.p. 195,
Sigmundová M., Olomouc, Na Vozovce 24

1 498

237

orná půda

SJM Slanina J. A Slaninová R., Těštice č.p. 11

1 303

238

orná půda

Frýbort L., Loučany 786 a Odstrčilová J., Lutín, Pohoršov 240

1 234

239/1

orná půda

Hanusová Lucie, Náměšť na Hané, Biskupství 197

2 066

239/2

orná půda

Ing. Fišr Miloslav, Těšetice č.p. 190

1 812

239/3

orná půda

Koutný Václav, Těšetice č.p. 27

1 854

242

orná půda

SJM Sirotek Michal a Sirotková Renáta, Těšetice č.p. 20

2 685

243/1

orná půda

Hanousek Václav, Olomouc, Trnkova 26

1 561

123/2

orná půda

Veselá Dobromila, Kroměříž, U Cihelny 7

2 440

244/2

orná půda

SJM Koutný V., Těšetice 27 a Koutná G., Olomouc, Bystřinova 13

3 875

203/2

orná půda

Koutný Václav, Těštice č.p. 27

43 601

203/5

orná půda

Okleštěk Břetislav, Těšetice č.p. 17

108 328

203/7

orná půda

Zemědělské družstvo Těšetice

21 044

2.3. Podmínky ochrany hodnot a charakteru území
Přírodní podmínky
Řešené území je situované na severním okraji obce a navazuje na zastavěné území sídla poblíž
historické návsi s kostelem. Nadmořská výška řešeného území se pohybuje v rozmezí 225 – 226
m n. m., území se velmi mírně svažuje od severozápadu k jihovýchodu (v úseku o délce 350 m
činí výškový rozdíl terénů cca 1 metr).
Pozemky se v současné době z větší části využívají k zemědělské produkci. Z hlediska
specifikace tvoří zemědělský půdní fond s BPEJ 3.01.00 a legislativně spadá dle Vyhlášky o
stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do I. třídy ochrany zemědělského půdního fondu. Bodová
výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 96. Jedná se o vysoce
produkční půdy.
V území se nenachází žádná vzrostlá vegetace, vyjma rychlerostoucích (energetických) dřevin
vysázených na pozemku p.č. 233/3 a ojedinělých náletových stromů vyrostlých podél plotů u
komunikace na p.č. 405/1. V území nejsou zastoupeny žádné krajinné prvky, území nevykazuje
žádné výraznější přírodní hodnoty.
Kulturní hodnoty
V řešeném území se nenachází žádná kulturní památka, řešené území nemá ani jiné kulturní a
historické hodnoty.
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Uspořádání území bude řešeno s respektem ke stávající struktuře zastavěného území
v bezprostředním sousedství. Řešení musí podpořit rozvoj jak civilizačních, tak urbanistických
hodnot. Důraz bude kladen na dobrý standard veřejných prostranství, veřejné zeleně a na
vytvoření zklidněného prostředí kvalitní obytné zóny.
Katastrální území Těšetice je územím s archeologickými nálezy. V případě jakýchkoliv zemních
stavebních prací a úprav terénu v řešeném území je jejich investor povinen dle ustanovení § 22
odst. 2. zák. č. 20/19887 Sb. v platném znění již v době příprav stavby tento záměr oznámit
Archeologickému ústavu AV ČR Brno a uzavřít v dostatečném předstihu před zahájením vlastních
prací smlouvu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí
oprávněnou k provádění archeologických výzkumů. O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn
při provádění archeologického výzkumu, musí nálezce nebo osoba odpovědná za provádění
výkopových prací informovat Archeologický ústav AV ČR, nebo nejbližší muzeum a příslušný
stavební úřad.

A 3.

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Západní čás území se nachází v ochranném pásmu hřbitova. Účelem zřízení ochranného pásma
hřbitova je snaha o zachování piety a důstojnosti regulací negativních vlivů okolí. V ochranném
pásmu platí zvláštní režim, který omezuje výstavbu, která se neslučuje s charakterem lokality z
hlediska architektonického nebo z hlediska provozu, který by mohl ohrožovat provoz pohřebiště.
Uvnitř ochranného pásma hřbitova je třeba respektovat pietu tohoto pole smíření. Je nežádoucí
zde umisťovat např. hlučné nebo zapáchající činnosti a provozy, které by mohly negativně
narušovat průběh pohřebních obřadů. Jedná se například o bary, diskotéky, poutě s kolotoči a
pod. Výstavba uvnitř ochranného pásma hřbitova je podmíněna kladným stanoviskem Krajské
hygienické stanice.
Napříč řešeným územím východozápadním směrem prochází vodovodní přivaděč "L" Vodovodu
Pomoraví. Šířka ochranného pásma dle zákona č. 274/2001 Sb., činí 6,3 m (3,0 m od okraje
potrubí na každou stranu). V tomto pásmu nesmí být budovány žádné stavební objekty, plocha
ochranného pásma musí zůstat přístupná pro správce vodovodu a nesmí být na ní vysazovány
stromy, ani mohutná zeleň. Rozebíratelné oplocení v ochranném pásmu je možné instalovat
pouze na základě vzájemné dohody a povolení správce sítě (Vodovod Pomoraví, svazek obcí).
Realizace výstavby na pěti pozemcích v severozápadní části řešeného území lokality Z_128
Záhumenky je dle platného územního plánu podmíněna přeložením části trasy (o délce 136 m)
stávajícího hlavního vodovodního přivaděče "L" do nové trasy mimo řešené území. Přeložka
přivaděče je pro zastavitelnost dotčených řešených ploch klíčovou specifickou podmínkou danou
ÚP a je i součástí zadání. Obec Těšetice souhlasí s přeložkou vodovodního přivaděče na řádu "L"
za podmínky, že náklady na realizaci stavby přeložky bude hradit investor, který vyvolá její
potřebu. Stanoviska obce Těšetice a Vodovodu Pomoraví, svazku obcí k realizaci přeložky tvoří
samostatné přílohy umístěné v dokladové části studie.
V jižní části lokality Z_128 Záhumenky prochází napříč soukromými pozemky nadzemní vedení
VN do 35 kV správce ČEZ Distribuce, které je v části úseku o délce cca 92 m již přeloženo do
země a ukončeno ve sloupové trafostanici. Podmínkou výstavby RD na deseti pozemcích (p.č.
236 až 244/2) v jejich jižní části je přeložení zbylé části vzdušného vedení VN od sloupu
situovaného na p.č. 405/2 v délce cca 282 m do země, trasa kabelového vedení bude vedena v
koridoru veřejného prostranství s souběhu s dalšími sítěmi technické infrastruktury.
Řešeným územím dále procházejí optický a metalický kabel společnosti Cetin. Optický kabel bude
nutné v průběhu prací chránit před poškozením (prochází koridorem určeným pro vybudování
vozovky), funkčnost a provozuschopnost metalického kabelu se musí prověřit, kabel bude buď
zrušen, anebo přeložen do nové trasy, optimálně v souběhu s optickým kabelem.
Z právních předpisů a správních rozhodnutí vyplývají tyto limity využití území:
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Ochranné pásmo hřbitova - 100m po obvodě (zákon č. 256/2001 Sb.)
Ochranné pásmo vedení VN 22 kV vzdušného - 10 m od krajního vodice (zák.č. 458/2000 Sb.)
Ochranná pásma stožárových trafostanic VN/NN - 7 m (10 m - pro zařízení realizovaná před 1.
1. 1995) (zákon č. 458/2000 Sb.)
Ochranné pásmo zděné trafostanice VN/NN – 2 m od objektu (zákon č. 458/2000 Sb.)
Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace (dle zák. 274/2001 §23 odst. 3)pro potrubí do DN 500
včetně –1,5 m na obě strany od vnějšího líce potrubí
Ochranné pásmo STL plynovodů a přípojek v zastavěné části řešených sídel - 1 m
Ochranné pásmo kabelového vedení všeho druhu - 1 m od krajního kabelu
Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován zhlediska povolování
vyjmenovaných druhů staveb podle ustanovení § 175 odst. 1 Zák. č. 183/2006Sb. (dle ÚAP –
jev 119)
Respektování vyhlášeného záplavového území významného vodního toku Blaty
Respektování vydaných územních rozhodnutí a stavebních povolení

A 4. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY - rozsah nutných výkupů pro realizaci veřejných prostranství

Obecně lze konstatovat, že obytná zástavba v lokalitě Z_128 Záhumenky bude realizována na
pozemcích, které jsou ve vlastnictví soukromých (fyzických) osob. Po celém obvodu této lokality
jsou situovány pozemky ve vlastnictví obce Těšetice, na kterých lze zcela (p.č. 402, 405/1, 203/9,
203/10, 205/2) anebo částečně (p.č. 403) realizovat plochy veřejných prostranství především pro
zajištění dopravní obslužnosti území a pro vedení sítí technické infrastruktury. Lokalita Z_135 Mezi
Lávkami bude realizována na pozemcích ve vlastnictví obce Těšetice. Pro zajištění požadovaných
veřejných prostranství je nutné provést výkupy v níže uvedeném rozsahu. Grafická část – příloha
č. 03.
Ozn

Popis a zdůvodnění

plocha

vlastník

1

Vybudování trafostanice, veřejného
prostranství a koridoru pro vedení sítí TI

426 m2

Soukromá osoba

2

Vybudování komunikace a izolační zeleně

133 m2

Soukromá osoba

3

Vybudování komunikace a izolační zeleně

758 m2

Zemědělské družstvo Těšetice

4

Vybudování komunikace

12 m2

Soukromá osoba

4

Vybudování komunikace

14 m2

Římskokatolická farnost Těšetice

POZEMKY VE VLASTNICTVÍ ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA TĚŠETICE

Charakter zástavby v obci
Původní i novější zástavba v nejbližším okolí má charakter tradiční řadové zástavby venkovského
typu. Vesměs se jedná o jednopodlažní, maximálně dvoupodlažní domy, které jsou zastřešené
šikmými - sedlovými střechami o různém sklonu, převažuje nižší sklon kolem 30 stupňů.
Jihovýchodně od řešené lokality je situován objekt kulturního domu a areál základní školy, za ním
je obytná zástavba již smíšená – nacházejí se zde izolované rodinné domy o jednom až dvou
nadzemních podlažích zastřešené různým typem střech (ploché, sedlové, valbové).
A 5. - ZÁSADY URBANISTICKÉ KONCEPCE
Urbanistická koncepce vyplývající z územního plánu pro obytné plochy (BV a SV) specifikuje tyto
plochy jako polyfunkční (smíšené) – s možností umístění nejenom bydlení ale i drobného
podnikání, služeb, řemeslné výroby, zemědělského hospodaření a ostatních funkcí slučitelných s
bydlením. Návrhem ploch určených pro bydlení jsou vytvořeny podmínky pro to, aby (při správné
organizaci výstavby) nedošlo k porušení tradičního krajinného rázu. Je navrženo respektování a
rozvíjení daného rozvržení urbanistického prostoru řešených sídel s udržovanou veřejnou zelení a
navazujícími objekty občanského vybavení. Toto vyplývá z hlavního výkresu územního plánu, kde
jsou výše uvedené plochy zakresleny jako stabilizované. Nová výstavba byla navržena tak, aby
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nebyly dotčeny významné pohledové horizonty. V řešeném území nejsou navrženy plochy pro
výrobu a skladování nebezpečných látek a nejsou zde navrženy ani plochy pro provozy narušující
životní prostředí nad přípustnou míru. prostranství zpřístupňující jednotlivé nemovitosti jsou
navrženy tak, aby měly optimální šířku pro zajištění velkorysého veřejného prostranství.
Zastavěné plochy jednotlivých nových nemovitostí v plochách BV budou mít rozlohu max. 250 m2.
Celková zastavěná plocha na jednotlivých stavebních parcelách (včetně zpevněných ploch,
bazénů, hospodářských objektů) nepřesáhne v plochách BV 400 m2.
Urbanistická koncepce této územní studie vychází z konkrétních podmínek řešeného území, z
možností dopravního napojení a z daností a vazeb na původní zástavbu obce.
Území budoucí obytné zóny tvoří dvě relativně samostatné lokality, ve kterých se liší podmínky
výstavby s ohledem na charakter vlastnických vztahů. V lokalitě Z_128 Záhumenky jsou všechny
pozemky ve vlastnictví soukromých osob a pro realizaci záměru je potřeba, aby došlo k dohodě
vlastníků o společném postupu při budování sítí TI, především v souvislosti s přeložkou
nadzemního vedení VN v Jjihovýchodní části území, jejíž realizace je podmínkou zástavby celé
jižní části této lokality.
Lokalitu Z_135 Mezi Lávkami tvoří jeden rozsáhlý pozemek ve vlastnictví obce. Pro zajištění
dopravního napojení této lokality je nutné vypořádání vlastnických vztahů v souvislosti s
vybudováním veřejného prostranství pro příjezdovou komunikaci nad severním okrajem sousední
lokality Záhumenky.
Lokalitu Z_128 Záhumenky tvoří plocha bezprostředně navazující na historickou zástavbu v obci.
Plocha má tvar blížící se obdélníku a po svém obvodu je v současnosti vymezena liniemi místních
komunikací, směrem do krajiny jsou však rozorané, takže tuto linii tvoří rozhraní mezi záhumenky
a zemědělsky obdělávanou krajinou. Navržený princip zástavby v této lokalitě odpovídá způsobu
dopravní obslužnosti – jednotlivé stavební parcely jsou situovány po obvodu území s orientací k
příjezdovým komunikacím. U jižhovýchodního a severozápadního okraje jsou navržena ucelenější
veřejná prostranství.
Lokalita Z_135 Mezi Lávkami je situovaná severovýchodně nad Záhumenkami a je s touto
lokalitou dopravně provázána. Území úhlopříčně protíná koridor vodovodního řadu Pomoraví,
který ovlivnil způsob zástavby v lokalitě. U východního a západního okraje nad ochranným
pásmem vodovodu a okolních navazujících zbytkových plochách jsou navržena dvě ucelenější
veřejná prostranství. Východním směrem je území propustné směrem do krajiny, jihovýchodním
směrem bude zajištěno pěší a cyklo propojení směrem k základní škole. Jižní okraj lokality
navazuje na volnočasový areál ZŠ. Navržený princip zástavby v území odpovídá způsobu
dopravní obslužnosti – jednotlivé stavební parcely jsou situovány po obvodu a uvnitř území s
orientací k příjezdovým komunikacím.
Vzhledem k charakteru zástavby a poloze řešeného území lze v lokalitě předpokládat velmi nízký
dopravní pohyb. Kromě vozidel nutných pro zajištění dopravní obsluhy území (např. odvoz
domovního odpadu) a osobních vozidel obyvatel bydlících v lokalitě se zde nepředpokládá žádný
jiný druh dopravy. Toto území bude proto označeno jako obytná zóna.
Podél obslužních komunikací je na jednotlivých parcelách navržena zástavba rodinnými domy.
Vhodná je výstavba volně stojících izolovaných rodinných domů půdorysného tvaru písmene "L",
který je typický pro historickou hanáckou zástavbu. Na užších parcelách lze situovat dvojdomy,
možná je i řadová zástavba. Vzhledem k dobrým proporcím řešeného území a k poloze navržené
obslužní komunikace jsou všechny stavební parcely kvalitativně srovnatelné, s převažující
rozlohou 800 – 1000 m2.
V případě zástavby jednotlivými izolovanými domy budou tyto na pozemcích umístěny vždy v ose
šířky parcely, s dostatečným odstupem od společných hranic (minimální vzájemný odstup
jednotlivých domů je stanoven stavebním zákonem a prováděcími vyhláškami na min. 7 metrů).
Garáž, popřípadě odstavné stání pro auto bude součástí objektu každého rodinného domu. Pokud
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bude stavebník budovat samostatný objekt garáže, musí být dodržen minimální odstup jejího
průčelí od společných hranic se sousedním pozemkem a zachována předepsaná stavební čára.
V případě zmiňované výstavby novými objekty v duchu historické zástavby lze situovat jednotlivé
domy bočním průčelím na společné hranici dvou sousedících pozemků. Tento princip zástavby je
však možný a reálný pouze v případě realizace výstavby vždy celého bloku rodinných domů s
jednotným, resp. obdobným architektonickým pojetím.
Veřejná prostranství jsou určena k vzájemnému setkávání nových obyvatel a taky k odpočinku s
možností posezení na lavičce. Na plochách bude založen trávník, který může být doplněn
trvalkovými záhony, vysázeny stromy zajímavé a vhodné druhové skladby a osazen mobiliář.
Podlažnost a tvar střech - rodinné domy budou o výšce max. 1,5 nadzemního podlaží – s obytným
podkrovím nad 1. nadzemním podlaží. Typ zastřešení - šikmé střechy sedlové o sklonu v rozmezí
26 až 40 stupňů, směrem do zahrad střechy nesmí výškově přesahovat hřeben nad hlavní
hmotou objektu. Maximální výška římsy je stanovena na 4.0 m, výška hřebene - max. 8.0 m nad
terénem.
Předpokládá se, že garáž bude součástí každého jednotlivého objektu rodinného domu. Pokud
bude např. v případě dvojdomů na parcele navrženo pouze parkovací stání a budoucí vlastník se
posléze rozhodne budovat dodatečně samostatný objekt garáže, nesmí být tato budována před
linií předepsané stavební čáry.
Koncepce navržené zástavby vymezuje vždy hlavní veřejný uliční prostor s orientací čela budov
rodinných domů do tohoto prostoru. Vymezené veřejné prostranství je řešeno jako obytná zóna s
potlačenou funkcí dopravní obsluhy, se stromořadím, zelenými plochami a absolutní předností
pěších v zóně. Koncepce zástavby v lokalitě Záhumenky vychází principielně ze stávající
parcelace, která zajistí co nejlepší návaznost na směr a orientaci parcel a umožni postupnou
zástavbu území jednotlivými vlastníky.
Stavební a uliční čáry
Stavební čára vymezuje linii, od které je možné zastavění pozemku. Je vymezena kótou určující
vzdálenost líce stavby od linie veřejného prostranství. Stavební čára v místech, kde není totožná s
uliční čárou, je stanovena linií za uliční čárou směrem do hloubky pozemku. Před stavební čáry
nesmí vystupovat žádné objekty, např. garáže, zastřešená odstavná stání, hospodářské objekty,
ani balkony, terasy, arkýře a podobně. Před stavební čáry smí vystupovat přesahy šikmých střech
domů.
Pro vzdálenost staveb od společných hranic dvou sousedících stavebních pozemků platí zásady
definované platnými normami, zákony a vyhláškami, jedná se především o požadavky na
vzájemné odstupy staveb, na definování požárně nebezpečného prostoru, požadavky na oslunění
a další platné normy.
Oplocení pozemků tam, kde je stavební čára totožná s uliční čárou a mezi jednotlivými stavebními
parcelami bude mít maximální výšku 2,0 m včetně podezdívky. Oplocení pozemků v linii uliční
čáry a mezi sousedními pozemky v úseku od uliční čáry k čáře stavební, budou mít maximální
výšku 1,3 m. Brány a branky ústící na pozemek obce budou otevírány na pozemek stavebníka.
Ve větší části řešeného území je u zástavby uliční čára stotožněna s čárou stavební. Prostor
veřejného prostranství bude lemován plochou neoplocených předzahrádek. Znamená to tedy, že v
této části území musí být oplocení soukromých pozemků zalícováno s lícem fasád RD a před
objekty rodinných domů budou situovány soukromé předzahrádky, které bez oplocení navážou na
veřejně přístupné prostranství.
Veřejná prostranství pro umístění dopravní a technické infrastruktury jsou specifikována v grafické
příloze. V prostoru veřejného prostranství bude umístěn dopravní prostor – vozovka, ve
frekventovaných úsecích doprovázena chodníkem a přidružené pobytové prostory a vyznačenými
vymezenými parkovacími stáními a plochami pro vyhýbání se vozidel. V zatravněných koridorech
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o šířce 2,0 m po obou stranách dopravního prostoru budou vedeny všechny páteřní sítě technické
infrastruktury. Souběžně, mimo ochranná pásma TI, bude provedena výsadba stromořadí.
Celková plocha veřejně přístupné zeleně v řešeném území činí 12 658 m2. Do této výměry je
zahrnuta zeleň umístěna na souvislých plochách veřejného prostranství, zeleň přidružených
prostor - zatravněné či jinak osázené zelené linie lemující všechny komunikace v území, včetně
ploch soukromých neoplocených předzahrádek. Ucelená veřejná prostranství s převažující funkcí
relaxační, izolační a okrasné zeleně představují z výše uvedené celkové výměry plochy o rozloze
3313 m2.
Šířka navržených veřejných prostranství vyhovuje požadavku vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění
pozdějších úprav, který stanovuje minimální šířku veřejného prostranství pro oboustrannou
zástavbu rodinných domů. V řešeném území budou umístěny pouze rodinné domy, vyloučena je
výstavba bytových domů.
Obecné principy zástavby
Výška výstavby - zástavba je navržena s cílem chránit a rozvíjet charakteristickou strukturu
nízkopodlažní zástavby venkovského typu. V souladu s územním plánem je přípustné budovat v
území objekty bydlení optimálně s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Úroveň
vstupního podlaží musí být situována min. 150 mm nad úrovní přilehlé obslužní komunikace.
Doporučená povrchová krytina – pálená střešní taška, připouští se variantně i jiné, vizuálně
příbuzné krytiny. Maximální výška objektu po dolní hranu šikmé střechy (okap) – 4.0 m, maximální
výška zástavby včetně zastřešení (hřebene střechy) – 8.0 m.
Celé území lze rozparcelovat na přibližně 63 stavebních pozemků, lokalitu Záhumenky při
respektování současné parcelace lze rozdělit na 38 parcel, v lokalitě Mezi Lávkami lze umístit cca
25 parcel. Průměrná velikost jedné stavební parcely činí 738 m2 (Záhumenky), resp. 843 m2
(Mezi Lávkmi). Počet a velikost jednotlivých pozemků vymezených v této územní studii však lze
slučováním úzkých, případně rozdělováním širokých sousedních pacel přiměřeně upravovat.
A 6. - PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
Řešené území je přístupné ze dvou stran z místních obslužných komunikací – z jihu, napojením
na komunikaci směřující od obecního úřadu ke škole a z jihozápadu, napojením na místní
komunikaci poblíž hřbitova. Úprava šířkových parametrů a povrchu těchto komunikací je
podmínkou dobrého a kvalitního dopravního napojení celé vznikající obytné zóny. Tyto příjezdové
komunikace, které jsou stěžejními dopravními spojkami, budou upraveny a řešeny jako
obousměrné, dvojpruhové, s upravenou šířkou dopravního prostoru 6,0 m. Podél vozovek se
dobudují jednostranné chodníky o šířce 1,5 m, v dopravně nejvíc zatíženém úseku 2,0 m.
Obě komunikace budou na hranicích řešeného území ukočeny zvýšenou plochou křižovatky, aby
na konci svého úseku, v místě vyústění do řešeného území, došlo ke zpomalení rychlosti vozidel,
Další dva zvýšené prahy jsou navrženy místech, kde bude svislou značkou označen začátek
"obytné zóny".
Uvnitř řešeného území jsou navrženy dva typy dopravních režimů :
A) - Ve frekventovanější části území je navržena "Zóna 30" - tvoří ji veřejné prostranství v linii
komunikace komunkace K1, která má charakter obousměrné dvoupruhové komunikace s max.
šířkou vozovky 6,0m a je v celé své délce jednostranně doprovázena chodníkem, který zajistí
bezpečný pohyb chodců. V této zóně bude povolena nejvyšší rychlost vozidel 30 km/hod.
B) - V méně frekventovaných částech území je navržen režim "Obytná zóna" – tvoří ji veřejné
prostranství v linii komunikací K2, které budou řešeny jako
jednopruhové obousměrné
komunikace s max. šířkou vozovky 6,0 m s tím, že 2,0 m široký pruh vozovky bude materiálově
odlišen oproti zbylé ploše vozovky, bude sloužit prioritně k pohybu chodců a bude mít charakter
občasně pojížděného pruhu s funkcí vzájemného vyhýbání se vozidel.
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Obytná zóna je navržena jako zastavěná oblast, jejíž začátek a konec bude označen dopravní
značkou "Obytná zóna". V této zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce,
dovoleny jsou i hry dětí na pozemní komunikaci, neboť rozdíl mezi chodníkem a vozovkou bude
zcela potlačen. Řidiči zde smějí jezdit rychlostí nejvýše 20 km/hod. Přitom musí dbát zvýšené
ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Na
druhé straně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající si v obytné zóně.
Komunikace K2 jsou navrženy jako obousměrné, podle situace však bude možné další zklidnění
území zjednosměrněním některých úseků.
Stání na veřejném prostranství bude dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. Plošné
zklidnění dopravy v obytné zástavbě bude řešeno tak, aby bylo omezení rychlosti pro řidiče stále
přehledné a pochopitelné. Z vozovky budou k jednotlivým stavebním parcelám zřízeny vjezdy.
Jejich minimální navržená šířka 2,5 m může být rozšířena až na 5 mterů, a to v souladu s řešením
každého jednotlivého rodinného domu. Zpevněné plochy vozovek budou oboustranně lemovány
přilehlými zelenými pásy. V těchto vymezených zelených pásech budou uloženy inženýrské sítě a
po jedné straně vždy vysázeno stromořadí.
Posouzení rozhledů na křižovatkách a u jednotlivých vjezdů na pozemky by mělo být vyhovující,
přesto bude prověřeno i v dalším stupni projektové dokumentace. Budou dodrženy rozhledové
trojúhelníky ve smyslu ČSN 736102.
Možnost pešího propojení řešeného území s centrem obce je zajištěna vybudováním chodníků
podél příjezdových komunikací. V obytné zóně je pohyb chodců umožněn po chodnících, v obytné
zóně mohou chodci využívat celou šířku komunikace, ale zároveň musí umožnit vozidlům jízdu,
zatímco řidiči jsou povinni chovat se ohleduplně, chodce neohrozit a nepřekročit povolenou
maximální rychlost. Území je propustné do okolní krajiny a pěší propojení bude možné na
východním okraji – u základní školy.
Doprava v klidu
Odstavování osobních vozidel bude zajištěno na vlastních pozemcích RD mimo uliční prostor. V
plochách, kde na veřejná prostranství navazují neoplocené soukromé předzahrádky, může být
před každým domem vybudováno jedno parkovací stání na těchto plochách. V ostatních
případech platí, že na každém pozemku rodinného domu musí být situována alespoň 2 odstavná
stání pro osobní automobily. Možnost stání vozidel je omezeno jen na místa označená značkami
pro parkoviště.
Klidová doprava je řešena dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Návrh respektuje
požadavek, že každý rodinný dům musí mít na svém pozemku vymezenu plochu pro výstavbu
alespoň jednoho garážového stání, případně bude garáž součástí každého domu.
Bilance parkovacích stání dle ČSN 73 6110 : Předpokládaný počet obyvatel - max. 63 nových
rodinných domů, to jest celkem cca 252 obyvatel, počet účelových jednotek - 20 obyvatel / 1
stání, 100% krátkodobých. ka = 1,0 kp = 1,0 Oo = 10, Po= 0, N = Oo x ka + Po x ka x kp
N = 10 + 0 = 12,6 stání
V lokalitě je dle výpočtu potřeba zabezpečit na veřejném prostranství celkem 13 stání. V zóně
Záhumeky je navrženo na dvou místech (P1) a (P2) celkem 6 podélných stání, na okraji zóny Mezi
Lávkami je navrženo na dvou místech (P3) a (P4) celkem sedm podélných stání. Jedno stání bude
plošně a prostorově vyhovovat užívání osobami se zdravotním postižením podle vyhlášky č.
369/2001 Sb. v platném znění.
Veřejná hromadná doprava
Hromadná doprava pro obyvatele je zajištěna autobusovou dopravou. Zastávky autobusů jsou
umístěny v centru obce.
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A 7. - PODMÍNKY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
7.1. Zásobování pitnou vodou
Vybudování vodovodního řadu v území je podmínkou pro rozvoj lokality. Dle ze ZÚR
Olomouckého kraje, oddíl 5.4.2.(Priority v oblasti ochrany vod ) se nepovoluje rozsáhlá zástavba
rodinných domů v území, ve kterém není zajištěn veřejný vodovod. Zásobování pitnou vodou bude
v řešeném území zajištěno ze stávajícího nebo nového vodovodu uloženého ve veřejném
prostranství a napojeného na stávající vodovodní síť v obci. Individuální studny se v řešeném
území připouštějí pouze jako doplňkový zdroj vody. Vodovod bude sloužit i pro hasební účely.
V územním plánu bylo prověřeno zásobování nových zastavitelných ploch v obci pitnou vodou z
veřejného vodovodu, včetně tlakových poměrů a požární vody. Byla prověřena kapacita vodojemu,
úpravny vody, vodovodních řadů, tlakových poměrů vodovodní sítě pro napojení 100% obyvatel
včetně nových zastavitelných ploch. Byla prověřena kapacita čistírny odpadních vod. Navržené
vodovodní řady budou v co největší míře zokruhovány. Je upřednostněno zásobování pitnou
vodou z veřejné vodovodní sítě před vlastními zdroji. V nových zastavitelných plochách budou
studny využívány jako zdroj užitkové vody. V obci se nacházejí dostatečně kapacitní požární
nádrže s možností příjezdu požární techniky.
Vodovodní síť v obci je napojena na síť Vodovodu Pomoraví. Přivaděčem z tvárné litiny DN 300 –
400 je voda dopravována z VDJ Křelov přes zrychlovací čerpací stanici Senice na Hané do
zemního vodojemu Náměšť na Hané 2 x 250 m3 (290,00 –286,25). Na tento přivaděč je napojen
přívodní řad PVC DN 150, který dopravuje vodu pro skupinu obcí Těšetice, Rataje a Luběnice.
Obytná zóna bude napojena na stávající vodovod v obci. Návrh počítá s principem řešení jako
prodloužení a odbočku stávajícího vodovodního řádu do řešené lokality, s napojením na vhodném
místě za vodoměrnou šachtou na řádu "L" na dvou místech - na p.č. 402 a p.č. 405/1.
Trasy navrženého vodovodu - od stávajícího vodovodu budou trasy vedeny v koridorech podél
nových obslužních komunikací (K1 a K2) až ke konci zástavby. Ukončení vodovodního potrubí
cca 1,5 m za napojením posledního objektu požárním zemním hydrantem D 80. Výhledově lze
počítat se zokruhováním sítě u objektu základní školy.
Napojení jednotlivých objektů rodinných domů: novými vodovodními přípojkami. Tyto budou
napojeny na uliční řád navrtávacím pasem se zemní soupravou a zemním uzávěrem. Vedeny
budou nejkratší trasou k soukromému pozemku. Zde budou cca 2 m za hranicí soukromého
pozemku ukončeny fakturačním vodoměrem v typové sestavě a vodoměrné šachtě.
Orientační výpočet potřeby vody
63 RD x 4 obyvatele/RD = 252 obyvatel
252 osob x 85 l/os/den = 21 420 l/den
Potřeba vody celkem činí 21 420 l/den = 0,25 l/s.
Potřebný průtok 6l / s o přetlaku min. 0,2MPa u požárního hydrantu.
Podrobné řešení bude navrženo v dalším stupni projektové dokumentace, vnitřní instalace
v objektech i přípojky budou součástí projektu jednotlivých objektů.
V dalším stupni je nutno zapracovat případné požadavky a připomínky vodohospodářských,
plynárenských, energetických a jiných veřejně právních orgánů a organizací.
Protipožární zabezpečení - odběr požární vody bude zajištěn z veřejného vodovodu, z navržených
hydrantů v obytné lokalitě. V dalším stupn PD bude nutné prověřit, zdali stávající tlakové poměry
ve veřejné vodovodní síti odpovídají požadavkům na zabezpečení požární vody (min. tlak 2 bary)
ve smyslu požární ČSN.
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Kanalizace obecně
Vybudování kanalizační sítě v území je podmínkou pro rozvoj lokality. Dle ze ZÚR Olomouckého
kraje, oddíl 5.4.2.(Priority v oblasti ochrany vod ) se nepovoluje rozsáhlá zástavba rodinných
domů v území, ve kterém není zajištěná veřejná kanalizace včetně ČOV. V nových zastavitelných
plochách je proto připuštěno odkanalizování pouze veřejnou kanalizací.
Stoková síť bude v zastavitelných plochách rozvíjena jako oddílná (splašková a dešťová). Pro
nově umisťované stavby RD a pro změny stávajících staveb byly stanoveny podmínky oddělování
dešťových a splaškových vod. V ÚP byla prověřena možnost likvidace dešťových vod ze staveb a
zpevněných ploch vč. komunikací vsakováním (přímo nebo s akumulací na vlastním pozemku
stavby) s ohledem na hydrogeologické podmínky, které jsou příznivé. Řešené území je btvořené
pliocénními písky, štěrky a jíly, což je pro vsakování dešťových vod příznivé. U liniových
zpevněných ploch budou vytvořeny předpoklady pro nakládání s dešťovými vodami vsakovacími
průlehy. Vsakování dešťových vod je umožněno v rámci ploch veřejných prostranství. V řešeném
území budou respektovány prvky odvodnění typu záchytných a svodných průlehů a cestních
příkopů.
7.2. Splašková kanalizace
Obec Těšetice má oddílnou kanalizaci s nově vybudovanou splaškovou kanalizační sítí zaústěnou
do ČOV. Tato je jednak gravitační a jednak tlaková, realizována byla v roce 2016. Technické
provedení kanalizačního potrubí a objektů odpovídá současným technickým požadavkům a
normám. Tato stoková síť bude prodloužena i do řešeného území.
Vzhledem k rovinatosti řešeného území je přečerpávání odpadních vod v obci nutností. Systém
odkanalizování má gravitační úseky kanalizace ukončeny jímkami s čerpadly čerpajícími
splaškové vody do dalšího gravitačního úseku, vyskytují se i úseky jednotné kanalizace, takže
před čerpacími stanicemi jsou umístěny odlehčovací komory.
Splaškové odpadní vody z řešené obytné zóny budou odvedeny nově budovanými úseky
splaškové gravitační kanalizace do akumulační jímky navržené k umístění u jihovýchodního okraje
území, kde bude situována čerpací stanice. Z ní bude proveden výtlak splaškových vod s
napojením do stávající sítě na p.č. 251/4 - v ulici směřující od obecního úřadu k základní škole.
Navržená potrubí splaškové kanalizace v obytné zóně budou umístěna vždy souběžně s osou
komunikací. Přilehlé rodinné domy budou na stoky napojeny domovními přípojkami.
Napojení menšího počtu domů na splaškovou kanalizaci je možné na západním okraji navržené
obytné zóny Záhumenky na p.č. 351/3. V nedávné době byl zde vybudován úsek prodloužení do
zóny z materiálu PVC DN 250 v úseku cca 120 m, který vede pod části místní komunikace na p.č.
405/1 a je ukončen v šachtě.
Kanalizace bude řešena dle kapacitních požadavků, lomy a dlouhé úseky budou osazeny
vstupními a revizními šachtami průtočnými či lomovými. Každý rodinný dům bude mít vlastní
přípojku splaškové kanalizace. Dimenze přípojek - DN 150mm, před každým soukromým
pozemkem bude revizní šachta DN 400mm. Z hlediska údržby přípojky se doporučuje její umístění
těsně u hranice pozemku na pozemku veřejném. Přípojky jednotlivých domů budou napojeny
odbočkou vysazenou v předstihu.
V dalším stupni PD bude potřeba prověřit modelaci terénu a dle zjištěného stavu navrhnout
vhodné místo napojení jednotlivých úseků kanalizace tak, aby byla splašková kanalizace v území
řešena optimálně jako gravitační, se zaústěním hlavního řádu do čerpací stanice, odkud bude
přečerpána do úseku tlakové kanalizace.
7.3. Likvidace dešťových vod v území
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Dešťové vody jsou v zastavěném území v současnosti sváděné dešťovou kanalizací do vodotečí.
Nakládání se srážkovými (dešťovými) vodami bude řešeno v souladu s § 5 a 27 zákona č.
254/2001 Sb., v platném znění, s vyhláškou č. 501/2006 Sb. v platném znění, konkrétně dle TNV
75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“. Dešťové vody ze zpevněných ploch a střech
objektů budou přednostně svedeny do vsaku nebo budou jímány pro zálivku zelených ploch.
Hydrogeologické podmínky s největší pravděpodobností umožní likvidaci dešťových vod u
rodinných domů vsakem na vlastním pozemku. Zvolený způsob zástavby umožňuje splnění
podmínky § 21 odst. 3 Vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve
znění Změny č. 431/2012 Sb. - vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je
splněno, jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře
pozemku činí v případě
a) samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4,
b) řadového rodinného domu a bytového domu 0,3.
Dešťové vody v území budou podle platné legislativy likvidovány na jednotlivých pozemcích
(akumulace dešťových vod, vsakování). Na pozemcích rodinných domů bude nakládání s
dešťovými vodami řešeno zásadně na vlastním pozemku a to vsakem, případně jímáním do
podzemní nádrže pro závlahu s přepadem do vsaku.
Odvodnění zpevněných ploch chodníků a vozovek bude provedeno v souladu s principy
hospodaření se srážkovými vodami dle ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod, TNV 75
9011 Hospodaření se srážkovými vodami a technickými podmínkami Ministerstva dopravy TP 83
Odvodnění pozemních komunikací. Cílem řešení je eliminovat množství relativně čistých
dešťových vod v jednotné kanalizaci a zadržení dešťových vod v místě dopadu. Dle stávající
legislativy je nutné v první prioritě řešit hospodaření s dešťovou vodou jejím vsakem v zájmovém
území stavby. Pro tento účel budou podél zpevněných ploch realizovány hloubené liniové
vsakovací zařízení vyplněné propustným materiálem s možností vsakování do propustnějších
půdních a horninových vrstev podloží. Přívod vody z odvodňovaných ploch bude zajištěn
potrubími od revizních šachet s mřížemi, ke kterým bude přirozeným spádem svedena povrchová
voda. Nad vsakovacími rýhami bude rozprostřena ornice, plochy budou zatravněny.
V rámci odvodnění funkčních ploch bude možné realizovat i odvodňovací příkopy, malé vsakovací
přirozené prohlubně, vsakovací žebra situovaná pod plochami veřejné zeleně, zařízení pro jímání
vody, resp. volit kryty zpevněných ploch z propustných materiálů. Konkrétní vhodný způsob
likvidace dešťových vod bude upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace.
7.4. Zásobování zemním plynem
Obec Těšetice je plynofikována. Plyn je do Těšetic přiveden VTL přípojkou od Drahanovic. V
Těšeticích u hřbitova je situována regulační stanice RS 1200 m3/h. Odtud je veden STL
plynovodní rozvod o provozním přetlaku 0,1 Mpa. Stávající systém zásobování území plynem v
obci je vyhovující, zůstane zachován. Nová obytná zóna bude plynofikována napojením na
plynovodní řád. Předpokládá se, že zemní plyn bude sloužit k vytápění, přípravě TUV, případně i k
vaření.
Napojení území na stávající středotlaký plynovod je možné provést v případě (v současné době
klesajícího) zájmu o toto médium ze dvou nápojných bodů v místní komunikaci na p.č. 229 a
prodloužením plynovodního řadu v koridorech navržených komunikací. Plynovodní řad bude
vedený souběžně s ostatními navrženými sítěmi v přidruženém dopravním pásu podél navržené
komunikace. Jednotlivé rodinné domy budou postupně napojeny samostatnými plynovodními
přípojkami. Přípojky budou umístěny ve skříních HUP ve zděných nebo umělých sloupcích
umístěných na hranicích pozemků a budou osazeny STL/NTL regulátory tlaku plynu.
7.5. Zásobování elektrickou energií
Zásobování elektrickou energií obce je zajištěno z propojky z vedení Vn 22 kV č. 16 na vedení VN
22 kV č. 7. Na toto venkovní vedení jsou odbočkami připojeny jednotlivé distribuční transformátory
22/0,4 kV.
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Část území může být zásobována NN ze stávající sloupové trafostanice DTS_OC 0116 situované
na p.č. 402 u západního okraje zóny. Budování nové obytné zóny si však vyžádá zřízení nové
distribuční trafostanice, která je navržena k umístění u jihovýchodního okraje zóny. Doporučuje se
její umístění v objektu.
Obytný soubor bude zásoben elektrickou energií napojením nové výstavby z výše uvedených
dvou trafostanic kabelovými rozvody NN uloženými v zelených pásech podél navrhovaných
místních komunikací. Budoucí napojení odběrů v obytné zóně bude řešit ČEZ Distribuce až po
podání žádosti o připojení. Požadované jsou nové rozvody - NN 0,4 kV. Max. soudobý příkon Pp =
340,0 kW. Max. rezervovaný příkon: 63 ks – 3 x 25 A
Podmínkou výstavby na pozemcích situovaných v jižní části zóny Záhumenky je přeložka
venkovního vedení VN do kabelového vedení VN, minimálně v úseku od sloupu situovaného u
jihovýchodního okraje zóny Záhumenky na p.č. 244/2 ( v délce cca 190 m), optimálně již od sloupu
na p.č. 405/2 (v celkové celkové délce pak 282 m).
7.6. Veřejné osvětlení a slaboproudé elektroinstalace
Komunikace budou osvětleny zdroji na samostatných stožárech s rozvodem zemními kabely.
Pokládka vedení NN pro veřejné osvětlení bude provedena souběžně s kabely NN. Sloupy
veřejného osvětlení budou umístěny podél komunikací v pravidelném rytmu tak, aby byla
příjezdová komunikace i obytná zóna dostatečně osvětlena. Místní rozhlas v řešeném území bude
zaveden souběžně s kabely veřejného osvětlení.
7.7. Spoje, zařízení spojů
Řešeným územím procházejí telekomunikační kabely CETIN - zaměřený optický kabel HDPE v
trubkách (resp. souběh optického a metalického kabelu), který vede v linii navržené komunikace
nad zónou Záhumenky dále trasa nezaměřeného průběhu metalického kabelu, která úhlopříčně
protíná zónu Mezi Lávkami. U této sítě je nutné prověření její funkčnosti, případně, že je funkční,
bude nutná jeho přeložka do souběhu s optickým kabelem HDPE.
Rozšíření sítě elektronické komunikace v lokalitě je možné a bude realizováno podle zájmu
budoucích obyvatel na základě smlouvy se správcem sítě. Pro zajištění územních podmínek pro
kvalitní elektronickou komunikaci se v dalším stupni dokumentace vymezí trasy elektronického
komunikačního vedení a koncepční prvky elektronického komunikačního zařízení.
7.8. Nakládání s odpady
Likvidace pevného komunálního odpadu v obytné zóně bude prováděna v souladu s obecně
závaznou vyhláškou obce - svozem odpadu a jeho ukládáním na skládku, která se nachází mimo
správní území obce. Svoz odpadu v obci zajišťuje odborně způsobilá firma. V západní části
lokality na veřejném prostranství bude umístěna zpevněná plocha určená pro kontejnery
separovaného odpadu.

A 8.

PODMÍNKY PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A OCHRANU
VEŘEJNÍHO ZDRAVÍ

Rozsah ploch veřejných prostranství – zeleně odpovídá požadavku specifikovanému ve vyhlášce
č. 501/2006 Sb. Ve znění pozdějších úprav – podle platné legislativy je požadováno pro každé 2
ha plochy pro bydlení vymezit plochu veřejného prostranství o rozloze 1 000 m2, do této výměry
se nezapočítávají pozemní komunikace.
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Celková plocha vymezená
pro pro bydlení

Navržená souvislá plocha
veřejného prostranství

Záhumenky

Mezi Lávkami

Výměra celkem

28 009 m2

21 600m2

49 609 m2

VP1

VP2

VP3

VP4

Výměra celkem

1 904 m2

818 m2

382 m2

209 m2

3 313 m2

Velikost zastavitelných ploch pro bydlení činí celkem 49 609 m2. V území je proto dle vyhlášky č.
501/2006 Sb. Ve znění pozdějších úprav potřeba vymezit minimálně 2 480 m2 ploch veřejných
prostranství (mimo komunikace).
Ucelené veřejné prostranství je vymezeno jako čtyři samostatné plochy zeleně, z nich dvě větší
prostranství jsou situována u východního a severozápadního okraje a to v prostorech poblíž a nad
ochranným pásmem vodovodního řádu "L". Součet všech čtyř ploch v návrhu činí 3 313 m2, což
převyšuje vypočtenou výměru požadované plochy veřejného prostranství.

Ing. Arch. Iveta Trtílková
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B-ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ

STUDIE

B 1. Informace o pořízení územní studie
Podkladem pro zpracování územní studie bylo Zadání územní studie Těšetice – Obytná zóna
Záhumenky, vypracované pořizovatelem územní studie, kterým je Magistrát města Olomouce,
Odbor dopravy a územního plánování. Zadání zpracovala ing. Lenka Schinnecková. Dále jako
podklad byla použita původní územní studie 2014 a starší nezaevidované územní studie sousední
lokality z roku 2008.
B 2. Vyhodnocení souladu územní studie s platnou ÚPD
Navržené řešení :


chrání a rozvíjí hodnotnou strukturu zástavby (vytvářenou charakteristickou parcelací,
způsobem umisťování a tvaroslovím jednotlivých staveb na nich i stavbami samotnými)



chrání a rozvíjí prostupnost území, zejména prostupnost uvnitř sídla a prostupnost ze sídla do
krajiny - realizací chodníků zlepšením prostupnosti z okraje zástavby do centra sídla.



zajišťuje vhodné podmínky především pro bydlení, v kvalitním prostředí s vymezenými
plochami s funkcí bydlení a pro veřejná prostranství venkovského bydlení BV - plochy bydlení
venkovské.



Stabilizované plochy veřejných prostranství jsou respektovány, územním plánem jsou
upraveny do šířkových profilů v souladu s platnou legislativou.
Popis řešených ploch Z_128 a Z_135 v územním plánu:



Z_128 - bydlení v rodinných domech – venkovské – BV. Plocha je navržena v návaznosti na
stávající plochy bydlení tak, aby byla urbanistická struktura vhodně dotvořena. Je velmi vhodná k
zástavbě, protože se nachází v dosahu inženýrských sítí. Plocha byla řešena ve Změně č. 1
územního plánu sídelního útvaru Těšetice, kde byla označena jako „1.06 a“. Na jižní část této
plochy byla v květnu 2015 zpracována územní studie. Z hlediska zajištění rozvoje bydlení v
Těšeticích se jedná o strategicky významnou plochu. Jedná se o plochu s podmínkou zpracování
územní studie. Před započetím výstavby je třeba vybudovat dopravní a technickou infrastrukturu,
zejména kabelizovat vedení VN 22 kV procházející jihovýchodní částí lokality. Příjezd k ploše 128
je zajištěn ze stávající a nově navržené místní a obslužné komunikace.
Z_135 - bydlení v rodinných domech – venkovské – BV. Plocha je navržena tak, že navazuje na
stávající zastavěná území. Je velmi vhodná k zástavbě, protože se nachází v dosahu
inženýrských sítí. Z hlediska zajištění rozvoje bydlení v Těšeticích se jedná o strategicky
významnou plochu. Plocha byla částečně řešena ve Změně č. 2 územního plánu sídelního útvaru
Těšetice, kde byla označena jako „2.07a, 2.07b, 2.07c, 2.07d, 2.08b“. Následně byla na tuto
plochu a navazující pozemky v květnu 2008 zpracována územní studie. Jedná se o plochu s
podmínkou zpracování územní studie. Před započetím výstavby je třeba také vybudovat dopravní
a technickou infrastrukturu, zejména přeložku hlavního vodovodního řadu "L" a přeložku optického
kabelu. Příjezd k ploše 135 je zajištěn z nově navržených místních a obslužných komunikací.

B 3.

Údaje o splnění zadání územní studie

Pokyny pořizovatele stanovené zadáním byly splněny, studie zohlednila podmínky využití území
vycházející z vydaného územního plánu. Územní studie respektuje požadavky zadání na řešené
urbanistické koncepce:
Hlavní cíle ÚS jsou respektovány, je navržena základní parcelace území, prostorová regulace
zástavby, návrh dopravní obsluhy, návrh napojení na technickou infrastrukturu, prověřena pěší
prostupnost území.
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Jsou vymezena veřejná prostranství sloužící k relaxaci a odpočinku obyvatel v rámci řešeného
území - dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecních požadavcích na využívání území ve změně
pozdějších úprav.
Jsou stanoveny základní prvky prostorové regulace, zejména jednoznačně definované stavební
čáry, uliční čáry, výšková hladina zástavby.
Požadavky na formu na formu, obsah a uspořádání textové a grafické části ÚS – požadavky jsou
respektovány.

B 4.

Komplexní zdůvodnění navrhovaného řešení

Koncepce zástavby vychází z dopravního napojení lokality a z vazeb na stávající zástavbu.
Koncepce zástavby navrhuje nízkopodlažní oboustrannou zástavbu RD (s možným doplněním o
přípustné funkce) podél navrhovaných komunikací, které vedou veřejnými prostranstvími. Pro
umístění staveb RD je stanovena uliční a stavební čára.
Koncepce dopravního řešení vychází z požadavků zajištění dopravní obslužnosti ze stávajících
místních komunikací s možnosti zaústění navržených komunikací do místních komunikací na p.č.
351/3 a p.č. 405/2. Lokality uvnitř zástavby budou dopravně řešeny jako "Zóna 30" a "Obytná
zóna". Jako optimální pomalovací prvky na komunikacích jsou navrženy dvě zvýšené plochy
křižovatek – u vjezdu do řešeného území a dva dlouhé zpomalovací prahy – u vjezdu do obytné
zóny. Posouzení rozhledů na křižovatkách bude provedeno v podrobnější dokumentaci.
Parkovací stání na veřejném prostranství budou zajištěna na vyhrazených plochách.
Stanovení tras inženýrských sítí - Tato studie definuje základní principy obsluhy řešeného
území jednotlivými systémy technické infrastruktury a navrhuje vhodná místa napojení na stávající
trasy inženýrských sítí. Inženýrské sítě jsou vedené souběžně, ve společných trasách, s
upřednostněním uložení v přidružených dopravních prostorech a s kolmým křížením překážek, sítí
a komunikací. Údaje o existenci a poloze stávajících inženýrských sítí jsou převzaty z
informativních podkladů poskytnutých jednotlivými správci sítí technické infrastruktury. K dispozici
nebylo geodetické zaměření inženýrských sítí
Koncepce sídelní zeleně – obytná zóna je navržena jako obytná zástavba rodinnýh domů
přístupných z definovaných veřejných prostranství. Na plochách ucelené zeleně VP1 - VPIV jsou
soustředěné plochy zeleně určené převážně pro odpočinek a relaxaci obyvatel, které budou
doplněné o herní prvky pro děti a odpočinkové lavičky. Veřejné prostranství podél komunikací je
doplněno stromořadími. Doprovodná zeleň komunikací a cest v zastavěném území v okrajové
části přechází plynule do okolní krajiny. Na výstavbu rodinných domů navazuje soukromá a
vyhrazená zeleň zahrad. Podél severozápadního okraje lokality Záhumenky bude vysázená linie
izolační protierozní zeleně.
Pro posílení dobrého velkorysejšího veřejného prostranství je podmínkou výstavby ve
stanovených koridorech ztotožnění stavební a uliční čáry. Před jednotlivými objekty budou
umístěné neoplocené předzahrádky.
Prostorové požadavky a regulativy zástavby - ve studii jsou stanoveny koridory veřejných
prostranství a zásady pro umístění jednotlivých objektů rodinných domů na pozemcích. Pro
výstavbu RD je stanovena uliční čára, stavební čára, resp. uliční čára ztotožněna s čárou stavební
a požadavky na výšku objektů rodinných domů a oplocení. Specifikovány jsou ucelené plochy
veřejných prostranství.
B 5. Vyhodnocení souladu se staveb.zákonem a obecnými požadavky na využívání území
Podmínky prostorové regulace:
a)
b)

Dodržovat a respektovat linii založení průčelí staveb, která je vymezena hranicí plochy ve
směru k veřejnému prostranství.
Výšková zonace objektů v nově vymezených zastavitelných plochách: v navrženém území
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c)
d)

pro nově navrhované stavby obecně platí max. výška objektu po dolní hranu šikmé střechy
4.0 m, maximální výška zástavby včetně zastřešení 8.0 m.
Šikmý tvar střech se sklonem 30 - 40º, hřeben střechy nad hlavní hmotou rovnoběžný s
osou komunikace
Dopravní napojení území ze stávajících místních komunikací.

Podmínky využití ploch jsou v ÚS respektovány. V ploše je navrženo veřejné prostranství, jehož
velikost splňuje požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb.

B 6.

Závěr

Tato územní studie je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Územní studie je
zpracována v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek v platném
znění.

Ing. Arch. Iveta Trtílková
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B-ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ

STUDIE

B 1. Informace o pořízení územní studie
Podkladem pro zpracování územní studie bylo Zadání územní studie Těšetice – Obytná zóna
Záhumenky, vypracované pořizovatelem územní studie, kterým je Magistrát města Olomouce,
Odbor dopravy a územního plánování. Zadání zpracovala ing. Lenka Schinnecková. Dále jako
podklad byla použita původní územní studie 2014 a starší nezaevidované územní studie sousední
lokality z roku 2008.
B 2. Vyhodnocení souladu územní studie s platnou ÚPD
Navržené řešení :


chrání a rozvíjí hodnotnou strukturu zástavby (vytvářenou charakteristickou parcelací,
způsobem umisťování a tvaroslovím jednotlivých staveb na nich i stavbami samotnými)



chrání a rozvíjí prostupnost území, zejména prostupnost uvnitř sídla a prostupnost ze sídla do
krajiny - realizací chodníků zlepšením prostupnosti z okraje zástavby do centra sídla.



zajišťuje vhodné podmínky především pro bydlení, v kvalitním prostředí s vymezenými
plochami s funkcí bydlení a pro veřejná prostranství venkovského bydlení BV - plochy bydlení
venkovské.



Stabilizované plochy veřejných prostranství jsou respektovány, územním plánem jsou
upraveny do šířkových profilů v souladu s platnou legislativou.
Popis řešených ploch Z_128 a Z_135 v územním plánu:



Z_128 - bydlení v rodinných domech – venkovské – BV. Plocha je navržena v návaznosti na
stávající plochy bydlení tak, aby byla urbanistická struktura vhodně dotvořena. Je velmi vhodná k
zástavbě, protože se nachází v dosahu inženýrských sítí. Plocha byla řešena ve Změně č. 1
územního plánu sídelního útvaru Těšetice, kde byla označena jako „1.06 a“. Na jižní část této
plochy byla v květnu 2015 zpracována územní studie. Z hlediska zajištění rozvoje bydlení v
Těšeticích se jedná o strategicky významnou plochu. Jedná se o plochu s podmínkou zpracování
územní studie. Před započetím výstavby je třeba vybudovat dopravní a technickou infrastrukturu,
zejména kabelizovat vedení VN 22 kV procházející jihovýchodní částí lokality. Příjezd k ploše 128
je zajištěn ze stávající a nově navržené místní a obslužné komunikace.
Z_135 - bydlení v rodinných domech – venkovské – BV. Plocha je navržena tak, že navazuje na
stávající zastavěná území. Je velmi vhodná k zástavbě, protože se nachází v dosahu
inženýrských sítí. Z hlediska zajištění rozvoje bydlení v Těšeticích se jedná o strategicky
významnou plochu. Plocha byla částečně řešena ve Změně č. 2 územního plánu sídelního útvaru
Těšetice, kde byla označena jako „2.07a, 2.07b, 2.07c, 2.07d, 2.08b“. Následně byla na tuto
plochu a navazující pozemky v květnu 2008 zpracována územní studie. Jedná se o plochu s
podmínkou zpracování územní studie. Před započetím výstavby je třeba také vybudovat dopravní
a technickou infrastrukturu, zejména přeložku hlavního vodovodního řadu "L" a přeložku optického
kabelu. Příjezd k ploše 135 je zajištěn z nově navržených místních a obslužných komunikací.

B 3.

Údaje o splnění zadání územní studie

Pokyny pořizovatele stanovené zadáním byly splněny, studie zohlednila podmínky využití území
vycházející z vydaného územního plánu. Územní studie respektuje požadavky zadání na řešené
urbanistické koncepce:
Hlavní cíle ÚS jsou respektovány, je navržena základní parcelace území, prostorová regulace
zástavby, návrh dopravní obsluhy, návrh napojení na technickou infrastrukturu, prověřena pěší
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prostupnost území.
Jsou vymezena veřejná prostranství sloužící k relaxaci a odpočinku obyvatel v rámci řešeného
území - dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecních požadavcích na využívání území ve změně
pozdějších úprav.
Jsou stanoveny základní prvky prostorové regulace, zejména jednoznačně definované stavební
čáry, uliční čáry, výšková hladina zástavby.
Požadavky na formu na formu, obsah a uspořádání textové a grafické části ÚS – požadavky jsou
respektovány.

B 4.

Komplexní zdůvodnění navrhovaného řešení

Koncepce zástavby vychází z dopravního napojení lokality a z vazeb na stávající zástavbu.
Koncepce zástavby navrhuje nízkopodlažní oboustrannou zástavbu RD (s možným doplněním o
přípustné funkce) podél navrhovaných komunikací, které vedou veřejnými prostranstvími. Pro
umístění staveb RD je stanovena uliční a stavební čára.
Koncepce dopravního řešení vychází z požadavků zajištění dopravní obslužnosti ze stávajících
místních komunikací s možnosti zaústění navržených komunikací do místních komunikací na p.č.
351/3 a p.č. 405/2. Lokality uvnitř zástavby budou dopravně řešeny jako "Zóna 30" a "Obytná
zóna". Jako optimální pomalovací prvky na komunikacích jsou navrženy dvě zvýšené plochy
křižovatek – u vjezdu do řešeného území a dva dlouhé zpomalovací prahy – u vjezdu do obytné
zóny. Posouzení rozhledů na křižovatkách bude provedeno v podrobnější dokumentaci.
Parkovací stání na veřejném prostranství budou zajištěna na vyhrazených plochách.
Stanovení tras inženýrských sítí - Tato studie definuje základní principy obsluhy řešeného
území jednotlivými systémy technické infrastruktury a navrhuje vhodná místa napojení na stávající
trasy inženýrských sítí. Inženýrské sítě jsou vedené souběžně, ve společných trasách, s
upřednostněním uložení v přidružených dopravních prostorech a s kolmým křížením překážek, sítí
a komunikací. Údaje o existenci a poloze stávajících inženýrských sítí jsou převzaty z
informativních podkladů poskytnutých jednotlivými správci sítí technické infrastruktury. K dispozici
nebylo geodetické zaměření inženýrských sítí
Koncepce sídelní zeleně – obytná zóna je navržena jako obytná zástavba rodinnýh domů
přístupných z definovaných veřejných prostranství. Na plochách ucelené zeleně VP1 - VPIV jsou
soustředěné plochy zeleně určené převážně pro odpočinek a relaxaci obyvatel, které budou
doplněné o herní prvky pro děti a odpočinkové lavičky. Veřejné prostranství podél komunikací je
doplněno stromořadími. Doprovodná zeleň komunikací a cest v zastavěném území v okrajové
části přechází plynule do okolní krajiny. Na výstavbu rodinných domů navazuje soukromá a
vyhrazená zeleň zahrad. Podél severozápadního okraje lokality Záhumenky bude vysázená linie
izolační protierozní zeleně.
Pro posílení dobrého velkorysejšího veřejného prostranství je podmínkou výstavby ve
stanovených koridorech ztotožnění stavební a uliční čáry. Před jednotlivými objekty budou
umístěné neoplocené předzahrádky.
Prostorové požadavky a regulativy zástavby - ve studii jsou stanoveny koridory veřejných
prostranství a zásady pro umístění jednotlivých objektů rodinných domů na pozemcích. Pro
výstavbu RD je stanovena uliční čára, stavební čára, resp. uliční čára ztotožněna s čárou stavební
a požadavky na výšku objektů rodinných domů a oplocení. Specifikovány jsou ucelené plochy
veřejných prostranství.
B 5. Vyhodnocení souladu se staveb.zákonem a obecnými požadavky na využívání území
Podmínky prostorové regulace:
a)

Dodržovat a respektovat linii založení průčelí staveb, která je vymezena hranicí plochy ve
směru k veřejnému prostranství.
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b)
c)
d)

Výšková zonace objektů v nově vymezených zastavitelných plochách: v navrženém území
pro nově navrhované stavby obecně platí max. výška objektu po dolní hranu šikmé střechy
4.0 m, maximální výška zástavby včetně zastřešení 8.0 m.
Šikmý tvar střech se sklonem 30 - 40º, hřeben střechy nad hlavní hmotou rovnoběžný s
osou komunikace
Dopravní napojení území ze stávajících místních komunikací.

Podmínky využití ploch jsou v ÚS respektovány. V ploše je navrženo veřejné prostranství, jehož
velikost splňuje požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb.

B 6.

Závěr

Tato územní studie je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Územní studie je
zpracována v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek v platném
znění.

Ing. Arch. Iveta Trtílková
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VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ
měřítko M 1 : 1000
VÝŘEZ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
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NAVRŽENÁ TRASA METALICKÉHO KABELU CETIN (PŘELOŽKA)

Rekreační a izolační zeleň v severozápadní části území - 1904 m2
Rekreační plocha ve východní části území - 818 m2
Veřejné prostranství v jihovýchodní části území - 382 m2
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sloup veřejného osvětlení
oplocení soukromých pozemků v linii uliční čáry
plocha vyhrazená pro umístění kontejnerů separovaného odpadu a parkování (prostřídat ostrůvky se stromy)
travnatá plocha veřejného prostranství doplněná o stromy a městský mobiliář
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dopravní prostor - obousměrná jednopruhová komunikace o celkové šířce š = 6,0 m
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plocha vyhrazená pro umístění kontejnerů separovaného odpadu a parkování (prostřídat ostrůvky se stromy)
travnatá plocha veřejného prostranství doplněná o stromy a městský mobiliář

NÁVRH ULIČNÍCH PROFILŮ V ČÁSTI OBYTNÉ ZÓNY MEZI LÁVKAMI

Situace a sítě technického vybavení - ochranná pásma, minimální krytí a minimální vzdálenosti potrubí.
Do situace je nutno do veřejného pozemku - pokud možno pod chodník nebo zelený pás (zatravněný pás mezi
chodníkem a vozovkou bez stromů) - zakreslit alespoň kabel nízkého napětí, nízkotlaký plynovod, vodovod a pod
vozovku kanalizaci s uvedením průměrů potrubí.
Ochranná pásma sítí technického vybavení - vzdálenosti od budov při souběhu
Druh sítě
Ochranné pásmo - vzdálenost od povrchu sítě / v metrech
Vodovod do DN 500
1,5
Vodovod nad DN 500
2,5
Kanalizace do DN 500
1,5
Kanalizace nad DN 500
2,5
Nízkotlaký nebo středotlaký plynovod
1,0
Tepelná síť
2,5
Elektrický kabel do 110 kV
1,0
(pokud jsou sítě vedeny ve veřejném pozemku jedná se o vzdálenosti při souběhu s hranicemi soukromých pozemků)

Vzdálenosti jsou měřeny od povrchu k povrchu sítí. U souběhu (hodnoty bez závorek) se jedná o vzdálenosti
vodorovné,u křížení (hodnoty v závorkách) se jedná o vzdálenosti svislé.
Poznámky :
1) Kabel v chráničce přesahující plynovod na každou stranu o 1 m. Pro kabel bez ochranného krytu se zvětšují
vzdálenosti takto: při křížení nízkotlakého plynovodu s kabely do 35 kV na 0,4 m, při křížení středotlakého
plynovodu s kabely do 10 kV na 1 m, s kabely do 35 kV na 1,5 m.
2) Jedná - li se o tepelné sítě uložené v kanálu nebo kolektoru, nutno plynovodní potrubí v místě křížení opatřit
chráničkou přesahující kanál či kolektor na každou stranu o 1 m.
3) V technickém kanálu nebo betonových chráničkách.
4) V chráničce nebo betonovém žlabu zalitém asfaltem přesahujících místo křížení na obě strany nejméně o 2 m.
Autor: Ing. Jakub Vrána, PhD.

Nejmenší dovolené krytí (vzdálenost horního povrchu sítě od terénu) podzemních sítí dle ČSN 73 6005 (výběr)

Nejmenší krytí / v metrech

Druh sítí

Chodník

Silové kabely
Nízké napětí (NN) do 1 kV
Vysoké napětí (VN) do 10 kV
Vysoké napětí (VN) do 35 kV
Velmi vysoké napětí (VVN) do 220 kV
Sdělovací kabely
- místní
- dálkové
- optické místní (dálkové)
Plynovodní potrubí
Vodovodní potrubí
Tepelné sítě
Stoky a kanalizační přípojky

Vozovka

Volný terén
Návrh uspořádání veřejného prostoru v obytné zóně
akceptuje požadavky na rozmístění podzemních sítí technické infrastruktury dle ČSN 73 6005

0,35
0,5
1,0
1,3

1,0
1,0
1,0
1,3

0,35
0,7
1,0
1,3

0,4
0,5
0,4 (0,5)
0,8
1,5
0,5
1,0

0,9
0,9
0,9 (1,2)
1,0
1,5
1,0
1,8

0,6
0,6
0,6 (1,0)
0,8
1,5
0,5
1,0

Nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu (křížení) podzemních sítí, v m, podle ČSN 73 6005 (výběr).

Druh sítí

Silové kabely
NN do 1 kV
VN do 10 kV
VN do 35 kV
VVN do 220 kV
Sdělovací kabely
Plynovodní potrubí
nízkotlak do 5 kPa
středotlak do 400 kPa
Vodovodní potrubí
Vodní tepelné sítě

Plynovodní
potrubí

Vodovodní Vodní tepelné
sítě
Nízkotlak Středotlak potrubí
do 5 kPa do 400kPa

Stoky a
kanalizační
přípojky

Sdělovací
kabely

0,4 (0,11)
0,4 (0,11)
0,4 (0,11)
0,4 (0,3)

0,6 (0,11)
0,6 (0,21)
0,6 (0,21)
0,6 (0,7)

0,4 (0,4)
0,4 (0,4)
0,4 (0,4)
0,4 (0,4)

0,3 (0,3)
0,7 (0,5)
1,0 (0,5)
2,0 (1,0)

0,5 (0,3)
0,5 (0,3)
0,5 (0,5)
1,0 (0,5)

0,4 (0,1)

0,4 (0,1)

0,4 (0,2)

0,8 (0,5)

0,5 (0,2)

0,3 (0,13)
0,8 (0,33)
0,8 (0,33)
1,5 (0,54)
0,07 (0,3)

0,4 (0,1)
0,4 (0,1)
0,5 (0,15)
0,5 (0,12)

0,4 (0,1)
0,4 (0,1)
0,5 (0,15)
0,5 (0,12)

0,5 (0,15)
0,5 (0,15)
0,6

0,5 (0,12)
0,5 (0,12)
1,0 (0,35)

1,0 (0,5)
1,0 (0,5)
0,6 (0,1)

0,4 (0,1)
0,4 (0,1)
0,4 (0,2)

0,3 (0,1)

0,8 (0,153)

1,0 (0,35)

