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I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Úvod, postup při zpracování územní studie
Územní studie byla vyhotovena na základě Zadání zpracovaného pořizovatelem v únoru 2017 a je
zpracována na lokalitu, která je Územním plánem obce Horní Suchá určena k prověření a upřesnění
formou územní studie a je označena jako E.
Návrh územní studie byl zpracován v 7-ti pracovních variantách – viz podrobněji kap. VIII.
Porovnání variant. Varianty byly projednány na jednání dne 22.6.2017 za účasti objednatele a
pořizovatele – viz kap. C. Dokladová část. Doporučená a vybraná varianta označená G byla
dopracována do výsledné podoby. Výsledný návrh sloužil jako podklad pro vypracování inženýrské části
ÚS – návrhu napojení na okolní vozidlové komunikace a stávající inženýrské sítě a technická zařízení.
Na podkladě výsledného návrhu byl rovněž zpracován modelový příklad nového rozdělení pozemků
v rámci řešeného území lokality. Dne 25.7.2017 se konala informační schůzka s vlastníky dotčených
pozemků za účasti objednatele ÚS – viz kap. C. Dokladová část, na níž byli vlastníci pozemků
seznámeni s řešením ÚS.

Použité podklady
Pro účely zpracování územní studie byly použity tyto podklady:
 Zadání Územní studie – lokalita Potoční – Brigádnická – Horní Suchá, 2017
 Územní plán obce Horní Suchá, který nabyl účinnosti 12.5.2014
 Územně analytické podklady ORP Havířova
 Digitální katastrální mapa
 Ortofotomapa
 Výškopis s vrstevnicemi ze systému ZABAGED
 Informace o pozemcích z Nahlížení do katastru nemovitostí
 Vyjádření správců technické infrastruktury o existenci sítí
 Vyjádření správců technické infrastruktury k návrhu řešení ÚS
Jako podklad sloužil také průzkum terénu provedený zhotovitelem ÚS, na základě kterého byly
doplněny některé údaje do mapového podkladu.

Použité zkratky
ÚS
ÚP, ÚPN
IS
RD
řú
VP
OP
TI

územní studie
Územní plán Horní Suché
inženýrské sítě
rodinný dům
řešené území
veřejné prostranství
ochranné pásmo
technická infrastruktura
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II. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Řešené území se nachází v katastrálním území obce Horní Suchá a zahrnuje parcely č. 1563/1,
1563/3 a 1563/10 a část parcely 1563/2.
Řešené území je ze severu ohraničeno Potoční ulicí, z východu plochami stávajících rodinných
domů, z jihu Brigádnickou ulicí, z jihozápadu plochou stávajícího rodinného domu a ze západu volnou
travnatou plochou určenou územním plánem pro využití pro plochu tělovýchovy a sportu označenou
OS - Z 90.
Řešené území má rozlohu 1,19 ha.

III. ŠIRŠÍ VZTAHY
Řešená lokalita se nachází ve střední části katastrálního území obce Horní Suchá jihovýchodně od
centra obce (vzdáleného cca 900 m) a nedaleko železniční zastávky Horní Suchá (vzdálené cca 110 m)
a je obklopena stávajícím zastavěným územím obce. Okolní zástavba je rozvolněná, je zde několik
stávajících rodinných domů a 3 volné plochy určené územním plánem k jinému využití. Za severní
hranicí řú se dotýká Potoční ulice hranice záplavového území kolem potoků Sušanky a Koutňáku.
V odlehlejší poloze je nadřazená silniční síť, což znamená především čistší životní prostředí
v řešené lokalitě, bez hluku z motorové dopravy. Příznivá je také dostupnost veřejné autobusové
dopravy, zastávky jsou ve vzdálenosti do 300 m.
Místní komunikace v ulicích Potoční a Brigádnické mají živičný povrch se šířkou okolo 3,3 m. Pro
obousměrný provoz a vyhýbání vozidel se jedná o nedostatečnou šířku. Nedostatečnou šířku má rovněž
most přes nedaleký potok Koutňák v Potoční ulici severozápadně od řú. Veškeré okolní komunikace a
most bude nutno postupně dle šířkových možností a majetkových dohod rozšiřovat, aby vyhovovaly
parametrům pro komfortní obousměrný provoz vozidlové dopravy a bezproblémový pohyb chodců.
Veškerá občanská vybavenost (mateřská škola, základní školy, zdravotnická, kulturní a sportovní
zařízení, obecní úřad, pošta, obchody, služby aj.) se nacházejí ve vzdálenosti do 1 km.
Severozápadní roh řešeného území se dotýká souvislého pásu krajinné zeleně.
Lokalitou prochází nadřazené inženýrské sítě - vzdušná vedení VN, středotlaký plynovod a
vodovody.

IV. ROZBOR A VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ÚZEMÍ, LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Řešené území je v současné době nezastavěné, jedná se o zelenou zatravněnou louku. Řú má
téměř obdélníkový tvar, delší strana je od jihu k severu mírně svažitá. Převýšení terénu je cca 5 m na
délce strany 130 m, sklon terénu je tedy cca 4%. Území se svažuje směrem k potoku Sušance. Šířka řú
ve směru západovýchodním je 97 m.
Pozemky určené pro výstavbu nových rodinných domů leží v nadmořské výšce od 272 m n.m. do
278 m n.m.
V řešeném území je několik limitů omezujících jeho využití. Jihozápadní roh řú je zasažen
ochranným pásmem železnice, ve kterém nesmí být z důvodu hluku z železniční dopravy realizovány
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žádné stavby pro trvalé bydlení. Napříč řešeným územím procházejí vzdušná vedení VN 22 kV, a to jak
ve směru severojižním v západní části území, tak také ve směru východozápadním v jižní části řú.
Vedení se vzájemně kříží poblíž jihovýchodní hranice řú. Dále prochází řešeným územím podél jižní a
východní hranice a dále souběžně se severní hranicí ve vzdálenosti 10 až 13 m středotlaký plynovod.
Jižní částí řú prochází vodovod s provozní vodou. Další inženýrské sítě (vodovody, kanalizace a kabely
elektronických komunikací) vedou podél jižní, západní a severní hranice řú.
Popsaná vedení inženýrských sítí jsou graficky vyznačena ve výkrese č.4 – Technická infrastruktura
a ve výkrese č.3 Koordinační situaci. Ve výkresech je vyznačen také rozsah všech ochranných pásem
kolem stávajících inženýrských sítí.
Trasy nadzemních a podzemních sítí byla převzaty z vyjádření o existenci sítí získaných od
jednotlivých správců technické infrastruktury. Ochranná pásma nadzemních vedení vn, ochranné pásmo
železnice, stanovené záplavové území a trasa vodovodu provozní vody byly zároveň převzaty z Územně
analytických podkladů ORP Havířov.
Stanovená ochranná pásma je nutno respektovat.
Ochranné pásmo dráhy dle zákona č. 266/94 Sb. – Zákon o drahách v platném znění
Ochranné pásmo dráhy je vymezeno po obou stranách dráhy svislou plochou vedenou u dráhy
státní a regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy.
Ochranná pásma vodovodů a kanalizací dle zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího
líce stěny potrubí na každou stranu:
- u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo
v hloubce větší než 2,5 m nad upraveným terénem, se výše uvedená vzdálenost zvyšuje o 1,0 m
od vnějšího líce.
Podle zákona č.458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších
předpisů, jsou plynárenská zařízení a zařízení elektrizační soustavy k zajištění jejich bezpečného a
spolehlivého provozu chráněna ochrannými pásmy.
Ochranným pásmem plynárenských zařízení se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti
plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jejich
půdorysu.
Ochranná pásma činí:
a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn
v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu.
Ochranné pásmo nadzemního vedení elektrizační soustavy je souvislý prostor vymezený svislými
rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které
činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany –
- U napětí nad 1kV a do 35kV včetně:
a) pro vodiče bez izolace - 7 metrů (resp. 10 m u zařízení postaveného do 31.12.1994)
b) pro vodiče s izolací základní - 2 m
c) pro závěsná kabelová vedení – 1 m
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Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech
prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1
ed.2.
Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110kV včetně a vedení řídící, měřící
a zabezpečující techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy.
Dle zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, činí ochranné pásmo sítí elektronických
komunikací 1,5 m po stranách krajního vedení SEK.

V. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ SUCHÁ
Zpracování územní studie vychází z požadavků Územního plánu obce Horní Suchá, v němž bylo
řešené území určeno k prověření formou územní studie. Územní plán vymezuje řú jako zastavitelnou
plochu bydlení v rodinných domech označenou BI – Z 91.
Požadavků vyplývajících z územního plánu se dotýkají témata téměř všech kapitol této textové
části.
V územní studii jsou respektovány zejména tyto požadavky:
- dopravní propojení ulic Potoční a Brigádnické
- limity využití území – vedení VN, středotlakého plynovodu a vodovodů s ochrannými pásmy a
ochranné pásmo železnice
- nové rozdělení pozemků pro výstavbu RD o minimální velikosti 900 m2
- koeficient zastavění 0,3
Rozsah územní studie byl stanoven v platném Územním plánu Horní Suché a v Zadání územní
studie.
Na plochu BI – Z 91 navazují další 3 plochy určené územním plánem k využití - označené Z 88,
Z 90 a Z 92. Plocha Z 88 bude využita pro soukromou zahradu, plocha Z 90 pro veřejnou plochu
tělovýchovy a sportu a plocha Z 92 pro plochu rodinných domů.
Severozápadní roh řešeného území se dotýká pásu krajinné zeleně označeného v ÚP - L 10.

VI. STANOVENÍ URBANISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH A KONCEPČNÍCH ZÁSAD
Lokalita je určena pro rozvoj individuálního bydlení v rodinných domech. Územní studie vymezuje
2 plochy určené pro výstavbu rodinných domů a plochu pro veřejnou infrastrukturu, která je dále
rozdělena na plochu určenou pro výstavbu obytné ulice, několik menších ploch pro veřejnou zeleň a
plochu pro samostatný chodník.
Navržená nová zástavba rodinných domů respektuje stávající limity využití území popsané
v kapitole IV. a graficky vyjádřené ve výkrese č.3 - Koordinační situaci. Nová zástavba RD je navržena
mimo vyznačená ochranná pásma stávajících inženýrských sítí.
V řešeném území se počítá s umístěním 11 rodinných domů. Středem lokality je navržena nová
obslužná komunikace řešená formou obytné ulice, na kterou bude dopravně napojena převážná část
nových rodinných domů. Plocha pro veřejnou infrastrukturu je vymezena uličními čarami.
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Velikost řešeného území a navržené rozvržení veřejných ploch umožnila rozdělení ploch určených
pro výstavbu RD na jednotlivé parcely o velikosti přesně 900 m2, jak je minimálně požadováno v ÚP.
Potřeba veřejné zeleně na veřejných prostranstvích, do níž je zahrnut rovněž navržený samostatný
chodník na jihu řú, je vypočítána dle zákonné potřeby - 1000 m2 na každé 2 ha zastavitelné plochy. Pro
řú je potřeba těchto ploch 595 m2. Vzhledem ke značným omezujícím podmínkám (IS s ochrannými
pásmy, rozhledové trojúhelníky na nových křižovatkách) není možná téměř žádná výsadba stromů
v zelených plochách. Ve výkresech je vyznačen návrh pouze 2 velmi malých skupin stromů a návrh malé
plochy pro dětské hřiště omezené jen na několik drobných herních prvků pro nejmenší děti s 1 – 2
lavičkami pro posezení dospělého doprovodu.

VII. STANOVENÍ ZÁVAZNÝCH REGULACÍ
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

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 A a B. Rozdělení ploch pro výstavbu RD na jednotlivé
parcely je pouze doporučené – výměry nových parcel však musí být v souladu s územním
plánem min. 900 m2. V řú bude max. 11 nových pozemků pro výstavbu RD.
Před novým rozdělením pozemků bude geodeticky zaměřen odhadem zakreslený stávající
sloup VN na severu řú u nové křižovatky s Potoční ulicí a v případě kolize skutečné polohy
sloupu s návrhem bude nutno návrh mírně upravit.
Nové rozdělení pozemků a výstavbu je možné realizovat po etapách, jednotlivé etapy musí
respektovat návrh v celém řešeném území, včetně návrhu inženýrských sítí. Pro řešení
dopravní a technické infrastruktury musí být v případě etapizace v předstihu zpracována
projektová dokumentace pro celé řú. Výjimkou mohou být RD v krajních polohách, jejichž
napojení na dopravní a technickou infrastrukturu dle návrhu není závislé nových trasách TI
navržených na novém pozemku určeném pro veřejnou infrastrukturu ani návrh neomezují.
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.
Mezi uličními a stavebními čarami nesmí být realizovány žádné prostorové stavby (garáže,
přístřešky pro automobily, altány apod.). Garáže je doporučeno realizovat jako součást
rodinných domů. U každého RD mohou být max. 2 stavby s doplňkovou funkcí. Vzhled staveb
s doplňkovou funkcí musí korespondovat se vzhledem RD.
Na nové parcele B 11 nesmí být realizovány žádné stavby s doplňkovými funkcemi s výjimkou
bazénu a skleníku za předpokladu splnění podmínek správců IS a dodržení minimální
vzdálenosti 6 m od uličních čar.
V lokalitě nejsou přípustné žádné srubové nebo viditelně celodřevěné stavby.
Výšková hladina zástavby bude max. 9 m nad okolním upraveným terénem.
U rodinných domů jsou přípustné sedlové a valbové střechy nebo jejich kombinace. Stanové,
pultové a ploché střechy nejsou přípustné. Výjimku může tvořit hromadná výstavba RD se
shodným architektonickým výrazem RD.
Šikmé střechy nových rodinných domů budou mít vždy ve stejné uliční řadě shodně natočený
hlavní hřeben střechy.
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
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živými ploty. V místech křížení oplocení s podzemními vedeními inženýrských sítí je potřeba
dbát pokynů správců inženýrských sítí.
10. 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.
11. Veškerá zástavba nových RD musí respektovat stávající ponechaná vedení inženýrských sítí
s jejich ochrannými pásmy.
12. Veškerá nová veřejná technická infrastruktura musí být realizována v rámci pozemku
vymezeného pro veřejnou infrastrukturu. Na pozemcích určených pro výstavbu RD smí být
realizována pouze nezbytná napojení nových vedení na stávající TI a přípojky k RD.

VIII. POROVNÁNÍ VARIANT A EKONOMIE NÁVRHU
Návrh urbanistického řešení byl prověřen v 7 variantách řešení (viz kap.C. Dokladová část).
Výsledná varianta označená G a dopracovaná do této finální podoby vyhovuje nejlépe z hlediska
urbanistického (oboustranně rovnoměrně obestavěná obytná ulice) i z hlediska ekonomického
(optimálně využité území a optimální řešení návrhu připojení k inženýrským sítím).
Na obrázcích přiložených k Záznamu z jednání dne 22.6.2017 v kapitole C. Dokladová část jsou
vyobrazeny na jednom listu varianty A až E a varianta F a na dalším listu výsledná varianta G
doporučená k dalšímu dopracování. U všech variant (kromě varianty C) je u nákresu vyobrazena též
porovnávací tabulka ekonomiky využití řešeného území. Ve všech variantách kromě G bylo navrženo
10 RD, ve variantě G – 11 RD. Varianty A a B nejsou urbanisticky vhodně uspořádány a nevyužívají
celou plochu řú a sloužily pouze k prověření navrhovaného řešení.
Varianta G byla dále dopracována. Návrh obytné ulice byl lépe přizpůsoben stávajícímu vedení VN,
křižovatka s Potoční ulicí byla přizpůsobena odhadované poloze stávajícího sloupu VN, dle požadavku
objednatele byl zrušen původně navržený průchod z nové obytné ulice na plochu Z 90 dle ÚP určenou
k využití pro tělovýchovu a sport, nová parcelace byla v malé míře na jihozápadě též přizpůsobena
podzemním vedením inženýrských sítí.
Výsledná varianta vykazuje bilance ploch dle následující tabulky:
množství

poznámka

2

11 990 m

Rozloha řešeného (zastavitelného) území
Počet nových rodinných domů

11 RD

Plocha pro nové rodinné domy

9 900 m2

Plocha obytné ulice

1 390 m2
2

Plocha veřejných prostranství (kromě obytných ulic)

621 m

Průměrná celková plocha zastavitelného území / RD
Průměrná velikost parcely

1090 m2
900 m2

8

plocha A - 7 RD
plocha B - 4 RD
plocha A – 6 300 m2
plocha B – 3 600 m2
veřejná zeleň – 513 m2
samostatný chodník na
jihovýchodě řú – 108 m2
11 990 m2 / 11 RD
9 900 m2 / 11 RD
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IX. PŘEHLED VLASTNÍKŮ DOTČENÝCH POZEMKŮ
Přehled pozemků zahrnutých do řú a jejich vlastníků je v níže uvedené tabulce č.1 a ve výkrese
č.5a Vlastnické vztahy - stav. Tabulka i výkres obsahují veškeré údaje potřebné k řešení vlastnických
vztahů v území. Jednotlivým vlastníkům je přiřazena barva, která zjednodušuje pochopení návrhu
nového rozdělení pozemků v řú v modelovém příkladu.
Význam této územní studie spočívá v optimálním komplexním urbanistickém a ekonomickém řešení
návrhu v celém řešeném území. V rámci nutného nového uspořádání ploch řú musí dojít k dohodě
vlastníků pozemků. Do té doby není možné v řú započít nové rozdělování pozemků a následnou
výstavbu rodinných domů. Vhodným nástrojem pro možnost realizace návrhu je Dohoda o parcelaci a
Plánovací smlouva. Etapizace výstavby je za určitých okolností možná, bez smluvních závazků vlastníků
pozemků se však pravděpodobně neobejde.
Součástí této ÚS je zpracování modelového příkladu možného řešení změn ve vlastnických
vztazích v rámci řú. Modelový příklad je zpracován formou níže uvedené tabulky č.2 a výkresu č.5 b
Vlastnické vztahy – návrh.
Výstupem výkresu a tabulky zachycujících stav vlastnických vztahů v území je procentuální podíl
vlastníků v řešeném území v posledním sloupci tabulky č.1. Tyto údaje jsou pro modelový příklad
rozhodující a jsou zároveň prvním vstupním sloupcem v návrhové tabulce č.2. Návrh modelového
příkladu předpokládá zrušení všech hranic stávajících parcel v řešeném území a nové rozdělení
pozemků mezi vlastníky spravedlivě dle jejich nynějšího procentuálního podílu v řú. Nové parcely budou
rozděleny na pozemky pro výstavbu rodinných domů a společný pozemek pro veřejnou infrastrukturu dle
návrhu. Procentuální podíl vlastníků pozemků v řú zůstane zachován rovněž na společném pozemku pro
veřejnou infrastrukturu. Podíly na všech nově rozdělených plochách jsou obsahem tabulky č.2. Ve
výkrese č.5b Vlastnické vztahy – návrh je znázorněn modelový příklad možného nového rozdělení
navržených pozemků mezi jednotlivé vlastníky. V návrhu je v maximální možné míře zohledněna i
dnešní poloha pozemků vlastníků v řešeném území, což za určitých okolností může umožnit etapizaci
výstavby v řú.
Vzhledem k nutnosti dodržení územním plánem stanovené minimální výměry parcely pro výstavbu
rodinného domu 900 m2 se nové rozdělení pozemků neobejde bez prodeje a nákupu částí pozemku,
který byl v modelovém příkladu umístěn do severozápadního rohu řú a označen B11.
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Tab.1 Údaje o dotčených stávajících parcelách ÚS - červenec 2017
parcela č.

vlastník

adresa

Soustředěná 1249/17a, 735 35 Horní
Suchá
Pod Zelenou 222, Dolní Žukov, 737 01
1563/10 Jana Gamrotová
Český Těšín
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00
1563/2 ČR – Státní pozemkový úřad
Praha 3
1563/3 SJM Jaromír a Lada Křetinští Brigádnická 168/1, 735 35 Horní Suchá
1563/1 Ing.Tomáš Richter

výměra
z toho v řú v m2
pozemku v m2

druh pozemku

poznámka

procentuální
podíl v řú

věcné břemeno
vedení

56,52

6732

6732

orná půda

2838

2838

orná půda

4403,00

1443

orná půda

předkupní právo

12,11

898,00

898

orná půda

zástavní právo

7,54

celkem

11911

10

23,83

100,00
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Tab. 2 Návrh změn ve vlastnických vztazích v řešeném území a stanovení výše podílu jednotlivých vlastníků na veřejném prostranství

Poř.číslo

přidělená
plocha pro RD
v m2

počet nových
parcel pro RD

1.

Ing.Tomáš Richter

56,52

5595

6,22

2.

Jana Gamrotová

23,83

2359

2,62

3.

ČR – Státní pozemkový úřad

12,11

1199

1,33

4.

SJM Jaromír a Lada Křetinští

7,54

747

0,83

100,00

9900

11

celkem
Pozn.

vlastník

procentuální
podíl v řú

11911

návrh přidělení parcely
A1 – A6
+ prodej 195 m2 B11
nebo nákup 705 m2 B11
A7, B8 a 153 m2 B9
+ prodej 406 m2 B11
nebo nákup 494 m2 B11
B10
+ prodej 299 m2 B11
nebo nákup 601 m2 B11
747 m2 B9

podíl na nových
podíl na nové
plochách
obytné ulici v
veřejné
zeleně a
m2
chodníku v m2
786

351

331

148

168

75

105

47

1390

621

Prodej a odkup 153 m2 na pozemku B9 není z urbanistického hlediska zcela nezbytný, a proto nebyl pro přehlednost a zjednodušení do tabulky zahrnut.
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X. DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Veškerá nová dopravní a technická infrastruktura (kromě nezbytných napojení na stávající
infrastrukturu) bude realizována na nově vymezeném pozemku pro veřejnou infrastrukturu. Výjimkou
mohou být RD v krajních polohách (A 1, B 8, popř. též A 2, A 7 a B 11) dle konkrétních záměrů a
alternativních možností napojení na TI neomezujících nebo neznemožňujících budoucí napojení dalších
RD dle návrhu.
Z hlediska technické infrastruktury je rozsah ÚS vymezen na posouzení možností zásobení
navrhované zástavby vodou, odvedení odpadních vod a návrh napojení plochy na inženýrské sítě bez
podrobnějšího řešení jejich vedení uvnitř zastavitelné plochy a řešení přípojek k jednotlivým rodinným
domům. Nová vedení jsou zakreslena ve výkrese č.4 Technická infrastruktura, vedení jsou znázorněna
schematicky a odpovídají měřítku ÚS. Soutisk veškerých navrhovaných skutečností je proveden ve
výkrese č.3 Koordinační situaci.

Dopravní infrastruktura
Řešené území se nachází v klidné lokalitě s velmi malým provozem motorové dopravy. Za severní a
jižní hranicí řešeného území prochází Potoční a Brigádnická ulice o šířce vozovky 3,2 – 3,3 m bez
chodníků. Ulice jsou v současnosti v režimu obslužných komunikací s jízdní rychlostí 50 km/hod.
Všechny křižovatky jsou v režimu přednosti zprava. Potoční ulice je slepou komunikací obsluhující
několik rodinných domů v rozptýlené zástavbě a zemědělské plochy řešeného území a jeho okolí.
Brigádnická ulice spojuje prostor před železniční zastávkou Horní Suchá s plochami rozptýlené zástavby
rodinnými domy a zemědělskými plochami východně od této zastávky. Vzhledem k nedostatečným
šířkám vozovky a převážně též celého uličního prostoru mezi oploceními stávajících rodinných domů
doporučujeme změnu režimu na zónu 30 s postupným rozšiřováním vozovky na 5,0 m a s doplňováním
jednostranného chodníku o šířce 1,5 m.
V souladu s ÚP je v rámci této ÚS navrženo komunikační propojení Potoční a Brigádnické ulice
přes plochu řú v severojižním směru. Nová komunikace bude sloužit pro dopravní obsluhu navržených
RD a pro propojení stávající slepé Potoční ulice s ulicí Brigádnickou a zabezpečí tak prostupnost celého
okolního území.
Nová komunikace bude mít zákonnou minimální šířku uličního prostoru 8 m mezi stanovenými
uličními čarami, v jejichž liniích bude realizováno oplocení rodinných domů. Na nových křižovatkách
s Potoční a Brigádnickou ulicí bude tento prostor rozšířen dle návrhu. Rozšíření vychází z urbanistického
návrhu zohledňujícího stanovené rozhledové trojúhelníky na křižovatkách a limity využití území dané
existencí podzemních vedení inženýrských sítí.
Nová obslužná komunikace je navržena v režimu obytné ulice, tzn. že rychlost jízdy je omezena na
20 km/h, v prostoru ulice jsou povoleny hry dětí a volný pohyb chodců, prostor může být realizován bez
zvýšených obrubníků a postranních chodníků a dle potřeby může být buď v celé šířce zadlážděn nebo
zde mohou být řešeny postranní zelené pásy s dlážděnými vjezdy na pozemky pro RD. Parkování
vozidel je povoleno pouze na vyznačených místech. Vozovka je navržena pro obousměrný provoz
motorových vozidel v šířce 4,5 m, v prostoru obytné ulice jsou na vnějším okraji vyznačené vozovky
navržena 4 parkovací stání pro návštěvníky zóny. Parkování obyvatel řú bude řešeno v rámci
navržených pozemků určených pro výstavbu RD. Povrch nové obytné ulice bude dlážděný z estetických
důvodů a s propustným podložím - také z důvodu bezproblémového vsakování dešťové vody, která tak
zůstane v ploše řú.
V rámci realizace napojení nové obytné ulice navrhujeme rozšířit navazující úseky stávajících
vozovek Potoční a Brigádnické ulice v prostorech navržených křižovatek s hájením územních rezerv pro
dodatečné vybudování alespoň jednostranných chodníků, zejména po jižním okraji Brigádnické ulice
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(mimo řú). V rámci vymezených dopravních prostorů v těsné návaznosti na řú jsou navrženy přechodové
úseky na stávající šířku komunikací.
Navržené rozhledové trojúhelníky odpovídají doporučené úpravě dopravního režimu Potoční a
Brigádnické ulice.

Zásobování pitnou vodou a kanalizace
Vodovod

Současný stav
Vodovodní řady z PVC DN80 určené pro veřejnou potřebu vedou v Potoční i Brigádnické ulici a jsou
vzájemně propojeny vodovodem DN80, který vede po východním okraji soukromé parcely 1563/1. Na
vodovodní řad v ulici Potoční jsou přípojkami napojeny stávající RD č. 4 a 6, v ulici Brigádnické stávající
RD č.2 a 2a, na vodovod vedený v parcele 1563/1 RD č.1a a RD Brigádnická č.3.
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 řešené ploše umístěno 11 samostatně stojících rodinných domů. Při
ukazateli 4 obyvatele/1RD lze počítat s 44 osobami.
Roční potřeba vody Qrok =
44 x 36 m3 = 1 584 m3/rok
Průměrná denní potřeba Qp=
1584 : 365 = 4,34 m3/den
Maximální denní potřeba Qm =
4,34 x 1,5 = 6,5 m3/den
Maximální hodinová potřeba Qh = 6,5/24 x 1,8 = 0,5 m3/hod = 0,14 l/s
Návrh
Návrh zásobování vodou vychází z územního plánu, ve kterém zastavitelná plocha individuálního
bydlení s označením BI-Z91 bude zásobována vodou ze stávajících vodovodních řadů PVC-DN80, které
vedou v ulicích Potoční a Brigádnické a z nově navrhovaného řadu, jehož poloha je dána vnitřním
členěním zastavitelné plochy. Zastavitelná plocha je obytnou ulicí rozdělena na dvě části A a B se 7 a 4
navrženými RD, které budou dopravně i napojením na technickou infrastrukturu obsluhovány z nové
obytné ulice. V této je navržen vodovodní řad D90 oboustranně propojený na stávající řady v ulicích
Potoční a Brigádnické. Na nový vodovodní řad se přípojkami D32 napojí 4 RD po západní straně a 5 RD
po východní straně obytné ulice. Krajní rodinné domy v ploše A se napojí na stávající vodovodní řad.
Napojení stávajících okolních RD zůstane zachováno.

Kanalizace
Současný stav
Nová splašková kanalizace – stoka AXa1 DN250 vede podél ulice Potoční směrem k vodnímu toku
Koutňák k čerpací stanici odpadních vod „Potoční“, kterou jsou splašky přečerpávány do výše položené
soustavné kanalizace.
Množství splaškových odpadních vod
Orientačně lze vycházet z potřeby pitné vody, která činí:
Denní průměrné množství Qp= 4,34 m3/den
Maximální denní množství Qm = 6,5 m3/den
Návrh
Návrh odkanalizování vychází z Územního plánu a Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro MSK
(PRVKÚK). Navržen je oddílný systém se splaškovou kanalizací pro odvedení splaškových odpadních
13
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vod, pro utrácení srážkové vody se stanoví přednostně využít přirozeného vsakování do půdy. U RD se
navrhuje srážkovou vodu ze střech a zpevněných ploch využít individuálně pro zálivku zeleně, případně
pro splachování WC. Způsob odvodnění obytné ulice bude upřesněn projektem obytné ulice.
Návrh odkanalizování nových RD vychází z urbanistické koncepce využití zastavitelné plochy. Ta je
obytnou ulicí rozdělena na východní část A se 7 RD a západní část B se 4 RD.
Navržená stoka splaškové kanalizace DN250 bude v souběhu s ostatními vedeními technického
vybavení vedena v obytné ulici a v ulici Potoční, kde se napojí do lomové šachty stávající kanalizace. Na
novou stoku se přípojkou DN150 napojí 10 RD, krajní RD na severovýchodě řú se napojí do stávající
stoky AXa1 v ul.Potoční.
Jednotlivé kanalizační přípojky budou na hranici nemovitostí ukončeny revizními šachtami.

Vodovod provozní vody
Podle vyjádření OKD vede přes řešené území na parcelách č. 1563/1 a 1563/10 vodovod provozní
vody z ocelového potrubí DN500. Jižně od řú vodovod šikmo křižuje ul. Brigádnickou a jihovýchodně od
řú vede v zahradě stávajícího RD Brigádnická č.1.
Pro vodovod platí ochranné pásmo 1,5 m na obě strany od vnějšího líce potrubí. V OP lze provádět
zemní práce ručně a umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti omezující
přístup k vodovodnímu řadu jen s písemným souhlasem provozovatele vodovodu. Za podmínky splnění
těchto požadavků bude možné na původní parcele č. 1563/10 umístit pozemek pro výstavbu RD a na
původní parcele 1563/1 pozemek pro výstavbu obytné ulice dle návrhu. Jiná opatření týkající se
vodovodu se v rámci navrhované výstavby na zastavitelné ploše v lokalitě Potoční – Brigádnická
nepředpokládají.

Zásobování zemním plynem
Současný stav
Středotlaký plynovod dn 160 z regulační stanice Chrost II vede do ulice Brigádnické, přes parcelu
1563/1 v řú směřuje k ulici Potoční a dále vede podél Potoční ulice v odstupu 10 až 14 m přes parcely
1563/10 a 1563/2 v řú směrem k sídlišti Chrost. V ulici Brigádnické odbočuje řad d n63, na který jsou
napojeny přípojky ke stávajícím RD Brigádnická č.1 a 2. Na řad d n160 jsou v Brigádnické ulici napojeny
přípojky ke stávajícím RD č.3 a 1a a v Potoční ulici ke stávajícím RD č.2, 4 a 6.
Bilance potřeby plynu
Měrná potřeba plynu pro vytápění+ohřev TV+ vaření pro RD = 0,70 m3/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 11 RD x 0,7 = 7,7 m 3/hod
Roční potřeba zemního plynu pro 11 RD x 2500 = 27 500 m3/rok

Návrh
Návrh zásobování plynem vychází z územního plánu, dle kterého bude zastavitelná plocha
individuálního bydlení s označením BI-Z91 zásobována plynem rozšířením stávající STL místní sítě.
Navržených 11 RD je situováno po obou stranách nové obytné ulice určené kromě dopravní obsluhy RD
též k umístění veřejné technické infrastruktury. Urbanistická koncepce vychází z požadavku na využití
plochy maximálním počtem RD při dosažení plochy jednotlivých parcel min. 900 m2. Výsledkem návrhu
je, že úsek plynovodu vedoucí podél Potoční ulice vede přes 4 nové parcely určené pro výstavbu RD ve
vzdálenosti 1 m od obrysu navrhovaných RD. To je důvodem přeložení plynovodu mimo navrhované
soukromé parcely (zahrady RD) do nové obytné ulice. Úsek plynovodu dn160 od Brigádnické ulice za
přípojku k RD č.1a bude nutno zachovat. Na přeložený plynovod d n160 se přípojkami napojí 10 RD. Pro
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krajní RD v Potoční ulici na severovýchodě řú a stávající RD č.4 je navržen řad d n63 odbočující
z přeloženého plynovodu. Napojení stávajících RD č.1, 2 a 2a na Brigádnické ulici zůstane zachováno a
to i za cenu, kdy krátký úsek plynovodu d n63 a přípojky k RD č.1 a 2 povedou v soukromé zahradě
navrhovaného krajního RD.

Zásobování elektrickou energií
Použitá distribuční elektrizační soustava:

NN – 0,4 kV

ÚS řeší zásobování elektrickou energií nových odběratelů v objektech individuálního bydlení
navržených v zastavitelné ploše BI – Z 91 v lokalitě Potoční – Brigádnická dle ÚP Horní Suchá.
Limitem pro výstavbu nových RD je dvojité venkovní distribuční vedení elektrizační soustavy 22 kV
procházející jižní částí řú a venkovní distribuční vedení elektrizační soustavy 22 kV procházející západní
částí řú včetně jejich ochranných pásem.
V řešené lokalitě je navržena výstavba 11 rodinných domů. Pro danou lokalitu 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 = 30 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 vedení distribuční elektrizační soustavy 0,4 kV, které je napájeno z distribuční transformační
stanice 22/0,4 kV, označené KA_8833 Brigádnická. Nové kabelové vedení distribuční elektrizační
soustavy NN bude napojeno na stávajícím betonovém sloupu distribučního vedení 0,4 kV
v jihovýchodním rohu řú. Nové kabelové vedení bude uloženo v zemi. Kabelovým vedením distribuční
elektrizační soustavy 0,4 kV budou napojeny 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. Toto řešení je podmínkou pro realizaci kabelového distribučního vedení elektrizační soustavy
NN - 0,4 kV.
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 nové obytné ulice a
samostatného chodníku na jihovýchodě řú. 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.
Nové veřejné osvětlení bude napojeno ze stávajícího nadzemního vedení VO, na stávajícím
betonovém sloupu distribučního vedení 0,4 kV v jihovýchodním rohu řú.
Veřejné osvětlení bude provedeno venkovními svítidly se zdroji LED vhodnými do obytné ulice
výšky cca 4 m dle konkrétního výběru projektanta podrobnější dokumentace.
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.
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Nové veřejné osvětlení bude spínáno společně se stávající větví VO, na kterou bude napojeno.
Vedení elektronických komunikací
Vzhledem k masovému rušení pevných telefonních linek nejsou v řú navrhována žádná vedení
elektronických komunikací.
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