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1. ÚVOD

1.1 ÚČEL A CÍLE POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE

Účelem územní studie Lokalita č.10 a 11, Brodek u PV je v souladu s § 30 odst. 1 stavebního zákona prověření

možnos8 a navržení řešení území tak, aby byl vytvořen vhodný podklad pro rozhodování o změnách v území, který

zajis8 jeho bezproblémový rozvoj.

Účelem územní studie je:

- řešit atrakCvní a smysluplné využi8 území určené k zastavění na základě požadavků územního plánu

- vytvořit územně plánovací podklad pro zadávání následných podrobnějších projektů dílčích čás8 území

- definovat systém veřejných prostranství v rámci zastavitelných ploch, jejich polohu, rozměry, význam a charakter, v

návaznosC s 8mto navrhnout strukturu zástavby a prověřit funkční i kompoziční vazby 

- navrhnout veřejná prostranství s rovnovážným stavem všech druhů dopravy a ploch pro každodenní rekreaci včetně

návrhu systému zeleně, vytvořit tak funkčně stabilní a akCvní veřejná prostranství

- navrhnout páteřní kostru dopravní a technické infrastruktury v území vč. napojení na infrastrukturu stávající

1.2 POUŽITÉ PODKLADY

- Územní plán Městyse Brodek u Prostějova

- Územní analyCcké podklady Městyse Brodek u Prostějova

- Katastrální mapa Městyse Brodek u Prostějova

- Ortofoto mapa 

- Průběh inženýrských sí8 – digitální technická mapa

- Fyzický průzkum a analýza území

- Fotodokumentace území

1.3 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Řešené území se nachází  v  západní čásC Městyse Brodek u Prostějova v ploše stávajících polí  a navážky

severozápadně od křižovatky kruhového objezdu za  zámeckým parkem. Z jihu jej  lemuje silnice  III/37731,  která

navazuje  na  ulici  Zámecká/Legionářská,  z  východu silnice  III/37745 a  plocha  zámeckého parku –  obě  silnice  se

pro8nají na kruhovém objezdu. Ze severu k území přiléhá areál pily a ze západu pole a vodní zdroj. Rozloha řešeného

území je 2,37 ha. Dle platného územního plánu se jedná o plochy BI 10 a 11, Z*18, P*15, DS 19 a 21.

1.4 POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTYSE BRODEK U PROSTĚJOVA

Nejvýznamnější zastoupení mají v území plochy individuální bydlení, jsou zastoupeny i plochy veřejných prostranství,

sídelní zeleně a dopravní infrastruktury. 

Je třeba respektovat příslušné regulaCvy:

� Výška zástavby v návrhové lokalitě 10-11: maximálně 1 nadzemní podlaží a obytné podkroví.
� Umisťovat pouze zástavbu bez negaCvního dopadu na krajinný ráz daného území.
� V lokalitě 10 a 11 je prověření změn jejich využi8 podmíněno územní studií.
� Lokality 10 a 11 nutno zajisCt z hlediska ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku z pozemní dopravy a z

výrobní zóny nepřekročení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním
prostoru staveb.

� Nutno vybudovat dopravní a technické infrastruktury. 

Plochy individuálního bydlení (BI) – 10, 11

Hlavní využiE: 

Plochy pro bydlení v rodinných domech v kvalitním prostředí. Bydlení je zde dominantní.

Přípustné využiE:

Pozemky  rodinných  domů,  pozemky  související  dopravní  a  technické  infrastruktury  a  pozemky  veřejných

prostranství, dále pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, které splňují § 20 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

Pozemky souvisejícího občanského vybavení místního významu a pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují

kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v

takto vymezené ploše.

Nepřípustné využiE: 

- bytové domy

-  stavby  a  zařízení,  které  snižují  kvalitu  prostředí  a  pohodu  bydlení,  zejména:  samostatně  stojící  budovy  pro

průmyslovou a zemědělskou výrobu, skladové areály a čerpací stanice PHM

Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu:

- výška zástavby v návrhové lokalitě 1 – 4, 6 – 11: maximálně 1 nadzemní podlaží a obytné podkroví, umísťovat pouze

zástavbu bez negaCvního dopadu na krajinný ráz daného území,

- v lokalitě 7, 8, 10 a 11 je prověření změn jejich využi8 podmíněno územní studií

- lokality 3, 4, 6, 7, 8, 10 a 11 nutno zajisCt z hlediska ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku z pozemní

dopravy a z výrobní zóny nepřekročení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněném

venkovním prostoru staveb,

- lokalita 9 v projektové dokumentaci RD budou stanoveny podmínky vzhledem k hranici Q100,

- nutno vybudovat dopravní a technickou infrastrukturu,

- v lokalitě 46 je prověření změny využi8 podmíněno územní studií

Plochy veřejných prostranství (P*) - 15

Hlavní využiE: 

Plochy veřejně přístupných prostranství pro veřejnou obsluhu funkčních ploch městyse. 

Přípustné využiE:

Pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky dopravní infrastruktury (komunikace, parkoviště,

pěší a cyklisCcké trasy, veřejné prostory) a technické infrastruktury, pozemky veřejné, doprovodné a izolační zeleně,

pomníky, sochy, drobný mobiliář, kaple, drobné vodní plochy. 
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Silniční doprava (DS) – 19, 21

Hlavní využiE: 

Plochy pro zajištění dopravní přístupnosC a dopravní obsluhy obce. 

Přípustné využiE:

Silniční  pozemky,  pozemky  staveb  a  zařízení  součás8  komunikací  včetně  pěších  a  cyklisCckých  tras,  související

odstavné a parkovací plochy, technická infrastruktura, doprovodná a izolační zeleň.

Dopravní zařízení a vybavení, např. odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a řadové garáže,

odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot. 

Plochy sídelní zeleně (Z*) – 18

Hlavní využiE: 

Plochy esteCcky upravené vegetace skýtající možnost pobytu a rekreace v sadovnicky a parkově upraveném prostředí
nebo izolační zeleň zajišťující kvalitu bydlení.

Přípustné využiE:

- trvalá vegetace bez hospodářského významu, výsadby geograficky původních dřevin

- parkový a dětský hrací mobiliář

- územní systém ekologické stability

Podmíněně přípustné využiE:

Liniové stavby technické a dopravní infrastruktury nezbytné pro zásobování a dopravní obsluhu městyse, drobné

vodní plochy. 

Přípustné  je  kolmé a  nejkratší  možné  křížení  stávajících  a  navrhovaných  liniových  staveb dopravní  a  technické

infrastruktury s prvky ÚSES. 

1.5 ŠIRŠÍ VZTAHY

Řešené území se nachází  v  západní čásC Městyse Brodek u Prostějova v ploše stávajících polí  a navážky

severozápadně od křižovatky kruhového objezdu za  zámeckým parkem. Z jihu jej  lemuje silnice  III/37731,  která

navazuje  na  ulici  Zámecká/Legionářská,  z  východu silnice  III/37745 a  plocha  zámeckého parku –  obě  silnice  se

pro8nají na kruhovém objezdu. Ze severu k území přiléhá areál pily a ze západu pole a vodní zdroj. Silnici III/37731

lemuje zelený pruh s průlehem a alejí.  Podél silnice III/37745 se táhne zelený pás s několika vzrostlými stromy a

nachází se zde stávající autobusová zastávka. 

Území navazuje na zastavěnou část městyse na západní straně. Jeho atrakCvitu zvyšuje přítomnost zámku s

parkem v těsné blízkosC území směrem na východ a zelená plocha s jezírkem na severozápadě (v územním plánu

vedené  jako vodní plochy návrhové WT 35).  ZajímavosC území naopak ubírá  přítomnost  rozlehlé  průmyslové  a

výrobní zóny na jihovýchodě a areálu pily na severu. Toto je nutno zohlednit v návrhu z hlediska hlukového za8žení.

Rovněž je nutno počítat s větší docházkovou vzdálenos8 za občanským vybavením. Jižně a jihozápadně  od území se

rozpros8rají plochy polí, které jsou však rovněž určeny k zastavění a podmíněny zpracováním územní studie. Terén

řešeného území je převážně rovinatého charakteru, kromě plochy navážky v severní čásC, která je výškově výrazně

různorodá a v současné době funguje jako tankodrom.  

V území bude vytvořena nová síť  dopravní a technické infrastruktury.  Obytné plochy budou doplněny o

veřejnou  plochu  parkové  úpravy  s  rekreačními  a  sportovními  prvky  fungující  zároveň  jako  izolační  zeleň  vůči

přilehlému průmyslovému areálu.

2. ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU

2.1 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

-  ochranná  pásma  stávajících  a  nových  inženýrských  sí8  (kanalizace,  vodovod,  plynovod,  elektrické  (NN)  a

komunikační vedení)

- ochranné pásmo dopravní infrastruktury

- ochranné pásmo leCštního úseku dálnice Vyškov

- ochrana ZPF I. a II. třídy

- plocha archeologického naleziště

- výšková regulace zástavby

- funkční využi8 dle UP

2.2 PROBLÉMY V ÚZEMÍ

dle územně analyCckých podkladů:

- hlukové za8žení 

- ochranné pásmo leCštního úseku dálnice Vyškov

- střet zastavitelných ploch a půd I. a II. třídy ochrany ZPF

URBANISTICKÁ ZÁVADA (* v přilehlém okolí):

SE35* - výrobní areál a nová zástavba na ploše historického zámeckého parku

SE32* - nově zastavitelné plochy jsou navrženy bez „funkčních a urbanisCckých vazeb“ na sídelní strukturu městyse

2.3 SOUČASNÝ STAV V ÚZEMÍ

Terén řešeného území je převážně rovinatého charakteru, jedná se o plochu polí s převážným zastoupením

ZPF třídy I. Podél severní hranice území se táhne plocha navážky tankodromu, která je výškově výrazně různorodá. Ta

bude  v rámci pozdější zástavby odstraněna a terén bude srovnán s okolím.  Kolem silnice III/37731 lemující řešené

území z jihu se táhne zelený pruh s průlehem a alejí stromů. Podél silnice III/37745 na východě se táhne zelený pás s

několika vzrostlými stromy a nachází se zde stávající autobusová zastávka.  

Z východu k území přiléhá zámek s parkem, ze severu areál pily, z jihu a západu pokračují plochy polí. Plocha

jižně od území je rovněž určená k zastavění, na její  podobu a funkční vazby je zpracovávána samostatná územní

studie. Severovýchodně a jihovýchodně od území se nachází výrobní a skladové plochy. Severozápadně se rozpros8rá

zelená plocha s poměrně rozlehlým jezírkem v blízkosC potoku lemujícího severní hranici městyse. Vzhledem k tomu,

že  se  řešené  území  nachází  na  samotném  okraji  městyse,  za  průmyslovou  zónou,  je  částečně  odtržené  od

občanského vybavení a zázemí obce. Proto je z hlediska umístění třeba počítat s delší docházkovou vzdálenos8 za

vybavenos8, případně doplněním základní vybavenosC v blízkém okolí. 

Co se týče technické infrastruktury, přes území probíhá stávající vedení vodovodního řadu, komunikačních
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vedení  a  rádiové  trasy.  Severovýchodně  od  pily  se  nachází  trafostanice  zakončující  elektrické  vedení  VN.  Ulicí

Zámecká a podél silnice III/37735 probíhá vedení plynovodu STL. Napojení území na stávající sítě je součás8 řešení

projektu.  Území  se  nachází  v  ochranném  pásmu  leCštního  úseku  dálnice  Vyškov  a  v  prostoru  vedeném  jako

archeologické naleziště. 

Dopravně je území napojeno na silnice III/37731 a III/37745. Na silnici III/37745, mezi řešeným územím a

areálem zámku na východní  straně,  se  u řešeného území nachází  již  existující  autobusová zastávka.  Na základě

požadavku vyplývajícího z  územního  plánu  má být  tato  autobusová  zastávka  zrušena  a  nahrazena autobusovou

zastávkou na silnici III/37731 (směr SněhoCce).

Co se týče technické infrastruktury, přes území prochází vedení vodovodního řadu, komunikační vedení a

opCcký kabel. Komunikační vedení a vodovodní řad probíhá i v přilehlé silnici III/37731. V ulici Zámecká se nachází

kanalizační stoka, vodovodní řad, komunikační vedení a vedení plynovodu STL. Přes areál parku probíhá podzemní

elektrické vedení NN. Nadzemní vedení VN zakončené trafostanicí se nachází severovýchodně od řešeného území za

areálem pily.

2.4 MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY

Pozemky nacházející se na ploše řešeného území jsou ve vlastnictví především soukromých osob. Pozemky

dopravních  komunikací  jsou  ve  vlastnictví  Olomouckého  kraje,  drobné  pozemky  v  okolí  kruhového  objezdu  ve

vlastnictví Městyse Brodek u Prostějova. Pozemky ve východní čásC řešeného území jsou za8ženy věcným břemen

vedení, pozemky dopravních komunikací věcným břemen zřizování a provozování vedení. 

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE

3.1 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE

Hlavním záměrem urbanisCckého návrhu řešeného území je vytvořit ucelenou plochu nové obytné zástavby

rodinného charakteru, doplněnou odpočinkovými plochami zvyšujícími úroveň života a bydlení.  V severní čásC území

je navržen park oddělující navrhovanou obytnou zástavbu od areálu pily. Park slouží jako rekreační zeleň veřejného

prostranství a zároveň i jako izolační zeleň. Park je osázen vzrostlou zelení a v jeho střední čásC je umístěno retenční

jezírko. Přes silnici v centrální čásC území je umístěna drobnější plocha veřejné zeleně s dětským hřištěm. V ploše

obytné  zástavby  jsou  rozmístěny  samostatně  stojící  rodinné  domy  s  průčelím  orientovaným  k  přilehlým

komunikacím. 

Území pro8ná nově vzniklá komunikační síť. Dopravní komunikace lemuje jižní okraj parku, ve střední čásC se

láme v odbočce k silnici III/37731. Východní rameno vyúsťuje na silnici III/37745, západní rameno je slepé, zakončené

obraCštěm. Nově vzniklé ulice v území jsou řešeny jako obytná zóna v jednotném profilu pro auta a pěší. K zpomalení

dopravy v rámci zóny slouží  meandrovitý tvar komunikace se zabíhajícími ostrůvky obsahujícími podélná parkovací

stání a vzrostlou zeleň.  Vjezdy do území a křižovatka jsou zvýrazněny odlišným typem dlažby.  Na silnici III/37731

bude umístěna nová autobusová zastávka.

3.2 ULIČNÍ PROFIL

V  území  je  navržena  nová  zklidněná  komunikace  se  smíšeným  provozem  v režimu  obytné  zóny  se

zdůrazněním pobytové funkce. Komunikace je napojena na silnici III/37745 a probíhá podél hranice parku. Ve střední

čásC se odbočkou napojuje na komunikaci III/37731. Slepý konec komunikace je zakončen obraCštěm. Oba vjezdy do

území i společná křižovatka jsou zvýrazněny odlišným typem dlažby a dále je toto zvýrazněno výškovým odsazením –

přesná podoba odsazení bude definována v dalším stupni projektové dokumentace. Komunikace má šířku 5,5 m a je

osázena meandrovitými ostrůvky s podélným parkováním a zelení, které plní zpomalovací funkci. 

Před vjezdy do domů je komunikace rozšířena na 6-6,5 m čímž umožňuje  plynulý příjezd na pozemek. Šířka odstavné

plochy pro dva automobily u domů je 6 m (2 x 2,5 kolmé stání a 1 m přístup k domu),  délka 6,5 m od hranice

pozemku zajis8 odstavení osobního vozidla s dodržením odstupů od domu a komunikace.  Stání před domy je určeno

pro rezidenty, pro návštěvy jsou podél komunikací vytvořena parkovací místa s podélným stáním s rozměry 2 x 7 m,

celkem 16 míst. Pro případné odstavení vozidla ZTP bude určeno přímo místo u RD.   

3.3 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Ulice doplňuje veřejné prostranství parku umístěné při severní hranici území. Park je  osázen vzrostlou zelení

zhuštěnou při severní hranici, kde plní především izolační funkci. V jeho centru je umístěno retenční jezírko. Přes

silnici v centrální čásC území je umístěna drobnější plocha veřejné zeleně s dětským hřištěm. V rámci parku mohou

být případně rozmístěny další rekreační plochy a mobiliář. Park je významným prvkem zvyšujícím kvalitu bydlení. 

3.4 ZELEŇ

Zeleň je řešena jako nedílná součást veřejného prostranství území. Uliční profily jsou doplněny o zatravněné

pásy zeleně (šířky 0,75-3 m) a osázeny vzrostlou zelení v podobě lokálních stromořadí, samostatných prvků či jako

s8nící prvky mezi jednotlivá podélná parkovací stání. Významným prvkem zeleně je park rozpros8rající se při severní

hranici území. Park je navržen jako okrasný prvek veřejného prostranství sloužící pro sport a rekreaci a zároveň i jako

izolační zeleň vůči areálu pily.

3.5 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

vozovky obslužných komunikací v obytné zóně:

- betonová zámková dlažba tl.100 mm, tvar kost, barva přírodní šedá

vozovky křižovatky a vjezdu a výjezdu z obytné zóny:

- betonová zámková dlažba tl. 100 mm, tvar kost, barva okr

Vjezdy k objektům:

- betonová zámková dlažba tl. 80 mm, tvar cihla, barva hnědá

parkovací stání:

- betonová drenážní dlažba 200/200 tl.80mm barva javor, zásyp mezer kačírkem fr.8-16 80 mm 

chodník pro pěší:

- betonová zámková dlažba tl. 60 mm, tvar cihla, barva šedá

dlažba hmatových úprav:

- betonová zámková dlažba tl. 60/80 mm, tvar cihla, barva červená

autobusová zastávka:

-  asfaltobetonový kryt

3.6 MOBILIÁŘ

Vzhledem k tomu, že se v území žádný stávající mobiliář nenachází bude umisťován nově. Jedná se o lavičky a

odpadkové koše v ploše parkové úpravy. Součás8 mobiliáře bude i vybavení dětského hřiště hracími prvky.
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3.7 POSLOUPNOST REALIZACE A ETAPIZACE VÝSTAVBY

Vzhledem  k  určitým  komplikacím  v  území  co  se  týká  vedení  technické  infrastruktury  a  různorodým

vlastnickým vztahům je možné řešit  výstavbu po etapách. První  fáze předpokládá realizaci  technické a dopravní

infrastruktury a na to navazujících rodinných domů v jihovýchodní čásC území a následně ve druhé fázi ve zbývající

severozápadní čásC území. 

3.8 OMEZENÍ A REGULACE V ÚZEMÍ

a) - zástavba samostatně stojících rodinných domů, výšková regulace zástavby: max. 1 NP + obytné podkroví 

b) - charakter návrhové zástavby -  zástavba na pozemcích bude tvořit uliční charakter zástavby, tj. převažující část

průčelí  hlavních staveb na pozemcích budou jednolitě řazena směrem k veřejnému prostranství  při  obvodu

plochy

c) -  zastřešení  hlavního  objemu  stavby  sedlovou střechou,  minimální  sklon  šikmé střechy  30o  ,  hřeben  střechy

hlavního objemu domu bude orientován rovnoběžně s přilehlou komunikací

d)  -  zastavěnost, tj.  poměr součtu všech zastavěných ploch staveb a celkové výměry pozemku (jeho čásC nebo

souboru pozemků)  na ploše,  nepřekročí  35%,  přičemž stavební  záměr nesmí omezit  budoucí  využi8 dalších

pozemků v dané ploše, zastavěnost je chápána jako zastavění pozemku nadzemními objekty včetně doplňkových

staveb, do zastavěnosC nejsou počítány zpevněné plochy

e)  - stavební čára - vymezení viz. výkres Plošná a prostorová regulace - definuje umístění stavební čáry vzhledem k

veřejnému prostranství, je závazná pro umístění průčelí RD – objekt musí být situován na stavební čáře, stavební

čára je závazná v rozsahu 50% délky RD strany orientované ke stavební čáře, stavební čáru není možné překročit

objemem stavby a před stavební čáry není možné umísťovat další objekty

f)  - ostatní hranice zastavitelných ploch - vymezení viz. výkres Plošná a prostorová regulace – definuje zastavitelnou

plochu pozemku,  v  rozsahu zastavitelné plochy lze  rovněž umísťovat doplňkové stavby při  dodržení  celkové

zastavitelnosC pozemku

g)  - vymezení veřejných prostranství a uličních profilů dle územní studie

h)  - parkování pro rodinné domy bude řešeno na ploše soukromého pozemku 

i) - výška oplocení  směrem k veřejnému prostranství max. 1,5m, oplocení  směrem k veřejnému prostranství řešit

jako transparentní (např. kombinace sloupků a průhledných výplní jako tahokov, dřevěné latě atp.)

j)  - před vraty garáží či parkovacím přístřeškem na odstavení vozidla vlastníků zůstane vždy předprostor o délce 6 m

pro zaparkování vozidel 

k)  - funkční využi8 a další limity týkající se řešeného území dle platného územního plánu

4. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

4.1 Motorová doprava
Pro pohyb vozidel v řešené oblasC budou vybudovány komunikace obytné zóny. Ty budou napojeny na 

silnice tře8 třídy, které dané území ohraničují z jihu a východu. Oba vjezdy do území i společná křižovatka komunikací
obytné zóny jsou plánovány s odlišným typem dlažby. Na západním konci komunikace obytné zóny bude vybudováno
obraCště, které umožní i otáčení vozidel integrovaného záchranného systému i vozidel pro svoz odpadu. 

4.2 CyklisWcká doprava

Daným  územím  prochází  Cyklotrasa  5222,  která  vede  po  silnici  III/37731  až  ke  kruhovému  objezdu  a

Cyklotrasa 5040, která vede po silnici III/37745 od kruhového objezdu. K zásahu do těchto komunikací dojde pouze

při budování autobusového zálivu a křižovatek obytné z obytné zóny. Do samotných vozovek nebude zasahováno. 

4.3 Pěší doprava

V souladu s novou celkovou koncepcí daného prostoru dojde k vybudování nových chodníků na okraji obytné

zóny. Tyto chodníky pro pěší umožní bezpečný pohyb chodců podél silnic tře8 třídy. Současně také zajis8 přístup do

samotné obytné zóny i k autobusové zastávce. 

4.4 Klidová doprava

U každé nové nemovitosC jsou plánovány odstavné plochy pro dva automobily (kolmé stání u domu). Stání

před domy je určeno pro rezidenty.  Pro návštěvy jsou podél komunikací  vytvořena parkovací  místa s podélným

stáním.  Jedná se celkem o 16 míst. Parkování pro vozidla držitele průkazu ZTP či ZTP/P je plánováno u samotných

rodinných domů.

4.5 Hromadná doprava osob

Součás8 řešeného území je i autobusová zastávka „Brodek u Prostějova, křiž.“. Tato zastávka je obsluhována

linkou č. 780408 Prostějov – Podivice a linkou č. 780406 Nezamyslice – Otaslavice. Pro autobusy jedoucí ze směru od

Brodku u Prostějova na Podivice bude vybudován nový zastávkový záliv. Nástupní hrana bude provedena pomocí

bezbariérových obrubníků převýšených o 20 cm v délce 15 m.

5. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Všeobecné údaje :
Studie řeší novou lokalitu pro výstavbu 17 RD v Brodku u Prostějova v prostoru Za Zámkem. 

5.1 ELEKTROROZVODY – silnoproud, slaboproud, veřejné osvětlení

5.1.1.Koncepce napájení elektrickou energií

     Řešená lokalita pro výstavbu celkem 17 rodinných domů bude napojena na stávající rozvody VN

22kV.  Dle  sdělení  majitele  a  provozovatele  sí8  VN  a  NN,  E.GD  Distribuce  a.s,  mají  stávající  rozvody  VN  22  kV

dostatečnou kapacitní rezervu pro napojení nových odběrů, které vzniknou v řešené lokalitě. 

Severně od řešené lokality je stávající stožárová trafostanice 22/0,4 kV, která je napojena nadzemní

přípojkou VN 22 kV. Z této přípojky bude napojena i nová lokalita 17RD. 

5.1.2.EnergeWcká bilance

      Pro výpočet energeCcké bilance je uvažováno s elektrickým vařením v RD, topení a příprava teplé

vody pak budou řešeny alternaCvními zdroji energie, jako jsou tepelná čerpadla, solární a fotovoltaické panely nebo

moderní kotle spalující pevná paliva, peletky a štěpku. Nejedná se tedy o odběry se stupněm elektrizace „B“, pro

výpočet příkonu bude instalovaný výkon zvýšen o 6 kW, příkon tepelného čerpadla. Soudobý příkon skupiny RD lze

stanovit podle vzorce:

PCELK = PB+ x NB x βN

PB+  příkon jednoho RD se stupněm elektrizace „B“ zvýšený o příkon TČ a je 11+6 kW

NB počet bytů v lokalitě je 17 

βN koeficient soudobosC pro skupinu „N“ RD je pro 17 RD 0,39
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PCELK = 17 x 17 x 0,39  =  113 kW

Pro stanovení potřebného výkonu transformátoru je nutno zohlednit doporučené hospodárné využi8

transformátoru na 80-85% jmenovitého výkonu, účiník v distribuční síC 0,95. Za těchto předpokladů vychází výkon

transformátoru:

STR = 113 / 0,85 x 0,95 = 148 kVA

Pro řešenou lokalitu bude potřeba vybudovat jednu novou trafostanici  s  transformátem o   výkonu

minimálně 160 kVA. 

5.1.3.Trafostanice 22/0,4 kV, 1x630 kVA, 2x630 kVA

Pro pokry8 potřeb nové výstavby je navržena kompaktní polozapuštěná trafostanice TS1N určená pro

instalaci jednoho transformátoru do 630 kVA.  Návrh uvažuje s použi8m typových řešení trafostanic, například firmy

BETONBAU, s.r.o., konkrétně typ UK 3024 (1x630kVA).

Trafostanice je řešena jako betonový skelet a je složená ze tří čás8. Vana trafostanice slouží jako

základ, kabelový prostor a také jako havarijní  olejová jímka, tělo trafostanice je nadzemní část, kde je umístěna

technologie, tedy transformátor, rozvaděč VN 22 kV a rozvaděč NN 0,4 kV. Zároveň jsou zde umístěny dveře pro

přístup k technologii a větrací mřížky. Trafostanice je uzavřena betonovou střechou.

Venkovní rozměry trafostanice jsou:

1 x 630 kVA    2,4 x 3,0 m, výška nad terénem 1,7 m

5.1.4.Rozvody VN 22 kV

Nové rozvody VN jsou navrženy jednožilovým kabely 22 kV, 3x 1xAXEKCEY 240 mm2. Kabely budou
uloženy do plastové chráničky KOPOFLEX Ø 160-200 mm. Uložení vedení bude v hloubce 1.200 mm v pískovém loži,
vedení bude zakryté plastovými deskami.

Nový kabel bude napojen na stávající nadzemní vedení VN, na přípojku pro stávající trafostanici. Na
nejbližší sloup bude doplněn kabelosvod.

 
5.1.5.Rozvody NN 0,4 kV

Nové rozvody NN jsou navrženy celoplastovými zemními kabely 1 kV, typ NAYY 4x240mm2 a NAYY
4x150mm2. Kabely budou uloženy v hloubce 800 mm v pískovém loži, vedení bude zakryté výstražnou fólií.

Kabelové rozvody připojí všechny nové objekty na novou trafostanici. Podle potřeby provozovatele
sítě budou řešeny propojení do stávajících rozvodů NN a dále také rezerva pro případnou další výstavbu RD.

5.1.6.Veřejné osvětlení

Návrh veřejného osvětlení je proveden podle platných ČSN a TKP. Ve výpočtech osvětlení komunikací
jsou použita LED z produkce firmy Elektro-Lumen Hranice na Moravě. Pro výpočet byla zařazena do třídy M6 dle ČSN
CEN/TR 13201-1.

Je navržena osvětlovací soustava jednostranná, vzdálenost stožárů do 40m. Jsou navrženy stožáry
s výškou 6m a s výložníkem délky  0,5m.  Pro  osvětlení  je  navrženo svíCdlo  Elektro-Lumen,  typ  MARUT S G2 L52
3k5 730. Příkon svíCdla 20,8 W, světelný tok zdroje je 3.185 lm, barva světla 3000 K (teple bílá). 

Navržená osvětlovací soustava splňuje všechny požadavky norem pro třídu komunikace M6.
Nové rozvody VO budou provedeny celoplastovými zemními kabely 1 kV, typ CYKY 4x10mm2. Kabely

budou uloženy v hloubce 800 mm v pískovém loži, vedení bude zakryté výstražnou fólií. Společně s kabelem VO bude
veden uzemňovací vodič FeZn 30/4 mm nebo Ø 10 mm.

Pro napojení nových rozvodů VO je navržen nový hlavní rozvaděče VO, který je umístěný u TS1N.

Nové rozvody VO budou propojeny na stávající VO kolem okružní křižovatky.

5.1.7.Rozvody SLP a IT

5.1.7.1. Přeložky stávajících vedení SLP a IT

Přes řešenou lokalitu procházejí  dvě trasy kabelů SLP, kde jsou uloženy jak opCcké tak metalické
kabely. Jedná se o zařízení dvou různých majitelů. Jsou zde kabely patřící společnosC CETIN a kabely, které patří
společnosC  E.DG.  Stávající  kabely  budou  v rozsahu  staveniště  přeloženy  do  polohy,  kde  nebudou  kolidovat
s navrženou výstavbou. 

5.1.7.2. Nové rozvody SLP a IT

Pro novou lokalitu budou provedeny opCcké rozvody sítě IT, TV a telefonů. Rozvody napojí všechny
nové objekty. Trasy IT rozvodů nejsou v grafické čásC kresleny, bude pouze ponechána prostorová rezerva. Konkrétní
řešení rozvodů IT bude možno provést až ve fázi zpracování projektu (minimálně DÚR), až investor stavby bude mít
vybraného dodavatele telekomunikačních služeb. 

5.2 KANALIZACE

V rámci uzemní studie bude provedena nová splašková kanalizace, likvidace dešť. vod bude probíhat na pozemcích
jednotlivých staveb zásakem. V rámci území bude kanalizace řešena novými třemi stokami, nová kanalizace bude
napojená na stávající kanalizační síť obce Brodek u Prostějova  v ulici „Zámecká“. Odvod dešť. vod z jednotlivých
objektů bude řešen zásakem vždy na pozemku vlastní stavby – objektu. Studie navrhuje novou páteřní kanalizaci pro
dané  území,  napojení  na  stávající  kanalizaci  bude  provedeno  do  nejbližší  stávající  kanalizace,  napojení
předpokládáme do hlavní kanalizační stoky v obci Brodek u Prostějova v ulici „Zámecká“ v místě stávající koncové
revizní šachty, způsob napojení bude upřesněn v dalším stupni PD. Kanalizace je navržena v komunikaci. Stoky budou
zhotoveny  z materiálu  kamenina,  případně  plast  –  silnostěnné  PP  SN12  DN300  a  vyšší.  Projekt  předpokládá
kanalizační potrubí z dimenzí DN 250 a DN300. Šachty budou betonové typové DN 1000 mm zakryté poklopy třídy
D400. PodrobnosC budou dořešeny v dalším stupni PD s provozovatelem a vlastníkem kanalizace. Dešťové vody
budou řešeny ve smyslu ČSN 75 9010 vsakovací zařízení dešťových vod a TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými
vodami.  Návrh  retenčních,  případně  retenčně  zasakovacích  objektů  bude  proveden  na  základě  nového
hydrogeologického posudku, který bude rovněž obsahovat zasakovací zkoušky, aby poměry v území byly podrobně
zmapovány.  Likvidace dešť.  vod z komunikací  bude probíhat vsakováním přes  zatravňovací  dlaždice,  alternaCvně
pomocí bodových vpus8 s podzemním vsakovacím objektem umístěným pod komunikací. Následný návrh musí být
v souladu se  zákonem č. 183/2006 Sb., vyhl. 501/2006 Sb. - §20-21 a TNV 75 9011. Následný návrh tedy musí být v
souladu se zákonnými předpisy i zásadami HDV obsaženými ve vyhlášce. 

5.3 VODOVOD 

V rámci územní studie bude provedeno napojení na stávající vodovodní síť v extravilánu obce. Pro navržené území
bude proveden nový páteřní vodovod. Vzhledem k rozsahu plánovaného rozšíření vodovodní sítě bude zapotřebí
prokázat,  že  napojení  nové  lokality  nezpůsobí  tlakové  problémy  v  současné  čásC  rozvodné  vodovodní  sítě.
Hydraulický přepočet sítě bude nutné předložit před odsouhlasením PD k ÚŘ nebo stavebnímu povolení. Pokud by se
ukázalo,  že  nové  napojení  způsobí  provozní  ob8že,  nelze  vyloučit  potřebu  podmíněných  invesCc.  Napojení  na
vodovodní síť předpokládáme v blízkosC komunikace III.třídy 37731, způsob napojení bude upřesněn v dalším stupni
PD, kde bude proveden přepočet kapacity stávající sítě.  Nový vodovod bude nebude zaokruhován. Z vodovodního
řadu budou vysazeny přípojky pro zasíťování zájmového území. Potrubí bude napojeno na hlavní řad, koncové větvě
budou ukončeny hydrantem. Dle potřeb PBŘ bude v území umístěny hydranty pro požární zásah. Studie předpokládá
potrubí z DN 80-DN150 s armaturami podle standartu provozovatele (liCnové s povrchovou ochranou). Potrubí bude

6



 Akce: Územní studie Lokalita č. 10 a 11 – Brodek u Prostějova
PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

uloženo  do  pískového  lože  s  jamkami  pro  hrdla  potrubí  a  obsypáno  stěrkopískem  podle  montážních  předpisů
výrobce. Podle požární normy ČSN 73 0873 tabulka 2 budou osazeny hydranty s potřebným průtokem, které rovněž
budou splňovat ustanovení tabulky č. Pol. 2 – dojezdová vzdálenost do 150 m a článku 5. 5 – minimální přetlak 0,2
Mpa.  Ve vazbě na budoucí  vlastnické vypořádání  a  obecné  technické zásady  rozšiřování  veřejného  vodovodu a
kanalizace musí být v následné PD předložené k odsouhlasení dodrženo min. toto materiálové provedení: vodovodní
řady budou z tvárné liCny variantně je možné uvažovat s potrubím PE100 RC SDR 11. Dle konzultace se správcem sítě
bude  stávající  hlavní  vodovodní  řad  vedený v posuzovaném území  zachován za  podmínky  dodržení  ochranného
pásmo vodovodu, v ochranném pásmu vodovodu nesmí být žádné pevné stavby. 

5.4 PLYNOVOD

Nově navržená zástavba bude zásobena z plynovodu napojeného na stávající STL plynovod v extravilánu obce vedle

komunikace III.třídy 37731. Materiálem potrubí bude PE 100RC SDR 11 s ochrannou vrstvou potřebných dimenzí.

Plynovod bude veden a ukončen venClem s uličním poklopem pro odvzdušnění.  Plynovod bude napojen na stávající

plynovod  v ulici  Zámecká  na  stávající  plynovod  STL  dimenze  PE110.  Nově  navržený  plynovod  bude  veden

v komunikacích. Studie předpokládá potrubí z DN50 (PE63) STL.

6. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
Územní studie je zpracovávána zejména pro to, aby bylo možné koncepčně řešit výstavbu v daném území a

jeho smysluplné napojení na okolní zástavbu s ohledem na širší vazby v okolí a celkový rozvoj městyse. Zároveň je

předmětem eliminace zásahů a vzniku staveb, které by toto znemožnily. Vzhledem k tomu, že se jedná v současné

době o nezastavěné území,  nabízí  se tu možnost novou strukturu zástavby vyřešit  plnohodnotně bez limitujících

předešlých zásahů.

7



GSPublisherVersion 169.80.91.10

D
I P

Č
R 

Pr
os

tě
jo

v 
od

so
uh

la
sil

 d
ne

 4
. 5

. 2
02

2 
po

d 
č. 

j. 
K

RP
M

-6
33

09
/Č

J-
20

22
-1

41
20

6

por. Mgr. František KOŘÍNEK
04.05.2022 09:09:56

Digitálně podepsal: 

por. Mgr. František KOŘÍNEK
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

JID: PCR14ETRfo51063576 

  

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE 
 
Územní odbor Prostějov 
Dopravní inspektorát Prostějov 

  

 
Č. j.  KRPM-63309-4/ČJ-2022-141206 Prostějov 4. května 2022 

Počet stran: 2  
Přílohy: 1/1 
Odsouhlasený situační výkres 

 

 
Havlíčkova 16b 
796 01 Prostějov 
 
 
Tel.: 974781259 
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz 
ID DS: 6jwhpv6 

 380.4688.51063576 

 

ASET studio s.r.o. 
Tovární 41 
779 00 Olomouc 
IDDS: t2snxzu 

 

 
 
Stanovisko k územní studii lokality č. 10 a 11, Brodek u Prostějova 
 
 
 
Dopravní inspektorát PČR Prostějov jako dotčený orgán státní správy ve věci územního 
řízení podle ust. § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších úprav,  
  

s o u h l a s í  
  
s předloženým návrhem územní studie ‚‚Lokalita č. 10 a 11‘‘ při západním okraji městyse 
Brodek u Prostějova.  
  
Předmětem předloženého návrhu je územní studie výstavby rodinných domů včetně 
související dopravní a technické infrastruktury při západním okraji městyse Brodek 
u Prostějova, v lokalitě ze dvou stran ohraničené silnicemi třetí třídy. V území je navržena 
komunikace se smíšeným provozem v režimu obytné zóny, napojená na stávající silnice 
III/37745 a III/37731. Slepý konec komunikace je zakončen obratištěm. Komunikace jsou 
navrženy v šířce 5,5 - 6,5 m s podélným parkováním a parkovacími místy u RD.   
  
Odsouhlasený situační výkres je nedílnou součástí tohoto stanoviska.  
  
Při dalším kontaktu s námi ve stejné věci prosím vždy uvádějte výše uvedené číslo 
jednací.  
  
 
 



Zdeněk Rozsypal <z.rozsypal@gmail.com>

RE: Územní studie Brodek u Prostějova, žádost o konzultaci 
Počet zpráv: 3

Beneš, Jan <jan.benes@egd.cz> 10. února 2022 10:15
Komu: "z.rozsypal@gmail.com" <z.rozsypal@gmail.com>
Kopie: "sevcikova@asetstudio.cz" <sevcikova@asetstudio.cz>

Dobrý den,

 

pro lokalitu bude nutné vybudovat novou trafostanici (např. na parcele č. 958 k. ú. Brodek u Prostějova) včetně
kabelového přívodu 22 kV, pravděpodobně od podpěrného bodu č, 9 o. Brodek U Pv ZD, který je umístěný na
parcele č. 944/41, u hranice s parcelou č. 944/7 a 944/38 k. ú. Brodek u Prostějova.

 

S pozdravem

 

 

Jan Beneš

Regionální správa Prostějov

T  +420 582 323 873

E jan.benes@egd.cz

 

EG.D, a.s.

Poděbradovo nám. 2

797 27 Prostějov

 

egd.cz

 

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772, IČ: 28085400.

 

 

Prosím, myslete na naše životní prostředí a netiskněte tento e-mail, pokud to není opravdu nutné.

Consider the environment. Please don’t print this e-mail unless you really need to.
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Legenda:

dopravní napojení lokality 7, 8

plochy bydlení individuální
- rodinné domy samostatně stojící
plochy veřejných prostranství
- sídelní zeleň
rekreační vybavenost - dětská hřiště,
sportoviště apod.

zastavitelné plochy

stavební čára

ostatní hranice zastavitelných ploch

zastavitelnost ploch

místní obslužná komunikace v obytné zóně

doprava

odstavné a parkovací plochy

pěší komunikace - dlažba

stávající hranice parcel KN

hranice řešeného území
hranice

využití ploch

172/1

stávající budovyst. 194

max počet nadzemních podlaží
- max 1 NP + obytné podkroví

BUS autobusová zastávka

vodní plocha - retenční jezírko

stanoviště tříděného odpadu

oplocení zahrad RD

oplocení předzahrádek RD, max. výška
oplocení ze strany veřejného prostranství 1,5m

oplocení

autobusová zastávka (přístřešek)

trafostanice kiosková
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Zeleň

Autobusová zastávkaBUS

ZP - chodník

Stávající hranice katastru980/10
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Dopravní napojení lokality 7, 8
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Hranice katastru
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980/10

využití ploch

parkovací stání

změna povrchu komunikace
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Legenda sítí:

Vodovod

Slaboproud nezaměřený

Slaboproud

Slaboproud optický kabel

Plynovod STL

Kanalizace jednotná

Elektrické vedení VN nadzemní 22 kV

Elektrické vedení NN nadzemní 0,4 kV

Kanalizace jednotná projektovaná

Elektrické vedení NN podzemní 0,4 kV

Stávající:

Navržené:

Vodovod

Slaboproud - rušeno

Slaboproud přeložka

Plynovod STL

Kanalizace jednotná

Elektrické vedení VN podzemní 22 kV

Elektrické vedení NN podzemní 0,4 kV

Trafostanice kiosková 22/0,4 kV, do 1x630 kVA

Přípojková skříň

Trasa kabelů VO

Stožár VO, výška 6 m, výložník 1,5/1,5 m

Stožár VO, výška 6 m, výložník 0,5 m

Rozvaděč VO
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