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TEXTOVÁ ZPRÁVA

URBANISTICKÁ KONCEPCE

Udánský kopec se nachází nad Udánkami, kdysi typickým venkovským sídlem v údolí potoka, dnes součástí 
Moravské Třebové. Lokalita je komponována s ohledem na okolní zástavbu (nachází se mezi městskou a 
venkovskou zástavbou). Ulice a pěšina se na místě styku a v místě ohybu rozšiřují a tvoří veřejná prostranství 
(plácky). Lokalita je napojena na nově navrhovanou louku a také na okolní parky, lesy a lesoparky. Koncept 
byl navržen s ohledem na co nejlepší prostupnost území a přehledné trasování nových komunikací, snadné 
využití nově vymezených bloků. Území je obslouženo dvěma vjezdy z nichž je vedena ortogonálním způso-
bem jedna ulice, ulice druhá obkružuje zbylé území lokality. Tyto ulice vymezují „bloky“, na kterých je navržena 
parcelace pro stavbu rodinných domů – městského bydlení.
Určující pro kompozici, vymezení struktury lokality, návrhu ulic je také topografie místa. Řešené území o 
velikosti cca 5 ha se nachází ve svažitém terénu s celkovým výškovým rozdílem asi 10 m. Ulice jsou vedeny 
převážně šikmo k vrstevnicím. 
Navrhovaná lokalita je členěna na parcelované bloky,  na nichž umisťujeme cca 50 rodinných domů.  Ústřední 
motiv v území je pěší vinoucí se linka, která spojuje lesopark a centrum Udánek.

UDÁNSKÝ KOPEC JAKO MÍSTO ODPOČINKU A REKREACE

Řešená lokalita je o 20 metrů výše než centrum Udánek. Mimo zastavitelné bloky se v lokalitě nalézá ne-
zastavitelná plocha. Navrhujeme ji využít z části jako louku s pobytovými a herními prvky a pro místo k 
rozhledu v krajině.
Cíp na ostrohu doporučujeme městu zdůraznit dominantou (posedem). Na tomto místě navrhujeme umístit 
také přírodní dětské hřiště se dřevěnými prvky apod. V návrhu je louka přístupná hlavně širší ulicí z jižního 
směru, ale také pěšinami z různých směrů.  
Skrz území vede pěší trasa se stromořadím a vodním liniovým prvkem (absorpce při přívalových deštích).  
Trasa je vedena ze stávajícího lesoparku středem území nad potok.
Městu také doporučujeme zrevitalizovat náves Udánek, která má silný potenciál stát se lokálním „venkovským“ 
centrem (slavnosti, májka, vánoční strom apod.) pro Udánky a díky své blízkosti řešené lokalitě také místem 
setkávání původních a nových obyvatel (hospoda na návsi) .

KONCEPCE DOPRAVY A POHYBU PĚŠÍCH, KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Navrženými pěšinami zachováváme stávající pěší propojení a lokalitu napojujeme na významné body ve 
struktuře města. Lokalitu propojujeme stezkou do Udánek, tím dojde k symbolické identifikaci obyvatel s 
Udánkami. Při terénní hraně je vedena pěšina za zadní stranou pozemků, ta umožňuje výhledy do okolí. 
Lokalitu doporučujeme napojit na městské koupaliště novou lesní pěšinou z louky v severní části území.
Skrz lokalitu vede pěší osa mezi ploty domů, která navazuje na vedení pěší stezky po severním okraji 
zřízeného lesoparku. Tato pěšina je hlavní pěší propojující prvek ve směru Udánky – Centrum města vedoucí 
skrz lokalitu.
Vjezdy pro vozidla do území jsou pouze dva.  Jeden z Udánek, po existující komunikaci a druhý ze sever-
ovýchodu směrem od centra města Moravská Třebová z Nové ulice.  Do budoucna existuje varianta dalšího 
dopravního napojení lokality z jihu. Je pro ni připravena odbočka, zatím slepá ulice. Lokalita je obsloužena 
dvěma ulicemi. Jsou navrženy jako obytné, s profilem v jedné výškové úrovni a se smíšeným pohybem chodců 

a aut na zpevněné ploše. Ulice jsou vedeny šikmo ke svahu i tak sklon činí  cca 3–7°. Pouze ulice na severu, 
která obsluhuje pozemky, jejichž poloha je daná existující situací je vedena kolmo k vrstevnicím. Uliční profil je 
navržen šířky 12 a 17 metru. Profil tvoří také trávník, sjezdy, vstupy, stromořadí.  Odstavná stání návštěvníků 
jsou umístiěna mezi sjezdy k domům. Jsou navržena i parkovací stání pro návštěvníky v dostatečném počtu 
na okrajích lokality.
Pro zpomalení řidičů je využito změny materiálu plochy vozovky v prostoru návsi, dále jsou použita zúžení a 
v dalších kříženích zpomalovací prahy. Pod ulicemi budou vedeny veškeré potřebné sítě. Je navrženo hosp-
odaření s dešťovou vodou, kdy je upřednostněn maximální možný vsak v místě dopadu. Navržen je vodní 
liniový prvek, který je většinu doby suchý, ovšem v případě přívalových dešťů je schopen množství vody ab-
sorbovat, vede do retenční nádrže (rybníčku), kde je možnost dalšího vsaku, zbytek vody je veden do Udán-
ského potoka.

ULICE A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Ulice a veřejná prostranství jsou dimenzována v šířkách veřejného prostranství 12 a 17 metrů.  Ulice jsou 
navrženy jako obytné s šířkou smíšeného pruhu 5 metrů, zbylé části po obou stranách zpevněné plochy jsou 
pro zřízení trávníků, sjezdů, umístění stromů, návštěvnických stání apod. Ulice je ohraničena ploty nebo přímo 
domy. Zpevněná část ulice bude s mírným příčným sklonem v jednnom směru. Veřejná prostranství jsou na 
křižovatkách a v ohbí. Spodní plácek je tvořen travnatou plochou, mlatovou plochou pro setkávání, hru, dále 
vodní nádržkou (která zadržuje vodu v případě dešťů).

K retenční nádrži umisťujeme pumpu, podél nádrže dřevěnou platformu, na které bude možné i sedět. Do 
prostoru návsi navrhujeme zvoničku v modernějším pojetí, ale svou funkcí evokující tradiční náves. Na protější 
straně umísťujeme pod strom kruhovou lavičku.
V prostoru ohybu ulice Na Špitálské louce umisťujeme houpačku (dimenzovanou tak, aby šla využít nejen 
dětmi).
Na louku v severní části území budou umístěny koše na disk golf. Plocha může sloužit i pro jiné sporty, 
které vystačí s travnatým povrchem. Nad terénní hranou navrhujeme vyhlídku – malou rozhlednu charakteru 
uměleckého díla nebo třeba posed. V její blízkosti navrhujeme přírodní dětské hřiště. Je zde také ohniště pro 
setkávání místní komunity.



ZÁSTAVBA
Lokalita je zastavěná rodinnými domy, které jsou navrženy jako solitérní se zastavěnou plochou do 180 
metrů čtverečních. Při hraně pozemku je prostor pro umístění 1-2 parkovacích stání. Je počítáno s obyt-
nými místnostmi a expanzí terasami orientovanými jižně, případně jihozápadně nebo jihovýchodním 
směrem. Domy jsou umístěny při severní straně pozemku, přičemž v některých případech je možné i 
umístění domu na hranici se sousedním pozemkem. Domy jsou orientovány takovým způsobem, aby byl 
zachován průhled do krajiny za Udánkami (příčně k ulici).
Rodinných domů je umístěno přes 50, pozemky jsou navrženy ve velikostech cca 550 až 1075 m2. Je zde 
většinou menší výměra parcel do 700 m2 z důvodu zachování patřičné příměstské hustoty. Navrhujeme 
kompaktní obytný soubor se sítí veřejných prostranství a okolím s vybavením veřejnými parky. Není třeba 
navrhovat nadbytečně velké pozemky. Navržené území hustotou odpovídá okolní zástavbě příměstského 
charakteru, která se nachází východně od území, směrem k městu.
Rodinné domy jsou díky své poloze vůči ulicím jednoduše dopravně obsloužitelné. Ze strany od ulice není 
třeba terénních úprav. Při vyšším sklonu zahrady je možné zde umísťovat terénní úpravy (terasy). Přirozený 
nejvyšší sklon v území je cca 10 °. Podobný sklon je i v ulici při příjezdu z M. Třebové k lokalitě.
Domy jsou orientovány převážně kolmým směrem k terénní hraně nad Udánkami z důvodu zachování 
průhledů mezi nimi při výhledu do krajiny.

REGULACE
Regulace jsou graficky znázorněny na výkrese.
Umístění domů na jednotlivých pozemcích je vymezeno zastavitelnou plochou a stavební čárou. Domy 
musejí mít uliční fasádu rovnoběžnou se stavební čárou a musí ležet alespoň částečně na stavební čáře. 
Domy budou mít rovnou střechu. Maximální zastavěná plocha domem a garáží na jednom pozemku je 
180m2. Dvoupatrovou část domu doporučujeme orientovat kratší stranou do ulice. Jakékoli stavby mezi 
hranicí pozemku s veřejným prostranstvím a stavební čárou jsou vyloučeny.
Do veřejného prostranství průhledné oplocení vysoké maximálně 120 cm s minimální podezdívkou. Vyloučit 
ploty z pohledových betonových tvárnic a panelů.
 

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
Sdílená pojízdná plocha - asfalt,  v oblasti návsi dlažba, parkovací stání - zatravňovací dlažba, sjezdy - 
dlažba, štěrkové či štěrkotrávníkové chodníky, v intenzivním využití i mlat. Obruby vozovky z kamene.
Oplocení – latě, děrovaný plech, sítě, živé ploty. 
Sedací a další prvky v území ze dřeva.

inspirace - zvonička

REFERENČNÍ OBRÁZKY 

popelnicové stání se stromem

stupně u pumpy

širokospárá zatravňovací dlažba možné materiálové řešení

kruhová lavička

štěrková/mlatová cesta

stupáky v suchém poldru

řešení mola

asfalt a dlážděné sjezdy
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ZELEŇ

Moravská Třebová spadá do oblasti skladby druhů černýšová dubohabřina. Skladba dřevin v návrhu 
vychází z oblasti skladby dřevin. V různých uličních profilech navrhujeme vysadit různé druhy stromů.
 
Do ulice s širokým profilem doporučujeme stromy s větší korunou, vhodné je stromořadí z jeřábu muku 
(sorbus aria), alternativně jeřábu ptačího (sorbus aucuparia). Do užší ulice doporučujeme hrušeň obec-
nou (pyrus comunis) v maloplodém kultivaru beech hill, alternativně možno použít hloh obecný (cratae-
gus laevigata). Podél občasné vodoteče doporučujeme střemchu obecnou (prunus padus), alternativně 
možno použít javor babyku (acer campestre) v kultivaru elsrijk. Do veřejných prostranství jako soliterní 
strom doporučujeme dub letní (Quercus robur) skupina na návsi jabloň mnohokvětá (malus floribunda) a 
pro skupinu v ohybu javory babyka (acer campestre).  V prostoru kolem louky na severu doporučujeme 
vysazení užitkových jabloní. 

Občasná vodoteč bude fungovat jako štěrkový trvalkový záhon, ten bude osazen druhy, které snesou 
příležitostné zamokření. Retenční nádrž může mít jílovité dno, díky kterému se zde bude držet déle 
voda. Pro výsadby doporučujeme rostliny, které snesou i trvalé zamokření jako jsou sítiny, rdesna a 
máty.

Na veřejné louce v severní části lokality doporučujeme provádět mozaikovou seč, kdy se jednotlivé 
pruhy louky sečou v jiných termínech. Toto řešení umožní vysemenění rostlin, podporuje životní cykly 
hmyzu a napomáhá při zadržování vody v území.

VEGETACE A KRAJINA

 pyrus communis beach hill 

acer campestre elsrijk

prunus padus

quercus robur

občasná vodoteč

sorbus aria

sorbus aucuparia

mozaiková seč

REFERENČNÍ OBRÁZKY 

inspirace pro vyhlídku - posed disk golfdřevěná prolézačka
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ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Plánovanou zástavbu v lokalitě Udánský kopec navrhujeme zásobovat pitnou vodou prostřednictvím stávajícího sys-
tému městské rozvodné vodovodní sítě, konkrétně napojením nově navrhovaných vodovodů na stávající potrubí v ul. 
Nové, kde dojde k novému posílení propojením tlakových pásem. To projde navrhovanou lokalitou a propojí rozvody v 
ulici Nové do potrubí v ulici J. K. Tyla.
Nové potrubí  navrhujeme  polyetylénové  o  profilu   D 110  a D 90 mm, včetně potřebných tvarovek, uložené do písk-
ového lože. Na síti budou osazena uzavírací šoupata se zemní soupravou a v předepsaných vzdálenostech nadzemní 
požární hydranty DN 80. Potrubí bude uloženo v zemi v hloubce cca 1,6 pod terénem na pískovém loži a pískem v celé 
délce obsypáno. Přímo na potrubí bude připevněn identifikační měděný kabel.
Pro řešené území s kótou terénu 367,00 až 380,00 m n.m. je nezbytné zajistit v území minimální hydrodynamický tlak 
na kótě cca 420,00 m n. m. Vodárny pro splnění této podmínky připravují v zájmovém území změnu tlakových pásem.
Hydrotechnické výpočty -
Orientační výpočet potřeby vody je proveden na podkladě vyhlášky č. 428/2001 Sb., příloha 12 s přihlédnutím k od-
bornému odhadu vyplývajícího z vývoje spotřeby vody.
 Hydrotechnické výpočty:
navržená zástavba  …  50 RD
počet obyvatel    …  200 obyv
Roční potřeba vody rodinné domy           
200 obyv x 35 m3      …   7000 m3/rok  tj. 19,2 m3/den           …         0,22 l/s
Maximální denní potřeba vody
19,2 m3/den x 1,5                  …          26,8 m3/den  tj.           …         0,31 l/s
 Maximální hodinová potřeba vody
26,8 m3/den x 1,8 / 24          …        2,01 m3/hod  tj.           …         0,56 l/s
 

ODVÁDĚNÍ A LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH VOD

Odpadní vody splaškového charakteru navrhujeme odvádět do systému městských stok a likvidovat je v městské 
čistírně odpadních vod. Vzhledem k příznivé konfiguraci terénu je navržena stoková síť gravitační, potrubí uloženo v 
běžné hloubce s optimálním sklonem a s vyústěním do stávající stoky DN 300 v ul. J.K. Tyla.
Nové splaškové stoky budou provedeny z kanalizačních trub KG-PVC DN 300 (D 315) uložených v zapažených 
rýhách, opatřených pískovým podsypem a obsypem a hutněným zásypem. Na stokách budou v příslušných vzdále-
nostech osazeny vstupní šachty o vnitřním průměru 1,0 m zakryté kruhovými litinovými poklopy o průměru 600 mm.
Součástí stokové sítě budou veřejné části domovních přípojek, ukončené šachtou umístěnou za oplocením na pozem-
ku majitele příslušného domku, případně v dlážděné ploše vjezdu na pozemek.

Hydrotechnické výpočty:
Množství odpadních vod splaškového charakteru odpovídá shora uvedené potřebě pitné vody.
Průměrné denní množství  splašků                      … 19,2 m3 /den tj.  0,22 l/s
maximální hodinové množství (ČSN 75 6101)     … 0,22 l/s x 5,1 tj. 1,12 l/s          
Odvádění a likvidace srážkových vod
V souladu se současným názorem na likvidaci odpadních vod srážkového charakteru navrhujeme veškeré srážky 
spadlé na pozemky rodinných domků zasakovat do terénu v místě spadu, tj. na vlastních parcelách rodinných domů. 
Zde může být využit retenčních a vsakovacích podzemních tělesech vytvořených z plastových bloků (na příklad systém 
Rehau Rausikko a podobně).

Srážkové vody z veřejných komunikací navrhujeme opět zasakovat do terénu a to prostřednictvím podélného 
drenážního tělesa průřezu cca 0,6 x 0,9 m vyplněného štěrkem. Toto těleso postupem času přirozeně zaroste trávou, 
což nebude mít vliv na jeho funkčnost. Alternativně lze štěrkové těleso zakrýt mělkými betonovými žlabovkami 
uloženými s mezerou cca 0,05 m.
Případný havarijní přepad z navrhovaného systému odvodnění navrhujeme zaústit do navržené vodoteče realizované v 
místě bývalé strouhy, která bude odvádět nezasáklé občasné srážkové vody do současně navrhované retenční nádrže 
a následně do Udánského potoka. Navrženo je řešení otevřeným korytem i alternativa trubního vedení.
Orientační posouzení dle  ČSN 75 9010 ,,Vsakovací zařízení srážkových vod” prokazuje reálnost tohoto řešení.
koeficient vsaku                                       1.10-5 m/s
celková plocha komunikací                            8950 m2

redukovaná plocha komunikací                     6025 m2

celková délka drenážního tělesa                   1380 m
celkový objem drenážního tělesa              745 m3                       
retenční objem drenážního tělesa                 298 m3

celková vsakovací plocha drenáže               3344 m2

návrhový úhrn srážek pro t=2 hod a p=0,1  34,6 mm
celkové množství srážek                                 208 m3

doba vsaku t= 208 / 3344 x 0,00001            6220 s    tj. 1,73 hod

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

ŠTĚRKOVÉ VSAKOVACÍ TĚLESO
60x100 cm
štěrk 3-5 cm

geotextilie
silniční obrubník

komunikacezeleň



ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM

Stávající rozvodná nízkotlaká plynovodní síť o provozním tlaku 2,1 kPa je na hranici svých možností. Město však v 
současné době přechází na středotlaké rozvody, které postupně realizuje v Tylově ulici. Na nový středotlaký (300 
kPa) plynovodní řad bude, po jeho dobudování k odbočce do lokality, možné bydlení na Udánském kopci připojit a 
spolehlivě jej zemním plynem zásobit.
Plyn zde bude využíván k vytápění objektů, ohřevu teplé užitkové vody a případně k tepelné úpravě pokrmů.
Navržená větevná STL plynovodní síť z PE potrubí o profilu D 40 – 63 bude připojena na zmíněný nový STL potrubní 
systém.
Potrubí bude uloženo v zemi v hloubce cca 1,1 m pod terénem na pískový podsyp a pískem obsypáno do výše 0,2 m 
nad vrchol potrubí. Na potrubí bude připevněn měděný identifikační vodič a nad potrubím bude ve výkopu položena 
výstražná folie žluté barvy. Zásyp musí být proveden po vrstvách a řádně hutněn.
Pro odběr plynu v RD budou na domovních přípojkách osazeny v oplocení spolu s plynoměry též domovní regulátory 
STL / NTL.

Výpočet potřeby plynu:
Orientačně je stanovena potřeba zemního plynu na podkladě následující úvahy:
- otop i ohřev TUV v rodinných domcích je navržen samostatnými plynovými kotli pro každý domek. Průměrný výkon 
kotle předpokládáme 18 kW, max. hodinovou potřebu jednotlivého kotle 2,1 m3/h 
- nová zástavba využije plynu 100%
 - počet připojených RD         …          50 objektů
Maximální hodinová potřeba plynu     Qh = 50 x 2,1  =  105 m3 / h
Při zavedení koeficientu současnosti dle TPG 704 01   …     k = 0,68 
činí maximální výpočtová potřeba plynu
Qvýp  =  0,68 x 105 = 71,4 m3 / h
Maximální roční potřeba ZP je odhadnuta ve výši 90 tis. m3 / rok

DISTRIBUČNÍ ROZVOD ELEKTRO

Dodávka elektrické energie pro plánovanou bytovou výstavbu bude zajištěna z nového zemního distribučního NN 
rozvodu. Napojení tohoto rozvodu se předpokládá ze stávající trafostanice - viz výkres koordinační situace, kde je 
označena jako TS.
Napojení jednotlivých stavebních pozemků, resp. domů bude řešeno z pilíře, ve kterém bude umístěn elektroměrový 
rozvaděč a přípojková skříň kabelového distribučního rozvodu. Pilíře budou umístěny v budoucím oplocení pozemků 
tak, aby odečet měřidla byl možný z veřejně přístupné komunikace.
Tam kde to situace umožní, bude jeden pilíř vybudován pro dva sousední pozemky – viz výkres koordinační situace. 
V dalších stupních PD vztahujících se k tomuto zadání nebudou řešeny přípojky za měřením odběru pro jednotlivé 
domy.
 Venkovní osvětlení komunikací
Nové venkovní osvětlení bude provedeno pomocí LED svítidel osazených na ocelových zinkovaných stožárech délky 
6m.
Nová větev tohoto osvětlení bude propojena zemním kabelem CYKY-J 4x10.  V celé délce trasy bude položen 
zemnící drát FeZn prům. 10mm², kterým se propojí stožárky VO.
Napojení, jištění a ovládání této větve bude v nově vybudovaném spínacím pilíři VO. Jeho umístění se předpokládá u 
stávající trafostanice – viz výkres koordinační situace, kde je označena jako TS.
 

ZÁVĚR

V souladu s ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a ČSN 73 7505 „Sdružené trasy měst-
ských vedení technického vybavení“ navrhujeme uspořádat podzemní sítě do komplexní sdružené linie obsahující v 
předkládaném návrhu:
- elektrické silové kabely
- optické spojové kabely
- kabely veřejného osvětlení
- NTL plynovodní potrubí
- vodovodní potrubí
- stoky splaškové kanalizace
- drenážní systém srážkových vod
Při konkrétním uspořádání sítí ve sdružené trase nutno respektovat shora citované normy a předpisy jednotlivých 
provozovatelů.
Provedení výše popsaných rozvodů bude pro realizaci řešeno v dalších stupních PD ve vazbě na ČSN souvisejících 
s těmito zemními a elektromontážními pracemi a dále v koordinaci s dalšími inženýrskými sítěmi a infrastrukturou.
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Území je řešeno jako obytná zóna se smíšeným provozem, kde je nejvyšší povolená rychlost 20 km/h a kde se všich-
ni účastníci provozu dělí o společný prostor, zpravidla se zpevněnými plochami v jedné úrovni, s vyznačenými park-
ovacími stáními, fyzickými bariérami zabraňujícími rychlé jízdě vozidel (zde použity vysazené plochy zeleně, které 
budou doplněné sloupky zabraňujícími přímé jízdě, zúžení dopravního prostoru, šikany, zatáčky, zvýšené křižovatkové 
plochy a dlouhý zpomalovací práh).
Cílem navrhování obytné ulice je přizpůsobení provozu vozidel pobytové funkci přilehlé zástavby či prostoru. Využívá se 
především v obytných čtvrtích s rodinnými domy a bytovými domy menších rozměrů.
Vjezdy do obytné zóny budou dva, a to z ulice Nové a z ulice J. K. Tyla přes zpomalovací rampu. Obytná zóna bude 
tvořena pokračováním stávající ulice Nové, dále nově navrženými ulicemi K Udánkám a Na Špitálské louce. Komu-
nikace budou obousměrné s dvoupruhovým dopravním prostorem širokým 5 m s místními zúženími zpomalovacími 
prvky. Dopravní prostor bude lemován z obou stran zelení s vysázenými stromy po jedné straně. K dispozici bude 22 
parkovacích stání, z toho dvě budou pro invalidy. 
Část ulice Nové a část ulice K Udánkám budou slepé, s parkovištěm po jedné straně na konci ulice a s rozšířením do-
pravního prostoru na 6 m v ulici K Udánkám a s vybudováním obratiště pro automobil na odvoz odpadu na jižním konci 
ulice Nové.
Obratiště a veškeré křižovatky byly prověřeny vlečnými křivkami a rozhledovými trojúhelníky. U výjezdu z obytné zóny 
do ulice J. K. Tyla nevychází kvůli svahu a stromům rozhled doprava. Zde je navrženo dopravní odrazové zrcadlo.
Na jihu ulice Na Špitálské louce je vyznačena příprava pro eventuální napojení z ulice J. K. Tyla přes průmyslový areál.
Nové úpravy budou odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bez-
bariérové užívání staveb. Zde se jedná o zabezpečení správných podélných a příčných sklonů, vodicích linií, varovných 
a signálních pásů, správné dlažby v invalidních stáních, přejezdu a přechodu přes vsakovací příkop, sklonů ná-
jezdových ramp a příslušný počet parkovacích stání pro osoby zdravotně postižené.

DOPRAVA V KLIDU – VÝPOČET

dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, bodu 14.1 Odstavné a parkovací plochy

Vstupní hodnoty:
Druh stavby:
·         rodinný dům - 51 nových RD, odhad počtu obyvatel – 3 obyvatelé/RD,
·         rodinný dům – 14 stávajících RD, odhad počtu obyvatel – 3 obyvatelé/RD,
 
Součinitel vlivu stupně automobilizace ka – Moravská Třebová cca 400 vozidel/1000 obyvatel,
při 400 vozidlech/1000 obyvatel je ka=1,0.
Součinitel redukce počtu stání kp – u bytových staveb se neuplatňuje.
Doporučené základní ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích stání – tab. 34
 
ODSTAVNÁ STÁNÍ
·         bydlení:
o    rodinný dům – odstavná stání má na svém pozemku.
 
PARKOVACÍ STÁNÍ
·         obytné okrsky
o   1 stání / 20 obyvatel,

Výpočet:
Odhad počtu budoucích obyvatel: (51+14)x3=195 obyvatel
 
N=Oo x ka+Po x ka x kp= 0x1,0+195/20x1,0=9,75 stání, tj 10 stání.
 
Celkový počet navržených stání je 21, což převyšuje požadavek na počet stání o 11 stání.
Požadavek na počet stání pro osoby se sníženou pohyblivostí (podle vyhlášky 398/2009 Sb.) jsou 2 vyhrazená stání z 
celkového počtu 21 až 40 navržených stání. V projektu jsou navržena 3 taková stání, což splňuje požadavek.
Návrh parkovacích stání VYHOVUJE požadavkům dle ČSN 73 6110 a vyhlášce 398/2009 Sb.

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
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KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

Po vyjádření odboru životního prostředí je navýšen počet míst pro popelnice na sběrný odpad. Doporučujeme 
nevytvářet zde velká hnízda s umístěním všech druhů kontejnerů, ale spíše vždy například pouze dva kontejnery se 
zohledněním frekvence využití, aby netvořily v místě přílišnou dominantu. Méně častou využívané kontejnery může 
stačit umístit v lokalitě jen jednou.

ZATÍŽENÍ EMISEMI

Dle vyjádření odboru životního prostředí je lokalita už v současné době v problematické míře zatížena emisemi. To 
bude pravděpodobně způsobeno využitím nekvalitních zdrojů vytápění ve stávající, hlavně starší zástavbě. Nově 
umisťované kotle v navrhované lokalitě budou již muset splňovat současné předpisy, díky tomu by měla být zaruče-
na zcela nepatrná emisní stopa této výstavby. Případně je možné v další fázi projektu zpracovat rozptylovou studii, 
která toto prokáže.

OCHRANNÉ PÁSMO LESA

Výstavba rodinných domů v lokalitě respektuje ochranné pásmu lesa 50 m, tento pás je využit pro pobytovou louku. 
Umístění vyhlídky v této ploše bude nutné projednat s vlastníkem lesa kvůli výjimce. Vyhlídka je ze své podstaty 
stavbou, která zlepší podmínky využití území pro účely rekreace. 

ODVODNĚNÍ

K odvodnění přidáváme referenční řešení z projektu k provádění jiné stavby.
Pakliže neusilujeme o odvod vody z území, ale její vsakování, je vhodné dno retenčního tělesa nespádovat, ale 
vytvořit schody a za každým schodem „hrázku“ která bude později zasypána štěrkem, ale způsobí zadržení vody v 
místě.

DOPLNĚNÍ PO PROJEDNÁNÍ


