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1.1 STÁVAJÍCÍ STAV
1.1.1 OBECNÉ INFORMACE O LOKALITĚ
Území se nachází v relativní blízkosti centra města, ve vazbě na areál gymnázia Hejčín a obytné území. V
současnosti je lokalita zčásti bez využití, v části území při Tomkově ulici jsou umístěny dočasné areály autobazaru a
sběrny surovin a bývalý objekt Přírodovědecké fakulty UP (dnes ve vlastnictví Města Olomouc) jako relikt zamýšlené
výstavby universitního kampusu.
V konceptu nového územního plánu je celé území vymezeno jako plocha veřejného vybavení pro potřeby
školství. Jak v konceptu územního plánu, tak i v platném územním plánu je vymezena část řešeného území pro nové
trasování ulice Na trati a související dopravní plochy.

1.1.2 VYMEZENÍ ÚZEMÍ
Území rešené územní studií je vymezeno ulicí Tomkova, železnicní tratí podél ulice Na. Trati, a stávající
zástavbou při ulici Balbínova a Horní Hejčínská - viz grafická príloha.
Soucástí rešeného území je i stávající nevyužívaný objekt bývalé přírodovědecké fakulty na pozemku parc.c.
179/3 k.ú. Hejcín (objekt je v majetku mesta, v současné době je nabízen k odprodeji) a areál speciální školy pro
zrakově postižené na pozemcích parc.c. 341/1, 527/4, 341/26, parc.c. 346/1 (na stavbu je vydáno stavební povolení).

1.2. NÁVRH
1.2.1. URBANISMUS
Pro návrh urbanistického řešení vymezeného území je, bohužel, determinující umístění a struktura
realizovaného areálu školy pro zrakově postižené, který je navržen bez
jakýchkoliv urbanistických či
architektonických vazeb na své bezprostřední a hlavně širší okolí . Stejně tak je determinující i bývalý objekt UP,
který je svým měřítkem i umístěním zcela vytržen z kontextu okolního urbanismu. Došlo tím ke značnému omezení
při úvahách o základním urbanistickém konceptu pro řešené území a zúžení možností kvalitního řešení celého území.
Navržené urbanistické řešení vychází ze širšího okolí řešené lokality s ucelenou strukturou zástavby – vilová
bloková zástavba jihozápadně od ulice Na trati a přechod blokové zástavby kolem ulice Ladova do zbytků vesnické

urbanistické struktury starého Hejčína. Snahou je celkové zklidnění a zpřehlednění urbanistické struktury v lokalitě,
vytvoření „přechodového prvku“ mezi poměrně různorodou urbanistickou strukturou a jasné definování
jednotlivých prostorů a jejich vzájemných vazeb.
Z hlediska funkčního využití navrhujeme rozšířit již dříve založený „školský kampus“ o další školní objekty –
základní škola pro cca 300 žáku, střední škola pro cca 150 studentů s možností propojení pro nestátní alternativní
školní zařízení (základní škola + lyceum), 2 x mateřská škola á 50 dětí a zázemí celého kampusu. Pro zajištění sociální
kontroly území a zamezení umrtvení území mimo školní vyučování navrhujeme i umístění bydlení – v omezené míře
v třípodlažních řadových objektech, primárně navržených pro veřejnou vybavenost. Plochy na jihozápadě území u
ulice Na trati jsou platným územním plánem i návrhem nového vymezeny pro dopravu, za areálem školy pro zrakově
postižené navrhujeme veřejnou zeleň s odpočinkovými plochami a dětským hřištěm, určenou jak pro stávající
obytné domy na ulici Balbínově, tak i široké veřejnosti, propojenou s ulicí Na trati i Horní Hejčínskou chodníkem a
cyklistickou stezkou.
V jihovýchodní části území u křižovatky ulic Tomkova a Ladova je navržen hlavní veřejný vstupní prostor do
území – „školní náměstí“, které může sloužit jednak jako rozptylová plocha, hlavně ale pro odpočinek nebo i kulturní
akce školní mládeže i široké veřejnosti. Nástup do tohoto prostoru je z ulice Ladova, železniční zastávky Hejčín a od
stávajícího areálu Gymnázia Hejčín přechodem u upravené křižovatky ulic Tomkova a Ladova.
Na severozápadě uzavírá prostor náměstí bývalý objekt UP, který navrhujeme buď rekonstruovat včetně jeho
architektury a zjemnit jeho měřítko dvoupodlažní nebo přízemní přístavbou směrem k náměstí, nebo zbourat a
nahradit objektem novým. Z hlediska funkce doporučujeme stávající objekt nebo novostavbu využít pro zázemí a
vybavennost „středoškolského kampusu“ – ubytování pro přespolní studenty a žáky výběrových či alternativních
škol ve formě středoškolských kolejí, knihovna, internetová kavárna, divadlo, klubovny apod. Kolem tohoto objektu
je z náměstí přístupný areál školy pro zrakově postižené.
Z jihozápadní strany vymezují prostor náměstí objekty základní školy a střední školy (lycea), které lze vzájemně
propojit – alternativní školní zařízení se společným zázemím – tělocvična, školní hřiště, výdejna stravy,
administrativa. Areál tvoří jednotlivé propojené pavilony s učebnami ve dvou nebo ve třech podlažích, spodní podlaží
jsou uvažována pro společné a obslužné prostory.
Severovýchodní vymezení náměstí tvoří čtyři řadové objekty pro veřejnou vybavenost s možností umístění
bydlení , napojené zklidněnou komunikací se zpomalovacím prahem a parkovacími stáními.
V severozápadní části území navrhujeme příčné pěší propojení a propojení pro cyklodopravu ulic Horní
Hejčínská a Na trati přes řešené území pásem veřejné zeleně s odpočinkovými plochami a dětským hřištěm. Tato
trasa bude propojena i s komunikacemi u obytných bloků v ulici Balbínově. Do ulice Na trati bude pěší trasa i
cyklostezka ústit přes přechod železniční trati.
Z ulice Na trati bude necílová motoristická doprava odvedena na nově navrženou komunikaci. Takto nově
vzniklý klidový prostor ulice Na trati bude upraven jako obytná ulice se vzrostlou zelení, odpočinkovými prostorami,
cyklistickou stezkou a jednosměrně pojížděným chodníkem, u stávající křižovatky s ulicí Tomkovou zaslepeným, pro
zásobování stávajích obytných domů a vybavennosti.

NOVĚ NAVRŽENÉ KAPACITY
Plochy parcel pro veřejnou vybavenost (možno i bydlení)
Plocha parcel školních zařízení a ostatní vybavennosti
Zpevněné plochy
Plochy veřejné zeleně
Plochy zeleně neveřejné a soukromé
Veřejná prostranství

Plochy komunikací
Plochy zastavěné objekty celkem
VEŘEJNÁ VYBAVENOST (MOŽNO I BYDLENÍ)

Zastavěná plocha
Hrubá plocha
Čistá užitná plocha
Počet bytů

CELKEM

1 138 m2
4 374 m2
3 500 m2
max. 40

3 807 m2
11 465 m2
10 250 m2
2
6 872 m
2
7 130 m
2
2 850 m
9 411 m2
6 344 m2

Počet obyvatel

max. 87

ŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ

CELKEM

Zastavěná plocha
Hrubá plocha
Čistá užitná plocha

3 990 m2
7 320 m2
5 490 m2

OSTATNÍ VYBAVENNOST (BÝVALÝ OBJEKT UP)

CELKEM

Zastavěná plocha
Hrubá plocha
Čistá užitná plocha

1 218 m2
4 870 m2
3 653 m2

Hrubá užitná plocha celkem

16 564 m2

INTENZITA VYUŽITÍ ÚZEMÍ

CELKEM

Plocha území celkem
Plocha řešeného území
Koeficient zastavění stavebních
pozemků v řešeném území (KZP)
Koeficient podlažních ploch v řešeném území (KPP)

0,29 (29%)
1,3

59 350 m2
21 560 m2

DOPRAVA V KLIDU

Potřebných stání-veřejná vybavenost (bydlení)
Potřebných stání-školství, ostatní vybavenost
Potřebných stání celkem

max. 78
101
179

Navrženo stání celkem

179 z toho 20 podzemních

1.3 NAPOJENÍ NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
1.3.1 ELEKTROROZVODY
Všeobecné údaje :
Předmětem studie v části elektro je vyřešit napojení výstavby v lokalitě Olomouc Tomkova na sítě VN, NN, VO a
telefony.
V řešeném areálu má vzniknout max. 40 bytů, 30 garsoniér (ubytování studentů), mateřská škola 2 x 50 žáků,
základní a střední škola pro 390 žáků a administrativní prostory pro cca 100 pracovníků.
Energetická bilance :
Pro stanovení příkonů bylo použito ČSN 33 2130 změna č.2. U všech bytů a garsoniér se předpokládá topení a
příprava TV z CZT. Vaření bude řešeno podle požadavků jednotlivých stavebníků buď (předpoklad elektricky).
Přehled příkonů :
42 bytů "B" dle ČSN 33 2130: (Ps = PB x NB x ß)
Ps = 42 x 11,- x 0,33 = 152 kW
30 garsoniér "B" dle ČSN 33 2130:
Ps = 30 x 11,- x 0,35 = 115 kW
2 x mateřská škola pro 50 žáků: (Ps = NZ x 0,8)
Ps = 2 x 50 x 0,8 = 80 kW
Základní a střední škola pro 390 žáků / 20 tříd : (Ps = NT x 8)
Ps = 20 x 8 = 160 kW
Administrativní objekt 150 zaměstnanců : (Ps = NZ x 0,4)
Ps = 150 x 0,4 = 60 kW

Celkový požadovaný příkon lokality činí :
PCmax = 567 kW
Celkový příkon lokality při uvážení soudobosti mezi bytovými a nebytovými odběry 0,25 :
PC = ΣPS byty + 0,25 x ΣPS neb = 267 + 0,25 x 300 = 340 kW
Minimální potřebný výkon transformátoru pro využití transformátoru na 80% a účiník 0,95 bude činit :
STR = PC / (0,80 x 0,95) = 340 / 0,76 = 448 kVA
Pro zajištění odběrů v řešené lokalitě bude potřeba jeden transformátor o výkonu 630 kVA.
Návrh systému zásobování elektrickou energií - rozvody VN 22 kV a trafostanice :
Návrh části energetiky je zpracován v souladu se schváleným územním plánem města Olomouc, kde je pro řešenou
lokalitu navrženo vybudovat novou distribuční trafostanici 22/0,4 kV napojenou na stávajíc kabelovou síť VN 22 kV.
Pro zajištění elektrické energie pro novou výstavbu bude postavena nová kompaktní trafostanice 22/04kV, která
bude navržena pro instalaci jednoho transformátoru o výkonu do 630 kVA. Nově navržená trafostanice bude
připojena kabelovou smyčkou provedenou kabelem 22kV 3xAXEKCEY 1x240 na stávající kabel VN, který vede podél
ulice Tomkova. Napojení bude provedeno z prostoru křižovatky ulic Tomkova a Ladova.

vodovod
Podél komunikace v ulici Tomkova je uložen zásobovací vodovodní řad DN 150 mm LT. Tento řad prochází přes jižní
část řešeného území.
Z tohoto řadu je dále provedena odbočující větev DN 150 LT, která směřujr od ulice Tomkova na sever přes řešené
území.
Dále je nutno zmínit, že podél železniční trati Olomouc – Kostelec n/Hané prochází vodovodní přivaděč DN 800 ocel.
plynovod
podél železniční trati Olomouc – Kostelec n/Hané jsou položeny v souběhu s vodovodním přivaděčem DN 800 dva
plynovodní řady. STL plynovod DN 500 ocel a NTL plynovod DN 500 ocel.
T těchto řadů jsou provedeny odbočující větve STL DN 300 mm a NTL DN 300 mm ocel. Obě větve jsou položeny
podél komunikace v ulici Tomkova na straně za komunikací z pohledu řešeného území.

Návrh technického řešení :
1. ODKANALIZOVÁNÍ LOKALITY

Rozvody NN 0,4kV
Nové rozvody pro navrhovanou zástavbu budou provedeny zemními kabely typu AYKY 3x240+120. Kabely budou
smyčkově napojovat jednotlivé domy. Nové rozvody budou případně zokruhovány do stávající sítě NN (podle
požadavků dodavatele el. energie a majitele sítě NN).
Kabely budou položeny do výkopu do země koordinovaně s ostatními inž. sítěmi v souladu s platnými předpisy.
Veřejné osvětlení :
Veřejné osvětlení je navrženo v rozsahu řešeného území, které zahrnuje i prodloužení ulice Svatoplukova na ulici
Tomkova a změnu dopravního řešení křižovatky ulice Erenburgova, Na Trati, Tomkova a Na Šibeníku v těsné blízkosti
železničního přejezdu.
Podél nově navržených komunikací je navrženo VO silničními stožáry výšky 10 m s výložníkem 1,5m a se svítidlem
150W SHC. Přechody budou osvětleny svítidly typu „Zebra“ na stožárech výšky 6m s výložníkem. Ulice Tomkova má
stávající osvětlení na straně přiléhající ke gymnasiu, proto je zde navrženo pouze osvětlení přechodů pro chodce.
Plocha před ZŠ a SŠ bude osvětlena parkovými stožáry výšky do 4 m se svítidly SHC 70W. Vhodné typy stožárů a
svítidel budou vybrány v projektu. Rozvody budou provedeny kabely CYKY v zemi. Pro napojení rozvodů VO bude u
trafostanice umístěn nový hlavní rozvaděč VO.
Rozvody telefonu :
Způsob napojení na telekomunikační síť bude řešen při zpracování projektu podle požadavků na kapacity napojení.
Napojení bude projednáno s majitelem telekomunikační sítě síťového rozvaděče SR 47 na ulici Čs. armády, kde je
dostatečná kapacita sítě. Kabelové vedení telefonu bude provedeno v souladu s vedením elektrorozvodu v souladu
s platnými předpisy.
Charakteristika ochranných pásem:
Ochranná pásma vedení a trafostanic jsou stanovena zákonem č.458/20000 sbírky. Tento zákon také stanoví
činnosti, které je zakázáno v ochranném pásmu provádět. .
Kabelová vedení VN 22 kV, NN, SLP :
Ochranné pásmo kabelových vedení činí 1 m od líce kabelu ( od krajního kabelu, je-li uloženo více kabelů ve
společné trase ).

Při projednávání možnosti napojení se správcem sítě bylo dohodnuto, že celá lokalita bude napojena do
kanalizačního sběrače „B XVI - DN 500 SKL“, který je uložen v ulici Tomkova.
Přes navržené náměstí od MŠ směrem do Tomkovy ulice bude položen nový sběrač DN 400 mm, na který budou
postupně jednotlivými přípojkami připojeny :
- Jeden objekt MŠ,
- Objekt UP
- objekty SŠ a ZŠ
Délka nového sběrače DN 400 mm činí 112 m a bude napojen do stávající kanalizační šachty na sběrači DN 500.
Objekty veřejné vybavenosti a jeden objekt MŠ budou napojeny pouze přípojkami na stávající sběrač, který
prochází podél nich a je již napojen na sběrač B XVII.
1.1. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Obsazenost obytného komplexu osobami
Splaškové vody
bytů
osob/byt celkem
Veřejná vyb. 14
3,5
49
UP byty
15
1,5
22,5
MŠ
2
50
100
ZŠ
390

l/os
150
150
30
30

litrů/den
7350
3375
3000
11700

m3/rok
2683
1232
600
2340

Maximální odtok vody potrubím
1 byt 3 výtokové jednotky – 3N, 29 bytů x 3N = 841 N
Qmax = 0,25 . √Σ N
Qmax = 0,25. √1662 = 7,25 l/sec

Elektrické stanice ( transformovny ):
Transformovny kompaktní nebo zděné mají stanoveno ochranné pásmo na 2m od zdi či oplocení stanice.

Pro technologii nebude voda využívána – jedná se o objekt bydlení a městské komerční plochy bez průmyslové
výroby.

1.3.2 VODOVOD, KANALIZACE, ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM, VYTÁPĚNÍ

Pro každý objekt veřejné vybavenosti bude zrealizována samostatná kanalizační přípojka DN 200 – napojená na
nové sběrače v lokalitě. Rovněž tak pro objekty MŠ a objekt UP.

Napojení na technickou infrastrukturu - Popis stávajícího stavu :
kanalizace
V ulici Tomkova je uložen sběrač jednotné kanalizace (BXVII) DN 500 mm sklolaminát.
Přes řešené území je dále položen u severovýchodní hranice území sběrač jednotné kanalizace DN 400 mm , který je
napojen do sběrače BXVII v ulici Tomkova.

Vzhledem k tomu, že navrhované objekty ZŠ a SŠ jsou dosti půdorysně rozsáhlé vyvstane pravděpodobně
nutnost připojit jednotlivé objekty více než jednou kanalizační přípojkou. Kanalizační přípojky z objektů budou
řešeny v dalších stupních projektové dokumentace.

1.2. DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Požární zabezpečení
Pro zásah hasičské mobilní techniky bude na prodlužované větvi vodovodu osazen požární hydranty DN 80.

dešťové vody
střechy
Veřejná vyb.
UP byty
MŠ
ZŠ+SŠ
učebny
učebny
tělocvična
objekt UP
přístavba UP
celkem
dešťové vody
zpev.plochy
náměstí
chodník
parkoviště
komunikace
celkem

m2
240
180
905
324
210
190
210
900
905

počet
obj.
4
1
1
2
3
4
6
1
1

313

1

Obsazenost obytného komplexu osobami
Spotřeba vody
bytů
osob/byt celkem
Veřejná vyb. 14
3,5
49
UP byty
15
1,5
22,5
MŠ
2
50
100
ZŠ
390

m2 celke
960
180
905
648
630
760
1260
900
905
313
7461

litrů/den
7350
3375
3000
11700

m3/rok
2683
1232
600
2340

Celkem roční spotřeba vody : 6 855 m3/rok

ha
0,75

k
0,9

is
(L/s.ha)
130

Pro technologii nebude voda využívána – jedná se o objekt bydlení a městské komerční plochy bez průmyslové
výroby.
litrů
87,7

m2
4914
393
350
500
780
6937

l/os
150
150
30
30

Pro každý dům a objekty MŠ bude zrealizována samostatná přípojka DN 40 PE – napojená na DN 150 LT respektive
DN 80.
Pro objekt SŠ a ZŠ bude zrealizována samostatná přípojka DN 50 PE – napojená na DN 150 LT.
Pro objekt UP bude zrealizována samostatná přípojka DN 50 PE – napojená na DN 150 LT.
2. VYTÁPĚNÍ – ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

ha
0,694

k
0,7

is
(L/s.ha)
130

Pro vytápění navrhovaných objektů se uvažuje jako topné médium zemní plyn s tím, že
vytápěn vlastním centrálním zdrojem – kotelna.
litrů
63,2

Stanovení množství dešťových vod :
Návrhový odtok dešťových vod je stanoven pro intenzitu návrhového deště 130 l/s.ha , odtokový součinitel
0,9 pro střechy, 0,7 pro zpevněné plochy a 0,1 pro zelené plochy.
Qd = ∑F . is . k = 0,75 . 130 . 0,9 + 0,694 . 130 . 0,7 = 15,9 l/sec
Dešťové vody ze střech objektů a zpevněných ploch budou odváděny gravitačním kanalizačním systémem do
zasakovacích systémů dešťových vod, které budou položeny pod terénem v zelených plochách a dále pod
dlažbou náměstí před SŠ a ZŠ. Návrh těchto systémů se bude odvíjet od provedeného hydrogeologického
průzkumu v místě stavby. Návrh zasakování dešťových vod bude zpracován v dalších stupních projektu.
2. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Při projednávání možnosti napojení se správcem sítě bylo dohodnuto, že celá lokalita bude zásobována
z vodovodního řadu DN 150 LT.Přes navržené náměstí od MŠ směrem do Tomkovy ulice je již položen vodovod DN
150 mm, na který budou postupně jednotlivými přípojkami připojeny :
- Jeden objekt MŠ,
- Objekt UP
Objekt SŠ a ZŠ bude připojen z řadu DN 150 procházejícího podél komunikace v ulici Tomkova.
Pro objekty veřejné vybavenosti a jeden objekt MŠ bude provedena odbočná větev vodovodu DN 80, která
bude napojena na řad DN 150 v ulici Tomkova. Nový řad DN 80 LT bude položen podél západní fasády objektů.
Jednotlivé objekty budou připojeny vlastními přípojkami na tento nový řad.
Jednotlivé objekty budou napojeny vlastními vodovodními přípojkami, které budou ukončeny v 1.PP
v objektech č.1 až č.5, kde budou osazeny vodoměrné sestavy.
Celková délka nové větve vodovodu DN 80 LT od místa napojení v ulici Tomkova po objekt MŠ činí 90 m.

Tepelná bilance
teplo
m2
Veřejná vyb. 240
180

m3
2160
1620

w/m3
13
13

kW
28,080
21,060

počet obj. kW
4
112
1
21

MŠ

324

1134

13

14,742

2

29

ZŠ+SŠ
učebny
učebny
tělocvična

210
190
210
900

735
665
1470
9000

13
13
13
10

9,555
8,645
19,110
90,000

3
4
6
1

objekt UP
přístavba UP
UP byty

905
313
905

9050
3130
5430

13
13
13

117,650
40,690
70,590

1
1
1

29
35
115
90
268
118
41
71
229

každý objekt bude

Hodinová potřeba tepla na přípravu TUV :
Byty
29 bytů x 15 kW x 0,2 = 87 kW
Komerční plochy
6
x 12 kW x 0,2 = 15 kW
Hodinová potřeba tepla na VZT :
Komerční plochy
rekuperace)

8700 m3:3600=2,416 x 1,2 x 1010x Δt (37) = 108 kW x0,6 = 65 kW (40%

Celkem hodinová potřeba tepla : 112 + 21 + 29 + 268 + 229 + 87 + 15 + 65 = 826 kW = 0,826 MW
Roční potřeba tepla :
Potřeba tepla na vytápění
Roční spotřeba tepla na vytápění
Er = 3,6 . 18 . e .Qc . d (ti-tep) / (ti-teo) = 3,6 . 18 . 0,728 . 724 . 260 (20-5)/(20+15) = 3 805 GJ

Potřeba tepla na ohřev TUV
Byty :
72 osob x 4,3 kWh = 310 kWh =
ZŠ+SŠ :
390 osob x 2,5 kWh = 975 kWh =

1116 MJ = 1,12 GJ
3510 MJ = 3,51 GJ

Roční potřeba tepla celkem :

3 810 GJ/rok

Jde o údaje teoretické, výpočtové, zimu průměrnou, statistickou. Skutečné údaje budou vedle klimatických
podmínek záviset na skutečně nastavených teplotách v jednotlivých místnostech, na provozní době apod.
3. PLYNOFIKACE
Napojení jednotlivých objektů je možné buď jednotlivými přípojkami na stávající plynovodní řady a dále je v této
studii navržena nová větev NTL plynovodu D 90 mm podél vila domů.
Ze stávajícího STL řadu DN 500 podél železniční trati je možné napojit jeden objekt MŠ a celý areál ZŠ a SŠ.
Délka přípojek je 47 m pro MŚ a 45 m pro ZŠ.
Pro objekty veřejné vybavenosti, objekt UP a jeden objekt MŠ bude provedena odbočná větev NTL plynovodu
D 90, která bude napojena na NTL řad DN 300 v ulici Tomkova. Nový řad D 90 PE bude položen podél západní
fasády vila domů v souběhu s novou větví vodovodu DN 80. Jednotlivé domy budou připojeny vlastními
přípojkami na tento nový řad.
Celková délka nové větve NTL plynovodu D 90 PE od místa napojení v ulici Tomkova po objekt MŠ činí 112 m.
Maximální hodinové spotřeby plynu
Objekt MŠ připojený STL přípojkou z STL řadu DN 500
Kotel 24 kW
spotřeba 2,5 m3/hod
Objekt ZŠ+SŠ připojený STL přípojkou z STL řadu DN 500
Kotelna 268 kW
spotřeba 28 m3/hod
Nová větev NTL plynovodu D 90 PE
Objekt MŠ připojený NTL přípojkou z NTL řadu D 90 PE
Kotel 24 kW
spotřeba 2,5 m3/hod
Veřejná vybavenost připojena NTL přípojkou z NTL řadu D 90 PE
Kotel 30 kW
spotřeba 3,5 m3/hod x 5 ks = 17,5
Objekt UP připojený NTL přípojkou z NTL řadu D 90 PE
Kotel 229 kW
spotřeba 24 m3/hod

1.3.3 DOPRAVA
Dopravní infrastruktura
Území řešené v územní studii navazuje na severu na areál internátní školy pro nevidomé, na východě hraničí
s pozemky stávající zástavby při ul. Horní Hejčínská, na západě hraničí s železniční tratí Olomouc – Náměš´t n.H. Na
jihu tvoří hranici ul. Tomkova, po níž je veden průtah sil. II/635. Řešení územní studie přebírá variantu II.
z variantního posouzení přeložky ul. Na trati – sil.II/635, zpracovaného 06/2011 Alfaprojektem Ol. a.s. Přeložka je
vedena po východní straně žel. trati, propojuje ul. Tomkovu s ul. Svatoplukovou v křiž. S ul. Balbínovou.
Dopravní infrastruktura uvnitř území bude sloužit výhradně navrhované zástavbě a jejím obyvatelům. Jedná se o síť
místních komunikací obslužných funkční skupiny C, jež navazují na stávající a nově doplněnou komunikační kostru
města v řešeném území. V koncových úsecích obslužných komunikací tyto přecházejí v komunikace f. sk. D,
případně se připojují účelové komunikace (vjezdy do garáží,…). Pěší a cyklistické komunikace jsou vedeny v souběhu
s vozidlovými MK, případně jsou vedeny v samostatných trasách.
Komunikace vozidlové
Obsluha vnitřního území je zajištěna obslužnou MK vedenou od JV na SZ v prodloužení ul. Ladovy až na obvodovou
MK podél internátní školy. Na tyto MK navazují parkovací plochy a vjezdy do garáží pod objekty veřejné
vybavenosti.
Spolu s návrhem vnitřní komunikační kostry se předpokládá úprava vnějších navazujících ploch. Stávající ul. Na trati
je navržena ke zklidnění, bude řešena jako obytná ulice s uslepením připojení do stávající křižovatky – Tomkova –
Erenburgova, s vedením cyklostezky. Předpokládá se úprava křižovatky Tomkova –Ladova. Na komunikaci ul.
Tomkové navrhujeme umístění zastávky BUS v obou směrech.
Komunikace pěší a cyklotrasy
Pěší komunikace, cyklotrasy a rozptylové plochy jsou řešeny v souladu s ČSN 73 61110. Chodníky jsou navrženy
podél komunikací, případně v samostatných trasách, stejně jako cyklostezky. Při návrhu jsou dodržena veškerá
ustanovení vyhl. 398/2009Sb. vč. odkazů na platné i doporučené ČSN .
Doprava v klidu
V příloze jsou přiloženy výpočty potřeby parkovacích a odstavných stání pro objekty bytové a občanské výstavby.
v tabulkách vycházíme z vyhl. 4/2010 města Olomouc a z ČSN 73 6110. Hodnoty, zejména u občanské vybavenosti,
jsou zahrnuty dle odhadu, ve stupni znalosti v úrovni územní studie.
Odstavná a parkovací stání jsou řešena na terénu – parkovací plochy a pod objekty – garáže a kryté parkovací plochy.
V souladu s platnou vyhl. 398/2009Sb. bude na každém dílčím parkovišti řešen potřebný počet stání pro vozidla
přepravující osoby těžce pohybově postižené.

TABULKA 1b
TOMKOVA, OLOMOUC - ÚZEMNÍ STUDIE

BILANCE STATICKÉ DOPRAVY BYDLENÍ

Celkem novou větví D 90 PE maximální spotřeba 44 m3/hod.

DLE METODIKY VYHLÁŠKY MĚSTA OLOMOUCE

Roční spotřeby plynu
Objekt MŠ připojený STL přípojkou z STL řadu DN 500
Er = 3,6 . 18 . e .Qc . d (ti-tep) / (ti-teo) = 3,6 . 18 . 0,728 . 15 . 260 (20-5)/(20+15) = 78,8 GJ
Objekt ZŠ+SŠ připojený STL přípojkou z STL řadu DN 500
Er = 3,6 . 18 . e .Qc . d (ti-tep) / (ti-teo) = 3,6 . 18 . 0,728 . 268 . 260 (20-5)/(20+15) = 1408 GJ
Objekt MŠ připojený NTL přípojkou z NTL řadu D 90 PE
Er = 3,6 . 18 . e .Qc . d (ti-tep) / (ti-teo) = 3,6 . 18 . 0,728 . 15 . 260 (20-5)/(20+15) = 78,8 GJ
4x objekt veřejné vybavenosti připojený NTL přípojkou z NTL řadu D 90 PE
Er = 3,6 . 18 . e .Qc . d (ti-tep) / (ti-teo) = 3,6 . 18 . 0,728 . 133 . 260 (20-5)/(20+15) = 699 GJ
Objekt UP připojený NTL přípojkou z NTL řadu D 90 PE
Er = 3,6 . 18 . e .Qc . d (ti-tep) / (ti-teo) = 3,6 . 18 . 0,728 . 229 . 260 (20-5)/(20+15) = 1203 GJ

OBJEKT

CENTRUM
bytů o 1 místnosti
byty do 100 m2 cel.
pl.
bydlení

JEDNOTKA 1 STÁNÍ POČET
NA JED
JED.
STÁNÍ

Ka

byt

2

30

15

1,25

byt
obyvatel

1
20

42
177

42
9

1,25
1,25

Kv Kp Kd

PARKOVACÍ ODSTAVNÁ
STÁNÍ
STÁNÍ

19
53
1

0,6

1

7

7
Potřebných
stání

78

71

TABULKA 1a
TOMKOVA OLOMOUC - ÚZEMNÍ STUDIE

BILANCE STATICKÉ DOPRAVY VYBAVENOSTI
DLE ČSN 736110 01/2006
CHARAKTER ÚZEMÍ
SOUČINITEL REDUKCE POČTU STÁNÍ
DLE TABULKY 30
NÁVRHOVÝ ROK
STUPEŇ
AUTOMOBILIZACE

B
0,6
2020
1:2,5

OBJEKT

JEDNOTKA

1 STÁNÍ
NA JED

POČET JED.

STÁNÍ
PARKOVACÍ

Ka

Kp

mateřská škola
škola základní a
stř.
škola střední
administrativa

dítě

5

100

20

1

0,6

12

žák
žák, student
plocha m2

5
10
35

270
120
2920

54
12
83

1

0,6

1

0,6

1

0,6

32
7
50

P=
O=
Potřebných
stání

101

PARKOVACÍ ODSTAVNÁ
STÁNÍ
STÁNÍ

101
0

