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3. POUŽITÉ ZKRATKY A POJMY
ÚS, US
ÚS 1, US1
původní ÚS
ÚP, ÚPN
ÚPD
ÚSES
ÚAP
k.ú.
IS
RD
řú
VP
OP
TI
EK
uliční čára
stavební čára
DI PČR
MMO
KÚ
SmVaK
GIS

územní studie
označení ÚS dle ÚP – plocha BI – Z12
územní studie z roku 2013 na celé území BI – Z12 a BI – R1
Územní plán Olbramice
územně plánovací dokumentace
územní systém ekologické stability
územně analytické podklady
katastrální území
inženýrské sítě
rodinný dům
řešené území ÚS = plocha US1 dle ÚP
veřejné prostranství
ochranné pásmo
technická infrastruktura
elektronické komunikace
rozhraní mezi budoucími soukromými parcelami určenými pro výstavbu RD a
budoucím pozemkem pro veřejnou infrastrukturu (plochy VP1, VZ1 a VZ2)
linie pro výstavbu nových RD - podstatná část uliční fasády musí se stavební
čarou lícovat
Dopravní inspektorát Policie České republiky
Magistrát města Ostravy
Krajský úřad v Ostravě
Severomoravské vodovody a kanalizace
geografický informační systém
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4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE, SOULAD S ÚZEMNÍM PLÁNEM
A) ÚVOD, POSTUP PŘI ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE
Územní studie byla vyhotovena na základě Zadání Územní studie – US1 Olbramice - Klimkovická –
Josefovická zpracovaného pořizovatelem v dubnu 2017 a je zpracována na lokalitu BI – Z12, která je
Územním plánem obce Olbramice určena k prověření a upřesnění formou územní studie a je označena
US1.
Podkladem pro vypracování ÚS je původní územní studie z roku 2013 zpracovaná na lokalitu US1 a
navazující plochu územní rezervy BI – R1. Původní ÚS byla zpracovaná bez řešení napojení na
technickou infrastrukturu a sloužila jako podklad pro tvorbu nového územního plánu obce. Při tvorbě ÚP
bylo rozhodnuto, že do zastavitelných ploch bude zahrnuta pouze jižní část řešeného území původní ÚS
o rozloze 1,94 ha a větší severní část řú původní ÚS bude zahrnuta do plochy územní rezervy.
Cílem původní ÚS bylo prověření optimálního využití celého území v obou plochách, řešení
dopravního napojení lokality, řešení dopravní obsluhy nových RD, rozvržení parcelace ploch navržených
pro zástavbu rodinnými domy a prověření potřeby vymezení menších ploch pro drobnou občanskou
vybavenost. Cílem této ÚS1 je řešení veřejné infrastruktury a prověření možností napojení řú na
stávající technickou infrastrukturu. Urbanistická struktura navržené zástavby zůstala zachována dle
původní ÚS. Návrh TI zohledňuje budoucí napojení celé plochy územní rezervy BI – R1.
V průběhu zpracování ÚS1 proběhla 2 jednání s objednatelem a pořizovatelem – viz kap.8.
Doklady. Na 1.jednání byla projednána možnost pořízení ÚS 1, na 2.jednání byly projednány připomínky
objednatele a pořizovatele k předloženému návrhu řešení. Projednané připomínky byly zapracovány do
návrhu.

B) VYMEZENÍ A ROZLOHA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Řešené území US1 leží v jižní části obce Olbramice v katastrálním území Olbramice a navazuje na
obytnou zástavbu kolem ulice Josefovické.
Řú je vymezeno ze západu Josefovickou ulicí a ohraničením plochy stávajícího RD čp.203 na
Josefovické ulici, volnými zemědělskými plochami určenými v ÚP k využití pro prvky ÚSES z jihu a
jihovýchodu, volnou zemědělskou plochou určenou v ÚP k budoucímu využití pro zástavbu označenou
BI – R1 (plocha rezervy pro rozvoj bydlení) ze severu a ohraničením zahrad stávajících RD
v zastavěném území obce ze severozápadu. Dle ÚP se jedná o rozvojovou plochu BI – Z12, kde je
podmínkou pro vydání územního rozhodnutí zpracování územní studie ÚS 1. Plocha je určena k využití
pro bydlení v rodinných domech.
Řešené území je vyznačeno v grafické části a má rozlohu 1,94 ha.

C) ÚDAJE O VYDANÉM ÚZEMNÍM PLÁNU OBCE OLBRAMICE A SOULADU S VYDANÝM
ÚP
Územní plán Olbramice byl vydán formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem obce dne
16.12.2016 usnesením č.14/56. Řešené území ÚS je v souladu se zastavitelnou plochou BI – Z 12
označenou US1.
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D) ÚDAJE O POUŽITÝCH PODKLADECH
Podkladem pro zpracování územní studie jsou:
 Územní plán Olbramice vydaný v prosinci 2016
 Zadání Územní studie – US1 Olbramice – Klimkovická – Josefovická z dubna 2017
 Digitální katastrální mapa dodaná firmou DIGIS Ostrava v roce 2013
 Polohopisné a výškopisné zaměření (technická mapa) části řešeného území kolem
Josefovické ulice v digitální podobě
 Územní studie z roku 2013 zahrnující plochy US1 a BI-R1

5. STÁVAJÍCÍ STAV ÚZEMÍ
A) VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH PODMÍNEK A STAVU ÚZEMÍ
Řešené území je v současné době nezastavěné, zemědělsky využívané a není výrazně ovlivněno
žádným limitem využití území. Řú je pouze částečně limitováno kabelovým vedením elektronické
komunikace situovaným podél Josefovické ulice souběžně se západní hranicí řú v odstupu 6 až 11 m a
podél stávajících ploch RD souběžně se severozápadní hranicí řú v odstupu 2,5 až 5,5 m.
Dle starších podkladů z ÚAP se nachází v Polní ulici meliorační potrubí, existence těchto vedení
však nebyla správci inženýrských sítí potvrzena. Trasy vedení jsou vyznačeny ve výkresech č.2 a 4.
Meliorační potrubí nezasahuje do plochy územní rezervy BI – R1 a může tak být před zástavbou území
ÚS1 zcela zlikvidováno.
Řešené území leží v nadmořské výšce 291 až 297 m n. m., terén je mírně svažitý od
severovýchodního rohu řú k západní hranici řú.
Řú se nachází v ochranném pásmu přírodního léčivého zdroje (lázně Klimkovice) – viz výkres č.1
Širší vztahy.
V řú se nenachází žádné hodnotné vzrostlé stromy, dva méně hodnotné stromy se nacházejí
v severozápadním rohu řú u Josefovické ulice. Podél Josefovické ulice zasahuje do řú zánovní dlážděný
chodník.
B) VYHODNOCENÍ ŠIRŠÍCH NÁVAZNOSTÍ, ŠIRŠÍ VZTAHY
Z hlediska širších vztahů navazuje řešené území ze severozápadní strany na souvisle zastavěné
území obce a směrem k jihovýchodu pokračuje volná krajina s rozsáhlými zemědělskými plochami. Řú
vyplňuje prostor volné proluky mezi souvisle zastavěným územím obce a osamoceným RD čp.203 na
Josefovické ulici a zaujímá navazující zemědělskou plochu v severovýchodním směru. Protější strana
Josefovické ulice je rovněž zastavěna rodinnými domy.
Řešené území US má velký územní potenciál z hlediska atraktivity bydlení – nachází se cca 4 km
od výjezdu z dálnice D1 Brno – Ostrava (exitu 342 Bravantice), cca 6 km od lázní v Klimkovicích a cca
8 km od okrajových částí Ostravy – Poruby a nabízí kvalitnější životní prostředí k bydlení než nedaleká
Ostrava.
Obec je vybavena základním občanským vybavením, nemá však jasně vyprofilované centrum.
V blízkosti řešeného území je situována část obecní občanské vybavenosti - 2 sportovní areály včetně
dětského hřiště, autobusové zastávky, rybník se zelení (není v majetku obce) a hostinec.
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Ve vzdálenosti 850 až 1 300 m od řú se nachází veškerá základní občanská vybavenost - Obecní
úřad, základní a mateřská škola a kostel.
Z dopravního hlediska je jediný možný přístup chodců a cyklistů i příjezd motorových vozidel do
řešeného území ze silnice III/ 46417 - Josefovické ulice, která je lemována zánovním chodníkem a má
dostatečnou šířku uličního prostoru mezi oploceními a tedy i výhledové možnosti rozšíření ulice.
Autobusové zastávky se nacházejí cca 330 m od řú nedaleko křižovatky Josefovické a Klimkovické
ulice, nejbližší železniční zastávky jsou v Jistebníku a v Bílovci.
U autobusové zastávky na Klimkovické ulici je nová transformační stanice s dostatečným výkonem
pro řú.
C) DOTČENÉ POZEMKY DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Řú je tvořeno 2 celými pozemky a 3 částmi pozemků. Všechny pozemky se nacházejí v k.ú.
Olbramice a jsou ve vlastnictví Obce Olbramice.
Největší část řú zaujímá pozemek parc.č.1389/1 o rozloze 19 015 m2, druh pozemku: orná půda,
s věcným břemenem užívání. Zbylé části plochy řú jsou tvořeny pozemkem parc.č.1345/3 o rozloze
211 m2, druh pozemku: orná půda, částí pozemku parc.č.1345/2 o rozloze 75 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, částí pozemku parc.č. 1345/1 o rozloze 73 m2, druh pozemku: ostatní plocha, a částí pozemku
parc.č.1268 o rozloze 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, s věcným břemenem užívání.

6. NÁVRH ŘEŠENÍ
A) URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Základní urbanistická koncepce
Lokalita je určena pro rozvoj individuálního bydlení v rodinných domech.
Návrh původní územní studie byl pouze nepatrně upraven. Největší změnou je návrh dočasného
obratiště na severním konci řú a návrh dočasné plochy veřejné zeleně v místě původně navržené
parcely pro výstavbu RD v severovýchodním rohu řú. Důvodem je rozdělení původního návrhu do 2 etap
výstavby a splnění zákonného požadavku na řešení ploch veřejných prostranství s veřejnou zelení a
požadavků na otáčení vozidel v dočasně slepé Polní ulici v 1.etapě výstavby do doby pokračování
výstavby v rezervní ploše BI – R1.
Urbanistické řešení
V řešeném území je navržena mírně prohnutá páteřní komunikace ve směru od západní hranice řú
na Josefovické ulici k severní hranici řú. Na severu řú je navržen mírně rozšiřující se uliční prostor
z důvodu budoucího pokračování do rozšířeného veřejného uličního prostoru navrženého v původní ÚS
na ploše územní rezervy. V jižní části řú je navržena krátká cca 35 m dlouhá slepá komunikace
navazující na novou páteřní ulici. Na vyznačené ose slepé komunikace je doporučeno na obou koncích
realizovat architektonicky výraznější stavby rodinných domů.
Veškeré nové komunikace v řešeném území (páteřní komunikace i navazující krátká slepá ulice)
jsou navrženy v režimu obytných ulic s omezenou rychlostí jízdy a budou mít dlážděný povrch řešený
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v jedné výškové úrovni (bez obrubníků a zvýšených chodníků). Barevným a materiálovým řešením
povrchu obytných ulic budou odlišeny pojízdné částí (vozovka) veřejných uličních prostranství od částí
klidových (postranních pásů a ploch). Obytné ulice budou vybaveny uličním mobiliářem – nižšími stožáry
veřejného osvětlení, v rozšířených částech uličních prostorů na začátku a na konci páteřní komunikace
též lavičkami, odpadkovými koši a případně též informačními tabulemi a stojany na kola.
Součástí základní koncepce návrhu řešení je rovněž propojení nové obytné ulice s budoucími
zelenými plochami regionálního koridoru ÚSES východně od řú i se stávajícími zemědělskými plochami
v jeho okolí. Propojení pro průchod pěších i průjezd zemědělských strojů bude realizováno v rámci
pozemku pro dočasnou veřejnou zeleň VZ1 v severovýchodním rohu řú.
Uliční prostory nových obytných ulic jsou navrženy v šířce 8 m umožňující vedení 5 m širokých
obousměrných jízdních pruhů vozovky a 1,5 m širokých postranních pásů mezi jízdními pruhy a
hranicemi nových parcel pro rodinné domy (uličními čarami).
V řú budou 2 plochy veřejné zeleně – plocha VZ1 a ponechaná stávající plocha VZ2.
V řešeném území je navrženo 17 nových rodinných domů. Veškeré navržené parcely pro rodinné
domy jsou větší než 800 m2. Průměrná velikost nových parcel pro realizaci rodinných domů 929 m2.
Nové rozdělení ploch
V řú dojde k novému rozdělení pozemků (přeparcelaci území). Řú bude rozděleno na 3 základní
plochy:
 Plochu A1 určenou pro výstavbu RD
 Plochu B1 určenou pro výstavbu RD
 Plochu pro veřejnou infrastrukturu sestávající z plochy VP1 pro obytnou ulici a ploch VZ1 a
VZ2 pro veřejnou zeleň s chodníky
Další dělení ploch A1 a B1 na jednotlivé parcely je doporučené.
Tab. 1 ČÍSELNÉ ÚDAJE K URBANISTICKÉMU NÁVRHU ŘEŠENÍ
výměra (m2)
Rozloha řú

19 383

Předpokládaný počet nových rodinných domů

17 RD

Plocha pro nové rodinné domy

15 786

Plocha pro veřejnou infrastrukturu

3 597

poznámka
Plocha A1 - 7 RD
Plocha B1 – 10 RD
Plocha A1 – 6 632 m2
Plocha B1 – 9 154 m2
Obytná ulice – 2 292 m2
Veřej.zeleň s chodníky – 1 305 m2

Alternativní řešení parcelace
Na 2.jednání s objednatelem a pořizovatelem bylo rozhodnuto o zpracování výkresu 3a. Alternativní
řešení parcelace z důvodu požadavku Obce Olbramice na možnost vytvoření větších parcel pro
výstavbu RD. Ve variantě zůstávají veškeré regulativy zachovány, pouze kolem navrhované krátké slepé
ulice na jihu řú je upravena poloha stavební čáry. Navržené parcely mají maximální plochu 1200 m2
v souladu se Zadáním ÚS1 a s platným ÚP.
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B) STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A ARCHITEKTONICKÉHO
ŘEŠENÍ STAVEB NA NOVÝCH POZEMCÍCH – REGULAČNÍ PODMÍNKY
1. Nové rozdělení pozemků bude provedeno dle návrhu – závazné je rozdělení pozemků vymezené
uličními čarami na společnou plochu pro veřejnou infrastrukturu a 2 plochy pro výstavbu rodinných
domů, označené A1 a B1. Rozdělení ploch pro výstavbu RD na jednotlivé parcely je pouze
doporučené – výměry nových parcel však musí být větší než 800 m2 a menší než 1200 m2. V řú
bude 14 - 17 nových pozemků pro výstavbu RD.
2. Před novým rozdělením pozemků musí být stanoveny podmínky pro ukončení meliorací v řú.
3. Nové rodinné domy budou situovány podél stanovených stavebních čar. Převládající část uliční
fasády nových rodinných domů musí lícovat se stanovenou stavební čarou. Doporučené jsou
rovnoměrné odstupy nových RD od sebe navzájem a umístění RD dle návrhu.
4. Zástavba bude tvořena izolovanými RD, případně dvojdomky.
5. V lokalitě nejsou přípustné žádné srubové nebo viditelně celodřevěné stavby.
6. Zástavba bude tvořena jednopodlažními RD s obytným podkrovím nebo dvoupodlažními RD bez
podkroví. Výšková hladina zástavby bude max. 9 m nad okolním upraveným terénem. (Jedná se
o snížení výšky zástavby stanovené v ÚP v souladu se Zadáním ÚS1 z důvodu rovnoměrného
výškového uspořádání zástavby v celé lokalitě ÚS1 s ohledem na přechod do volné krajiny s prvky
ÚSES.)
7. Mezi uličními a stavebními čarami nesmí být realizovány žádné prostorové stavby (garáže,
přístřešky pro automobily apod.). Garáže je doporučeno realizovat jako součást rodinných domů.
8. Souhrn zastavěných ploch veškerých prostorových staveb včetně bazénů (RD + staveb
s doplňkovými funkcemi) nesmí překročit na jednotlivých parcelách koeficient zastavění 0,3
stanovený ÚPN - tzn. 30% z celkové výměry parcely. Na parcelách je doporučeno realizovat pouze
2 prostorové stavby.
9. Oplocení pozemků rodinných domů na rozhraní s veřejnými uličními prostory je nutno situovat
v liniích stanovených uličních čar. Ve stejné uliční linii bude mít oplocení jednotnou výšku.
Doporučená výška je 120 cm, max. výška oplocení je 160 cm. Přípustné je rovněž oplocení živými
ploty.
10. V místech křížení oplocení s podzemními vedeními inženýrských sítí (kabely elektronických
komunikací v ploše A1) je potřeba dbát pokynů správců inženýrských sítí.
11. Oplocení nového pozemku na západě plochy A1 ve styku s Josefovickou ulicí a umístění nového
RD na tomto pozemku musí respektovat rozhledové poměry dle platných rozhledových trojúhelníků.
12. Veškerá nová veřejná technická infrastruktura musí být realizována v rámci pozemku vymezeného
pro veřejnou infrastrukturu VP1. Nové inženýrské sítě musí být dimenzovány pro všechny navržené
RD a bezproblémové napojení dalších RD v ploše BI – R1.
13. V řú bude vytvořena nová plocha veřejné zeleně VZ1 se samostatným chodníkem – průchodem
k budoucí zelené ploše regionálního biokoridoru. V případné výhledové další etapě výstavby dle
původní ÚS v rezervní ploše BI – R1 může být plocha VZ1 použita pro výstavbu dalšího RD.

C) VEŘEJNÁ ZELEŇ
Návrhem rozvržení jednotlivých ploch v řešeném území byl zohledněn požadavek na vymezení
veřejného prostranství dle ustanovení §7, vyhl. č.501/2006 Sb., ve znění vyhl. č.431/2012 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území. Dle tohoto ustanovení je potřeba nových ploch veřejných
prostranství (zelených ploch a ploch pro pěší) 1000 m2 na každé 2 ha řešeného území. Tento požadavek
byl v ÚS splněn. Pro veřejnou zeleň s chodníky jsou vymezeny 2 plochy VZ1 a VZ2 o celkové výměře
1 305 m2.
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Situování navrženého nového veřejného prostranství s veřejnou zelení v dočasné ploše VZ1
zohledňuje provázanost nové obytné ulice s okolními plochami zeleně v budoucím regionálním
biokoridoru podél vnějšího obvodu východní hranice řú.

D) DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Lokalita bude napojena na stávající silniční síť v jižní části obce na Josefovické ulici – silnici
III/46417 – s jednostranným chodníkem pomocí nové křižovatky ve tvaru T. Trasa dnešní Polní ulice
bude zrušena a z důvodu nutnosti dodržení rozhledových poměrů na nové křižovatce bude napojení na
Josefovickou ulici posunuto směrem k severu.
V řú je navržena 1 mírně prohnutá dočasně uslepená páteřní komunikace délky cca 185 m
v přibližné stopě dnešní Polní ulice a 1 krátká slepá ulice kolmo napojená na tuto páteřní komunikaci
délky cca 35 m na jihu řú. Uliční prostor bude mít převážně šířku 8 m (minimální šířka stanovená
zákonem), pouze na koncích ulic bude prostor širší – jedná se o plochu pro dopravní napojení na
Josefovickou ulici a plochu určenou pro obě navržená obratiště.
Veškeré nové komunikace v řešeném území jsou navrženy jako veřejné místní obslužné
komunikace v režimu obytných ulic s omezenou rychlostí jízdy (20 km/h), parkováním pouze na
vyhrazených stáních, volným pohybem chodců a cyklistů v celé šířce uličního prostoru a možností her
dětí na ulicích. Navržené obytné ulice doporučujeme řešit bez zvýšených obrubníků – v jedné výškové
úrovni. Vozovku (pojízdnou část obytné ulice) o šířce 5 m doporučujeme provést jako dlážděnou,
postranní pásy mohou být dlážděné nebo mohou sloužit pro zeleň s dlážděnými vjezdy k jednotlivým
RD. Prostor bude vybaven uličním mobiliářem. Návrh prostoru pro veřejnou infrastrukturu (mezi uličními
čarami) bude upřesněn v podrobnější dokumentaci.
Parkování obyvatel řú bude řešeno na vlastních pozemcích RD – doporučeny jsou vestavěné
garáže a volné dlážděné plochy na pozemcích RD. Případné volně stojící garáže a přístřešky pro auta
musí být postaveny v souladu s regulativy stanovenými v kapitole 6.B).
Parkování návštěvníků lokality bude řešeno 4 vyhrazenými stáními, jejichž doporučené umístění je
vyznačeno ve výkrese č.3.
V místě napojení nové páteřní obytné ulice na stávající silnici III/46417 - Josefovickou ulici jsou ve
výkrese č.3 vyznačeny rozhledové trojúhelníky. Napojení bylo projednáno s dotčenými dopravními
orgány – viz kap.8. Doklady. Podmínkou navrženého napojení nové obytné ulice na Josefovickou ulici je
řešení křižovatky dopravním značkou ´“Stůj, dej přednost v jízdě“ z důvodu nedostatečného rozhledu
vlivem neprůhledného oplocení stávajícího zánovního RD čp. 203 v jihozápadním cípu řešeného území.
Nová zástavba v ploše A1 bude respektovat vyznačený rozhledový trojúhelník na nové křižovatce dle
výkresu č.3.
V roce 2009 nechala Obec Olbramice zpracovat projekt napojení Polní ulice na Josefovickou ulici
pro tehdy plánovanou výstavbu RD na pozemku č.1389/1 a geometrický plán na rozdělení pozemku
č.1389/1 – oddělení nového pozemku s plánovaným číslem 1389/3 pro novou Polní ulici v délce 21 m
(viz kap.8. Dokladová část). Územní rozhodnutí na dělení pozemku však nebylo vydáno a nová parcela
nebyla vložena do Katastru nemovitostí. DI PČR vydal v listopadu 2009 souhlas s projektem a odbor
dopravy MMO vydal rozhodnutí o povolení připojení nové účelové komunikace na neexistující parcele
č.1389/3 (viz též kap.8. Dokladová část). Pro novou výstavbu v rozsahu ÚS1 a pro budoucí pokračování
výstavby v navazující ploše územní rezervy není však možné zřídit pouze účelovou komunikaci. Bude se
jednat o místní komunikaci napojenou na Josefovickou ulici křižovatkou. Z těchto důvodů jsou výše
uvedená starší vyjádření nepoužitelná.
Návaznost na okolní plochy na severu řú bude řešena na dočasném pozemku pro veřejnou zeleň
VZ1 v severovýchodním rohu řú, na kterém budou kromě dočasného obratiště umístěny parkové
chodníky s možností průchodu do budoucího zeleného pásu regionálního biokoridoru ÚSES a případně
vjezdu pro zemědělská vozidla na okolní zemědělské pozemky dle potřeby.
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E) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Z hlediska technické infrastruktury je rozsah ÚS vymezen na posouzení možností zásobení
navrhované zástavby vodou, plynem a elektrickou energií a návrh napojení plochy na inženýrské sítě
bez podrobnějšího řešení jejich vedení uvnitř řešeného území (zastavitelné plochy BI – Z12). Veškerá
nová vedení inženýrských sítí jsou navržena v rámci prostoru navržené nové obytné ulice vymezené
stanovenými uličními čarami. Při návrhu inženýrských sítí je zohledněna možnost napojení další budoucí
zástavby v ploše územní rezervy BI – R1 a případného zokruhování inženýrských sítí vedoucích přes
obě plochy s inženýrskými sítěmi v Klimkovické ulici.

Zásobování pitnou vodou
Současný stav
Olbramice jsou zásobovány vodou z Ostravského oblastního vodovodu přes vodojem Olbramice
objemu 100 m3 s výškou hladiny 363,50 - 360,20 m n.m. Řešená lokalita je zásobována z RŠ HGL
351 m n.m. Vlastníkem i provozovatelem vodovodu jsou SmVaK Ostrava a.s. Vodovodní síť určená pro
veřejnou potřebu pokrývá zastavěnou část obce. K zastavitelné ploše BI - Z12 vede vodovodní řad
DN80 GG, který za křižovatkou s ul. Klimkovickou potrubím PE DN50 vede do ulice Josefovické, kde je
ukončen přípojkami k RD č.p.121 a 203.
Bilance potřeby vody
je stanovena podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č.12 Zákona o vodovodech
a kanalizacích č. 274/2001 Sb. v platném znění:
Podle územní studie bude v řešeném území umístěno 17 samostatně stojících rodinných domů. Při
ukazateli 4 obyvatele / 1RD lze počitat s 68 osobami.
Roční potřeba vody
Qrok = 68 x 36 m3 = 2 448 m3/rok
Průměrná denní potřeba
Qp= 2448 : 365 = 6,7 m3/den
Maximální denní potřeba
Qm = 6,7 x 1,5 = 10,1 m3/den
Maximální hodinová potřeba Qh = 10,1/24 x 1,8 = 0,75 m3/hod = 0,21 l/s
Návrh
Návrh zásobování vodou vychází z územního plánu, ve kterém zastavitelná plocha individuálního
bydlení s označením BI –Z 12 bude zásobována vodou napojením na stávající vodovodní řad DN50-PE,
který vede v Josefovické ulici. Tento vodovod je však potřeba dle vyjádření SmVaK Ostrava (viz
dokladová část) zkapacitnit na DN80 v délce cca 330 m v úseku od křižovatky Josefovické
s Klimkovickou ulicí severně od řú (zakresleno ve výkrese č.1 Širší vztahy). Na takto přeložený vodovod
bude možno napojit vodovod do zastavitelné plochy BI - Z12. Vodovod DN80-GG bude v souběhu s
ostatními vedeními technické infrastruktury veden v navržené obytné ulici, která rozděluje plochu na dvě
části se 7 a 10 RD. Vodovod bude dočasně ukončen na konci prozatím slepé obytné ulice. Návrh
předpokládá, že součástí zástavby v navazující ploše BI - R1 bude prodloužení vodovodu ke
Klimkovické ulici a jeho propojení – zokruhování na stávající vodovodní síť.

Kanalizace
Současný stav
V Olbramicích jsou odpadní i srážkové vody odváděny systémem jednotné kanalizace v profilech
DN300-1000 s vyústěním do bezejmenného levobřežního přítoku Seziny. Splaškové vody z jednotlivých
nemovitostí jsou před napojením do jednotné kanalizace předčištěny v septicích, případně domovních
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ČOV. Stoka jednotné kanalizace DN300 vede v Josefovické ulici se sklonem směrem ke křižovatce
Josefovická x Klimkovická, kde zaúsťuje do sběrače vyústěného do vodního toku.
Stávající kanalizace je v Josefovické ulici ukončena u RD čp.203. Dle starších podkladů vyúsťuje
cca 23 m před ukončením jednotné kanalizace do této stoky dešťová kanalizace (meliorační potrubí)
rozvětvující se kolem Polní ulice – viz výkres č.2 a 4.
V územním plánu je formou rezervy prezentován záměr na stavbu splaškové kanalizace s centrální
ČOV. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je Obec Olbramice.
Množství splaškových odpadních vod
Orientačně lze vycházet z potřeby pitné vody, která činí:
Denní průměrné množství Qp= 6,7 m3/den
Maximální denní množství Qm = 10,1 m3/den
Návrh
Návrh odkanalizování vychází z Územního plánu Olbramic a Plánu rozvoje vodovodu a kanalizace
území MSK (PRVKÚK). Z ekonomických důvodů je zachován stávající systém jednotné kanalizace,
kterou budou odváděny předčištěné odpadní vody i srážkové vody do vodního toku.
Pro novou zástavbu je stanoveno splaškové vody před napojením do jednotné kanalizace vyčistit
v certifikované domovní ČOV s účinností splňující ukazatele stanovené pro vypouštění odpadních vod
do vod povrchových. Srážkové vody ze střech a zpevněných ploch budou využity v místě pro zálivku
zeleně, případně v domácnosti jako užitková voda. Takové řešení se neobejde bez akumulační nádrže
s bezpečnostním přelivem do kanalizace. V obytné ulici je navržena stoka jednotné kanalizace zaústěná
v Josefovické ulici do stávající stoky DN300, která tím bude prodloužena na úroveň napojení nové
obytné ulice na Josefovickou ulici. Stoka bude v zastavitelné ploše dočasně ukončena na konci
navržené obytné ulice. Umožní-li to spádové poměry, bude kanalizace v budoucnu prodloužena do
rezervní plochy individuálního bydlení BI - R1.
V územním plánu je stanoveno regulovat odtok srážkové vody ze zastavitelných ploch před jejich
napojením do jednotné kanalizace. Za tím účelem je navržena podzemní retenční nádrž s možností
regulovaného odtoku. Nutnost retence a přípustné množství vody na odtoku z nádrže bude nutno
posoudit ve vztahu k celé stokové síti a začlenit do manipulačního řadu kanalizace.
Obytná ulice bude v podrobnější dokumentaci navržena tak, aby srážková voda z její plochy mohla
v maximální možné míře vsakovat. Pokud se prokáže, že podmínky pro vsakování jsou nevhodné, bude
voda odvodňovacím zařízením svedena do jednotné kanalizace.

Zásobování zemním plynem
Současný stav
Páteřní středotlaký plynovod dn 160 z regulační stanice Olbramice vede do ulice Klimkovické,
uhýbá do ulice Záhumenní a v souběhu s ulicí Hlavní a sil. III/4654 směřuje do Zbyslavic. Na páteřní
plynovod navazují uliční plynovody, z nichž jedna větev vede přes ulice Dolní a Malá Strana do ulice
Klimkovické, kterou přechází a dále v dimenzi dn 63 vede do ulice Josefovické, kde je v současné době
ukončena přípojkou k RD č.p.184 a 121.
Bilance potřeby plynu
Měrná potřeba plynu pro vytápění+ohřev TV+ vaření pro RD = 0,70 m 3/hod
Měrná roční potřeba plynu pro RD = 2500 m3/rok
(Hodnoty jsou orientační a vychází ze současných průměrných spotřeb zemního plynu v RD)

Hodinová potřeba zemního plynu pro 17 RD x 0,7 = 11,9 m3/hod
Roční potřeba zemního plynu pro 17 RD x 2500 = 42 500 m 3/rok.
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Návrh
Návrh zásobování plynem vychází z územního plánu, ve kterém zastavitelná plocha individuálního
bydlení s označením BI - Z12 bude zásobována plynem rozšířením stávající STL místní sítě.
Navržených 17 RD je situováno po obou stranách nové obytné ulice, určené kromě dopravní obsluhy RD
i k umístění veřejné technické infrastruktury. Stávající řad d n63 v ulici Josefovické se v souběhu s touto
ulicí prodlouží k napojení obytné ulice, ve které s ostatními sítěmi technického vybavení povede na
prozatímní konec obytné ulice tj. za hranici řešeného území, kde se dočasně ukončí. Součástí
technického vybavení zastavitelné plochy BI - R1 bude prodloužení plynovodu do ulice Klimkovické, kde
se propojí se stávajícím plynovodem d n160. Tím dojde k dalšímu zokruhování místní sítě. Na plynovodní
řad se jednotlivé RD napojí přípojkou ukončenou na hranici pozemku v pilířku HUP.

Zásobování elektrickou energií
Použité distribuční elektrizační soustavy:

distribuční elektrizační soustava NN – 0,4 kV

V rámci ÚS1 – Olbramice Klimkovická-Josefovická je řešeno zásobování elektrickou energií nových
odběratelů v objektech individuálního bydlení budovaných v zastavitelné ploše označené dle ÚP
Olbramice BI-Z12.
V řešené lokalitě je navržena výstavba 17 rodinných domů. V řešené lokalitě je navržena
plynofikace, proto bylo při výpočtu soudobého zatížení uvažováno, podle stupně elektrizace, s byty
kategorie A a kategorie B. Předpokládané soudobé zatížení nové bytové zástavby na úrovni DTS je Ps =
53 kW.
Pro zásobování elektrickou energií nových odběratelů elektřiny v řešené lokalitě bude vybudováno
nové kabelové distribuční vedení elektrizační soustavy NN - 0,4 kV, které bude napojeno ze stávajícího
posíleného venkovního vedení distribuční elektrizační soustavy 0,4 kV, které je napájeno z distribuční
transformační stanice 22/0,4 kV, označené OS_0227 (trafostanice je vyznačena ve výkrese č.1 Širší
vztahy). Nové kabelové vedení distribuční elektrizační soustavy NN bude napojeno na stávajícím
betonovém sloupu distribučního vedení 0,4 kV v Josefovické ulici (viz výkres č.4 Technická
infrastruktura). Kabelové vedení bude uloženo v zemi. Kabelovým vedením distribuční elektrizační
soustavy 0,4 kV budou napojené hlavní domovní skříně (HDS) jednotlivých odběratelů elektřiny. Pro
jednotlivé odběratele bude v rámci distribuční soustavy 0,4 kV na hranici pozemku vybudován pilíř
s pojistkovou jisticí skříní HDS, ze které bude napojena elektroměrová rozvodnice odběratele, ve které
bude instalován elektroměr pro měření dodávky elektřiny. Kabelové vedení distribuční elektrizační
soustavy 0,4 kV bude v navržené obytné ulici vedeno ve vymezeném pásu mimo vozovku. Vymezení
pásu je podmínkou pro realizaci kabelového distribučního vedení elektrizační soustavy NN - 0,4 kV.
Při návrhu nového kabelového distribučního vedení 0,4 kV v řešené lokalitě ÚS1 je v podrobnější
dokumentaci nutné zohlednit případné budoucí rozšíření výstavby RD v lokalitě BI-R1.
Kabelové distribuční vedení elektrizační soustavy 0,4 kV včetně skříní HDS vybuduje provozovatel
distribuční elektrizační soustavy 0,4 kV ČEZ Distribuce, a.s., na základě „Žádosti o připojení elektrického
zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí“.
Veřejné osvětlení
V řešené lokalitě bude vybudováno nové veřejné osvětlení, sloužící k osvětlení dopravní a pěší
komunikace. Veřejné osvětlení bude navrženo dle platných norem ČSN CEN/TR 13201-1, ČSN EN
13201-2, ČSN EN 13201-3 a ČSN EN 13201-4.
Veřejné osvětlení sloužící k osvětlení nové komunikace v řešené lokalitě bude provedeno
venkovními svítidly se zdroji LED instalovanými na osvětlovacích stožárech vhodných do obytné ulice,
výšky 4 -5 m dle konkrétního výběru projektanta podrobnější dokumentace.
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Nové veřejné osvětlení bude napojeno ze stávajícího nadzemního vedení VO, na stávajícím
betonovém sloupu distribučního vedení 0,4 kV na Josefovické ulici – viz výkres č.4 Technická
infrastruktura.
Rozvody veřejného osvětlení budou provedeny kabelovým vedením NN CYKY 4Bx10 uloženým
v zemi. Osvětlovací stožáry veřejného osvětlení budou uzemněny zemnicím páskem FeZn 30x4,
uloženým ve společném výkopu s kabelem VO. Kabelové vedení VO bude v navržené obytné ulici
vedeno ve vymezeném pásu mimo vozovku.
Nové veřejné osvětlení bude spínáno společně se stávající větvi VO, na kterou bude napojeno.
Elektronické komunikace
Návrh nových ploch pro výstavbu RD respektuje existenci stávajícího kabelového sdělovacího
vedení – viz výkres č.4 Technická infrastruktura, které však povede přes okrajové polohy nových
pozemků pro RD – zahrady vzájemně oddělené oploceními.
Poskytování služeb elektronických komunikací nových účastníků v řešených RD budou zajišťovat
operátoři elektronických komunikací na základě žádosti o připojení do veřejné komunikační sítě.
V rámci ÚS není řešeno vedení elektronických komunikací pro napojení nových účastníků. Při
realizaci inženýrských sítí je vhodné do vymezeného pásu mimo vozovku, v souběhu s kabelovým
vedením distribuční elektrizační soustavy 0,4 kV uložit prázdnou kabelovou chráničku pro případné
zatažení vedení elektronických komunikací některým operátorem EK. Z vedení EK by byli napojení
případní žadatele o připojení do veřejné sítě elektronických komunikací.
Vytápění RD
V řú je navržena plynofikace (viz odst. Zásobování zemním plynem), takže je předpokládáno
vytápění RD zejména zemním plynem, v menší míře pak elektrickou energií (viz odst. Zásobování
elektrickou energií), tepelnými čerpadly a zdroji na tuhá paliva splňujícími zákonem stanovenou emisní
třídu s vysokou energetickou účinností.

7. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ DALŠÍHO POSTUPU
Územní studie bude vložena do Evidence územně plánovací činnosti a stane se podkladem pro
rozhodování o změnách v území. Vzhledem k jednoduchým vlastnickým vztahům (všechny pozemky
jsou ve vlastnictví Obce Olbramice) je možné zahájit práce na geometrickém plánu řú a na základě
územního rozhodnutí o dělení pozemků novou parcelaci vložit do katastru nemovitostí. V rámci přípravy
území pro výstavbu RD je potřeba zhotovit projektovou dokumentaci veřejné infrastruktury pro výstavbu
obytných ulic a vedení inženýrských sítí v rámci pozemku VP1 vymezeného pro veřejnou infrastrukturu.
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2. původní záměr dělení pozemku č.1389/1 – geometrický plán
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