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1. D VODY PRO PO ÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, HLAVNÍ CÍLE EŠENÍ

2. PODKLADY A DOKUMENTACE

V Územním plánu P íbora, vydaném zastupitelstvem m sta P íbora dne 13. 12. 2012, je
využití zastavitelné plochy smíšené obytné (SO) Z43 podmín no zpracováním územní studie.
Územní studie bude po schválení zaevidována v evidenci územn plánovací innosti, m že
byt dále využita jako podklad pro zpracování, aktualizaci nebo zm nu územn plánovací dokumentace a pro rozhodování v území.

Pro zpracování územní studie pro zastavitelnou plochu Z43 (dále jen zastavitelná plocha
Z43) byly použity zejména podklady a dokumentace:
• Územní plán P íbora
• Zadání územní studie pro plochu Z43 v k.ú. P íbor Územního plánu P íbora
• katastrální mapa
• Územn analytické podklady pro SO ORP Kop ivnice (aktualizace 2012)

Grafická ást územní studie je zpracována v m ítku 1 : 1 000, krom Výkresu majetkoprávních vztah , který je zpracován v m ítku 1 : 2 000 a výkresu Širších vztah , který je
zpracován v m ítku 1 : 5 000. Jde o vý ez z Koordina ního výkresu Územního plánu P íbora.
Územním plánem P íbora byla zastavitelná plocha Z43 vymezena bez dalšího len ní na
podklad katastrální mapy jako plocha smíšená obytná (SO). Hlavním využitím pro tuto plochu, dle podmínek stanoveným Územním plánem P íbora, je vymezení pozemk pro výstavbu rodinných dom , ob anského vybavení a pozemk pro nezbytnou dopravní a technickou
infrastrukturu.
Cílem územní studie zpracované pro plochu Z43 je, podle Zadání pro územní studii (zpracovaným M Ú P íbor, Odborem rozvoje m sta) navrhnout dopravní obsluhu stavebních pozemk vymezených v ploše Z43, vymezit ve ejné prostranství, navrhnout napojení na technickou infrastrukturu.
V územním plánu P íbora p edm tnou plochou Z43 prochází navržená komunikace, která
rozd luje plochu Z43 na ást ležící západn od navržené komunikace a východn . V zadání je
stanoven požadavek, aby východní ást plochy byla využita k zástavb rodinných dom
a západní ást byla využita cca. ze dvou t etin k výstavb rodinných dom a z jedné t etiny
k výstavb bytových dom , objekt ob anské vybavenosti nebo objekt pro obchod
a stravování.
Zásadním cílem je p edevším dosáhnout nejefektivn jšího využití plochy k pln ní její
funkce.
Územní studií je prov eno zejména prostorové uspo ádání území, a to vymezení ve ejných prostranství, stanovena základní dopravní koncepce, která zajiš uje obslužnost všech
pozemk dané plochy. Orienta n je zastavitelná plocha len na na stavební pozemky za ú elem prov ení využití plochy s ohledem na stávající limity v území, tj. vedení technické infrastruktury, p edevším venkovního vedení VN 22 kV a jeho ochranného pásma, vysokotlakého
plynovodu a jeho bezpe nostního pásma a plynové sondy a jejího bezpe nostního pásma.

Základní informace o stavu stávající i navrhované dopravní a technické infrastruktury jsou
p evzaty z Územního plánu P íbora, z Územn analytických podklad pro SO ORP Kop ivnice (aktualizace 2012), Situace plánovaného vodovodního adu.
Pro zpracování územní studie nebyly zpracovatelem aktualizovány údaje o technickém
vybavení od správc sítí.
Ve výkresech je zakreslen stav technické infrastruktury dle výše uvedených podklad
a dokumentace. Návrh napojení dopravní a technické infrastruktury je proveden v souladu
s územním plánem.
Popis stavu a návrhu dopravní infrastruktury a technického vybavení je uveden
v následujících p íslušných kapitolách.
Zpracovaná územní studie byla projednána s dot enými orgány státní správy a se správci
sítí technické infrastruktury. Na základ jejich vyjád ení k této studii bylo ešení územní studie upraveno.
Na základ vyjád ení GreenGas DPB, a.s. bylo také upraveno len ní plochy na stavební
pozemky v severozápadní ásti ešené plochy Z43 tak, aby byla dodržena bezpe nostní vzdálenost od t žební sondy od objekt a za ízení minimáln 30 m a vzdálenost od komunikací
minimáln 10 m.
Výše uvedenou úpravou len ní pozemk a požadavkem M sta P íbor na slou ení p vodních dvou stavebních pozemk 19 a 20 do jednoho stavebního pozemku došlo také k posunu
íslování orienta n vymezených stavebních pozemk . Tímto je konstatováno, že umíst ní
navržené trafostanice je v souladu s požadavkem EZ Distribuce a.s., pouze již není trafostanice umíst na v jihovýchodním rohu navrhovaného pozemku . 36, ale v jihozápadním rohu
pozemku . 35.

Územní studií je prokázáno, že ešené území lze využít pro další výstavbu, aniž by bylo
nezbytn nutné provést p eložku venkovního vedení VN 22 kV, které prochází zastavitelnou
plochou.
Územní studií je navrženo možné ešení vedení technické infrastruktury a napojení navržené zástavby do stávajících sítí. Studií je proveden orienta ní propo et pot eby pitné vody,
elektrické energie, plynu a produkce odpadních vod navržené zástavby.

3

4

3. VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA ZASTAVITELNÉ PLOCHY
Zastavitelná plocha smíšená obytná (SO) ozna ená v Územním plánu P íbora Z43 je situována ve východní ásti k.ú. P íbor, v blízkosti hranice s k.ú. Kloko ov u P íbora.
Zastavitelná plocha Z43 je v sou asné dob využívána jako plocha zem d lská, p evážn
orná p da ve III., IV a V t íd ochrany. Údaje jsou p evzaty z Od vodn ní Územního plánu
P íbora, tabulky P edpokládané odn tí p dy podle funk ního len ní ploch). Údaj byl ov en
na www.cuzk.cz.
ozna ení plochy/
funkce

Z43

SO

celková
vým ra
p dy
(ha)
6,92

z toho pozemky
nezem d lské
(ha)
0,05

lesní
(ha)
-

zem d lské
(ha)
6,87

z celkového odn tí zem d lských pozemk
orná
zahrady
TTP
(ha)
(ha)
(ha)
6,87
-

4. PODMÍNKY PRO UMÍST NÍ A VYUŽITÍ POZEMK
V souladu se Zadáním územní studie pro plochu Z43 v k.ú. P íbor Územního plánu P íbora
je orienta n navrženo další len ní plochy na ást ležící západn od navržené komunikace
a východn od navržené komunikace vedené plochou ve sm ru sever - jih.
Východní ást plochy je navržena k zástavb rodinnými domy. Severozápadní ást je navržena k výstavb bytových dom , p ípadn bytových dom s vestav nou ob anskou vybaveností, samostatných objekt ob anské vybavenosti v etn za ízení pro obchod a stravování.
Jihozápadní ást je vymezena op t pro výstavbu rodinných dom .
Dopravní napojení zastavitelné plochy umož ují následující ulice: ze severní strany ulice
Myslbekova, ze západní strany ulice Vrchlického a z jižní strany ulice Leoše Janá ka. Tyto
stávající komunikace umož ují napojení nových obslužných komunikací pro dopravní obsluhu plánované zástavby.

Podle ÚP P íbora navazuje severní hranice plochy Z43 na stabilizované plochy smíšené
obytné SO (zástavba rodinnými domy), západní hranice na plochu ob anského vybavení –
ve ejné infrastruktury OV (areál školy), jihozápadní hranice na stabilizované a navržené plochy smíšené obytné SO (zástavba rodinnými domy), jižní hranice na navrženou plochu komunikací K (návrh parkovišt u areálu koupališt ), jihovýchodní hranice na plochy zem d lské Z a smíšené nezastav ného území SN a západní hranice na územní rezervu a na stabilizované plochy smíšené obytné (zástavba rodinnými domy).
Vý ez z Hlavního výkresu ÚP P íbora

Celková vým ra této plochy je 6,92 ha.
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Využití zastavitelné plochy je omezeno limitujícími prvky. Od areálu koupališt prochází
v blízkosti západní hranice plochy splašková kanalizace z areálu koupališt . Plochu k ižují
vedení VN 22 kV s ochrannými pásmy 10 m od krajního vodi e. Dále plochou prochází vysokotlaký plynovod s bezpe nostním pásmem 15 m od líce potrubí na každou stranu.
Dalším omezujícím prvkem je bezpe nostní pásmo plynové sondy o polom ru 150 m.

5. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY
Zastavitelná plocha Z43 je tvo ena 19 stávajícími pozemky ve vlastnictví 7 vlastník nebo
spoluvlastník . Její celková vým ra je cca 6,92 ha.

vlastník, adresa

íslo parcely

celková vým ra
parcely v m2
v ploše Z43

2178/5

11 123

2178/11

6 398

2177/1

60

2178/7

5 077

2178/6

3 409

2178/9

12 037

2178/8

6 283

2178/10

10 178

2178/1

9 020

Filip Petr
Uhlík Radomír Ing.
Uhlíková Dobromila

2178/14

87

Green Gas DPB, a.s.

2177/2

51

2178/13

169

2178/2

760

M sto P íbor

eská republika

Gilar Libor
2179

1 609

2248

216

2247

230

Lunda Lumír

Podrobn ji viz grafická ást výkres . 1 Výkres širších vztah .
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vlastník, adresa

íslo parcely

Lunda Lumír

2224/6

celková vým ra
parcely v m2
v ploše Z43
228

2246

1 199

2245

1 059

Lunda Petr

6. PODMÍNKY PRO OCHRANU HODNOT A CHARAKTERU ÚZEMÍ
Stávající zástavba v ul. Myslbekova a ul. Vrchlického, která obklopuje zastavitelnou plochu Z43, je reprezentována rodinnými domy, v jedno až dvoupodlažní výškové hladin , se
st echami šikmými i rovnými. H ebeny u šikmých st ech jsou ast ji situovány rovnob žn
s komunikací. Uli ní ára není jasn definována.
Novostavby rodinných dom v ploše Z43 by tedy m ly p edevším respektovat obvyklé
výšky st ny (resp. korunní ímsy) a obvyklé výšky h ebene (resp. sklon st ešních rovin nad
podobn širokým p dorysem). Vzhledem k ekonomii výstavby jsou územní studií navrženy
pozemky s v tší hloubkou a menší ší kou podél navržených komunikací. Tímto je však vyvolaná orientace staveb rodinných dom štítem ke komunikaci.

Myslbekova

Základní škola, která je situována západn od ešené plochy, výškov výrazn nep evyšuje
stávající zástavbu rodinných dom .
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Stavba bytového domu, p ípadn ob anského vybavení, která by m la být situována
v blízkosti školy, by m la navazovat na výškovou hladinu budovy školy.
V západní ásti plochy, v sousedství pozemku . 7, je vzrostlý strom, který je navrženo respektovat. a který bude sou ástí ve ejného prostranství.

7. DRUH A Ú EL UMIS OVANÝCH STAVEB
Územním plánem P íbora je ešená plocha navržená jako zastavitelná plocha smíšená
obytná, pro kterou jsou stanoveny podmínky využívání:
Využití hlavní:
- rodinné domy, stávající venkovské usedlosti;
- ob anské vybavení ve ejné infrastruktury - stavby a za ízení pro vzd lávání a výchovu, sociální
služby, pé i o rodinu, zdravotní služby, kulturu, ve ejnou správu, ochranu obyvatelstva;
- stavby a za ízení pro obchod, stravování, administrativu, ubytování, (hotely, penziony);
- ve ejná prostranství v etn ploch pro relaxaci obyvatel, zele ve ejná v etn mobiliá e a d tských
h iš ;
- komunikace funk ní skupiny C a D, parkovací plochy a další stavby související s dopravní infrastrukturou.
Využití p ípustné:
- nové venkovské usedlosti s ohledem na charakter okolní zástavby;
- stávající stavby pro rodinnou rekreaci, p ípadn p evod vhodných staveb na stavby pro rodinnou
rekreaci;
- stavby a za ízení pro sport, relaxaci a volný as lokálního významu v etn maloplošných h iš ;
- byty majitel a správc za ízení;
- samostatné zahrady;
- bytové domy - s ohledem na výškovou hladinu zástavby a organizaci zástavby v lokalit ;
- stavby a za ízení pro provozování služeb a podnikatelské aktivity lokálního významu, které nebudou snižovat pohodu bydlení, jejichž negativní ú inky na životní prost edí nep ekra ují limity uvedené v p íslušných p edpisech nad p ípustnou míru a lze jejich realizaci s ohledem na architekturu
a organizaci zástavby lokality p ipustit;
- stavby a za ízení pro drobnou p stební a skladovací innost a drobný chov hospodá ských zví at pro
vlastní pot ebu (negativní ú inky na životní prost edí nesmí p ekra ovat limity uvedené
v p íslušných p edpisech nad p ípustnou míru), a které lze s ohledem na organizaci zástavby lokality p ipustit;
- za ízení a stavby technického vybavení a p ípojek na technickou infrastrukturu;
- hromadné garáže podzemní i nadzemní vestav né do bytových dom - s ohledem na architekturu
a organizaci okolní zástavby a ve ejných prostranství lokality a s ohledem na zachování pohody bydlení;
- p íst ešky pro odstavení vozidel (pouze jako stavby vedlejší ke stavb hlavní)
- ú elové komunikace, nezbytné manipula ní plochy;
- nezbytné stavby a úpravy na vodních tocích, plochy pro realizaci územ. systému ekol. stability.
Využití podmín n p ípustné:
- fotovoltaické systémy na st echách a fasádách objekt pouze v plochách mimo ochranné pásmo
m stské památkové rezervace a výhradn v p ípad , že jejich umíst ní nebude narušovat pohledové
souvislosti na území centra m sta a pohledy z území centra m sta;
- v trné elektrárny s max. výškou stožáru 9 m pouze pro výrobu elekt iny související nemovitosti
a pouze v plochách mimo ochranné pásmo m stské památkové rezervace a výhradn v p ípad , že
jejich umíst ní nebude narušovat pohledové souvislosti na území centra m sta a pohledy z území
centra m sta;
- samostatné garáže (v ochranném pásmu m stské památkové rezervace pouze za p edpokladu souhlasu orgánu památkové pé e).
Využití nep ípustné:
- h bitovy, plošn rozsáhlé sportovní areály, zahrádkové osady;
- komer ní za ízení s prodejní plochou nad 400 m2;
- stavby ostatních ubytovacích za ízení (turistické ubytovny, kempy, skupiny chat);
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- stavby a za ízení pro výrobu zem d lskou, výrobu pr myslovou, pro t žbu nerostných surovin a pro
výrobu elektrické energie (krom fotovoltaických systém a v trných elektráren uvedených ve využití podmín n p ípustném);
- samostatné sklady, autobazary, erpací stanice pohonných hmot, autoservisy, pneuservisy, vrakovišt a další výrobní a opravárenské služby neslu itelné s bydlením;
- v zastavitelných plochách stavby garáží a stavby, které lze umístit na pozemcích rodinných dom
jako stavby první bez prokázání možnosti umíst ní stavby rodinného domu;
- odstavování a garážování nákladních vozidel a autobus ;
- ostatní stavby a za ízení nesouvisející s využitím hlavním a p ípustným.
Podmínky prostorového uspo ádání, ochrana krajinného rázu:
- zastavitelnost pozemk rodinných dom do 40 %,
- zastavitelnost pozemk pro další stavby uvedené ve využití hlavním a p ípustném do 60 %,
- výšku objekt navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby;
- p i realizaci staveb ve stávající uli ní zástavb v maximální možné mí e respektovat uli ní áru
a orientaci staveb s ohledem na stavby stávající (rovnob žnost staveb);
- výška oplocení v uli ní front do 1,5 m nad upravený terén.

Jak již bylo uvedeno v kapitole . 6, v severozápadní ásti zastavitelné plochy je vymezen
pozemek o rozloze cca 6 500 m2 pro p ípadnou výstavbu bytových dom , bytových dom
s vestav nou ob anskou vybaveností nebo ob anské vybavenosti. Zbývající ást plochy je
ur ena pro výstavbu rodinných dom . S ohledem na roz len ní plochy na stavební pozemky
je navržen systém dopravní obsluhy stavebních pozemk v plochách ve ejných prostranství
a byly vymezeny plochy ve ejné zelen , které jsou situovány p edevším v prostoru bezpe nostního pásma vysokotlakého plynovodu.

8. PODMÍNKY PRO UMÍST NÍ, PROSTOROVÉ A PLOŠNÉ USPO ÁDÁNÍ
STAVEB
Zastavitelnost pozemk rodinných dom je územním plánem stanovena maximáln do
40 % z celkové vým ry pozemku. Pro stavby bytových dom a ob anského vybavení je stanovena zastavitelnost pozemku na 60 %.
Procento zastav ní pozemku vyjad uje rámcová pravidla prostorového uspo ádání pro novou zástavbu, tj. p ípustný plošný podíl zastavitelných a zpevn ných ploch k celkové ploše
pozemku (stavební parcely). Zachování nezastav ných a nezpevn ných ploch je nezbytné
z d vodu umožn ní vsakování deš ových vod do terénu.
Územní studií pro zastavitelnou plochu Z43 jsou vymezeny stavební a uli ní áry, které
jsou nep ekro itelné sm rem ke komunikaci. Odstupové vzdálenosti od osy navržených místních komunikací jsou stanoveny, v souladu s platným Územním plánem P íbor, na 10 m od
osy místních komunikací navržených pro obsluhu jednotlivých pozemk . Tyto vzdálenosti se
týkají veškeré výstavby objekt na pozemku, t. j. rodinného domu, garáží a staveb podle § 21
vyhlášky . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Není ale nutné, aby
rodinné domy byly realizovány v jedné linii, tj. aby byla jednozna n dodržena uli ní ára.
Vhodná je však alespo realizace oplocení v jedné linii, které vytvo í uli ní prostor a odd lí
tak soukromý prostor od ve ejného prostranství.
V p ípad realizace bytových dom a p ípadn staveb ob anské vybavenosti je nezbytné
realizovat plochy pro parkování vozidel, které jsou studí navrženy v jižní a západní ásti pozemku vymezeného pro výstavbu t chto staveb. polohu parkoviš je možno p izp sobit aktuální pot eb realizovaných staveb.
Dále je studií p edpokládáno vybudování garáží v rámci p ípadn realizování bytového
domu. Zde by m lo být po ítáno minimáln s jedním stáním na jeden byt.
Navržené len ní plochy na stavební pozemky a umíst ní a tvar staveb je pouze orienta ní. Nezbytné je respektování stávajících limit v území dle vyjád ení správc sítí technické
infrastruktury, a to:
- dodržení bezpe nostní vzdálenosti 30 m od plynové sondy pro objekty a za ízení
- dodržení vzdálenosti komunikací minimáln 10 m od plynové sondy
- pro komunikace navržené v soub hu s trasou vysokotlakého plynovodu dodržet minimální vzdálenost 4 m od plynovodu
- dodržet bezpe nostní pásmo 10 m a ochranné pásmo 4 m od vysokotlakého plynovodu
- dodržet minimální odstupové vzdálenosti od distribu ní sít elektrické energie –
u nap tí do 35 kV pro vodi e bez izolace realizované do roku 1995 ve vzdálenosti 10 m,
pro vodi e realizované po roce 1995 ve vzdálenosti 7 m, a v p ípad izolovaných vodive vzdálenosti 2 m (v grafické ásti studie je zakresleno ochranné pásmo maximální
– 10 m).
- dodržet ochranná pásma vodovodních a kanaliza ních ad do pr m ru 500 mm, v etn
1,5 m
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9. NÁVRH URBANISTICKÉHO EŠENÍ

mechanizace na zem d lsky obhospoda ované pozemky, které jsou vymezeny v jižní ásti
plochy.

ešení navržené územní studií zajiš uje dobrou dopravní dostupnost všech pozemk , jejich hospodárné využití, navrhuje napojení na sít technické infrastruktury a zárove vymezuje ve ejné prostranství v souladu se stavebním zákonem.

Plochy s rozdílným zp sobem využití jsou navrženy na pozemcích ve vlastnictví M sta
P íbora s výjimkou pozemk pro 3 rodinné domy a plochy pro ú elové komunikace. Jde
o plochu pro výstavbu bytových dom a ob anského vybavení, plochu pro 36 rodinných dom , plochy pro ve ejnou zele a plochy ve ejných prostranství pro realizaci dopravní obsluhy
území.

Dopravní obsluha stavebních pozemk vymezených v ploše Z43 je popsána
v 10-té kapitole této textové ásti. Parcely lze dále rozd lit v p ípad požadavku vlastník
pozemk . V p ípad zmenšování pozemk je nutno ale brát ohled na charakter a strukturu
zástavby v okolí a nep ipustit nadm rné zahuš ování zástavby s ohledem na pohodu bydlení
v zástavb rodinnými domy. Dále je nutno respektovat bezpe nostní a ochranná pásma limitující rozvoj plochy.

vlastník, adresa

S ohledem na vým ru plochy, která je cca 6,92 ha, je pot eba, podle stavebního zákona
a vyhlášky . 269/2009 Sb., kterou se m ní vyhláška . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vymezit v rámci zastavitelné plochy ve ejná prostranství o vým e
nejmén 1000 m2 na 2 ha plochy, což je 5 % z celkové vým ry plochy. Do této vým ry se
nezapo ítávají plochy pozemních komunikací.
Pro zastavitelnou plochu Z43 je tedy nutno vymezit 0, 35 ha ve ejných prostranství.
Územní studií je vymezeno celkem 9 046 m2 ve ejných prostranství bez ploch komunikací
(pásy zelen kolem komunikací, plochy zelen v bezpe nostním pásmu vysokotlakého plynovodu, plocha zelen mezi navrženými plochami pro výstavbu rodinných dom a plochou pro
p ípadnou výstavbu bytových dom a ob anského vybavení).
vým ra zastavitelné plochy Z43
celková vým ra stavebních pozemk pro rodinné
domy
vým ra pozemku pro bytové domy a ob anské vybavení
plochy ve ejných prostranství pro výstavbu komunikací v etn pás zelen podél komunikací
plochy pro ú elové komunikace
ve ejná zele
plochy ve ejných prostranství pro výstavbu komunikací v etn zelených pás
komunikace vozidlové
komunikace s vylou ením motorové dopravy (chodníky + komunikace pro cyklisty)
pásy zelen podél komunikací

M sto P íbor
Nám stí Sigmunda Freuda 19, 742 58 P íbor

vým ra stavebního pozemku
v m2
6 512

2

1 164

3

1 313

4

1 363

5

1 314

6

1 144

7

1 000

8

1 088

9

1 006

10

899

11

852

6,92 ha (69200 m2)

100,0 %

4,60 ha (45 993 m2)

66,4 %

0,65 ha (6 512 m2)

9,4 %

0,91 ha (9 068 m2)

13,1 %

12

819

0,04 ha (391 m2)
0,72 ha (7 236 m2)

0,6 %
10,5 %

13

924

14

1 044

15

1 051

16

1 131

17

1 281

18

1 086

19

2 488

20

708

21

679

22

654

23

767

24

800

2

0,91 ha (9 068 m )

100 %

4 896 m2

54 %

2 362 m

2

26 %

1 810 m

2

20 %

Z výše uvedených údaj vyplývá, že p evažují plochy navržené pro výstavbu rodinných
dom , menší prostor je vymezen pro p ípadnou výstavbu bytových dom , p ípadn bytových
dom s vestav nou ob anskou vybaveností, nebo jen staveb ob anského vybavení.
len ní plochy Z43 na plochy podle funkcí a dále na orienta n vymezené stavební pozemky je zobrazeno ve výkrese . 4 Návrh len ní plochy na pozemky.

Gilar Libor
Vrchlického 979, 742 58 P íbor
Lunda Petr
Prchalov 89, 742 58 P íbor

M sto P íbor
Nám stí Sigmunda Freuda 19, 742 58 P íbor

Navržená dopravní obsluha území umož uje navázat do budoucna dopravní obsluhu území, které je ÚP P íbora zatím vymezeno jako územní rezerva plochy smíšené obytné, a to
východn od plochy Z43. Dále zachovává prostupy mezi zástavbou pro vjezdy zem d lské
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íslo
staveb.
pozemku
1
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íslo
staveb.
pozemku

vlastník, adresa

M sto P íbor
Nám stí Sigmunda Freuda 19, 742 58 P íbor

vým ra stavebního pozemku
v m2

25

782

26

800

27

911

28

1 434

29

1 356

30

1 344

31

1 985

32

2 573

33

1 715

34

2 134

35

1 122

36

1 174

37

992

38

994

39

996

40

1 023

BP plynové sondy

Územní studie prokazuje, že je možné plochu využít pro výstavbu, aniž by bylo nezbytn
nutné realizovat p eložky vedení VN v rozsahu navrženém ÚP P íbora (viz výkres . 2 Výkres
limit ). S ohledem na respektování ochranného pásma VN 22 kV je také navrženo uspo ádání
stavebních pozemk a orienta n situovaných staveb rodinných dom .
Navržené komunikace respektují minimální odstup 10 m od plynové sondy, 4 m od VTL
plynovodu, orienta n umíst né stavby rodinných dom na jednotlivých pozemcích prokazují, že lze respektovat odstup hlavní stavby ve vzdálenosti 30 m od plynové sondy
a 10 m od vedení VN a 15 m od VTL plynovodu na jednotlivých stavebních pozemcích.

BP VTL plynovodu
OP vedení VN
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10.

DOPRAVNÍ OBSLUHA ZASTAVITELNÉ PLOCHY

Dopravní p ístup
Dopravní napojení zastavitelné plochy umož ují následující ulice: ze severní strany ulice
Myslbekova, ze západní strany ulice Vrchlického a z jižní strany ulice Leoše Janá ka. Tyto
stávající komunikace umož ují napojení nových obslužných komunikací pro dopravní obsluhu plánované zástavby.
Napojení na stávající komunika ní sí
Dopravní p ístup do lokality je zajišt n ze severní strany z ulice Myslbekova, z jižní strany
z ulice Leoše Janá ka a ze západní strany z ulice Vrchlického. Napojení nové obslužné komunikace, která je vedena v severojižním sm ru, je na severu situováno do k ižovatky ulic
Myslbekova a Lomená. Na jihu se tato komunikace napojuje na ulici Leoše Janá ka. Obsluha
území ze západní strany je navržena z ulice Vrchlického (u rodinného domu .p. 979), jeho
severovýchodní ást ze zaslepeného úseku ulice Myslbekova (u rodinného domu .p. 1068).
Vnit ní komunika ní sí a její technické ešení
Vlastní dopravní obsluha lokality je ešena pravoúhlým systémem komunikací. Páte ní
p ístupová komunikace (prodloužená ulice Lomená) je zapojena kolmo do k ižovatky ulic
Myslbekova a Lomená a vedena jižním sm rem až k napojení na ulici Leoše Janá ka
u koupališt . Vedení její trasy je v souladu s dopravním ešením územního plánu. Na tuto
komunikaci je ve st edu lokality kolmo napojena navržená komunikace ve sm ru západ – východ (od areálu ZŠ Npor. Loma sm rem k ulici Hukvaldská) a s ní paralelní uslepený úsek
komunikace v severní ásti území. Dále se na páte ní komunikaci napojuje v západní ásti
území navržená prodloužená ulice Vrchlického (trasa navržena v dopravním ešení územního
plánu). Komunika ní systém dopl uje ve východní ásti lokality navržená prodloužená ulice
Myslbekova.
Z hlediska ší kového uspo ádání jsou navržené komunikace ešeny v r zných ší kových
kategoriích, dvoupruhových i jednopruhových, které jsou navrženy v souladu s SN 736110
Projektování místních komunikací (v etn Zm ny . 1). Z hlediska urbanisticko – dopravního
jde o místní komunikace funk ní skupiny C – obslužné dle SN 436110 (v etn Zm ny . 1);
je však možno uvažovat i s jejich za azením do funk ní skupiny D1 – místních nemotoristických komunikací s režimem obytné zóny. Návrh jednotlivých prvk v obytné zón však musí
být dále rozpracován v podrobném projektovém ešení, respektujícím zásady technických
podmínek Ministerstva dopravy a spoj R (TP 103 – Navrhování obytných zón). Jde nap . o
realizaci zvýšených prah na vjezdech, úpravy prostoru místních komunikací, nebo jiných
dopl ujících za ízení, zklid ujících dopravní provoz. Navržené kategorie místních komunikací tak mohou být upraveny dle pot eby, závazné jsou p edevším ší ky prostor místních komunikací.
P ístupová komunikace ve sm ru sever – jih – prodloužená ulice Lomená je ešena jako
páte ní a je na severní stran zapojena do k ižovatky ulic Myslbekova a Lomená a na jižní
stran se napojuje na ulici Leoše Janá ka u koupališt . Je navržena jako dvoupruhová, sm rov nerozd lená v ší kové kategorii MO2 10/6/30 s ší kou jízdních pruh 2 x 2,50 m, vodících
proužk 2 x 0,25 m a bezpe nostních odstup 2 x 0,25 m, zasahujících na východní stran do
komunikace pro p ší a na západní stran do zeleného pásu. Podél východní strany komunikace je navržen jednostranný chodník v ší ce 1,5 m s ve ejným prostranstvím ší ky 0,5 m; západní stranu komunikace lemuje ve ejné prostranství v ší ce 2,25 m.
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Ve sm ru západ - východ je pro obsluhu území navržena obousm rná komunikace, která je
vedena v soub hu s vedením VN od areálu ZŠ Npor. Loma sm rem k ulici Hukvaldské, kde
je na hranici ešeného území ukon ena, ale je možné její následné prodloužení pro p ípad rozší ení zástavby dále východním sm rem (viz územní rezerva v územním plánu m sta) až
k ulici Hukvaldské (silnice III/4863). Její východní ást, vedená od k ižovatky s páte ní komunikací k východní hranici ešeného území, je navržena jako dvoupruhová, sm rov nerozd lená v ší kové kategorii MO2 10/6/30 s ší kou jízdních pruh 2 x 2,50 m, vodících proužk
2 x 0,25 m a bezpe nostních odstup 2 x 0,25 m, zasahujících na severní stran do komunikace pro p ší a na jižní stran do zeleného pásu. Komunikace je vybavena obratišt m. Podél
severní strany komunikace je navržen jednostranný chodník v ší ce 1,5 m s ve ejným prostranstvím ší ky 0,5 m; jižní stranu komunikace lemuje ve ejné prostranství v ší ce 2,25 m.
Západní ást komunikace je ur ena p edevším pro obsluhu objektu bytového domu
s vestav nou ob anskou vybaveností. Její úsek, vedený od k ižovatky s páte ní komunikací, je
navržen jako dvoupruhová, sm rov nerozd lená komunikace v ší kové kategorii MO2
10,5/6,5/30
s ší kou
jízdních
pruh
2
x
2,75
m,
vodících
proužk
2 x 0,25 m a bezpe nostních odstup 2 x 0,25 m, zasahujících do oboustranné komunikace
pro p ší. Podél komunikace je na dvou parkovacích plochách navrženo celkem 37 kolmých
parkovacích stání (z toho dv pro invalidy) a oboustranný, resp. jednostranný chodník v ší ce
1,5 m s ve ejným prostranstvím ší ky 0,5 resp. 1,25 m. Komunikace sou asn zajiš uje p ístup k navrženému bytovému domu a vjezd do vestav ných garáží.
Paraleln s uvedenou komunikací je v severní ásti lokality navržena dvoupruhová, sm rov nerozd lená komunikace v ší kové kategorii MO2 8/6/30 s ší kou jízdních pruh
2 x 2,50 m, vodících proužk 2 x 0,25 m a bezpe nostních odstup 2 x 0,25 m, zasahujících
na jižní stran do komunikace pro p ší a na severní stran do zeleného pásu. Podél jižní strany
komunikace je navržen jednostranný chodník v ší ce 1,25 m s ve ejným prostranstvím ší ky
0,5 m; severní stranu komunikace lemuje ve ejné prostranství v ší ce 0,5 m. Komunikace je
ukon ena úvra ovým obratišt m.
V souladu s územním plánem m sta je pro dopln ní obslužného komunika ního systému
lokality navrženo prodloužení ulice Vrchlického. Její realizace si však vyžádá p eložku podp rného bodu (sloupu) vzdušného vedení VN. Komunikace je navržena jako dvoupruhová,
sm rov nerozd lená v ší kové kategorii MO2 8/6/30 s ší kou jízdních pruh 2 x 2,50 m, vodících proužk 2 x 0,25 m a bezpe nostních odstup 2 x 0,25 m, zasahujících do oboustranných zelených pás . Podél obou jejích okraj je navrženo ve ejné prostranství v ší ce 1,25 m.
Dopravní obsluha severovýchodního okraje ešeného území je zajišt na prodloužením stávajícího uslepeného úseku ulice Myslbekova. Komunikace je navržena jako jednopruhová
v ší kové kategorii MO1 6,5/4/30 s ší kou jízdního pruhu 1 x 3,0 m, vodících proužk
2 x 0,25 m a bezpe nostních odstup 2 x 0,25 m, zasahujících do oboustranných zelených
pás . Podél obou jejích okraj je navrženo ve ejné prostranství v ší ce 1,5 m. Komunikace je
ukon ena úvra ovým obratišt m.
Podél vozovek se p edpokládá osazení silni ních obrubník ší ky min. 150 mm, které budou v místech sjezd k nemovitostem (vjezd m na pozemky) sníženy. Odvodn ní povrchu
bude ešeno systémem deš ové kanalizace, kdy budou podél obrubník osazeny uli ní deš ové vpusti v p íslušných rozestupech. V p ípad realizace jiných než navrhovaných ší kových
kategorií komunikací (nap . bez obrubník , pouze s nezpevn nými krajnicemi), je možno
odvodn ní ešit vsáknutím do nezpevn ných krajnic nebo do st edu vozovky dle zásad SN
73 6110 (v etn Zm ny . 1). Zelené pásy a bezpe nostní odstupy v prostorech komunikací
budou p ednostn využity pro vedení sítí technické infrastruktury a rovn ž jako sou ást ve ejného prostranství. Polohy jednotlivých sjezd k nemovitostem nebo pozemk m nejsou územní studií ešeny a budou navrženy v rámci podrobn jší projektové dokumentace.
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Polom ry nároží navržených k ižovatek jsou stanoveny pro vozidla skupiny 1 a 2 dle metodiky SN 73 6102 Z1 (Projektování k ižovatek na pozemních komunikacích), a to
v rozsahu 6 – 8 m. Kryt vozovky je navržen jako asfaltový.
V ešeném území jsou krom chodník , které jsou vedeny podél vozidlových komunikací,
dále navrženy samostatné komunikace pro p ší, které mohou být sou asn využívány pro spole ný provoz chodc a cyklist . Jsou navrženy v ší ce 1,5 a 2,5 m.
V jižní ásti ešené lokality jsou mezi navrženou zástavbou vymezeny dv plochy ( ásti
parcel . 2248 a 2224/6), které jsou ur eny pro vedení ú elových komunikací, resp. komunika ních p ístup k obhospoda ovaným pozemk m.
Odstavování a parkování osobních automobil
Odstavování osobních vozidel obyvatel rodinných dom v ešené lokalit bude zajišt no
na vlastních pozemcích mimo uli ní prostor. Parkování vozidel návšt vník je navrženo tamtéž, p ípadn krátkodob v uli ním prostoru.
Odstavování osobních vozidel obyvatel bytového domu je navrženo v rámci objektu bytového domu formou vestav ných garáží. Orienta n se dne p edpokládá cca 70 odstavných
stání. V rámci podrobn jší projektové dokumentace je nutno respektovat zásady SN 73 6058
Jednotlivé, adové a hromadné garáže.
Pro krátkodobé parkování návšt vník ob anské vybavenosti, vestav né do bytového domu, jsou navrženy dv parkovací plochy o celkové kapacit 37 kolmých parkovacích stání,
z toho 2 pro invalidy. P i jejich návrhu v podrobn jší projektové dokumentaci je nutno respektovat zásady SN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silni ních vozidel a SN 73
6110 Projektování místních komunikací (v etn Zm ny . 1).
V ešeném území nelze uvažovat s parkováním vozidel o hmotnosti vyšší než 3,5 t,
a s parkováním vozidel v prostoru obratiš .
Ostatní druhy dopravy
Pro pot eby územní studie se za ostatní druhy dopravy považuje ve ejná hromadná doprava. Železni ní doprava je zajiš ována prost ednictvím regionální železni ní trati . 325
(Studénka – Ve ovice), na které se nachází železni ní stanice P íbor (ve vzdálenosti cca
1,1 km od ešené plochy). V blízkosti ešeného území (cca 450 m) se dále nachází autobusová
zastávka „P íbor, Tatra“. P ístup na zastávku je zajišt n prost ednictvím navržených
a stávajících komunikací.

11.

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V zastavitelné ploše Z43 není vybudován ve ejný vodovod. Nejblíže k ešené ploše jsou
stávající vodovodní ady DN 80 severn a západn od ešeného území, které jsou pod tlakem
vodojem P íbor - Vojenský 2 x 650 m3 (324,40 – 319,60 m n. m.) a P íbor – Benátky
2 x 1000 m3 (324,40 – 319,60 m n. m.). Vodovod je ve správ SmVaK – oblast Nový Ji ín.
Zastavitelnou plochu Z43 lze zásobit pitnou vodou z ve ejné vodovodní sít m sta P íbor.
Stávající vodovodní ady DN 80 je navrženo prodloužit ady DN 80 v celkové délce
cca 0,9 km.
Výpo et pot eby vody je orienta n proveden podle Sm rnice . 9 z roku 1973 a údaj
v PRVKÚK MSK.
39 RD po 3 obyvatelích = 117 obyvatel
max. 70 byt po 2,5 obyvatelích = 175 obyvatel
bytový fond – trvale bydlících

292 obyv. x 120 l/os/den = 35 040 l/os/den = 35,04 m3/den

obyvatelstvo
Qp = 35,04 m3/den = 0,41 l/s
Qm = Qp x kd
kd = 1,35
Qm = 47,30 m3/den = 0,55 l/s
kh = 1,8
Qh = Qm x k h
Qh = 85,14 m3/den = 1 l/s

vodovod DN 80

délka v ploše Z43

délka mimo plochu Z43

754 m

121 m

Dot ená ochranná dopravní pásma, odstupové vzdálenosti od komunikací
ešené území není dot eno žádným ochranným dopravním pásmem. Na nových vjezdech
do ešeného území a na vnit ních k ižovatkách je však nutno respektovat rozhledové trojúhelníky dle metodiky SN 73 6102 Z1. V grafické ásti nejsou tyto rozhledové trojúhelníky vyzna eny. Jejich rozsah bude ur en na základ podrobn jší projektové dokumentace.
Odstupové vzdálenosti od navržených obslužných komunikací jsou stanoveny v souladu
s platným Územním plánem P íbor na 10 m od osy komunikace. Tyto vzdálenosti se týkají
veškeré zástavby.
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12.

LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD

V m st P íbor je vybudována soustavná sí jednotné kanalizace. Celková délka stokové
sít je cca 24 km, profily jednotlivých kanaliza ních stok jsou DN 300 - DN 600/800. Stávající kanaliza ní sí m sta byla budována od roku 1973 do dnešních dn . V posledních letech
byly na OV napojeny p vodní kanaliza ní výusti, které vypoušt ly odpadní vody bez išt ní
p ímo do recipient . Na kanalizaci je napojeno cca 7 890 (cca 99 %) obyvatel
k. ú. P íbor a k. ú. Kloko ov u P íbora. Odpadní vody jsou p ivád ny na stávající mechanicko-biologickou OV s technologií nízkozatížené aktivace s p ed azenými biologickými filtry.
OV byla uvedena do provozu roku 1966. B hem posledních let prošla postupn rekonstrukcí
jednotlivých technologických celk . V roce 2007 a 2008 prob hla celková rekonstrukce biologického stupn OV na systém RDN, tj. s eliminací dusíku a fosforu na novou kapacitu:
EO = 10 980 a QD = 3 600 m3/den. Provoz a údržbu stokové sít zajiš uje SmVaK Ostrava
a.s. – oblast Nový Ji ín.
Zastavitelnou plochou Z43 prochází stoka splaškové kanalizace, která odvádí splaškové
vody z koupališt do jednotné kanalizace m sta P íbor, která je zakon ená na m stské OV.
V zastavitelné ploše Z43 je navrženo odkanalizování oddílnou stokovou soustavou. Navržené stoky splaškové kanalizace DN 300 v celkové délce cca 0,9 km jsou vedeny podél navržených a stávajících komunikací a zaúst ny do stávajících stok jednotné kanalizace zakon ené
na OV P íbor.
Deš ové vody je navrženo v maximální mí e zadržet v území, a tím omezit jejich rychlý
odtok z území. Na jednotlivých parcelách je navrženo zasakování deš ových vod. P ebyte né
srážkové vody je navrženo touto studií odvád t deš ovou kanalizací DN 100 – DN 500 i
povrchov m lkými zatravn nými p íkopy umíst nými podél komunikací v celkové délce 0,8
km do reten ní nádrže navržené v severozápadní ásti plochy Z43 a následn ízen odpoušt t
do Lubiny. Reten ní nádrž byla navržena pro 15-ti minutový déš p i periodicit 0,1 na o min.
objemu 225 m3. Hloubka reten ní nádrže je navržená 1m.
V souvislosti se zasakováním deš ových vod je pot eba v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat hydrologický posudek.
Deš ové vody z v tších parkoviš (cca nad 10 stání) a jiných zpevn ných ploch, kde m že
dojít ke kontaminaci deš ových vod ropnými látkami, je nutno p ed iš ovat v odlu ova ích
ropných látek (lapolech).
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Orienta ní výpo et pr toku deš ových vod na 0,06 m3/s (pro jihozápadní ást zastavitelné
plochy Z43 – deš ové vody odvád né p ímo do Lubiny) a 0,25 m3/s (pro p evážnou ást zastavitelné plochy Z43 se zachycením p ebyte ných deš ových vod v reten ní nádrži) byl proveden dle SN 75 6101. Množství srážkových vod je uvedeno bez rozd lení vody ze zpevn ných ploch a st ech objekt vzhledem k tomu, že skute ný objem t chto ploch není v dob
zpracování studie znám.
délka v ploše Z43

délka mimo plochu Z43

splašková kanalizace

822 m

93 m

deš ová kanalizace

891 m

836 m
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13.

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Pot ebný soudobý p íkon je vzhledem k rostoucímu zájmu o klimatizaci stanoven podle
SN 33 2130 pro stupe elektrizace B na 3,85 kW/RD, pro objekt vybavenosti na cca 35 kW.
Celkový soudobý p íkon pro navrženou zástavbu dosáhne cca 155 kW, resp. 220 kVA transforma ního výkonu
Tento p íkon se navrhuje zajistit (v souladu s návrhem ÚP) výstavbou nové distribu ní
trafostanice 22/0,4 kV, ozna ené jako DTS – N1. Nová DTS se navrhuje jako betonová jednosloupová, s transformátorem o výkonu 250 kVA, napojená p ípojkou 22 kV z vedení VN
48, provedenou zemním kabelem 3 x 1 x 70 v délce 130 m. Odpína VN s pojistkami budou
umíst ny na betonovém podp rném bodu spolu s trafostanicí. Poloha nové trafostanice je zvolena p i východním okraji ešené lokality, a to také z d vodu možného budoucího zásobování
elektrickou energií p ilehlé rozvojové plochy (územní rezervy dle ÚP).
Na NN stran bude sloupová trafostanice vybavena sk í ovým rozvád em umíst ným
nad zemí v pevné schránce odolné proti vliv m prost edí i mechanickému poškození.
Pro novou zástavbu bude rozší ena kabelová sí NN v jednotné dimenzi AYKY
3 x 120 + 70, napojená z navržené trafostanice. Nová kabelová sí bude jišt na
v rozpojovacích sk íních s propojením do stávající nadzemní sít NN. Vzhledem k možné
variabilit návrhu kabelové sít NN, není její návrh graficky dokumentován.
Jednotliví odb ratelé budou napojeni kabelovou smy kou do p ípojkové sk ín osazené
na hranici parcely.
V souvislosti s kolizí navržené místní komunikace s podp rným bodem vedení 22 kV, p ípojky pro DTS 5969, je navržena jeho áste ná p eložka s p emíst ním podp rného bodu
mimo komunikaci.
Rozsáhlé p eložky vedení 22 kV podle návrhu ÚP se v sou asné dob z ekonomických
d vod nenavrhují.
Ochranné pásmo navrženého podzemního kabelového vedení bude podle zákona
. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv tvích
a o zm n n kterých zákon (energetický zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , vymezeno
svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 1 m, m ené
kolmo na vedení na ob jeho strany.
Ochranné pásmo navržené trafostanice bude podle uvedeného zákona vymezeno svislými
rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 10 m (p ípadn 7 m) od za ízení.

14.

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

Pro nové stavby se doporu uje nízkoenergetické provedení obvodového plášt , st echy
a oken tak, aby m rná ro ní spot eba tepelné energie na vytáp ní nep ekro ila 50 kWh/m2
podlahové plochy.
Vzhledem k plošné plynofikaci m sta P íbor se uvažuje také s rozší ením plynofikace trubním
rozvodem plynu pro navrženou zástavbu.
Soudobá špi ková pot eba plynu pro zajišt ní tepelné energie k vytáp ní RD, objektu
vybavenosti a p ípravu TUV je orienta n stanovena na 2,4 m3h-1 pro RD a 35 m3h-1 pro objekt vybavenosti, tj. cca 110 m3 h-1 pro navrženou zástavbu.
Tato špi ková pot eba plynu se navrhuje zajistit vybudováním nové st edotlaké plynovodní
sít provedené z trubek PE 100 v profilech D90 a D63. Napojení na stávající plynovody bude
provedeno ve dvou místech a zokruhováno. Ze severu bude nový plynovod napojen na stávající NTL plynovod vedený v ul. Myslbekova, u kterého se v r. 2016 p edpokládá rekonstrukce
na STL v profilu D90. Ze západu bude lokalita napojena na stávající STL plynovod D90, vedený v ul. Vrchlického. Páte ní plynovody v lokalit jsou navrženy v profilech D90, ostatní
rozvody pak v profilech D63. Jednotliví odb ratelé budou napojeni p ípojkami ukon enými
ve sk íních H.U.P., s nízkotlakým regulátorem a plynom rem, které budou osazeny v hranici
parcely.
Ochranná a bezpe nostní pásma plynovod – bezpe nostním a ochranným pásmem
vysokotlakého plynovodu se podle zákona . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odv tvích a o zm n n kterých zákon (energetický
zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , rozumí prostor vymezený svislými rovinami vedenými
ve vodorovné vzdálenosti od jeho p dorysu.
Územím vymezeným k zástavb prochází vysokotlaký plynovod zemního plynu karbonského
typu s profilem DN 100 s talkem do 40 bar , na kterém je umíst na plynová t žební sonda
(vrt) KL 101. Ob za ízení omezují novou výstavbu bezpe nostním a ochranným pásmem
resp. bezpe nostní vzdáleností. Navrženy jsou nové trasy STL plynovod .
Tato pásma (bezpe nostní – BP a ochranná – OP) jsou stanovena následovn :
popis
pro VTL plynovod s tlakem do 40 bar v etn , do DN 100 v etn
pro STL plynovod

BP
10 m (15 m)

OP
4m
1m

P i provád ní jakékoliv stavební innosti, v etn zemních prací, v t chto pásmech bude
nutno si vyžádat p edchozí souhlas provozovatele t chto energetických za ízení.

Poznámka: Údaj v závorce platí pro za ízení postavená p ed platností zm ny energetického
zákona . 158/2009 Sb.

Poznámka:
Na základ vyjád ení GreenGas DPB, a.s. bylo také upraveno len ní plochy na stavební
pozemky v severozápadní ásti ešené plochy Z43.
Výše uvedenou úpravou len ní pozemk a požadavkem M sta P íbor na slou ení p vodních dvou stavebních pozemk 19 a 20 do jednoho stavebního pozemku došlo také k posunu
íslování orienta n vymezených stavebních pozemk . Tímto je konstatováno, že umíst ní
navržené trafostanice je v souladu s požadavkem EZ Distribuce a.s. uvedeném v jeho vyjádení k územní studii, pouze již není trafostanice umíst na v jihovýchodním rohu navrhovaného pozemku . 36, ale v jihozápadním rohu pozemku . 35.

Bezpe nostní vzdálenosti vrt (plynových sond) od objekt
§ 40 vyhlášky . 236/1998, eského bá ského ú adu na 150 m.
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a za ízení jsou stanoveny

V souladu s vyjád ení spole nosti GrenGas (zn. Ing.Šm/558 b)/13) ze dne 13.11.2013, budou dále v rámci výstavby v ešené ploše respektovány následující podmínky:
- bude dodržena bezpe nostní vzdálenost t žební sondy od objekt a za ízení v rozsahu min.
30 m;
- t žební sonda musí být p ístupná po komunikaci i pro vozidla nad 3,5 t, a to z d vodu
umožn ní údržby a kontrolní innosti;
- bude dodržena vzdálenost mezi t žební sondou a komunikacemi v rozsahu min. 10 m;
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- budou dodržena ochranná a bezpe nostní pásma (viz výše);
- v míst k ížení trasy VTL plynovodu s komunikacemi budou zhotoveny chráni ky, p ípadn bude plynovod opat en cementovláknitou izolací, p i soub hu vést komunikaci ve
vzdál. min. 4 m od VTL plynovodu;
- veškeré inženýrské sít budou vedeny pod VTL plynovodem (podle TPG 702 04)
Dále je p i provád ní jakékoliv stavební innosti, v etn zemních prací, v t chto ochranných a bezpe nostních pásmech plynovodu nutno si vyžádat p edchozí písemný souhlas p íslušného provozovatele t chto energetických za ízení. (RWE – SMP Net s.r.o. Ostrava - VTL
plynovody do 40 bar , RS a STL plynovody, Green Gas DPB Paskov a.s. - VTL plynovody
do 40 bar a plynové sondy).

16.

ODHAD NÁKLAD NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Odhad cenových náklad je proveden orienta n na základ publikace „Pr m rné ceny dopravní a technické infrastruktury, aktualizace 2012“, kterou vydal Ústav územního rozvoje
v roce 2012 (http://www.uur.cz/default.asp?ID=899). Hodnotové údaje jsou v cenové úrovni
1. pololetí 2012 a jsou uvažovány bez dan z p idané hodnoty. V p ípad výb ru variant cenových úrovní za položky jsou zvoleny nižší hodnoty (nap . ceníky RTS, a.s. vs. ceníky ÚRS,
a.s.). Pro p esn jší ur ení odhadu náklad je tak vždy pot ebné zohlednit konkrétní specifikace
zám r , jejich umíst ní a podmínky v dané lokalit .
cena v K
za m rnou
jednotku

po et
jednotek

m3

83

2 745
*880

227 835
*73 040

m2

21

9 029
*906

189 606
*19 026

m2

1 183

4 964
*1 772

5 872 412
*2 096 276

m2

896

2 377
*240

2 129 792
*215 040

m

2 880

754
*121

2 171 520
*348 480

m

5 655

822
*93

4 648 410
*525 915

m

5 500

891
*836

4 900 500
*4 598 000

m2

380

225

85 500

trubní vedení STL, plastové, hloubka krytí
100 cm + 10 cm, podsyp a obsyp potrubí št rkopískem, ší ka rýh 50–80 cm

m

1 045

758

792 110

vedení VN, kabel 22 kV, zemní

m

2 129

130

276 770

vedení VN, kabel 22 kV, záv sný 3 x 120

m

1 742

65

113 230

vedení NN,1 x nebo 2 x AYKY 3 x 120 + 70,

m

621

1 781

1 106 001

ks

20 871

2

41 742

ks

479 000

1

479 000

m rná
jednotka

konstruk ní charakteristika

Elektronické komunikace ešenou lokalitou p ímo neprochází. Dle vyjád ení spole nosti
Telefónica Czech Republic, a.s. je však nutné respektovat vedení v blízkosti hranice ešeného
území, a to v p ípad dot ení ochranných pásem, které jsou vymezeny dle zákona
. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n n kterých souvisejících zákon
v rozsahu 1,5 m po stranách krajního vedení.

VODOVOD
a KANALIZACE

Pro zajišt ní elektronického komunika ního provozu se nová za ízení nenavrhují, p ipojení
bude provedeno individuálním výb rem z aktuální nabídky operátor na pevné, bezdrátové
a mobilní síti.

ZEMNÍ
PRÁCE

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

15.

sejmutí ornice (do cca 30 cm) pod komunikacemi a p ilehlými plochami, p emíst ní do 250
m
založení parkového trávníku v rovin (ozelen ní ve ejných prostranství)
vozovka netuhá D1-N-1-V-PII (TP 170) pro
silnice II. a III. t ídy a místní komunikace,
v etn podílu zemních prací, obrubník
a vodících proužk
chodník, dlážd ný, D2-D-1-CH-PII a PIII,
dlažba zámková 6 cm (v pobytovém prostoru
obytných zón je uvažováno s 50% zastoupením zelen )
vodovod v zastav ném území, v pažené rýze
nezpevn né, HD PE 100, SDR 11 (PN 16),
DN 80
kanalizace gravita ní z trub plastových DN
250/300, hloubka cca 2,5 m, v etn šachet (na
50 m potrubí 1 ks)
kanalizace deš ová z trub betonových DN 150
– 500

ELEKTRO

PLYN

reten ní nádrž – upravené plochy

rozpojovací a jistící sk í PRIS *
stožárová trafostanice VN/NN jednosloupová,
22/0,4 kV – transformátor 400 kVA
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celkem cena
vK

VO

ve ejné osv tlení na stožárech po 30 m, kabelové vedení, svítidla, Sloup uli ní do 8 m
výšky, v etn zemních prací, základu stožáru
a uzemn ní

ks

44 500
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v ploše Z43
mimo plochu Z43
celkem
celkem náklady na 1 m2 plochy Z43

1 157 000
24 191 428
* 7 875 777
32 067 205
463

P edpokládaná investice – náklady na zemní hráz reten ní nádrže - 1 520 K / m3
* ozna ení dopravní a technické infrastruktury, kterou je nutno realizovat a je situována mimo
zastavitelnou plochu Z43
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