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1. ÚVOD

1.1 ÚČEL A CÍLE POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE

Účelem územní studie ÚS-03 ‚‚Plumlovská‘‘ je v souladu s § 30 odst. 1 stavebního zákona 

prověření možnos& území a navržení řešení ulice Plumlovské tak, aby byl vytvořen vhodný podklad 

pro rozhodování o změnách v území, který zajis& jeho bezproblémový rozvoj.

Cílem územní studie ÚS-03 ‚‚Plumlovská‘‘ je návrh komplexního řešení ulice Plumlovské jako 

nové městské třídy.

1.2 POUŽITÉ PODKLADY

- Územní plán města Prostějov

- Územní analy4cké podklady města Prostějov

- Katastrální mapa města Prostějov

- Ortofotomapa 

- Průběh inženýrských sí& – digitální technická mapa

- Fyzický průzkum a analýza území

- Fotodokumentace území

1.3 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Řešené území se nachází západně od centra města Prostějov. Jeho hlavní součás& je západní 

polovina ulice Plumlovská (tj. od okružní křižovatky Plumlovská/Josefa Lady/Anglická po okružní 

křižovatku Plumlovská/Domamyslická), která vede z centra až na okraj města západním směrem a 

dále přechází do ulice Prostějovská, která pokračuje do Mostkovic.

Rozloha řešeného území je 5,9 ha. Dle platného územního plánu se jedná o plochu přestavby P48, 

zahrnující plochy 0477, 0478, 0479. 

1.4 POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA PROSTĚJOV

V územní studii pro liniové dopravní stavby je zejména požadováno

navržení dostatečně širokého koridoru pro pěší, cyklisty a motorová vozidla, prověření

popřípadě navržení stromořadí, řešení odstavování a parkování vozidel, osvětlení a vyřešení

hromadné dopravy.

Plochy dopravní infrastruktury (DX) 

Hlavní využi>: 

a) liniové a související stavby a zařízení dopravní infrastruktury, zejména pro pěší, cyklis4ckou, 

železniční, hromadnou, silniční, sta4ckou a leteckou dopravu. 
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Přípustné využi>, přičemž pozemky, stavby a zařízení uvedené níže neznemožní plnohodnotné hlavní

využi& dané plochy: 

a) pozemky, stavby a zařízení související a veřejné technické infrastruktury; 

b) stavby a zařízení technické infrastruktury řešené v souladu s koncepcí technické infrastruktury; 

c) pozemky doprovodné a další zeleně (např. stromořadí, aleje, remízy, ÚSES) a pozemky vodních 

toků a ploch včetně pro4erozních, pro4povodňových a retenčních opatření. 

Podmíněně přípustné využi>, přičemž pozemky, stavby či zařízení uvedené níže lze do území umís4t 

za podmínky prokázání, že jejich řešení, včetně zajištění nároků sta4cké dopravy, neohrozí 

plnohodnotné hlavní využi& plochy, je v souladu s požadavky na ochranu hodnot území (viz bod 3.3.) 

a nepřiměřeně nezvýší dopravní zátěž v obytných lokalitách: 

a) pozemky parků a další veřejné zeleně; b) pozemky staveb a zařízení pro občanské vybavení, 

zejména služby, stravování a ubytování, související s hlavním využi&m v kapacitě úměrné potřebám 

území a v souladu s jeho charakterem; 

c) pozemky čerpacích stanic pohonných hmot, včetně staveb pro jejich reklamu a dalších staveb pro 

služby motoristům; 

d) pozemky, stavby a zařízení pro údržbu pozemních komunikací; 

e) pozemky a stavby hromadných garáží pro vozidla skupiny 1 sloužící pro potřeby obyvatel a 

návštěvníků přilehlého území; 

f) stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci jako stavby dočasné; 

g) oplocení pozemků, které neomezí průchodnost územím a nenaruší harmonické měřítko krajiny; 

h) za podmínky, že byla územním rozhodnu&m upřesněna poloha tras dopravní infrastruktury, jsou 

na zbylé čás4 plochy dopravní infrastruktury přípustné stavby a zařízení v souladu s podmínkami 

využi& sousedící plochy s rozdílným způsobem využi&; 

i) podzemní stavby a zařízení za podmínky, že nenaruší hlavní využi&. 

Nepřípustné využi>: 

a) pozemky, stavby a zařízení neuvedené jako hlavní, přípustné nebo podmíněně přípustné využi&, u 

kterých nebylo prokázáno splnění stanovených podmínek.

1.5 ŠIRŠÍ VZTAHY

Ulice Plumlovská se nachází v západní čás4 města Prostějov, konkrétně tvoří západní osu 

vycházející z centra města ven směrem na Mostkovice a Plumlov.

Směrem od centra se charakter ulice a navazující zástavby výrazně mění. Bloková (maximálně 

třípodlažní) zástavba navazující na centrum postupně přechází do rozvolněné struktury panelových 

sídlišť doplněných o areály a budovy občanské vybavenos4 (supermarkety, garáže). V této čás4 na 

pomezí sídliště Hloučela a sídliště Svobody, v sousedství nemocnice Prostějov, začíná řešené území. 

Dále směrem od centra se měřítko zmenšuje a struktura přechází do rozvolněné zástavby rodinných a

řadových domů. V okrajové čás4 města je poté zřetelná hranice mezi zastavěnou plochou a navazující

nezastavěnou volnou plochou polí, která je narušena pouze velkým areálem občanské vybavenos4 
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v podobě obchodního centra s přilehlým parkovištěm. Volné nezastavěné plochy jsou pohledově na 

severu ukončeny lesoparkem podél toku řeky Hloučela a na jihu sousedícími částmi města Prostějov 

(Čechovice, Domamyslice). Koncová západní část řešeného území se nachází ve volné krajině 

v nezastavěném území, které je ukončeno sousedními Mostkovicemi. Volné nezastavěné plochy 

přímo navazující na řešenou lokalitu jsou dle platného územního plánu určeny jako rozvojové plochy 

pro plnění funkce smíšené obytné.

Důležitá je reprezenta4vní funkce ulice Plumlovské, jakožto vstupního koridoru do města a 

centra Prostějova. Plumlovská ulice by vzhledem ke své poloze v rámci města měla fungovat jako 

důležitá městská tepna s vyváženým poměrem mezi silniční, cyklis4ckou a pěší dopravou, doplněnou 

o veřejná prostranství a městskou (liniovou) zeleň s  parterem napojeným na občanskou vybavenost 

v přízemí navazujících objektů.   Ohledně dopravního napojení ulice Plumlovská zajišťuje obslužnost 

od západního vjezdu do města směrem do centra a naopak a mimo jiné dopravní obsluhu nemocnice 

Prostějov. Z pohledu stávajícího uspořádání je jednoznačně naplněna a upřednostněna funkce 

dopravní, zbývající výše popsané funkce jsou tu řešeny pouze okrajově nevyhovujícím způsobem.

2. ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU

2.1 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

V řešeném území se nacházejí tyto základní limity a ochranné režimy:

- ochranná pásma stávajících inženýrských sí& (kanalizace, vodovod, plynovod, elektrické a 

komunikační vedení)

- objekty technické infrastruktury a jejich ochranná pásma (transformovny, zařízení na sdělovací sí4)

- území povodně pod vodním dílem

- ochranné pásmo dopravní infrastruktury

- ochranné pásmo le4ště

- nemovitá kulturní památka 

- ÚSES (bez rozlišení skladby a úrovně)

- výšková regulace zástavby

2.2 PROBLÉMY V ÚZEMÍ

dle územně analy4ckých podkladů:

HYGIENICKÉ ZÁVADY a slabé stránky, hrozby a příležitos4 podmínek pro PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ:

ZC34 – Zátěž z dopravy na radiálách – absence izolační zeleně

ZC51 – Zastavitelné plochy na nejbonitnějších půdách

URBANISTICKÉ ZÁVADY a slabé stránky, hrozby a příležitos4 podmínek pro SOUDRŽNOST OBYVATEL 

ÚZEMÍ:

SC27 – Plumlovská – komplexní řešení uličního profilu

SC28 – Nároží Anglická plumlovská – nutno definovat prostor

5



Akce: Územní studie Plumlovská, Prostějov       

PRŮVODNÍ ZPRÁVA       

SC43 – Další výstavba v okrajových částech – vysídlování centra, nároky na veřejnou infrastrukturu, 

dopravní zátěž

2.3 SOUČASNÝ STAV V ÚZEMÍ

Současný stav řešeného území (západní polovina Plumlovské ulice) neodpovídá charakteru 

městské třídy, bulváru. Prostranství ulice plní téměř v celé délce výhradně dopravní funkci pro silniční

dopravu. Díky tomu, že u ulice Plumlovská nebyla stanovena koncepce vývoje, je tu v současné době 

množství necitlivě umístěných staveb, které svou funkcí ani měřítkem neodpovídají  požadovanému 

charakteru městské třídy a v některých případech zasahují do uličního profilu. 

S výjimkou vysokých lamp veřejného osvětlení ve východní polovině se v řešeném území 

nevyskytuje téměř žádný mobiliář. Jsou zde umístěny pouze dvě lavičky v rámci stávajících 

autobusových zastávek a tři odpadkové koše nejednotného typu. Daný mobiliář je navíc již zastaralý. 

Hromadná doprava není v řešeném území příliš frekventovaná. Východní polovinu lokality 

obsluhuje linka MHD č. 32, která má dvě zastávky. Krasice-rozces& a Plumlovská-OC, kde se otáčí. Na 

zastávce Krasice-rozces& má dále stanoviště 6 příměstských linek, obsluhujících okolní obce.

V řešeném území v rámci uličního profilu se nenacházejí žádná odstavná a parkovací stání. V 

přilehlých prostorech se jedná o dvě parkoviště. Rozsáhlé parkoviště v areálu obchodní zóny a 

nezpevněná parkovací plocha na jihovýchodním konci území vedle transformovny. Dále jsou jako 

parkovací stání využívány příjezdové komunikace k rodinným a řadovým domům v severovýchodní 

čás4 území.

Řešené území se skládá z úseků se společným charakterem a je tedy možné jej rozdělit na část 

východní, střední a západní.

  

Východní část

Východní část řešeného území, od okružní křižovatky s ulicí Anglická po kruhový objezd u 

ulice Jabloňová, je tvořena zastavěnou čás& města místy s volnými plochami určenými k zástavbě. 

Uliční prostor a charakter navazující stávající zástavby nesplňuje požadované parametry městské 

třídy. Jedná se převážně o dvoupatrovou zástavbu rodinných domů. V této čás4 se nachází úzké 

chodníky v úseku od okružní křižovatky Plumlovská/Anglická po obchodní zónu při severním okraji 

komunikace a po křižovatku Plumlovská/Západní při jižním okraji komunikace. Cyklostezka je vedena 

pouze v úseku obchodní zóny a v rámci okružních křižovatek. Ve zbylých částech je trasa pro cyklisty 

vedena po krajnici silnice. Pěší a cyklis4cké dopravě je tak věnován minimální prostor. Z toho také 

vyplývá neutěšený stav veřejných prostranství, ve kterých se tak neodehrává žádný veřejný život. 

Veřejná prostranství tvoří v dané lokalitě uliční prostory a ve východní polovině také předprostory 

řadových a rodinných domů. Opět tak plní pouze funkci dopravní obslužnos4 a pěšího přístupu. 

Patrné je to i z výskytu velkého počtu příjezdových cest a mostků k pozemkům ve východní polovině 
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řešeného území. V této čás4 území při jižním okraji komunikace není definován prostor ulice. Uliční 

čáru zde tvoří pouze ple4vové ploty, místy různě uskočené, za kterými jsou situované plochy 

zahrádek. Není zde tedy jasně definována hranice veřejného prostoru a tak celá lokalita i s prostorem

před supermarketem a garážemi navazujícím na okružní křižovatku působí velmi chao4cky a 

neuchopitelně. Navazující fronta rodinných a řadových domů je jedinou pevněji ukotvenou hmotou 

objektů definující daný prostor. Domy zde mají opro4 veřejnému prostranství zvýšené 1.NP. 

Předprostor objektů je v náznaku zpracován v plochách zeleně a dlažby chodníku, ovšem stav daných 

ploch je neuspokojivý. 

U kruhového objezdu u ulice Josefa Lady a Anglická se nachází na severní straně 

dvoupodlažní zástavba rodinných domů s vjezdy z ulice Plumlovská. Rodinné domy jsou odsazeny od 

komunikace a mají stání pro auta řešeno v rámci předprostoru mezi domem a chodníkem. Ulice dále 

pokračuje plochou zeleně, na kterou navazuje ředová zástavba dvoupodlažních rodinných domů 

napojená na boční ulice Kosířská a Zlechovská. Mezi ulicemi Zlechovská a Legionářská navazuje na 

hlavní ulici opět řada dvoupodlažních rodinných domů s vjezdy z ulice Plumlovská, zakončená 

skladovým areálem přístupným z ulice Legionářská. Dále mezi ulicí Legionářská a kruhovým objezdem

je na severní straně pole určené k zástavbě, na které dále  navazuje obchodní zóna se supermarkety. 

Obchodní zóna k hlavní ulici přiléhá velkoplošným parkovištěm. 

Na jižní straně u ulice Anglická navazuje na hlavní parkoviště s přízemním objektem 

novostavby restaurace. Uliční fronta dále pokračuje oplocením zahrádek, přízemními objekty skladů a

rodinných domů. Zahrádky a komunikace mezi ulicemi Anglická a Zahradní jsou od sebe odděleny 

odvodňovacím příkopem. Na ulici Zahradní navazují od ulice Plumlovská parcely s rodinnými domy s 

předprostorem orientovaným k hlavní ulici. Největší bariéru a překážku v celém řešeném území tvoří 

dále navazující necitlivě umístěná nově vybudovaná hradba (oplocení) tvořena vysokou 

železobetonovou zdí. Svou este4kou nepřispívají ani dvě nově vzniklé přízemní budovy sociálního 

bydlení u středové okružní křižovatky u ulice Jabloňová. 

Střední část

Střední část řešeného území mezi okružní křižovatkou s ulicí Jabloňová a okružní křižovatkou 

s ulicí Domamyslická je tvořena z větší čás4 nezastavěným územím kde v současné době navazuje na 

komunikaci po obou stranách pole. Problema4cké z pohledu budoucího uplatnění území jako 

plnohodnotné součás4 města v podobě městské třídy je tady stavba průmyslové haly na severní 

straně a areál autobazaru na jižní straně komunikace. 

Západní část

Západní část řešeného území je vymezeno kruhovým objezdem navazujícím na ulici 

Domamyslická s stávající čerpací stanicí v západní čás4. Okolí navazující na ulici Plumlovská je nyní 

tvořeno z větší čás4 nezastavěným územím. Nachází se tu pole, na které z jihu navazuje struktura 

zástavby tvořena rodinnými a řadovými domy městské čás4 Domamyslice. U západního konce 

řešeného území je situován areál čerpací stanice pohonných hmot. Podél střední a západní čás4 

řešeného úseku ulice Plumlovská je při krajnici umístěn odvodňovací příkop, který tak tvoří bariéru v 
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návaznos4 k okolním plochám. K příkopu na jižním okraji západní čás4 přiléhá stromořadí tvořící 

hranici mezi komunikací a polem. 

2.4 MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY

Komunikace II. třídy (II/150), která je součás& uličního profilu ulice Plumlovská je v majetku 

Olomouckého kraje (právo hospodařit s majetkem Správa silnic Olomouckého kraje). Přidružené 

plochy chodníků a zelených ploch jsou převážně ve vlastnictví Statutárního města Prostějova. Plochy 

přilehlých zahrádek a polí zasahujících do hranice řešeného území jsou ve vlastnictví soukromých 

osob.

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE

3.1 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE

Řešené území lze rozdělit do tří čás& rozdílných jak z hlediska stávajícího tak budoucího 

využi& (viz. popis čís4 „Současný stav území“). Východní a střední část ulice Plumlovské, která 

bezprostředně navazuje na centrum města, by měla mít do budoucna charakter plnohodnotné 

městské třídy. Na tuto městskou třídu navazuje západní část řešeného území v koncové čás4 města, 

která by měla mít charakter spíše dopravní příjezdové komunikace. 

Východní a střední část

Hlavním záměrem urbanis4ckého návrhu v čás4 řešené jako městská třída jsou tyto základní 

principy:

- Doplnění a posílení pěší a cyklis4cké infrastruktury

- Zklidnění automobilové dopravy

- Zdůraznění městského charakteru veřejných prostranství a parteru a posílit tak jejich společenskou 

a rekreační funkci

- Zakomponování  vzrostlé zeleně v podobě stromořadí

- Vytvoření odpovídajícího počtu parkovacích stání

Snahou je docílit rovnovážného stavu všech druhů dopravy (pěší, cyklis4cké, automobilové 

hromadné) ve vztahu k parteru obsahujícímu služby a obchody a vytvořit tak kvalitní městský prostor 

vyhovující každodenním potřebám městského života. Součás& nové městské třídy by měla být i 

odpovídající zástavba s občanskou vybavenos& v 1.NP navazující na parter městské třídy.  Zásobování 

a vjezdy do nové zástavby bude řešeno z přilehlých obslužných komunikací, ve výjimečných a 

zdůvodněných případech přímo z městské třídy.

Západní část

Západní část řešeného území tvoří okrajovou část města. Uliční profil navazuje na severní 

straně na plochu určenou pro občanskou vybavenost, na jižní straně na budoucí oplocení zahrad 

rodinných domů a přechází na západní straně v ustálený uliční profil sousedící obce Mostkovice. 
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Tomuto je přizpůsoben i uliční prostor, který svým uspořádáním reaguje na záměry územního plánu a

navazuje na charakter uličního prostoru obce Mostkovice .

3.2 ULIČNÍ PROFIL

Východní a střední část

Dle územního plánu je tu do budoucna počítáno se zástavbou odpovídající městské třídě, 

tedy cca 4 podlažní budovy (výška zástavby 15/19m - římsa/ustoupené podlaží nebo podkroví pod 

úhlem 45 stupňů). Adekvátně k tomuto je navržen uliční profil. Celková šířka uličního profilu vychází z

aktuálního územního plánu, kde je pro veřejné prostranství městské třídy ulice Plumlovská v daném 

místě vymezena plocha o šířce 30m.  Městská třída je navržena v následujícím uspořádání 

(uspořádání je zrcadlově stejné na obě strany):

- na okolní zástavbu navazuje pás pro chodce tvořící parter okolních objektů, šířka chodníku 5m

- obousměrná cyklostezka šířky 2,25m

- pás zeleně kombinovaný se zádlažbou umožňující projít směrem k podélnému parkovacímu stání, v 

pásu je řešena dle možnos& stromová alej, šířka pásu 2,25m

- podélné parkovací stání , eventuelně zeleň, šířka 2,25m

- jízdní pruh šířka 3,25m

Uliční profil je přizpůsobený situaci v daném místě. Umístění průběžné stromové aleje a 

podélných parkovacích stání je přizpůsobeno rozhledovým trojúhelníkům stávajících křižovatek a 

umístění stávající technické infrastruktury. V severní čás4 mezi ulicemi Josefa Lady a Kosířská, kde na 

městskou třídu navazuje předprostor stávajících rodinných domů, je šířka chodníku opro4 zbývajícím 

částem navržené městské třídy zúžena na 3m z důvodu ponechání 5m širokého předprostoru před 

domy, aby tak byla zachována možnost využít prostor před domem jako odstavné parkovací stání. 

Západní část

Osa komunikace zůstává stávající, uliční profil je doplněn o městskou zeleň ve formě 

průběžné stromové aleje a o chodník v jižní čás4.

- na oplocení rodinných domů na jižní straně navazuje pás zeleně šířky cca 3-4m

- zpevněná plocha chodníku šířky 2m

- průběžný pás zeleně se stromovou alejí a veřejným osvětlením šířka 2,25m

- odvodněňovací příkop - š. 2,5m

- krajnice - 0,25m

- jednosměrný cyklopruh - š. 1,5m

- jízdní pruh - š. 2x 3,25m

- jednosměrný cyklopruh - š. 1,5m

- krajnice - 0,25m

- odvodněňovací příkop - š. 2,5m

- pás zeleně se stromovou alejí
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3.3 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Veřejné prostranství je řešeno jako součást uličního profilu. V čás4 řešené jako městská třída 

je na obou stranách navržen 5m široký pás pro chodce vytvářející parter vybavenos4 umístěné v 

přízemí budoucí zástavby. Součás& parteru je dále navazující obousměrná cyklostezka a v místech, 

která toto řešení umožní  vzhledem k inženýrským sí&m a dopravnímu řešení, navazuje na 

cyklostezku průběžný zadlážděný pás se stromovou alejí a veřejným osvětlením, který dále navazuje 

na podélná parkovací stání. 

Na severní straně, mezi ulicemi Kosířská a Zlechovská, je v rozšířené čás4 uličního profilu 

navržena úprava  veřejného prostranství  tak, aby plnilo i společenskou funkci ve smyslu místa setkání

a odpočinku. V daném místě je ve stávajícím stavu pás zeleně oddělující ulici Plumlovská od 

rovnoběžné obslužné komunikace řadových domů. Návrh veřejného prostranství vychází z nově 

řešeného hlavního uličního profilu, který doplňuje o zpevněnou plochu zálivů různé hloubky 

umístěných v pravidelném rastru. Tímto řešením vzniká plynulý přechod mezi novým uličním 

profilem a stávající zelení. Zálivy jsou doplněny o mobiliář ve formě laviček a vytváří zklidněnou část 

městské třídy.

3.4 ZELEŇ

Východní a střední část

Městská zeleň je řešena jako nedílná součást veřejného prostranství městské třídy. Uliční 

profil je doplněn o pásy zeleně (zatravněné nebo variantně řešené výsadbou nízkých okrasných 

dřevin a trvalek). Výrazným prvkem v koncepci zeleně je umístění  stromořadí jako přirozeného 

dělícího prvku mezi čás& určenou pro auta a čás& určenou pro pěší a cyklisty. Stromy jsou 

umisťovány v pásech zeleně nebo pruhu zádlažby.

Západní část

V západní čás4 řešeného území tvoří městská zeleň v podobě zatravnění výraznou část 

uličního profilu. Uliční profil je dále doplněn na obou stranách o průběžnou stromovou alej oddělující 

na jižní straně komunikaci od chodníku a budoucích zahrad rodinných domů a na severní straně 

komunikaci od budoucí občanské vybavenos4.

3.5 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

- chodník - ve východní a střední čás4 kamenná nebo betonová dlažba formát cca 300x600mm, v 

     západní čás4 kamenná nebo betonová dlažba formát cca 100x200mm

- cyklostezka - betonová dlažba formát cca 100x200mm

- dlážděný pruh se zelení - kamenná nebo betonová dlažba formát cca 100x200mm

- podélné parkovací stání -kamenná nebo betonová dlažba formát cca 100x200mm

- jízdní pruh - asfalt
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3.6 MOBILIÁŘ

Stávající mobiliář je v daném území řešen minimálně ve formě laviček a odpadkových košů u 

stávajících autobusových zastávek. V rámci úpravy městské třídy je navrženo doplnění  mobiliáře v 

rámci parteru navazujícího na zástavbu. Nově jsou umisťovány lavičky a odpadkové koše mezi 

chodník a cyklostezku, čímž je podpořeno přirozené oddělení pěší a cyklis4cké  dopravy. Mobiliář je 

dál nově řešen v rámci nově navržené zklidněné čás4 mezi ulicemi Kosířská a Zlechovská a u zastávek 

MHD.

3.7 OMEZENÍ A REGULACE V ÚZEMÍ

Východní a střední část

- stavební čára na hranici řešeného území

- v případě novostaveb souvislá zástavba na stavební čáře, výška zástavby dle platného územního 

plánu, tedy 15/19m (římsa-římsa/ustoupené podlaží nebo podkroví pod úhlem 45 stupňů), minimální

výška zástavby 9m (minimálně třípodlažní budovy)

- dopravní obslužnost a zásobování objektů bude zajištěno z vedlejších navazujících komunikací, v 

opodstatněných a odůvodněných případech je možné připus4t vjezd z ulice Plumlovská

Západní část

- zástavba rodinných domů na jižní straně orientovaná směrem k obslužným komunikacím městské 

čás4 Domamyslice

- dopravní napojení parcel rodinných domů na jižní straně bude řešeno z obslužných komunikací 

městské čás4 Domamyslice

4. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
     Koncepce dopravní infrastruktury vychází ze stávajícího stavu, kde základní páteřní komunikací je 

ulice Plumlovská, na kterou se většinou pravoúhlým připojením napojují komunikace zajišťující příčné

vazby v území. Zvýrazněna je dopravní funkce uličního prostoru Plumlovské ulice, pěší a cyklis4cká 

doprava je řešena jen místně.

     Územní studie řeší koncepci dopravní infrastruktury komplexně, jako městskou třídu, 

s předpokladem vytvoření rovnocenných koridorů pro motorovou, cyklis4ckou i pěší dopravu 

s vytvořením odpovídajících příčných vazeb v území.

Dopravní infrastrukturu tedy tvoří samotná vozidlová komunikace, oddělená cyklis4cká 

stezka/cyklopruhy v komunikaci, chodníky pro pěší a zastávky autobusů hromadné dopravy osob.

4.1 Motorová doprava

     Předpokládá se, že po realizaci obchvatu Prostějova silnicí II/150 se z Plumlovské ulice stane 

sběrná místní komunikace (funkční skupina B dle ČSN 73 6110). Komunikace je navržena jako 

dvoupruhová, směrově nerozdělená, s návrhovou rychlos& 50 km/h. Základní šířka jízdního pruhu je 
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3,0 m s vodícím/odvodňovacím proužkem šířky 0,25m. Celková šířka komunikace 6,5m. Typ MS2 

8/50. 

Příčné vazby zajišťují obslužné místní komunikace stávající nebo navrhované. Navrhované 

komunikace jsou dvoupruhové, směrově nerozdělené, šířka jízdního pruhu 2,75 m a 

odvodňovací/vodící proužek 0,25 m. Celková šířka komunikace mezi obrubami 6,0 m. Typ MO 7/50. 

Nároží křižovatek je zaobleno kružnicovým obloukem o poloměru 7,0 – 10,0 m, což odpovídá 

průjezdu středních nákladních vozidel nebo linkových autobusů (ČSN 73 6102) a umožňuje vytvoření 

prostoru pro zřízení přechodu nebo místa pro přecházení. U okružních křižovatek je respektována 

stávající geometrie, napojení ulice Západní je řešeno poloměrem nároží 12,0 m. Stejně poloměry 

odbočení mohou být následně použity i v ulici Čechovické, případně jiné, podle vývoje podmínek 

v území a požadavků na průjezd rozměrnějších vozidel.

Průsečné nebo okružní křižovatky jsou umístěny v téměř shodné vzájemné vzdálenos4 cca 250 – 260 

m.

Odvodnění komunikací je navrženo příčným sklonem do dešťové kanalizace, nebo do příkopu 

(závěrečná část – výjezd na Mostkovice).

4.2 CyklisOcká doprava

     Cyklis4cká doprava je po okružní křižovatku Plumlovská - Domamyslická řešena samostatnou 

obousměrnou cyklis4ckou stezkou o šířce 2,25 m, která je součás& vedlejšího dopravního prostoru a 

je umístěna ve stejné výškové úrovni jako plochy pro pěší. Oddělena je varovným pásem šířky 300 

mm. Průjezd v křižovatkách je řešen samostatnými cyklopřejezdy s odpovídajícím vodorovným 

dopravním značením a možnos& nájezdu na cyklostezku z příčných směrů.

Za křižovatkou Plumlovská – Domamyslická je cyklis4cká doprava svedena do jednosměrných 

cyklis4ckých pruhů o šířce 1,5 m, které jsou součás& hlavního dopravního prostoru.

4.3 Pěší doprava

     Pěší dopravě je věnován výrazný prostor a podle možnos& vyplňuje zbytek uličního prostoru. 

Běžná šířka chodníku mezi cyklostezkou a plánovanou nebo existující zástavbou je 5,0m. Šířka 

chodníku se snižuje pouze v návaznos4 na předzahrádky stávající zástavby rodinných domů mezi 

ulicemi Josefa Lady a Kosířská na 3m a v místech nástupišť autobusových zastávek – 3,5 m. V místech 

křižovatek jsou navrženy přes ulici Plumlovskou oboustranné přechody pro pěší s použi&m dělících 

ostrůvků šířky 2,50 m.  Překonání napojovaných obslužných komunikací bude řešeno přechodem pro 

pěší nebo místem pro přecházení, dle dopravního významu komunikace.

Prostory pro pěší jsou rovněž navrženy mezi cyklostezkou a motoris4ckou komunikací v kombinaci 

s městskou zelení. V západní čás4 řešeného území, za okružní křižovatkou Plumlovská - 

Domamyslická, kde uliční profil dále navazuje na stávající členění komunikace v Mostkovicích, je 

chodník na jižní straně uličního profilu šířky 2m.

4.4 Klidová doprava

     Parkovací a odstavná stání jsou v tomto případě navržena podél komunikace jako podélná stání. 

Jsou vytvořeny zálivy různé délky. Jejich délka se odvíjí od polohy vjezdů, polohy zálivů autobusových 
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zastávek a rozhledových ploch křižovatek. Navržená šířka zálivu je 2,25 m. Předpokládá se výškové 

oddělení stání od komunikace přejízdným obrubníkem výšky do 50 mm.

4.5 Hromadná doprava osob

     Hromadná doprava osob je realizována autobusovou dopravou. Pro tyto účely je jedna stávající 

autobusová zastávka ve východní čás4 doplněna o dvě nové zastávky MHD ve střední a západní čás4 

tak, aby vzdálenost mezi zastávkami byla cca 500m. Zstávky jsou řešena formou zálivu šířky 3,0 m 

s délkou nástupní hrany 25 m. Předpokládá se obsluha dvou běžných sólo vozidel o délce 12 m 

s těsným řazením. Délka vyřazovacího úseku je navržena 20 m, délka zařazovacího úseku 10 m. Šířka 

nástupiště 2,5 m s předpokládaným fyzickým oddělením v sousedství s cyklostezkou.

5. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

5.1 SILNOPROUD, SLABOPROUD

Obecné údaje o silno a slaboproudé technické infrastruktuře

V řešeném území podél ulice Plumlovská (v úseku od okružní křižovatky Plumlovská – 

Anglická – Josefa lady) se nacházejí  stávající zařízení technické infrastruktury, která jsou v majetku 

více subjektů. 

Jedná se o tyto majitele a tato zařízení :

- podzemní kabelové vedení VN 22 kV – majitel E.ON Distribuce a.s.

- podzemní kabelové vedení NN0,4 kV – majitel E.ON Distribuce a.s.

- nadzemní holé/izolované vedení NN 0,4 kV – majitel E.ON Distribuce a.s.

- podzemní telekomunikační vedení přenosové sítě (dálkové op4cké kabely) –majitel CETIN 

a.s. (dříve O2, dříve Telefónica O2 Czech).

- podzemní telekomunikační vedení přístupové sítě (místní metalická vedení) –majitel CETIN 

a.s. (dříve O2, dříve Telefónica O2 Czech).

- rozvody veřejného osvětlení (kabelové i nadzemní) – majitel Statutární město Prostějov.

Tato technická zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy, která jsou pro silnoproudá vedení 

a trafostanice stanovena zákonem č.458/2000 sbírky. Telekomunikační zařízení mají ochranná pásma 

stanovena zákonem č.152/2005 S. Tyto zákony stanoví činnos4, které je zakázáno v ochranném 

pásmu provádět. Výjimky z ochranných pásem může udělit pouze majitel/provozovatel příslušné sítě.

Jednotlivá OP jsou stanovena následovně :

- Kabelová vedení VN do 110 kV, NN, VO 

Kabelová vedení mají stanoveno ochranné pásmo na 1 m od vnějšího povrchu  kabelu (od krajního 

kabelu, je-li uloženo více kabelů ve společné trase ).

- Elektrické stanice ( transformovny)

Kompaktní a zděné transformovny s převodem napě& z úrovně větší než 1 kV a menší než 52 kV na 

úroveň nízkého napě& mají stanoveno ochranné pásmo na 2 m od konstrukce stanice.

- Kabelová vedení  SLP  
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Kabelová telekomunikační vedení mají stanoveno ochranné pásmo na 1,5 m od vnějšího povrchu  

kabelu (od krajního kabelu, je-li uloženo více kabelů ve společné trase ).

- Venkovní vedení NN 0,4 kV, VO

Venkovní vedení NN/VO nemá stanoveno ochranné pásmo ve smyslu zákona č.458/2000 Sb. 

Minimální vzdálenos4, které musí být od vedení NN/VO dodrženy jsou stanoveny v ČSN 33 2000.

Zařízení silnoproudé technické infrastruktury

Jak již bylo uvedeno výše, v řešeném území podél ulice Plumlovská (v úseku od okružní 

křižovatky Plumlovská – Anglická – Josefa Lady až po čerpací stanici na výjezdu k Mostkovicím) se 

nacházejí stávající kabelová vedení VN 22 kV a dále kabelová a nadzemní vedení NN 0,4 kV. Všechny 

sítě jsou v majetku E.ON Distribuce a.s. Dále jsou ve třech místech (v blízkos4 řešeného území) 

stávající trafostanice 22/0,4 kV, všechny jsou v majetku E.ON Distribuce a.s. Tyto trafostanice však 

nebudou navrhovanými úpravami dotčeny.

Navrhované úpravy veřejného prostoru ulice Plumlovské ve více případech kolidují se 

stávajícími sítěmi VN a NN. Kolizní místa jsou v grafické čás4 studie vyznačena a jsou navrženy 

úpravy, které tyto kolize řeší. 

Jedná se o následující místa : 

- E1 – severní strana ulice Plumlovské v úseku mezi ulicemi Josefa Lady a Hloučelní.

Zde se nachází stávající kabelové vedení NN 0,4 kV. Kabel je v současné době v zeleném pásu, po 

provedení úprav bude pod chodníkem. Je navržena zvýšení mechanická ochrana kabelu uložením do 

plastových dělených ochranných trubek.

- E2 – křižovatka ulic Plumlovská - Kosířská - Západní.

Zde se nachází stávající kabelové i nadzemní  vedení NN 0,4 kV. Přechod z kabelu na nadzemní vedení

je v současné době proveden na jednoduchém betonovém sloupu, který je umístěn v zeleném pásu 

těsně vedle stávajícího chodníku. Z tohoto sloupu jsou provedeny nadzemní vedení do dvou směrů, 

jednak podél severní strany ulice Plumlovská, jednak napříč přes ulici Plumlovská. Po provedení úprav

by se sloup nacházel na rozhraní chodníku a cyklostezky, kde by představoval překážku provozu 

cyklistů.

Proto je navržena následující úprava této čás4 distribuční sítě NN. Stávající betonový sloup NN bude 

ze současného místa přeložen na protější stranu ulice Kosířská (vedle stávající rozpojovací skříně). 

Nadzemní vedení podél ulice Plumlovská bude na nový sloup přeloženo, vedení  přes ulici Plumlovská

bude nahrazeno podzemním kabelem, který bude vyveden na stávající sloup sítě NN na jižní straně 

ulice Plumlovská.

- E3 – křižovatka ulic Plumlovská - Zlechovská.

Zde se nachází stávající kabelové i nadzemní  vedení NN 0,4 kV. Přechod z kabelu na nadzemní vedení

je v současné době proveden na dvojitém betonovém sloupu, který je umístěn v zeleném pásu těsně 

vedle stávajícího chodníku. Z tohoto sloupu jsou provedeny nadzemní vedení do dvou směrů, jednak 

podél severní strany ulice Plumlovská (směrem do Mostkovic), jednak napříč přes ulici Plumlovská. 

Nadzemní síť na tomto sloupu je napojena kabelem z rozpojovací skříně, která je na stejné (východní)

straně ulice Zlechovská v blízkos4 sloupu. Po provedení úprav by se sloup nacházel ve středu nového 

chodníku.
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Proto je navržena následující úprava této čás4 distribuční sítě NN. Stávající dvojitý betonový sloup NN

bude ze současného místa přeložen na protější (západní) stranu ulice Zlechovská na okraj budoucího 

chodníku. Bude veden nový kabel z rozpojovací skříně na nový sloup. Nadzemní vedení podél ulice 

Plumlovská bude na nový sloup přepojeno. Vedení  přes ulici Plumlovská (přípojka pro p.č. 85/18) 

bude zrušeno. Nové napojení parcely č.85/18 bude provedeno ze stávající kabelové skříně umístěné 

na hranici parcel č.85/17 a č.85/16. 

- E4 – křižovatka ulic Plumlovská - Zahradní -Legionářská.

Zde se nachází stávající nadzemní  vedení NN 0,4 kV, které napojuje stávající RD na jižní straně ulice 

Plumlovská a v ulici Západní, přechází přes ulici Plumlovská a napojuje RD na severní straně ulice 

Plumlovská (směrem do města). Na nadzemní vedení na rohu ulic Plumlovská a Zahradní je 

v současné době ukončeno na jednoduchém betonovém sloupu, který je umístěn v zeleném pásu 

těsně vedle stávajícího chodníku. Po provedení úprav by se sloup nacházel ve středu nového 

chodníku.

Proto je navržena následující úprava této čás4 distribuční sítě NN. Stávající betonový sloup NN bude 

ze současného místa přeložen mimo navrhovaný chodník blíže k zástavbě a nadzemní vedení NN 

podél ulice Plumlovská a ulice Zahradní se na něj přeloží. Vedení  přes ulici Plumlovská bude 

nahrazeno podzemním kabelem, který bude vyveden na stávající sloup sítě NN na severní straně ulice

Plumlovská.

V těsné blízkos4 této křižovatky jsou přes ulici Plumlovská vedeny dva kabely VN 22 kV. Pro tyto 

kabely bude provedena mechanická ochrana pod nově vznikajícími zpevněnými plochami (chodníky a

cyklostezka). Kabely budou uloženy do dělených PVC chrániček.

- E5 – přípojka NN pro autosalon KIA Motors.

V současné době je přípojka NN pro autosalon KIA provedena ze skříně SR umístěné v místě vyústění 

prodloužené ulice Jabloňová do okružní křižovatky. Kabel je veden v zeleném pásu vedle chodníku a 

je ukončen v přípojkové skříni, vedle je pilíř s elektroměrem. Po provedení nové úpravy by se obě 

skříně ocitly ve středu nové cyklostezky.

Proto je navrženo přemístění přípojkové skříně a elektroměrového pilíře mimo cyklostezku a chodník 

a s &m spojená úprava trasy kabelu NN. 

- E6 – křižovatka ulic Plumlovská - Jabloňová - nákupní centra a jižní strana ulice Plumlovská až 

za křižovatku Plumlovská – Čechovická.

V prostoru okružní křižovatky Plumlovská - Jabloňová - nákupní centra jsou uloženy stávající kabely 

NN 0,4 kV. Pro tyto kabely bude provedena mechanická ochrana pod nově vznikajícími zpevněnými 

plochami (chodníky a cyklostezka). Kabely budou uloženy do dělených PVC chrániček.

Podél jižní strany ulice Plumlovská jsou vedeny kabely NN od okružní křižovatky, přes křižovatku 

s ulicí Čechovická až k billboardu mezi ulicemi Čechovická a Kaštanová. Tato kabelová trasa se novou 

úpravou dostává pod zpevněné plochy (chodník/cyklostezka). Pro tyto kabely bude provedena 

mechanická ochrana, kabely budou uloženy do dělených PVC chrániček.

- E7 – kabelová a elektroměrová skříň pro billboard.

Kabel NN pro napojení billboardu (viz výše) je ukončen v kabelové skříni, vedle které je postaven i 

elektroměrový rozvaděč. Nově navrhovaná úprava rozšiřuje chodníky, takže se obě skříně dostávající 

do chodníku. Obě skříně je navrženo přeložit mimo chodník.

15



Akce: Územní studie Plumlovská, Prostějov       

PRŮVODNÍ ZPRÁVA       

- E8 – ulice Plumlovská, úsek od křižovatky ulic Plumlovská – Domamyslická směrem do 

Mostkovic.

Ze stávající trafostanice stojící na severní straně ulice Plumlovská jsou vedeny dvě trasy (kabel VN 22 

kV a kabely NN 0,4 kV) přes ulici Plumlovská na její jižní stranu, kabel VN pak pokračuje podél silnice 

k Mostkovicím. Pro tyto kabely bude provedena mechanická ochrana, kabely budou uloženy do 

dělených PVC chrániček.

Zařízení slaboproudé technické infrastruktury (telekomunikace)

Jak již bylo uvedeno výše, v řešeném území podél ulice Plumlovská (v úseku od okružní 

křižovatky Plumlovská – Anglická – Josefa Lady až po čerpací stanici na výjezdu k Mostkovicím) se 

nacházejí stávající kabelová vedení přenosové sítě telekomunikací, dále kabelová přístupové sítě 

telekomunikací a nadzemní vedení přístupové sítě telekomunikací. Všechny sítě jsou v majetku 

společnos4 CETIN, dříve Telefonica O2 Czech.

Navrhované úpravy veřejného prostoru ulice Plumlovské ve více případech kolidují se 

stávajícími telekomunikačními sítěmi. Kolizní místa jsou v grafické čás4 studie vyznačena a jsou 

navrženy úpravy, které tyto kolize řeší.

- Severní strana ulice Plumlovská v úseku od okružní křižovatky Plumlovská – Ladova až po 

křižovatku Plumlovská – Legionářská. 

Stávající kabelová vedení SLP v tomto úseku jsou většinou uložena v zelených pásech. Po realizaci 

navržených úprav však budou pod chodníky. Pro tyto kabely bude provedena mechanická ochrana, 

kabely budou uloženy do dělených PVC chrániček.

- Jižní strana ulice Plumlovská v úseku od křižovatky Plumlovská – Západní až po křižovatku 

Plumlovská – Legionářská. 

Stávající kabelová vedení SLP v tomto úseku jsou většinou uložena v zelených pásech. Po realizaci 

navržených úprav však budou pod chodníky nebo cyklostezkou. Pro tyto kabely bude provedena 

mechanická ochrana, kabely budou uloženy do dělených PVC chrániček. 

- Křižovatka Plumlovská – Zahradní – Legionářská. 

V místě křižovatky Plumlovská – Legionářská kabely přecházejí na severní stranu silnice. Zde bude 

stávající mechanická ochrana doplněna na částech trasy, které se dostanou pod zpevněnou plochu.

- Křižovatka Plumlovská – Čechovická. 

V blízkém okolí křižovatky Plumlovská – Čechovická se SLP kabely nacházejí pod budoucími chodníky. 

Pro tyto kabely bude provedena mechanická ochrana, kabely budou uloženy do dělených PVC 

chrániček.

- Okružní křižovatka Plumlovská – Domamyslická. 

V místě křižovatky a jejím blízkém okolí se SLP kabely nacházejí pod budoucími chodníky. Pro tyto 

kabely bude provedena mechanická ochrana, kabely budou uloženy do dělených PVC chrániček.

Veřejné osvětlení

V řešeném území je VO provedeno pouze v dílčích úsecích, ulice Plumlovská jako celek 

veřejné osvětlení nemá. Jednotlivé dílčí úseky s provedeným VO jsou tyto :

- Úsek ulice Plumlovská od okružní křižovatky s ulicí Josefa Lady po křižovatku s ulicí Zahradní. 
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V této čás4 je VO provedeno jako jednostranná soustava (stožáry VO jsou umístěny vlevo ve směru 

z města). Jsou použity ocelové bezpa4cové stožáry s výložníky délky 1,0 – 1,5 m a se sví4dly SHC 

150W. V okružní křižovatce není provedeno doplňkové osvětlení přechodů pro chodce, 

v křižovatkách s ulicí Západní a s ulicí Zahradní osvětlení přechodů provedeno je.

- Okružní křižovatka u nákupních center.

Zde je provedeno osvětlení křižovatky i doplňkové osvětlení přechodů, toto osvětlení však není 

v majetku města Prostějova.

-  Okružní křižovatka ulice Plumlovská a ulice Domamyslická.

Zde je provedeno VO pouze nejbližšího předpolí křižovatky, vlastní osvětlení okružní křižovatky a 

doplňkové osvětlení přechodů pro chodce. Jsou použity ocelové bezpa4cové stožáry s výložníky délky

1,0 – 1,5 m a se sví4dly SHC 150W. Doplňkové osvětlení přechodů je provedeno sví4dly typu „zebra“ 

na stožáru vysokém 6m s výložníkem 1,5m.

Požadavky norem pro veřejné osvětlení

Požadavky na osvětlení komunikací, chodníků, parkovišť a cyklostezek stanovuje soubor 

norem ČSN EN 13201-1 – ČSN EN 13201-3 (36 0455). V souladu s ustanovením těchto norem byla 

navržená úprava veřejného prostoru zatříděna takto:

- Komunikace a navazující podélná stání jsou zařazena do třídy ME4/CE4

ME4 - Udržovaná hodnota jasu vozovky L ≥ 0,75 cd/m2

ME4 – Celková rovnoměrnost jasu vozovky U0 ≥ 0,4

CE4 – Průměrná osvětlenost vozovky E ≥ 10 Lx

CE4 – Celková rovnoměrnost U0 ≥ 0,4

- Chodníky a cyklostezka jsou zařazeny do třídy S4

S4 – Průměrná osvětlenost E ≥ 5,0 Lx

S4 – Minimální osvětlenost EMIN ≥ 1,0 Lx

Před návrhem byl proveden informa4vní výpočet VO. 

Popis sví4del, stožárů a dalších součás& VO

Pro návrh a výpočet osvětlení byly uvažovány tyto materiály :

- sloup VO hlavní osvětlení – ocelový bezpa4cový, kuželový tvar, výška 8m, povrchová úprava 

žárové zinkování nebo nátěr

- výložník VO hlavní osvětlení – ocelový, délka 1m, sklon +15°, povrchová úprava jako sloup

- sví4dlo VO hlavní osvětlení – sví4dlo LED, 118W, barva světla bílá 4000K, vyzařovací 

charakteris4ka sví4dla „road“ pro osvětlení komunikací, typ použitý pro výpočet Disano 

3720/14 Stelvio 1

- sloup VO doplňkové osvětlení přechodu – ocelový bezpa4cový, kuželový tvar, výška 6m, 

povrchová úprava žárové zinkování nebo nátěr

- výložník VO doplňkové osvětlení přechodu – ocelový, délka 1,5m, sklon +0°, povrchová 

úprava jako sloup

17



Akce: Územní studie Plumlovská, Prostějov       

PRŮVODNÍ ZPRÁVA       

- sví4dlo VO doplňkové osvětlení přechodu – sví4dlo LED, 70W, barva světla bílá 4000K, 

vyzařovací charakteris4ka sví4dla „asymetric“ pro osvětlení přechodů, typ Disano 3276/36 

Mini Stelvio plus L

- kabel pro rozvody VO – CYKY 4x16 mm2

- rozvaděč VO pro napájení rozvodů – hlavní rozvaděče VO s měřením elektrické energie, pro 

ovládání VO astronomické hodiny, počet vývodů minimálně 4 – 6.

Popis návrhu VO

Podle výpočtu osvětlenos4 řešeného území bude použito pro osvětlení komunikací, 

parkovišť, chodníků a cyklostezky sví4del LED (viz výše), která budou umístěna na stožáru výšky 8m a 

na výložníků délky 1 m. Výložník bude nakloněn o +15° nad horizont.

Dle výpočtu je navržena vystřídaná soustava, kde vzdálenost (měřeno v ose komunikace) mezi sví4dly

na stejné straně silnice je 50m, vzdálenost mezi pro4lehlými sví4dly pak 25m.

Pro napojení nového VO v celém řešeném rozsahu je navržen nový hlavní rozvaděč VO typ RVO-H. 

Umístění rozvaděče je navrženo v místě okružní křižovatky Plumlovská – prodloužená Jabloňová. 

Z rozvaděče budou provedeny 4 nové větve VO, které propojí nové stožáry VO. Jednotlivé větve VO :

- Plumlovská, severní strana směr do města

- Plumlovská, jižní strana směr do města

- Plumlovská, severní strana směr z města

- Plumlovská, jižní strana směr z města

Dílčí úseky stávajícího VO budou zrušeny a nahrazeny novým VO. 

Stávající VO u okružní křižovatky u nákupního centra není v majetku města Prostějov. I toto VO by 

mělo být nahrazeno novým, které je v majetku a správě města. Konkrétní postup a podmínky 

náhrady stávajícího VO novým musí dohodnout město s majitelem.

5.2 KANALIZACE

V rámci návrhu urbanis4cké úpravy ul. Plumlovské a to v prostoru od stávající kruhové křižovatky ul.

Plumlovská-ul. Anglická, po ukončení úpravy za kruhovou křižovatkou ul. Plumlovské a Domamyslické

v prostoru Klínek, je třeba posoudit dopad návrhu komunikační úpravy na stávající inženýrské sítě

nacházející se v tomto řešeném prostoru.

Řešený návrh uličního profilu je upraven tak, aby dopad na stávající inženýrské sítě, v tomto případě

na kanalizační systém, byl v co nejmenším rozsahu. V řešeném úseku komunikace se nachází systém

stávajících kanalizačních stok a sběračů, které jsou rela4vně v  dobrém stavu, před dobou konce

životnos4, případně nově položené kanalizační stoky. 

Urbanis4cký návrh úpravy komunikačního prostoru stávající stokovou síť v plném rozsahu respektuje.

Návrhem  úpravy  jsou dodržena  ochranná  pásma  u  všech  stávajících  kanalizačních  stok  a  to  dle

Zák.č.274/2001  Sb.,  o  vodovodech  a  kanalizacích  pro  veřejnou  potřebu  a  o  změně  některých

zákonů /zákon o vodovodech a kanalizacích/ § 23.

Při  návrhu stromořadí  jsou  respektována  ochranná pásma vymezená  vodorovnou vzdálenos& od

vnějšího líce stěny potrubí , nebo kanalizační stoky na každou stranu
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a./ u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně, 1.5m,

b./ u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500mm, 2.5m,

c./  u  vodovodních řadů,  nebo  kanalizačních stok o průměru nad 200mm,  jejichž dno je  uloženo

v hloubce větší než 2.5m pod upraveným povrchem, se vzdálenos4 podle písmene

a./, nebo b./ od vnějšího líce zvyšují o 1.0m.

Výjimku  z ochranného  pásma  uvedeného  v odstavcích  může  povolit  v odůvodněných  případech

vodoprávní úřad.

V ochranném pásmu je omezena stavební činnost, v našem případě vysazovat trvalé porosty a jiné

činnos4, jen se souhlasem vlastníka vodovodu, nebo kanalizace, popřípadě provozovatele.

Případné rekonstrukce stávající kanalizace budou řešeny dle podnětu majitele a provozovatele stok

v době zpracování dalších stupňů projektové přípravy úpravy komunikačního prostoru.

Odkanalizování  řešeného  území   a  navazujících  lokalit  je  realizováno  v kanalizačním,  převážně

jednotném systému, tzn., že veškeré odpadní vody / tj. vody splaškové a dešťové / jsou odváděny

jednotnou  kanalizační  sí& s  koncovým  oddělením  dešťových  vod  před  vedením  kanalizace  na

centrální  ČOV.  Částečně  vybudovaná  dešťová  stoková  síť  odvádí  dešťové  vody  do  zasakovacích

silničních příkopů a případně  navazujících zelených ploch.

V našem případě je část výstavby nové urbanizované úpravy komunikace vedena již urbanizovaným,

stabilizovaným územím v okrajové čás4 města, vybavené veškerou infrastrukturou. V tomto území

byly vybudovány v průběhu dese4le& veškeré inženýrské sítě.

ProblemaOka dešťových vod

Urbanis4ckou úpravou komunikace ul. Plumlovské, dojde ke komunikačním úpravám v tom smyslu,

že výrazně dojde ke změnám v odtokových poměrech z komunikací a zpevněných ploch v návaznos4

k napojení na stávající stokovou síť.

V rámci  urbanis4cké  studie  ul.  Plumlovské je  potřeba posoudit  a  navrhnout  opatření,  která  jsou

v souladu se současnými trendy nakládání se srážkovými vodami odtékajícími z povrchu území.

Odkanalizování  řešeného  území   a  navazujících  lokalit  je  realizováno  převážně  v kanalizačním

jednotném systému, tzn., že veškeré odpadní vody / tj. vody splaškové a dešťové / jsou odváděny

jednotnou  kanalizační  sí& s  koncovým  oddělením  dešťových  vod  před  vedením  kanalizace  na

centrální ČOV. 

Částečně vybudovaná dešťová stoková síť odvádí dešťové vody do zasakovacích silničních příkopů a

případně  navazujících zelených ploch.

Návrhem   urbanizace  komunikačního  prostoru  ul.  Plumlovské,  dochází  ke  změně,  rozšíření

komunikačního prostoru z důvodu rozšíření o umístění parkovacích ploch, návrhu nové oboustranné

cyklostezky,  a  návrhu  pěších  komunikací.  Tímto  rozšířením  narůstá  odvodňovaná  plocha

komunikačního zpevněného prostoru a dochází k navýšení odtoku dešťových vod.
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Tím,  že  dochází  ke  změně  odtokového  množství,  má  být  tento  rozdíl,  případně  celé  množství

srážkových vod z uličního prostoru /v místech rušených silničních rigolů/   zachyceno a ponecháno

v území formou retence a vsakování, aby nedošlo k navýšení odtoku stávající stokovou sí&. 

Z hlediska samostatného hospodaření se srážkovými vodami dle TNV 75 9011 byly všechny okolnos4

těchto řešení posouzeny a zohledněny v navrhovaném řešení.

Projektant se zabýval postupně, jak ukládají příslušné předpisy, jednotlivými možnostmi hospodaření

s dešťovými vodami, tzn. způsob zachycení a následnou likvidaci dešťových vod.

Dle TNV 75 9011 se volba způsobu odvádění se řídí těmito prioritami, čl.4.1.5/1,2,3:

.Odvádění  srážkových  vod  do  půdního  a  horninového  prostředí  (vsakování),  příp.  kombinace

s retencí a regulovaným odtokem

Posouzení hydrologických poměrů v     dané lokalitě:  

Svrchní část vrstevního sledu do hloubky až cca 1.0-1.8 m tvoří velmi různorodé materiály. Vzhledem

k jejich charakteru a možnos4 ovlivnění stability zájmového území, bude zasakování do těchto vrstev

problema4cké.

Orientačně,  dle  dřívějších  podkladů  se  v zájmovém  prostoru  v podloží  jemnozrnných  fluviálních

sedimentů vyskytují poměrně propustné fluviální štěrkopísky s proměnlivým obsahem jemnozrnné

frakce,  které  mají  podle  křivky  zrnitos4 dle  U.S.  Bureau of  Soil  Classifica4on orientační  hodnoty

koeficientu  propustnos4 řádově  n.10 -4  až  n.10-5 m/s  (písčité  zeminy).  Podzemní  voda  má  mírně

napjatý až napjatý charakter s ustálenou hladinou podzemní vody  v hloubce 2 až 4 m pod úrovní

terénu. 

Na  základě  výše  uvedených  skutečnosO lze  hodnoOt  geologické  podmínky  pro  zasakování

srážkových vod jako méně příznivé. 

Bude tedy nutno vybudovat dostatečně kapacitní akumulační prostor, který by byl schopen

pojmout  celý  objem  vytrvalých  dlouhodobých  srážek  při  vysoké  úrovni  hladiny  podzemní  vody

(převážně jarní a podzimní období) a nebo i celý objem intenzivních přívalových srážek při nižší úrovni

hladiny podzemní vody (převážně letní období). Vlastní zasakování musí odpovídat požadavkům se

zasakem v časovém horizontu do 72 hod. Tento akumulační prostor by mohl být budován formou

vsakovacích  voš4n  s přepady  do  blízkých  kanalizací,  avšak  za  předpokladu  splnění  podmínek

povoleného specifického odtoku v množství 3.0 l/s/ha /TNV759011/. 

V místech,  kde  nebude  možné  odvádět  regulované  množství  srážkových vod do  stávající

kanalizace, např. výškové poměry stávající kanalizace, bude nutné vsakovací galerie potřebně rozšířit

pro  celoplošný  zasak,  nebo  zajis4t  vybudování  silničního  průlehu,  viz  úsek  od  stávající  kruhové

křižovatky ul. Plumlovská-ul. Domamyslická, po část Klínek.

Takto požadovaný prostor pro umístění vsakovacích galerií  pro potřebnou retenci daného

množství  srážkových  vod  je  možné  zajis4t  pouze  pod  nově  navrhovanými  plochami  zeleně,

cyklostezek a plochami chodníků mimo zastavěné území a to vzhledem k vysoké zastavěnos4 daného

území,  za předpokladu respektování hustě umístěných inženýrských sí& a dopravní infrastruktury,

aniž by došlo k zásahu do koncepce sídlištního charakteru zástavby a &m i omezení funkčnos4 této

lokality.             
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Vsakování  dešťových  vod  z řešeného  rozšířeného  komunikačního  prostoru  je  mj.

problema4cké i  v tom smyslu,  že  zasakování  dešťových vod z komunikačního  prostoru,  kde  není

vybudovaná žádná kanalizace, musí předcházet objekty předčištění. I z tohoto důvodu je zasakování

přímo do podloží z hlediska kvality zasakované vody komplikované s nutnos& předčištění - jedná se

to4ž  převážně  o  vody  z  komunikací,  které  jsou  navíc  v zimním  období  chemicky  ošetřované.  A

s ohledem na výše popsané geologické poměry je nutné konstatovat, že přímé zasakování v daném

území,  bez zachycení  těchto znečištěných vod není  vhodné.  Proto v úseku,  kde není  vybudovaná

žádná stoková síť, to jest v úseku od stávající kruhové křižovatky ul. Plumlovská-ul. Domamyslická po

odbočení ul. Plumlovská-část Klínek se doporučuje oboustranné vybudování silničního průlehu, ve

kterém  budou  dešťové  vody  z komunikace  a  přilehlých  zpevněných  ploch  předčišťovány  a

zasakovány. 

Kombinace vsakovaní  a zdržování dešťových vod s regulovaným odtokem  vyžaduje velkou plošnou

zátěž pro území, které již následně není možné dále využít jiným způsobem. V daném území takové

plochy, které bude možné využít  pro vsak,  jsou pouze pod navrhovanými pěšími  komunikacemi,

které jsou umístěny do prostorů stávajících rušených silničních příkopů a  v prostorách stávajících

zelených ploch, někde i v místech návrhu cyklostezek. 

V ostatních stávajících prostorách jsou v zastavěném území umístěny hustě položené inženýrské sítě.

.Retence a regulované odvádění srážkových vod do povrchových vod   

V námi řešeném území se v blízkos4 nenalézá stávající  vodoteč do které  by bylo možno odvádět

dešťové vody z komunikací a nově řešených přilehlých ploch.

.Retence a regulované odvádění srážkových vod jednotnou kanalizací  

Tento způsob odvádění srážkových vod bude v podstatě rozšiřovat stávající stav odvádění srážkových

vod,  kdy  jsou dnes  dešťové vody z komunikací  a  zpevněných ploch  odváděny přímo do  stávající

kanalizační sítě, případně jsou napojené na stokovou síť z odtoků ze stávajících silničních příkopů.

Navržené  řešení  bude  spočívat  v podchycení  srážkových  vod  z nově  vybudovaných  přidružených

ploch, cyklostezek a  pěších komunikací, včetně podchycení srážkových vod z komunikací stávajících

s regulovaným odtokem do stávající stokové sítě s vybudováním retenčních a vsakovacích voš4n.    

Akumulační  prostor  bude vybudován formou vsakovacích voš4n s přepady do blízkých kanalizací,

avšak  za  předpokladu  splnění  podmínek  povoleného  specifického  odtoku  v množství  3.0  l/s/ha

celkové opdvodňované plochy-/TNV759011/. 

Závěr:

Na základě posouzení výše uvedených způsobů odvádění srážkových vod a jejich použi&  v daném

území projektant navrhuje:
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V místech, kde nebude možné odvádět regulované množství srážkových vod do stávající kanalizace,

např.  výškové poměry stávající  kanalizace,  bude nutné zajis4t vybudování silničních průlehů /lok.

Klínek/, případně vsakovací galerie potřebně rozšířit pro celoplošný zasak. 

V místech, kde stávající stoková síť dovolí kapacitně napojení regulovaného množství srážkových vod,

bude regulované množství srážkových vod do stávající kanalizace napojeno. 

Návrhem bude jisté, že regulované odtokové množství dešťových vod v množství 3.0 l/s/ha stávající

kapacitu jednotlivých stok v nega4vním smyslu neovlivní.

V dalších  stupních  PD,  bude  toto  řešení  s jednotlivými  postupy  odsouhlaseno  majitelem  a

provozovatelem stokové sítě. 

Na základě  všech získaných informací,  prověření  daného  území,  limitů  v tomto  území  projektant

dospěl k závěru,že variantu retence ve voš4nách se zasakem a s regulovaným odtokem  odvádění

srážkových vod jednotnou kanalizací lze ze všech zkoumaných variant  při splnění podmínek předpisů

hodno4t jako vhodnou a proveditelnou. 

Navrhované řešení situování jednotlivých voš4nových galerií bude ovlivněno množstvím stávajících

inženýrských  sí&.  Jednotlivé  tvary  vsakovacích  galerií  bude  možné  přizpůsobit  tvarově  volným

plochám, případně navrhnout podle možnos& více vrstev galerií. 

V některých případech bude nutné zajis4t i přeložky některých úseků stávajících inženýrských sí& pro

uvolnění plochy. Podrobné řešené zajis& další stupně projektové dokumentace.  

V současné době řešená Urbanis4cká studie urbanizace komunikačního prostoru předpokládá postup

výstavby od centra města směrek k Mostkovicím.

.Jiné možnosO řešení  

Projektant  zvažoval  i  případné  přímé  napojení  rozšířeného  komunikačního  prostoru  do  stávající

stokové sítě, pokud volná kapacita pro zvýšené odtokové množství vyhovuje, případně navrhnout

krátké dešťové stoky bez retence pro odvodňované plochy navržené mimo stávající stokovou síť.

Toto  řešení  je  nejekonomičtější,  avšak  není  zcela  v     souladu  s     požadavky  na  hospodaření  se  

srážkovými vodami a s     požadavky provozovatele kanalizační sítě.  

Technický popis řešení-výpočtové hodnoty:

Urbanis4cký  návrh  úpravy  ul.  Plumlovské  z hlediska  odvádění  dešťových  vod  je  rozdělen  do  7.

samostatně řešitelných celků.  Do výpočtů, v případě změny zastavění je zapracována celá plocha

uličního prostoru,  tj.  plocha komunikace a přilehlého prostoru, /zeleň,chodník,cyklostezka/, v celé

hranici řešeného území. 
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1/  Úpravy uličního prostoru od stávající kruhové křižovatky ul. Plumlovská-ul. Anglická,

po křižovatku ul. Plumlovská-ul. Západní.

Výpočty:

Strana - 1/L :

Celková odvodňovaná plocha – 3691 m2

Povolený odtok                         - 1.10 l/s 

Retenční objem voš4n              - 97.10 m3

Strana - 1/P :

Celková odvodňovaná plocha – 4510 m2

Povolený odtok                         - 1.35 l/s 

Retenční objem voš4n              - 118.70 m3

2/   Úpravy  uličního  prostoru  od  stávající  křižovatky  ul.  Plumlovská-ul.  Západní,  po

křižovatku ul. Plumlovská-ul. Zahradní.

Výpočty:

Strana - 2/L :

Celková odvodňovaná plocha – 3728 m2

Povolený odtok                         - 1.12 l/s 

Retenční objem voš4n              - 98.00 m3

Strana - 2/P :

Celková odvodňovaná plocha – 4767 m2

Povolený odtok                         - 1.43 l/s 

Retenční objem voš4n              - 125.30 m3

3.   Úpravy  uličního  prostoru  od  stávající  křižovatky  ul.  Plumlovská-ul.  Zahradní,  po

kruhovou křižovatku ul. Plumlovská-ul. Jabloňová.

Výpočty:

Strana - 3/L :

Celková odvodňovaná plocha – 3955 m2
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Povolený odtok                         - 1.19 l/s 

Retenční objem voš4n              - 103.90 m3

Strana - 3/P :

Celková odvodňovaná plocha – 3961 m2

Povolený odtok                         - 1.19 l/s 

Retenční objem voš4n              - 104.10 m3

4.  Úpravy uličního prostoru od stávající kruhové křižovatky ul. Plumlovská-ul. Jabloňová,

po křižovatku ul. Plumlovská-ul. Čechovická.

Výpočty:

Strana - 4/L :

Celková odvodňovaná plocha – 3902 m2

Povolený odtok                         - 1.17 l/s 

Retenční objem voš4n              - 102.60 m3

Strana - 4/P :

Celková odvodňovaná plocha – 4037 m2

Povolený odtok                         - 1.21 l/s 

Retenční objem voš4n              - 106.10 m3

5.   Úpravy  uličního  prostoru  od  stávající  kruhové  křižovatky  ul.  Plumlovská-ul.

Čechovická, po křižovatku ul. Plumlovská-ul. Kaštanová.

Výpočty:

Strana - 5/L :

Celková odvodňovaná plocha – 3809 m2

Povolený odtok                         - 1.14 l/s 

Retenční objem voš4n              - 100.10 m3

Strana - 5/P :

Celková odvodňovaná plocha – 3844 m2

Povolený odtok                         - 1.15 l/s 
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Retenční objem voš4n              - 101.10 m3

6.  Úpravy uličního prostoru od stávající kruhové křižovatky ul. Plumlovská-ul. Kaštanová,

po kruhovou křižovatku ul. Plumlovská-ul. Domamyslická.

V tomto  úseku  navrhovaných  úprav  budou  po  provedených  stavebních  úpravách

obnoveny  oboustranně  částečně  silniční  průlehy  v plochách  zeleně,   společně  se

zasakovacími galeriemi do kterých budou svedenu dešťové vody z komunikace.

Výpočty:

Strana - 6/L :

Celková odvodňovaná plocha – 4467 m2

Povolený odtok                         - 1.34 l/s 

Retenční objem voš4n              - 117.40 m3

Strana - 6/P :

Celková odvodňovaná plocha – 3906 m2

Povolený odtok                         - 1.17 l/s 

Retenční objem voš4n              - 102.70 m3

7.   Úpravy  uličního  prostoru  od  stávající  kruhové  křižovatky  ul.  Plumlovská-ul.

Domamyslická, po odbočení, ul. Plumlovská-část Klínek.

V tomto úseku navrhovaných úprav bude po provedených stavebních úpravách obnoven

oboustranně silniční průleh, do kterého budou svedeny dešťové vody z komunikace. Po

provedeném  výškovém  prověření,  lze  zajis4t  přepady  ze  silničního  průlehu  na  jižní

straně  do  koncového   úseku  dešťové  kanalizace,  tak  jak  bylo  provedeno  napojení

z původně situovaného průlehu.  Severní strana komunikace je uvažována do průlehu

bez možnos4 napojení na kanalizaci.

Výpočty:

Strana - 7/L :

Celková odvodňovaná plocha – 6671 m2

Povolený odtok                         - 2.00 l/s 

Retenční objem voš4n              - 175.40 m3

Strana - 7/P :

25



Akce: Územní studie Plumlovská, Prostějov       

PRŮVODNÍ ZPRÁVA       

Celková odvodňovaná plocha – 5899 m2

Povolený odtok                         - 1.77 l/s 

Retenční objem voš4n              - 155.10 m3

5.3 VODOVOD 

Řešený návrh uličního profilu je upraven tak, aby dopad na stávající inženýrské sítě, v tomto

případě na vodovodní řady, byl v co nejmenším rozsahu. V řešeném úseku komunikace se nachází

systém stávajících vodovodních přívodních, páteřních a zásobovacích vodovodních řadů, které jsou

dle sdělení provozovatele v  dobrém stavu, před dobou konce životnos4, případně nově položená

vodovodní síť.

Výstavba nové úpravy komunikace je částečně vedena již  urbanizovaným, stabilizovaným územím

v okrajové  čás4 města,  vybavené  veškerou  infrastrukturou,  včetně  páteřních  a  rozvodných  sí&

vodovodu.

Návrhem  úpravy  jsou dodržena  ochranná  pásma  u  všech  stávajících  vodovodních  řadů a  to  dle

Zák.č.274/2001  Sb.,  o  vodovodech  a  kanalizacích  pro  veřejnou  potřebu  a  o  změně  některých

zákonů /zákon o vodovodech a kanalizacích/ § 23.

Při  návrhu stromořadí  jsou  respektována  ochranná pásma vymezená  vodorovnou vzdálenos& od

vnějšího líce stěny potrubí , nebo kanalizační stoky na každou stranu

a./ u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně, 1.5m,

b./ u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500mm, 2.5m,

c./  u  vodovodních řadů,  nebo  kanalizačních stok o průměru nad 200mm,  jejichž dno je  uloženo

v hloubce větší než 2.5m pod upraveným povrchem, se vzdálenos4 podle písmene

a./, nebo b./ od vnějšího líce zvyšují o 1.0m.

Výjimku  z ochranného  pásma  uvedeného  v odstavcích  může  povolit  v odůvodněných  případech

vodoprávní úřad.

V ochranném pásmu je omezena stavební činnost, v našem případě vysazovat trvalé porosty a jiné

činnos4, jen se souhlasem vlastníka vodovodu, nebo kanalizace, popřípadě provozovatele.

Případné  rekonstrukce  stávající  vodovodní  kanalizace  budou  řešeny  dle  podnětu  majitele  a

provozovatele vodovodu již v souladu s touto urbanis4ckou studií komunikačního prostoru.

Zjištění a závěr:

Návrhem  urbanizace  komunikačního  prostoru  ul.  Plumlovské  dochází  ke  změně  komunikačního

prostoru z důvodu rozšíření o umístění parkovacích ploch, návrhu nové oboustranné cyklostezky, a

návrhu pěších komunikací. Tyto úpravy se týkají nejbližšího prostoru kolem stávající komunikace a

chodníků, na vzdálenější trasy stávajících vodovodů již nemají dopad. 
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V řešeném prostoru, kde jsou uloženy vodovody, nebude docházet k takovým výškovým terénním

úpravám, které by měly vliv na uložení stávajících vodovodů z hlediska doporučeného kry& v místech

pod pěšími komunikacemi a v plochách zeleně a přístupu k nim v případě oprav a rekonstrukcí.

Stávající vodovodní síť v     řešeném prostoru se nachází mimo přímo řešené stavební úpravy.   

Případné  opravy  a  rekonstrukce  stávající  vodovodní  sítě  budou  řešeny  dle  podnětu  majitele  a

provozovatele plynovodu již v souladu s touto urbanis4ckou studií komunikačního prostoru.

Urbanis4cký  návrh  úpravy  komunikačního  prostoru  stávající  vodovodní  síť  v maximálně  možném

rozsahu respektuje.

V současné  době  řešená  Urbanis4cká  studie  urbanizace  komunikačního  prostoru  předpokládá

realizaci úprav ve směru od centra města k Mostkovicím.

Podrobné řešení zajis& další stupně projektové dokumentace.

5.4 PLYNOVOD

Urbanis4cký návrh uličního profilu je upraven tak, aby dopad na stávající plynovodní síť byl

v co nejmenším rozsahu.  V řešeném úseku komunikace se nachází  systém stávajících plynovodů,

přívodních páteřních větví vedených pod středním tlakem, tak i rozvodné sítě pod středním a pod

nízkým tlakem.

Urbanis4cký  návrh  úpravy  komunikačního  prostoru  stávající  plynovodní  síť  uloženou  v řešeném

prostoru v plném rozsahu respektuje.

Výstavba nové úpravy komunikace je částečně vedena již  urbanizovaným, stabilizovaným územím

v okrajové  čás4 města,  vybavené  veškerou  infrastrukturou,  včetně  páteřních  a  rozvodných  sí&

plynovodu.

Návrhem úpravy jsou dodržena ochranná pásma u všech stávajících plynovodních sí& dle Zákona č.

458/2000, novela Sb.z. č. 158/2009 -Energe4cký zákon, § 68 – ochranná pásma.

Zřizovat stavby v bezpečnostním pásmu, lze pouze s písemným souhlasem fyzické či právnické osoby,

která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení.

Ochranné pásmo plynovodu                                        

v zastavěném území:                                     STL, NTL                                  1 m

v nezastavěném území:                                                                                  4 m

V ochranném pásmu je omezena stavební činnost, v našem případě vysazovat trvalé porosty a jiné

činnos4, jen se souhlasem vlastníka plynovodní sítě, popřípadě provozovatele.

Zjištění a závěr:
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Návrhem  urbanizace  komunikačního  prostoru  ul.  Plumlovské,  dochází  ke  změně  komunikačního

prostoru z důvodu rozšíření o umístění parkovacích ploch, návrhu nové oboustranné cyklostezky, a

návrhu pěších komunikací. Tyto úpravy se týkají nejbližšího prostoru kolem stávající komunikace a

chodníků, na vzdálenější trasy stávajících plynovodů již nemají dopad. 

V řešeném prostoru, kde jsou uloženy plynovody, nebude docházet k takovým výškovým terénním

úpravám,  které  by  měly  vliv  na  uložení  stávajících  plynovodů  z hlediska  doporučeného  kry&

plynovodů v místech pod pěšími komunikacemi a v plochách zeleně.

Stávající plynovodní síť v     řešeném prostoru se nachází mimo přímo řešené stavební úpravy.   

Případné  opravy  a  rekonstrukce  stávající  plynovodní  sítě  budou  řešeny  dle  podnětu  majitele  a

provozovatele  plynovodu  již  v souladu  s touto  urbanis4ckou  studií  komunikačního  prostoru  ve

stávajícím vymezeném prostoru jednotlivých ochranných pásem.

V současné době řešená Urbanis4cká studie urbanizace komunikačního prostoru neurčuje etapový

ani časový postup výstavby.

Podrobné řešené zajis& další stupně projektové dokumentace.

6. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

Územní studie je zpracovávána zejména pro to, aby bylo možné východní a střední část  

řešeného území do budoucna řešit jako plnohodnotnou městskou třídu a byly tu eliminovány zásahy 

a stavby, které by toto znemožnily. Budoucí městská třída by měla být realizována ve směru od 

centra města Prostějova k Mostkovicím, rozdělení území na jednotlivé čás4 a etapy je závislé na 

daných možnostech, vždy by se mělo jednat o ucelenou část vymezenou např. stávajícími 

křižovatkami. 

V návaznos4 na budoucí rozvoj ulice Plumlovská navrhujeme řešit tyto úpravy ve stávající zástavbě:

- zrušit odvodňovací příkop mezi ulicemi Anglická a Zahradní

- stávající betonovou zeď na parcele č. 395/1, mezi ulicemi Zahradní a Jabloňová, která v současném 

stavu výrazně zasahuje do navrženého uličního profilu, posunout na hranici řešeného území

- stávající oplocení zasahující do uličního profilu posunout na hranici řešeného území
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