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TEXTOVÁ ČÁST 

1. Základní údaje 

1.1. Stav územně plánovací dokumentace 

Územní plán Kostelec u Holešova byl vydán Zastupitelstvem obce Kostelec u Holešova dne 

24.09.2009 a nabyl účinnosti dne 16.09.2009. Jeho rozsah je dán hranicí správního území obce, které 

je tvořeno dvěma katastrálními územími: Kostelec u Holešova a Karlovice u Holešova. 

1.2. Důvody pro pořízení územní studie 

Územním plánem byla plocha individuálního bydlení (BI) 6 vymezena současně také jako plocha, 

ve které je stanoveno zpracování územní studie jako podmínka pro rozhodování v území. Ve výkrese 

A.2.1 Výkres základního členění území byla tato plocha označena indexem US1. Lhůta pořízení 

územní studie a její následné vložení do evidence územně plánovací činnosti, ve smyslu § 30 odst. 4 

zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a přílohy č 14 (Registrační list územní studie) 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způ-

sobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, byla stanovena nejpozději do 31.12.2015. 

Dne 12.03.2020 požádala Obec Kostelec u Holešova Městský úřad Holešov, Odbor územního 

plánování a stavebního řádu, o pořízení územní studie v lokalitě BI 6. Jedná se o plochu na severním 

okraji místní části Kostelec u Holešova. Rozloha plochy 6 činí dle územního plánu 2,9749 ha. 

Předmětem řešení územní studie je podrobné prověření možnosti využití pozemků v k.ú. Kostelec 

u Holešova, které jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 1. Přehled pozemků, řešených ÚS Kostelec u Holešova – Lokalita BI 6 

Označ. 

poz. 

v ÚS 

Parcel. 

číslo 

Výměra 

pozemku v 

m2 dle KN 

Z toho 

v ÚS 

Druh 

pozemku 

dle KN 

Číslo 

LV 
Vlastník pozemku Adresa vlastníka 

1 617 5330 5330 orná půda 440 Kozáková Marie 
č. p. 122, 76843 Kostelec u 

Holešova 

2 616 2377 2377 orná půda 36 
Březina Pavel Žopy 9, 76901 Holešov 

Zlámalová Eva Nádražní 731, 76824 Hulín 

3 615 2385 2385 orná půda 28 Endlicherová Libuše 
Soudní 1297/16, 76701 

Kroměříž 

4 614 5702 5702 orná půda 1041 

Pániková Petra 
č. p. 59, 76843 Kostelec u 

Holešova 

ZP MORAVAN, a.s. 
č. p. 277, 76843 Kostelec u 

Holešova 

5 613 2483 2483 orná půda 468 Malý Jaromír Ing. 
Sušilova 1471/21, Uhříněves, 

10400 Praha 10 

6 612 5302 5302 orná půda 763 Andrlík Jiří Mgr. 
č. p. 45, 76843 Kostelec u 

Holešova 

7 611/1 8024 8024 orná půda 454 

Marková Petra 
č. p. 13, 76843 Kostelec u 

Holešova 

Matula František č. p. 1, 76843 Roštění 

Matula Pavel č. p. 65, 76843 Roštění 

8 611/3 1508 1508 orná půda 1072 Škamralová Lenka č. p. 146, 76901 Rymice 
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Tab. 1. Přehled pozemků, řešených ÚS Kostelec u Holešova – Lokalita BI 6 – pokr. 

Označ. 

poz. 

v ÚS 

Parcel. 

číslo 

Výměra 

pozemku v 

m2 dle KN 

Z toho 

v ÚS 

Druh 

pozemku 

dle KN 

Číslo 

LV 
Vlastník pozemku Adresa vlastníka 

9 611/4 1517 1517 orná půda 1071 Belzová Monika 
Havlíčkova 1387/11, 76901 

Holešov 

10 802/1 6439 6439 
ostatní 

plocha 
344 Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín 

11 12/4 270 270 zahrada 344 Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín 

12 802/2 194 194 
ostatní 

plocha 
886 Válek Martin 

č. p. 402, 76843 Kostelec u 

Holešova 

13 611/2 522 522 orná půda 10001 
Obec Kostelec u 

Holešova 

č. p. 58, 76843 Kostelec u 

Holešova 

14 611/5 115 115 orná půda 1071 Belzová Monika 
Havlíčkova 1387/11, 76901 

Holešov 

 

1.3. Stanovení cílů a účelu územní studie 

 Cílem územní studie bylo vytvořit územně plánovací podklad pro Změnu č. 1 Územního plánu 

Kostelec u Holešova a současně podklad pro rozhodování v území.  

 Účelem územní studie bylo prověřit lokalitu vymezenou územním plánem jako plocha BI 6 a TE 

78 pro budoucí výstavbu rodinných domů a současně prověřit, zda je možné navržené zásobování 

elektrickou energií v ploše TE 78 řešit jiným způsobem mimo tuto vymezenou plochu, případně 

zda je možné tuto plochu zúžit. Účelem je dále navrhnout optimální rozdělení lokality na budoucí 

plochu územní rezervy pro individuální bydlení a plochu návrhovou a navrhnout optimální způsob 

zástavby v obou částech včetně řešení dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství a 

širších územních vazeb. Definovat podmínky pro podrobnější funkční, plošné a prostorové 

uspořádání plochy, stanovit plošné i prostorové regulační prvky budoucí zástavby a navrhnout 

organizaci území s přihlédnutím k majetkoprávním vztahům. 

 Plochy veřejného prostranství jsou vymezeny v souladu s ustanovením § 7 vyhl. č. 501/2006 Sb., o 

obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.  

 Dopravní napojení je řešeno ze stávající silnice III. třídy a ze stávající a navržené místní 

komunikace.  

 Územní studie rozpracovává předmětnou plochu (lokalitu) v úrovni odpovídající tomuto stupni 

územně plánovacího podkladu. 

 Z urbanistického hlediska dojde zástavbou lokality k rozšíření zastavěného území na severním 

okraji obce Kostelec u Holešova. 

1.4. Mapové podklady, měřítko a forma zpracování 

Pro zpracování území studie byl použit aktuální mapový podklad (01/2020).  

Základní použité měřítko územní studie je 1:1000. 

Dokumentace je zpracována digitálně v SW MicroStation (formát *.dgn). Textová část v SW MS 

Word (*.doc). 

Výsledná dokumentace je vyhotovena v listinné podobě, elektronická data určená pro sdílení veřej-

ným dálkovým přístupem jsou expedována ve formátu *.pdf. 
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Obr. 1. Pohled na řešenou lokalitu od jihu (3D ortofoto © Seznam.cz. a.s.) 

 

 

Obr. 1. Pohled na řešenou lokalitu od severu (3D ortofoto © Seznam.cz. a.s.) 
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2. Vymezení, charakter a širší územní vztahy řešené lokality 

2.1. Vymezení řešeného území 

Řešené území se nachází na severním okraji místní části Kostelec u Holešova, vně zastavěného 

území, na něž ale na severozápadě, západě a jihu bezprostředně navazuje. Lokalita je v současnosti 

využívána jako plochy velkovýrobně obhospodařovaného zemědělského půdního fondu (orná půda). 

Ze severozápadu a západu je lokalita vymezena silnicí III/4903, za níž se nacházejí stávající a 

navržené plochy individuální zástavby, na jihu stávající místní komunikací, za níž se nachází 

stabilizo-vaný areál dřevovýroby a na severovýchodě navrženou plochou technické infrastruktury – 

energetika (TE) 78, na ni dále navazují stávající a navržená plocha občanské vybavenosti – 

tělovýchova sport (OS) 18 a vymezená plocha přírodní – nadregionální biocentrum Kostelecké polesí.  

Vlastní řešené území má protáhlý tvar s delší osou orientovanou přibližně ve směru SZ-JV. Území 

má sklonitý charakter a je ukloněné k jihovýchodu. 

2.2. Širší územní vztahy 

Řešená lokalita je téměř ze všech stran obklopena stávající nebo navrženou zástavbou a jedná se o 

dosud nezastavěnou zemědělskou enklávu.  

Vlastní území řešené lokality je zčásti zainvestováno technickou infrastrukturou, která bude zčásti 

využita pro zajištění její technické obsluhy (STL plynovod). Západním okrajem lokality prochází 

telekomunikační kabel, který výrazně determinuje umístění části navržených nových rodinných domů. 

Dopravní obsluha bude zajišťována na SV a západě z přiléhající silnice III/4903 a ze stávající místní 

komunikace vedené za jižním okrajem řešené lokality.  

 

3. Urbanistické řešení a regulace zástavby 

3.1. Urbanistická koncepce 

Hlavními faktory, které významně determinovaly řešení územní studie, jsou svažitý charakter 

území, protáhlý tvar plochy, stávající cestní síť umožňující zajištění dopravní obsluhy řešeného území 

a relativně pravidelné uspořádání (urbanistická struktura) navazující obytné zástavby.  

Ve smyslu požadavku Obce Kostelec u Holešova bylo území řešené územní studií rozděleno do 

dvou částí. Jižní část, která v územním plánu po jeho změně č. 1, která je v současnosti zpracovávána, 

a i nadále zůstane součástí návrhových ploch individuálního bydlení (BI), je řešena v podrobnosti 

územní studie a pro navrženou zástavbu jsou stanoveny podrobné prostorové a objemové regulativy. 

Oproti tomu severní část lokality, která bude po změně č. 1 vymezena v územním plánu jako územní 

rezerva, je budoucí uspořádání zástavby naznačeno jen rámcově. Dopravní a technická obsluha, 

včetně dimenzování jednotlivých sítí technického vybavení, je však řešena pro celé území. 

Součástí řešení je i uvolnění východního okraje řešené lokality, kde je v platném územním plánu 

navržena plocha technické infrastruktury – energetika (TE) 78, původně určená pro realizaci venkov-

ního vedení vysokého napětí. Plocha TE 78 je řešením změny č. 1 vypuštěna a tím uvolněna pro 

realizaci obytné zástavby. Za východním okrajem řešené lokality BI 6 jsou změnou územního plánu 

navrženy plochy technické infrastruktury, určené pro realizaci podzemního kabelu vedení vysokého 

napětí VN 22 kV (jako náhrada za původně uvažované vzdušné vedení VN) a nového vodovodního 

přivaděče Roštění-Karlovice.  

Navržená zástavba sestává ze dvou samostatných částí. Její jádrem je navržená obslužná 

komunikace ve východní části lokality, opatřená obratištěm, okolo níž jsou navrženy dvě řady 

rodinných domů. Na východní uliční frontě to jsou domy na pozemcích č. 1-3 a v západní frontě domy 
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na navržených pozemcích č. 4-7. V západní části lokality jsou navrženy 3 rodinné domy na pozemcích 

č. 8-10, jejich dopravní obsluha bude zajišťována přímo ze silnice č. III/4903. Dopravní obsluha domů 

na pozemcích č. 1, 7 a 8, které jsou umístěny v nárožní poloze, může být rovněž zajišťována ze 

stávající místní komunikace, která řešenou lokalitu vymezuje z jihu. 

Navržené řešení vytváří homogenní urbanistickou strukturu zástavby, která vychází ze stávající 

obytné zástavby. S ohledem na polohu řešené lokality v okrajové části obce, je nově navržená 

zástavba rozvolněna do solitérní zástavby. Z hlediska urbanistické struktury dojde k vyplnění 

makroproluky mezi stávající obytnou zástavbou na severním okraji obce. 

V ustanovení § 7 odst. 2 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v plat-

ném znění, se uvádí, že „pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského 

vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřej-

ného prostranství o výměře nejméně 1000 m
2
; do této výměry se nezapočítávají pozemní komu-

nikace“. Celková výměra plochy řešené touto územní studií, která bude určena pro zastavění, tj. jižní 

část plochy BI 6 a TE 78, je 17 328 m
2
, takže by měla být vymezena odpovídající plocha veřejného 

prostranství (veřejné zeleně) o výměře cca 866 m
2
. Celková výměra navržené plochy veřejné zeleně 

(veřejného prostranství určeného pro realizaci veřejné zeleně, činí 1438 m
2
. Navržené řešení je 

v souladu s předmětným ustanovením citované vyhlášky. 

 

3.2. Objemová regulace zástavby ve vymezených plochách individuálního bydlení 

 Rodinné domy mohou být pouze izolované (solitérní). 

 Počet podlaží – rodinné domy mohou být pouze přízemní (jedno nadzemní podlaží) s možností 

obytného podkroví a mohou být podsklepeny. 

 Nadzemním podlažím se rozumí každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části 

výše nebo rovno 800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5,0 m 

po obvodu domu. 

 Podkrovím se rozumí přístupný ohraničený vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím 

nalézající se převážně v prostoru pod šikmou střechou (střecha s min. sklonem 10° tj. cca 17,6 %) 

a určený k účelovému využití. 

 Tvar střechy – symetrická sedlová střecha; přípustné jsou i sedlové střechy s polovalbou nebo 

valbové střechy. 

 Orientace hlavního hřebene bude (přibližně) ve směru jihozápad – severovýchod jih. Nejsou 

přípustné domy s plochou nebo pultovou střechou. 

 Jako optimální se doporučují střechy se sklonem v rozmezí 35 až 42 stupňů. Sklony střech menší 

než 32 stupňů a větší než 45 stupňů nejsou přípustné. 

 Nejsou přípustné stavby srubových a roubených domů (např. kanadské sruby, roubenky apod.), 

modulové nebo kontejnerové domy. 

 Nejsou přípustné mobilní domy. 

 Stanovené podmínky pro tvar střechy, orientaci hlavního hřebene a sklony střech platí pouze pro 

hlavní objekty, tj. objekty rodinných domů a nevztahují se na objekty doplňkových staveb. Příklad 

nepřípustné orientace hlavního hřebene je uveden v grafické příloze této územní studie (viz obr. č. 

1). 

 Krytina by měla být keramická, betonová, vláknocementová. Mohou být použity i plechové 

šablony napodobující keramickou krytinu a plechové falcované krytiny s roztečí stojaté drážky do 

maximální šířky 600 mm. Doporučená barevnost pro střešní krytinu je cihlová, červená/hnědá, 

černá a antracitová. Nepřípustné jsou krytiny – bitumenový šindel, trapézové plechy. 

 Doporučená barevnost fasád je v bílých nebo světlých pastelových odstínech (např. světle žlutá, 

krémová, okrová, světle šedá apod.). Vyloučeny barvy ostré, syté a reflexní (např. základní 
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červená, žlutá, modrá, či barvy doplňkové jako jsou zelená, tyrkysová, oranžová, tmavě hnědá, 

černá apod.) a velmi výrazné řešení jednotlivých objektů bez návaznosti na okolní zástavbu. 

 Uliční čára je hranice mezi regulovanou parcelou a veřejným prostranstvím, případě veřejným 

komunikačním prostorem. Uzavřené uliční čáry vymezují jednotlivé bloky. 

 Stavební čára je hranicí nebo rozhraním mezi stavbou a nezastavěnou částí pozemku, která je 

odvozována od polohy hrany budovy ve výši rostlého nebo upraveného terénu. Závazná stavební 

čára pro jednotlivé hlavní objekty (objekty rodinných domů) je vyznačena v grafické části 

dokumentace ve výkrese Vytyčovací schéma zástavby a Urbanistické řešení). Vzdálenost mezi 

stavební a uliční čárou je u rodinných domů na pozemcích č. 1-8 6 m, na pozemku č. 9 15,8 m a na 

pozemku č. 10 20,9 m. Stavební čára je stanovena jako závazná a je nepřekročitelná a 

nepodkročitelná jak pro stavby vlastních rodinných domů, tako např. pro stavby garáží, přístřešků 

a další doplňkových staveb (s výjimkou stavební čáry pro doplňkové stavby na pozemcích č. 9 a 

10). Příklady nepřípustného odsazení objektů od stavební čáry jsou uvedeny v grafické příloze této 

územní studie (viz obr. č. 2-6). 

 Stavební čára pro doplňkové stavby – garáže – na pozemcích č. 9 a 10 se stanovuje 3 m od uliční 

čáry. 

 Umisťování krytých parkovacích stání v prostoru mezi uliční a stavební čárou není přípustné (viz 

obr. č. 7). 

 Není přípustné využívat hloubku pozemků pro další výstavbu rodinných domů – s vjezdem, 

vstupem a přípojkami jako věcné břemeno přes stávající pozemek nebo vymezením samostatného 

pruhu pozemku při boční hranici pozemku (viz obr. č. 8 a 9). 

 Při umisťování staveb je nutno dodržet podmínku minimálních odstupových vzdáleností mezi 

jednotlivými objekty (§ 25 odst. 2 vyhl. č. 501/2006 Sb., v platném znění).  

 Nezastavěné části pozemků mohou být využity jako obytné zahrady s možností případného využití 

i pro drobnou zemědělskou produkci nebo pro výsadbu ovocných dřevin. 

 V dalším stupni projektové dokumentace bude provedena podrobnější regulace oplocení 

jednotlivých pozemků, kde výška plotů bude závislá na niveletě vozovek a osazení jednotlivých 

objektů. Ploty budou s transparentní výplní (dřevo, kov, pletivo), plná část oplocení může tvořit 

max. 30 % plochy. Výška oplocení předzahrádek domů bude v rozmezí 125-150 cm. 

 Podrobné architektonické řešení bude součástí navazujících dílčích projektových dokumentací. 

 Veřejné prostranství nelze oplocovat ani využívat pro garážování. Šířku veřejného prostranství 

nelze zmenšovat ve prospěch ploch obytné zástavby.  
 

3.3. Podmínky pro provedení změn navržené regulace zástavby 

Pokud budou v budoucnu uplatněny požadavky na změnu prostorového uspořádání nebo podmínek 

objemové regulace, je nezbytné, aby byly vznesené požadavky řešeny formou úpravy této územní 

studie, jejíž změna nebo aktualizace bude následně vložena do evidence územně plánovací činnosti. 

 

4. Koncepce řešení dopravy a technické infrastruktury 

4.1. Doprava 

a) Současný stav 

 Řešené území pro novou bytovou výstavbu je z hlediska silniční dopravy ze západu a severu 

ohraničeno silnicí III/4903 vedoucí do Karlovic. Jedná se o vozovku šířky cca 6,0 m s podélným 
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sklonem do 6 %. Z jihu je lokalita ohraničena jednopruhovou obousměrnou místní komunikací 

šířky 3,5 m. Tato komunikace je napojena do směrového oblouku silnice III/4903. V části úseku 

podél silnice III/4903 je ve směru do centra obce vybudován chodník. Pro dostatečné napojení 

řešeného území na systém pěších tras, bude třeba vybudovat zbývající úsek chodníku v délce cca 

120 m. 

b) Navržené řešení 

1. Dopravní obsluha 

 Navržená místní komunikace bude v 1. etapě výstavby zaslepená, a to v délce cca 130 m. 

S ohledem na základní požadavek dostatečné dopravní obsluhy vozidla hasičského záchranného 

systému a svozu komunálního odpadu se navrhuje v koncové části nové komunikace úvrať, 

zajišťující otáčení vozidel délky cca 9 m. 

2. Komunikace 

 Základním dopravním prvkem bude nová místní komunikace, propojka stávající místní 

komunikace a silnice III/4903. Stávající místní komunikace se v úseku ke křižovatce se silnicí 

III/4903 upraví na min. šířku 5,5 m. Nové křižovatky musí splňovat požadavky ČSN 73 6102 

„Projektování křižovatek na silničních komunikacích“, týkající se zajištění dostatečného rozhledu. 

Poloměry oblouků v křižovatce budou 6,0 - 8,0 m. Nová místní komunikace bude funkční třídy C2 

– obslužné. Šířka vozovky bude cca 5 m.  

3. Parkování 

 S ohledem na požadavek ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ budou podél nové 

místní komunikace (mimo vozovku) vybudována podélná parkovací stání. Stání budou dlážděná o 

rozměrech cca 2,0 x 5,5 m. Odstavná stání budou řešena v garážích v rámci rodinných domků. 

4. Chodníky 

 Podél stávající i nové místní komunikace jsou navrženy dlážděné chodníky o min. šířce 1,5 m. 

Podél silnice III/4903 vedoucí do Karlovic je navržen samostatný chodník v šíři min. 1,5 m. 

5. Zastávka hromadné dopravy 

 Nejbližší autobusová zastávka je umístěna v centru obce ve vzdálenosti cca 400 m. 

 

c) Dopravní zátěž 

 Podkladem pro určení dopravní zátěže jsou výsledky "Celostátního sčítání dopravy na silniční síti 

v roce 2016", které prováděla brněnská pobočka Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky. 

S ohledem na menší dopravní význam nebylo na silnici III/4903 provedeno. Na základě průzkumu 

v terénu lze konstatovat, že dopravní zátěž na sledovaných komunikacích je minimální. 

 

d) Hluk z dopravy 

1. Metodika stanovení hluku ze silniční dopravy 

 Hluk ve vnějším prostředí je posuzován podle platného právního předpisu Nařízení vlády č. 

272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 

předpisů. V tomto nařízení jsou stanoveny hygienické limity hluku pro chráněný vnitřní prostor 

staveb, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor. V části třetí tohoto nařízení 

vlády v §11 a §12 jsou uvedeny hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb (§ 

11), venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru (§ 12). 
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2. Hygienické limity hluku pro daný záměr 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku (hygienický limit LAeq) pro budovy bydlení je pro 

řešené území: 

 chráněný venkovní prostor stavby – denní doba (06-22 hod) – 55 dB (v případě korekce na starou 

hlukovou zátěž – 70 dB) 

 chráněný venkovní prostor stavby – noční doba (06-22 hod) – 45 dB (v případě korekce na starou 

hlukovou zátěž – 60 dB) 

3. Předpokládané hlukové hladiny 

 Pro potřeby územní studie jsou použity jako podklad pro výpočet hluku z dopravy "Metodické 

pokyny", zpracované VÚVA Praha – urbanistické pracoviště Brno v roce 1991. Na základě 

předpokládaného silničního provozu v řešeném území lze říci, že hluková hladina ze silniční 

dopravy nedosáhne v nové zástavbě nadlimitních hodnot. 

 

4.2. Zásobování vodou a odkanalizování 

a) Zásobování vodou 

1. Současný stav  

Obec Kostelec u Holešova včetně místní části Karlovice je zásobována pitnou vodou z rozvodné 

vodovodní sítě, která je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., provoz Holešov. 

Do rozvodné vodovodní sítě je pitná voda dodávána z VDJ Karlovice 50 m
3
 (362,0/359,50), do 

kterého je v současné době pitná voda přiváděna ze skupinového vodovodu Přerov. 

Zastavěné území obce Kostelec u Holešova včetně místní části Karlovice, které se rozprostírá ve 

výškách 246,0 – 338 m n. m., je zásobováno pitnou vodou rozvodnou vodovodní sítí DN 100 ve třech 

tlakových pásmech. Rozvodná vodovodní síť slouží i k požárním účelům. K požárnímu zabezpečení 

obce slouží i podzemní požární nádrž, která je vybudována v těsné blízkosti fotbalového hřiště. 

Území III. tlakového pásma, které se nachází ve výškách 318,0 – 341,0 m n.m. a zahrnuje celé 

zastavěné území místní části Karlovice, je zásobováno rozvodnou vodovodní sítí III. tlakového pásma, 

do kterého je pitná voda dodávána z VDJ Karlovice 50 m
3
 (362,0/359,50). Tlakové poměry 

v rozvodné vodovodní síti III. tlakového pásma jsou vyhovující, max. hydrostatický tlak dosahuje 

hodnot do 0,44 MPa. Na jižním konci zástavby místní části Karlovice je na vodovodním řadu III. 

tlakového pásma vybudována přerušovací komora Karlovice 10 m
3
 (315,0/312,0), která slouží 

k zásobování území II. tlakového pásma. 

Území II. tlakového pásma, které se nachází ve výškách 292,0 – 266,0 m n. m. a zahrnuje 

převážnou část zastavěného území obce Kostelec u Holešova, je zásobováno rozvodnou vodovodní 

sítí II. tlakového pásma DN 100 z trub litinových, do kterého je pitná voda dodávána z přerušovací 

komory Karlovice 10 m
3
 (315,0/312,0). Tlakové poměry v rozvodné vodovodní síti II. tlakového 

pásma jsou vyhovující, max. hydrostatický tlak dosahuje hodnot do 0,49 MPa. Z rozvodné vodovodní 

sítě II. tlakového pásma je dodávána pitná voda do VDJ Němčice 50 m
3
 (288,50/286,50), který je 

situován v katastrálním území Kostelec u Holešova, západně zastavěného území obce Kostelec u 

Holešova. 

Z VDJ Němčice 50 m
3
 (288,50/286,50) je pitnou vodou zásobována obec Němčice a I. tlakové 

pásmo obce Kostelec u Holešova. 

Území I. tlakového pásma, které se nachází ve výškách 266,0 – 246,0 m n.m. a zahrnuje jižní a 

jihovýchodní část zastavěného území obce Kostelec u Holešova, je zásobováno rozvodnou vodovodní 

sítí I. tlakového pásma DN 100 z trub litinových, do kterého je pitná voda dodávána z VDJ Němčice 
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50 m
3
 (288,50/286,50). Tlakové poměry v rozvodné vodovodní síti I. tlakového pásma jsou 

vyhovující, max. hydrostatický tlak dosahuje hodnot do 0,43 MPa. 

Ve výhledovém období je v dokumentaci „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje” - 

aktualizace 2017 navrhována změna v systému zásobování pitnou vodou obce Kostelec u Holešova. 

Do vodovodního systému obce Kostelec u Holešova bude pitná voda dodávána ze skupinového 

vodovodu Holešov. Ve VDJ Roštění 250 m
3
 (269,0/266,0) bude umístěna ČS, která bude výtlačným 

řadem D110 dopravovat pitnou vodu do nové akumulace 150 m
3
 (max. hl. 315,0 m n. m.), která bude 

vybudována v místě stávající PK Karlovice. Z VDJ Kostelec 1 x 150 m
3
 (max. hl. 315,00) bude pitná 

voda dodávána jednak do II. tlakového pásma vodovodní sítě obce Kostelec u Holešova a jednak do 

VDJ Němčice 50 m
3
 (288,50/286,50), ze kterého bude zásobováno pitnou vodou I. tlakové pásmo 

vodovodní sítě obce Kostelec u Holešova a obec Němčice. V navrhovaném VDJ Kostelec 1 x 150 m
3
 

(max. hl. 315,00) bude umístěna AT stanice, která bude pitnou vodou zásobovat III. tlakového pásma 

vodovodní sítě místní části Karlovice. 

 

2. Hydrotechnické výpočty – výpočet potřeby pitné vody  

 Specifická potřeba vody je uvažována v souladu s příl. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb. ve znění 

vyhlášky č. 120/2011 Sb. – 36,0 m
3
/os/rok = 100 l/obyv./den  

 Navrhovaný počet obyvatel (jižní část lokality – I. etapa): 10 RD x 4 obyv./RD = 40 obyvatel 

Qd   = 40 obyv. x 100 l/obyv./den = 4,0 m
3
/den 

qd    = 0,05 l/s 

Qm  = Qd x kd = 4,0 m
3
/den x 1,40 = 5,60 m

3
/den 

qm   = 0,07 l/s 

qh    = qm  x kh  = 0,07 l/s x 1,80 = 0,13 l/s 

 Navrhovaný počet obyvatel (severní část lokality – II. etapa [výhled]): 12 RD x 4 obyv./RD = 48 

obyvatel 

Qd   = 48 obyv. x 100 l/obyv./den = 4,8 m
3
/den 

qd    = 0,06 l/s 

Qm  = Qd x kd = 4,8 m
3
/den x 1,40 = 6,72 m

3
/den 

qm   = 0,08 l/s 

qh    = qm  x kh  = 0,08 l/s x 1,80 = 0,14 l/s 

 Celková potřeba vody pro řešenou lokalitu 6 (návrh + výhled): 22 RD x 4 obyv./RD = 88 obyvatel 

Qd   = 4,0 m
3
/den + 4,80 m

3
/den = 8,8 m

3
/den 

qd    = 0,10 l/s 

Qm  = 5,60 m
3
/den + 6,72 m

3
/den = 13,32 m

3
/den 

qm   = 0,14 l/s 

qh    = qm  x kh  = 0,14 l/s x 1,80 = 0,25 l/s 

 

3. Navržené řešení  

 Řešená lokalita je situována severovýchodně zastavěného území obce Kostelec u Holešova, ve 

výškách 271,0 – 286,0 m n. m. 

 Řešené území se nachází v území současného II. tlakového pásma, do kterého je pitná voda 

dodávána z přerušovací komory Karlovice 10 m
3
 (315,0/312,0). Po změně v systému zásobování 

pitnou vodou obce Kostelec u Holešova, kdy bude do vodovodního systému obce Kostelec u 

Holešova dodávána pitná voda ze skupinového vodovodu Holešov, bude navrhovaná vodovodní síť 

pro zásobování pitnou vodou řešené lokality součástí rozvodné vodovodní sítě II. tlakového, do 

kterého bude pitná voda dodávána z nové akumulace VDJ Karlovice 150 m
3
 (max. hl. 315,0 m n. 

m). Tlakové poměry v navrhované vodovodní síti budou v současné době i ve výhledu, po změně v 
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systému zásobování pitnou vodou obce Kostelec u Holešova vyhovující, max. hydrostatický tlak 

bude dosahovat hodnot do 0,44 MPa. Navrhovaná vodovodní síť bude sloužit i k požárním účelům. 

 Vodovodní síť bude ve výhledu (tj. po realizaci jak navrhované části zástavby, tak i výhledové 

části zástavby) provozována jako síť zaokruhovaná. V rámci řešení navrhované části zástavby RD1 

– RD10 se však jedná o vodovodní síť větevnou, která bude napojena na stávající vodovodní řad 

DN 100 II. tlakového pásma, kterým je pitnou vodou zásobována stávající zástavba v severo-

východním okraji zastavěného území obce Kostelec u Holešova. 

 Z navrhovaného vodovodního řadu „V1-1“ D110, délky 200,0 m, který je napojený na stávající 

vodovodní řad DN 100 II. tlakového pásma zásobující pitnou vodou stávající zástavbu 

v severovýchodním okraji zastavěného území obce Kostelec u Holešova, budou pitnou vodou 

zásobovány rodinné domy na navržených pozemcích č. 8-10, situované v západní části řešené 

lokality. Navrhovaný vodovodní řad „V1-1“ D110 bude ve výhledu, v rámci realizace 

vodovodního řadu „V1-2“, propojen (zaokruhován) s vodovodním přivaděčem Karlovice – 

Kostelec DN 100. 

 Z navrhovaného vodovodního řadu „V2-1“ D110, délky 219,0 m, který odbočuje z navrhovaného 

vodovodního řadu „V1-1“ D110 budou pitnou vodou zásobovány rodinné domy na navržených 

pozemcích č. 1-3 a 4-7, situované ve východní části řešené lokality. Navrhovaný vodovodní řad 

„V2-1“ D110 bude ve výhledu, v rámci realizace vodovodního řadu „V2-2“, propojen 

(zaokruhován) s vodovodním přivaděčem Karlovice – Kostelec DN 100. 

 Navrhované vodovodní řady budou provedeny z trub polyetylénových a budou situovány 

v zelených plochách, případně v chodníku, vedeném podél obslužných komunikací. 
 

b) Odkanalizování 

1. Současný stav  

 Obec Kostelec u Holešova, včetně místní části Karlovice, je odkanalizována jednotným 

kanalizačním systémem. 

 V obci Kostelec u Holešova jsou jednotlivé stoky jednotné kanalizace zaústěny do zatrubněného 

úseku vodního toku Kosteleckého potoka (IDVT 10192716) DN 1000, DN 800. Stoky jednotné 

kanalizace DN 300 – DN 600 byly budovány z převážné části ve 30. - 40. letech minulého století a 

jejich současný stav neodpovídá potřebám pro odvádění splaškových odpadních vod. Do stok 

jednotné kanalizace jsou zaústěny dešťové vody z místních komunikací a z jednotlivých 

nemovitostí, splaškové odpadní vody po předčištění v septicích a u novější zástavby po přečištění 

v domovních ČOV. Část bytového fondu má vybudovány nepropustné jímky na vyvážení. Stoky 

jednotné kanalizace jsou ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Zatrubněný 

úsek vodního toku Kosteleckého potoka (IDVT 10192716) DN 1000, DN 800 je ve správě Povodí 

Moravy, s.p., závod Střední Morava, provoz Zlín. 

 V rámci jednoduchých pozemkových úprav byla v katastrálním území Kostelec u Holešova 

vybudována soustava otevřených příkopů, kterými jsou odváděny extravilánové vody z povodí nad 

východní částí zastavěného území obce Kostelec u Holešova a které jsou pod zastavěným územím 

obce Kostelec u Holešova zatrubněným odpadem DN 1000 zaústěny do otevřeného koryta 

Kosteleckého potoka (IDVT 10192716). 

 V dokumentaci „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje” – aktualizace 2017 je pro 

obec Kostelec u Holešova uvedeno, že kmenové stoky stávající kanalizace jsou v podstatě 

zatrubněné vodoteče, do kterých jsou zaústěny přípojné úseky, a tedy i splaškové odpadní vody 

z nemovitostí. Tento stav je zcela nevyhovující a neudržitelný pro jakoukoliv systémovou 

koncepci. Navrhuje se proto vybudovat v celém zastavěném území obce splaškovou kanalizaci a 

odpadní vody z jednotlivých nemovitostí v maximální možné míře na tuto připojit. Důsledně 

podchycené splaškové odpadní vody budou přivedeny k ČS a společně s odpadními vodami z 

Němčic a z Karlovic přečerpány do Roštění a dále až na ČOV Všetuly (Holešov). 
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2. Hydrotechnické výpočty 

a) Srážkové vody 

Q =  . S . qs 

 kde    - odtokový součinitel dle druhu odvodňované plochy a sklonu terénu 

 S – plocha v ha 

 qs – intenzita směrodatného 15 min. deště s periodicitou n = 1,00 

 qs = 127 l/s/ha 
 

b) Splaškové odpadní vody 

Množství splaškových odpadních vod koresponduje s potřebou pitné vody, uvedenou výše v pod-

kapitole 4.2, oddílu a) Zásobování vodou. 

 Navrhovaný počet obyvatel: 10 RD x 4 obyv./RD = 40 obyvatel 

1. Průměrný denní přítok městských splaškových odpadních vod 

Q24    = 4,0 m
3
/den 

         = 0,05 l/s 

         = 0,17 m
3
/hod 

2. Maximální bezdeštný denní přítok 

Qd = Q24,m x kd + QB = 4,0 m
3
/den x 1,40 + 0  

     = 5,60 m
3
/den 

     = 0,07 l/s 

     = 0,23 m
3
/hod 

3. Znečištění splaškových odpadních vod 

 počet EO = 40 

 Q24 = 4,0 m
3
/den 

Tab. 2. Znečištění splaškových odpadních vod 

 BSK
5
 CHSKCR NL 

produkce znečištění 60 g /den /EO 120 g/den/EO 55 g/den/EO 

celkové znečištění 2,40 kg BSK5/den 4,80 kg CHSKCR /den 4,20 kg NL/den 

koncentrace znečištění 600 mg BSK
5
/l 1200 mg CHSKCR/l 550 mg NL/l 

 

3. Navržené řešení 

Řešená lokalita, situovaná severovýchodně zastavěného území obce Kostelec u Holešova, bude 

odkanalizována oddílným kanalizačním systémem. 

a) Srážkové vody 

 Srážkové vody ze střech navrhovaných rodinných domů a ze zpevněných ploch, příslušejících 

k jednotlivým objektům, budou řešeny v souladu vyhláškou 501/2006 Sb. Vyhláška o obecných 

požadavcích na využívání území ve znění dle 431/12 Sb. samostatně, vlastníky jednotlivých 

objektů – budou zadržovány a regulovaně odváděny nebo jinak využívány. 

 Do navrhované stoky dešťové kanalizace „D1-1“ - DN 250, dl. 73,80 m budou zaústěny srážkové 

vody z komunikace západní části řešené lokality a případné přepady z opatření realizovaných u 
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jednotlivých nemovitostí na navržených pozemcích č. 8-10. Vzhledem ke konfiguraci terénu bude 

navrhovaná stoka dešťové kanalizace „D1-1“ zaústěna do navrhované jednotné kanalizace „K1“ – 

DN 300, dl. 96,8 m, která bude zaústěna do stávajícího systému jednotné kanalizace obce. 

 Vzhledem k tomu, že je navrhována urbanizace území, které se nachází severně stávajícího 

severovýchodního okraje zastavěného území obce Kostelec u Holešova, které je v současné době 

chráněno proti extravilánovým vodám soustavou otevřených příkopů, bude otevřený příkop 

v západním okraji řešené lokality nahrazen navrhovanou stokou dešťové kanalizace „D1“ („D1-1“ 

a „D1-2“). Dočasně, do doby realizace výhledové části lokality, bude část této otevřené příkopy 

pomocí horské vpusti zaústěna do stoky dešťové kanalizace „D1-1“ DN 250. Horská vpusť bude 

zrušena v rámci realizace výhledové části lokality a výhledová stoka dešťové kanalizace „D1-2“ 

DN 250 bude zaústěna do navrhované stoky dešťové kanalizace „D1-1“ DN 250. 

 Do navrhované stoky dešťové kanalizace „D2-1“ – DN 250, dl. 129,10 m, DN 300, dl. 10,20 m a 

DN 400, dl. 13,50 m budou zaústěny srážkové vody z obslužné komunikace východní části řešené 

lokality a případné přepady z opatření, realizovaných u jednotlivých nemovitostí na navržených 

pozemcích č. 1-7. Vzhledem ke konfiguraci terénu bude navrhovaná stoka dešťové kanalizace 

„D2-1“ vyústěna do stávajícího otevřeného příkopu, který bude upraven tak, aby sloužil jako 

příkop zasakovací. 

 V rámci realizace výhledové části lokality bude realizována i výhledová stoka dešťové kanalizace 

„D2-2“ DN 250, která bude zaústěna do navrhované stoky dešťové kanalizace „D2-1“ DN 250. 
 

b) Splaškové odpadní vody 

 Vzhledem k tomu, že v nejbližším období ještě nebude v obci Kostelec u Holešova vybudována síť 

splaškové kanalizace, budou splaškové odpadní vody z jednotlivých nemovitostí řešené lokality 

zneškodňovány v domovních ČOV, případně budou jímány v nepropustných jímkách na vyvážení, 

realizovaných u jednotlivých nemovitostí. Odtok z domovních ČOV bude zaústěn do navrhova-

ných stok splaškové kanalizace, které budou dočasně zaústěny do jednotné kanalizační sítě obce. 

Po vybudování splaškové kanalizační sítě v obci, budou tyto domovní ČOV a případné jímky na 

vyvážení zrušeny. Splaškové odpadní vody z jednotlivých nemovitostí řešené lokality tak budou 

odváděny stokami splaškové kanalizace, která bude přepojena na v obci zrealizovanou síť splaš-

kové kanalizace. Původní stoky jednotné kanalizace budou sloužit jako stoky kanalizace dešťové. 

 Navrhovaná stoka splaškové kanalizace „S1-1“ - DN 250, dl. 79,50 m, do které budou zaústěny 

splaškové odpadní vody z nemovitostí západní části řešené lokality na navržených pozemcích č. 8-

10, bude zaústěna do koncové šachty navrhované stoky jednotné kanalizace „K1“ DN 300 a tím do 

stávajícího kanalizačního systému obce. V rámci realizace výhledové části lokality bude 

realizována i výhledová stoka splaškové kanalizace „S1-2“ DN 250, která bude zaústěna do 

navrhované stoky splaškové kanalizace „S1-1“ DN 250. 

 Navrhovaná stoka splaškové kanalizace „S2-1“ - DN 250, dl. 137,50 m, do které budou zaústěny 

splaškové odpadní vody z nemovitostí východní části řešené lokality na navržených pozemcích č. 

1-7, bude vzhledem ke konfiguraci terénu zaústěna do navrhované čerpací stanice, pomocí které 

budou splaškové odpadní vody odváděny navrhovaným výtlačným řadem „SV“ - D90, dl. 149,30 

m do koncové šachty navrhované stoky jednotné kanalizace „K1“ DN 300 a tím do stávajícího 

kanalizačního systému obce. 

 Stoka jednotné kanalizace „K1“ - DN 300, dl. 96,80 m je navrhována z důvodu, že koncová část 

stávající jednotné kanalizace je v tomto úseku situována v těsné blízkosti stávajícího STL 

plynovodu a nelze tedy být využita pro zaústění námi navrhovaných stok - stoky „D-1“ DN 250 

kanalizace dešťové, stoky „S1-1“ DN 250 kanalizace splaškové a výtlačného řadu „SV“ D90 

z čerpací stanice splaškových odpadních vod. Při realizaci sítě splaškové kanalizace v obci bude 

navrhovaná stoka jednotné kanalizace „K1“ DN 300 převedena do sítě dešťové kanalizace obce. 

Navrhovaná stoka splaškové kanalizace „S1-1“ DN 250 a výtlačný řad „SV“ D90 z čerpací stanice 

splaškových odpadních vod budou přepojeny na v obci zrealizovanou síť splaškové kanalizace. 
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 Navrhovaná stoka jednotné kanalizace „K1“ a navrhovaná stoka dešťové kanalizace „D1-1“ 

budou situovány ve stávající komunikaci. Navrhovaná stoka dešťové kanalizace „D2-1“ bude 

situována v navrhované obslužné komunikaci. Navrhovaná stoka splaškové kanalizace „S1-1“ 

bude z převážné části situována v navrhovaném chodníku, vedeném v souběhu se stávající 

komunikací. Navrhovaná stoka splaškové kanalizace „S2-1“ bude situována v navrhované 

obslužné komunikaci. Navrhovaný výtlačný řad „SV“ bude situován v zelené ploše. 

 Navrhované kanalizační stoky, které jsou situovány v komunikacích, budou provedeny z trub 

z PVC SN12, části navrhovaných kanalizačních stok, které jsou situovány v chodníku, budou 

provedeny z trub z PVC SN4. Navrhovaný výtlačný řad „SV“ bude proveden z trub 

polyetylénových.  

 

Poznámka: V dalším stupni projektové dokumentace budou, na základě dat polohopisného a 

výškopisného zaměření a návrhu nivelety obslužných komunikací upřesněny navrhované spády 

potrubí jednotlivých navrhovaných kanalizačních stok a bude provedeno upřesnění hydrotechnic-

kých výpočtů stok dešťové kanalizace. Na základě těchto upřesněných hydrotechnických výpočtů 

bude nutno posoudit i kapacitu stávajícího kanalizačního systému, do kterého budou tyto 

navrhované stoky zaústěny. 

 

c) Hydrotechnické posouzení 

1. Navrhované kanalizační stoky „K1“, „D1-1“ a „D1-2“ 

A. KONTROLA VSTUPNÍCH DAT 
 

Poč.úseků =     5              Poč.uzlových vtoků =     1 

Retenze   =    2.0 mm          Stř.souč.odtoku FI =    0.50 

 

Konstanty křivky intenzity deště:                 A  =   3185.19 

   I1      T1        I2       T2        I3      T3        B  =      8.17 

163.0   10     104.0     20      76.0    30        n  =      1.0250 

 

Konstanty křivky intenzity deště (per.= 5):   A5 =    790.76 

  I1       T1        I2      T2        I3       T3         B5 =      2.67 

80.8     10      47.9     20      34.5     30         n5 =      0.8984 

 

Celkový počet obyvatel  =       0 

Suma sběrných ploch     =       1.48 
 

Úsek    Uzel   Uzel     Sb.pl.   Odtok     Délka     Sklon   Tvar   Drsnost    Sigma      Kat.b.   Profil 

           poč.    konc.     [ha]       koef.       [m]       [0/oo]   (1-3)      [mm]       [ob/ha]    (1-4)     [mm] 

    1        1         2        0.09       0.80      96,80     35.00      1         0.25        0.00       0.00         0 

    2        2         3        0.62       0.45    125.50     45.00      1         0.25        0.00       0.00         0 

    3        3         4        0.54       0.45      73.80     40.00      1         0.25        0.00       0.00         0 

    4        4         5        0.23       0.60      25.30     10.00      1         0.25        0.00       0.00         0 

    5        5         6        0.00       0.00      71.50       6.00      1         0.25        0.00       0.00         0 
 

B. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 
 

Úsek   Uzel    Uzel      Profil       Tvar   R.pl.  S.r.pl.   Qkap.    Vkap.    Qskut.    Qspl.    Vskut.    Hskut   Čas        Int. 

           poč.    konc.  [mm/mm] (1-3)     [ha]     [ha]       [l/s]       [m/s]       [l/s]       [l/s]       [m/s]     [mm]   [min]     [l/s/ha] 

    1       1         2          250          1       0.07    0.07    143.4     2.920       9.1        0.0      1.581       41       0.82     127 

    2       2         3          250          1       0.28    0.35    162.8     3.316      44.6       0.0      2.798      89       1.77      127 

    3       3         4          250          1       0.24    0.59    153.4     3.124      75.4       0.0      3.109     124       2.28     127 

    4       4         5          300          1       0.14    0.73    122.6     1.734      93.0       0.0      1.845     200       2.56     127 

    5       5         6          300          1       0.00    0.73     94.4      1.336      93.0       0.0      1.368     276       3.53     127 
 

Celkový průměrný odtok splaškových vod z ploch =      0.00 l/s 
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                 Sumarizace délek normalizovaných profilů 

Všech použitých dimenzí                      Pouze navržených dimenzí 
 

Profil     Tvar       Délka                          Profil     Tvar      Délka 

 [mm]   (1-3)         [m]                             [mm]    (1-3)        [m]   

  250       1          265,3                             250        1          265,3 

  300       1            96,8                             300        1            96,8 

                           362,1                                                       362,1 

 

2. Navrhované stoky „D2-1“, „D2-2“ 

A. KONTROLA VSTUPNÍCH DAT 
 

Poč.úseků =     4                 Poč.uzlových vtoků =     0 

Retenze   =    2.0 mm           Stř.souč.odtoku FI =    0.50 
 

Konstanty křivky intenzity deště:                      A  =    3185.19 

   I1       T1        I2        T2        I3        T3          B  =         6.48 

163.0    10     104.0     20      76.0      30           n  =     1,0250 
 

Konstanty křivky intenzity deště (per.= 5):        A5 =    793.84 

   I1       T1       I2        T2        I3         T3          B5 =      2.67 

80.8      10    47.9       20      34.5        30          n5 =      0.8984 

 

Celkový počet obyvatel  =       0 

Suma sběrných ploch     =       2,25 

 

Úsek   Uzel   Uzel     Sb.pl.  Odtok    Délka     Sklon   Tvar   Drsnost   Sigma    Kat.b.   Profil 

           poč.    konc.    [ha]      koef.      [m]       [0/oo]   (1-3)    [mm]     [ob/ha]    (1-4)     [mm] 

    1      7           8       1.03     0.45      97.70     50.00      1         0.25        0.00       0.00        0 

    2      8           9       1.06     0.45    129.10     45.00      1         0.25        0.00       0.00        0 

    3      9         10       0.16     0.75      10.20     15.00      1         0.25        0.00       0.00        0 

    4     10        11       0.00     0.00      13.50       6.00      1         0.25        0.00       0.00        0 

 

B. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 

 

Úsek   Uzel   Uzel    Profil        Tvar    R.pl.   S.r.pl.   Qkap.    Vkap.    Qskut.   Qspl.    Vskut.    Hskut    Čas       Int. 

           poč.    konc. [mm/mm] (1-3)     [ha]      [ha]      [l/s]       [m/s]      [l/s]        [l/s]       [m/s]     [mm]    [min]     [l/s/ha] 

    1       7        8          250           1       0.46    0.46    171.7     3.497     58.9       0.0      3.174      102      0.66     127 

    2       8        9          250           1       0.48    0.94    162.8     3.316    119.4      0.0      3.514      162      1.43     127 

    3       9      10          300           1       0.12    1.06    150.7     2.132    134.7      0.0      2.263      236      1.52     127 

    4      10     11          400           1       0.00    1.06    201.3     1.602    134.7      0.0      1.682      240      1.68     127 

 

Celkový průměrný odtok splaškových vod z ploch =      0.00 l/s 
 

                 Sumarizace délek normalizovaných profilů 

Všech použitých dimenzí                  Pouze navržených dimenzí 

Profil     Tvar      Délka                     Profil     Tvar      Délka 

[mm]    (1-3)       [m]                        [mm]    (1-3)         [m] 

  250        1        226.8                        250         1         226.8 

  300        1          10.2                        300         1          10.2 

  400        1          13.5                        400         1          13.5 

                          250.5                                                 250.5 

 

d) Meliorace 

V celé lokalitě se nacházejí investice v půdě, jimiž jsou meliorace. Před vlastní realizací 

jednotlivých objektů (staveb i sítí) musí být meliorace, která bude rušena podchycena tak, aby nebyla 

narušena zbývající meliorační síť a byla tak zajištěna její funkčnost. 
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4.3. Zásobování plynem 

a) Současný stav 

 Objekty obytné zástavby i objekty občanské a technické vybavenosti obce Kostelec u Holešova i 

místní části Karlovice jsou zásobovány zemním plynem rozvodnou středotlakou plynovodní sítí z 

regulační stanice VTL/STL 1200/2/1 - 440, která je vybudována v jižní části zastavěného území 

obce. Do regulační stanice VTL/STL 1200/2/1 – 440 je zemní plyn dodáván VTL plynovodem 

Břest – Kostelec u Holešova DN 150/PN40. 

 Rozvodná středotlaká plynovodní síť z trub ocelových DN 150, DN 100, DN 80, DN 50 je 

provozována pod tlakem 0,15 MPa. Plynárenské zařízení je ve vlastnictví společnosti GasNet, 

s.r.o. a ve správě společnosti GasNet služby, s.r.o. 

b) Navržené řešení 

 Řešená lokalita bude zásobována zemním plynem, a to částečně ze stávající STL plynovodní sítě a 

částečně ze STL plynovodní sítě navrhované. Jednotliví odběratelé budou zásobováni zemním 

plynem přes domovní regulátory Al.z. 

 Ze stávajícího STL plynovodního řadu DN 80 budou zemním plynem zásobovány rodinné domy 

na navržených pozemcích č. 8-10, situované v západní části řešené lokality. 

 Navrhovaný STL plynovodní řad „P1-1“ - D63, délky 236,0 m, bude napojen na stávající STL 

plynovodní řad DN 80 z trub ocelových v jihozápadním okraji řešené lokality. Z navrhovaného 

STL plynovodního řadu „P1-1“ D63 budou zemním plynem zásobovány rodinné domy na 

navržených pozemcích č. 1-7, situované ve východní části řešené lokality. V rámci realizace 

výhledové části lokality bude realizován i výhledový STL plynovodní řad „P1-2“ D63, který bude 

napojen na navrhovaný STL plynovodní řad „P1-1“ D63. 

 Navrhovaný STL plynovodní řad bude proveden z trub polyetylénových a bude situován 

z převážné části v chodníku, vedeném podél obslužných komunikací. 

c) Výpočet potřeby plynu 

 Návrh - 22 b.j. 

 Je uvažována 100 % plynofikace navrhovaných b.j. v kategorii C: vaření + ohřev TUV + otop = 

2,60 m
3
/hod 

 22 b.j. x 2,60 m
3
/hod =   57,20 m

3
/hod 

 22 b.j. x 3000 m
3
/rok = 66 000 m

3
/rok 

 

4.4. Zásobování elektrickou energií 

a) Základní údaje 

1. Podklady 

 Výchozím podkladem pro řešení lokality je urbanistický návrh předpokládající v I. etapě výstavbu 

10 solitérních rodinných domů a ve II. etapě (výhled) 12 solitérních rodinných domů.  

2. Zatřídění odběrných míst z hlediska ČSN 332130 ed.2 

 Předpokládá se v cca 15 navrhovaných domech (RD) vytápění a ohřev TUV zemním plynem a v 7 

RD vytápění a ohřev TUV elektrickou energií (alternativně přímotopně nebo tepelným čerpadlem). 

Dle výše uvedené ČSN budou odběrná místa s elektrovytápěním zařazena do stupně elektrizace C 

a ostatní RD do kategorie B (pro přípravu pokrmů se používají spotřebiče o příkonu nad 3,5 kW). 



ÚZEMNÍ STUDIE KOSTELEC U HOLEŠOVA – LOKALITA BI 6 – TEXTOVÁ ČÁST 

16 

3. Energetická bilance 

 7 RD vytápěných elektřinou  ......................................................................  soudobý odběr cca 70 kW 

 15 RD s jiným zdrojem tepla  ....................................................................  soudobý odběr cca 50 kW 

4. Technické údaje  

Kategorie odběrů. 

 Jedná se kategorii D – domácnost 

 Rezervovaný příkon – 7 x 3f 32 A + 15 x 3f 25 A 

Stupeň zajištění dodávky elektrické energie dle ČSN 341610 

 Stupeň 3 

Měření odběru elektrické energie 

 Bude v souladu s připojovacími podmínkami dodavatele elektrické energie. 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

 instalace odběrných míst bude provedena z hlediska ochrany před úrazem el. proudem v souladu s 

ČSN 332000-4-41 v platném znění  

 distribuční síť NN (TN-C do 1000 V), VN a TRS bude provedena souladu s PNE 330000-1, ed. 5. 

v platném znění. 

5. Stávající energetické rozvody 

 Přes řešenou lokalitu prochází venkovní vedení nízkého napětí 0,4 kV a na okraji lokality se 

nacházejí kabelové rozvody nízkého napětí 0,4 kV.  

 

b) Návrh technického řešení zajištění dodávky elektrické energie 

 Pro zajištění potřebného elektrického výkonu pro lokalitu bude vybudována nová kiosková trafo-

stanice VN/NN Kostelec-Záhumení. Trafostanice bude napojena kabelovými přívody VN 22 kV. 

 Z této trafostanice budou vyvedeny kabelové rozvody nízkého napětí smyčkované v kabelových 

skříních a rozpojovacích skříních. Pro zajištění kvalitní dodávky elektřiny při nestandardních 

situacích (např. porucha kabelů) je navrženo propojení na stávající rozvody nízkého napětí přes 

rozpojovací kabelové skříně.   

 Rodinné domy na navržených pozemcích č. 1, 8-10 budou napojeny ze stávajících kabelových 

rozvodů nízkého napětí. 

 Smyčkovací případně rozpojovací kabelové skříně budou umístěny na hranici dvou sousedních 

pozemků a nové RD budou napojeny z těchto skříní samostatně jištěnými odvody. Odvody k RD se 

ukončí v elektroměrových rozvaděčích těchto RD na svorkách hlavních jističů. 

 Rozpojovací kabelové skříně a smyčkovací skříně SS jsou celoplastového provedení bez dalších 

obezdívek. Kabelová trasa hlavního kabelového rozvodu bude vedena v zeleném pásu podél 

oplocení předzahrádek RD, případně v chodníku.  V místech přechodů přes vjezdy do RD a přes 

vozovky musí být kabely chráněny proti mechanickému poškození vhodnou chráničkou – např. 

plastová fy AROT. 

 Elektroměrové rozvaděče pro nově vzniklá odběrné místa – rodinné domy – budou umístěny na 

hranicích pozemků tak, aby umožnily oprávněným osobám odečty, údržbu a montáž měřících 

zařízení.  
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c) Veřejné osvětlení 

 S ohledem na kabelový rozvod NN pro nové rodinné domy budou rozvody VO taktéž kabelového 

provedení se sadovými osvětlovacími stožáry.  

 Kabelový rozvod VO bude proveden kabelem AYKY 4Bx16 mm
2
 (případně CYKY 4Bx10mm

2
), 

který bude vysmyčkován ve svorkovnici jednotlivých stožárů VO. Stožáry VO budou ocelové, 

sadového provedení v pozinkované úpravě, výška cca 5 m, vzájemně propojené zemnící páskou či 

kulatinou. Svítidla mohou být např. v provedení technologie LED s možností regulace osvitu. 

 Realizaci nových kabelových rozvodů VO bude vhodné provést formou přípolože k rozvodům NN. 

d) Přeložky energetických rozvodů 

 Odstranění venkovního vedení nízkého napětí procházející lokalitou bude řešeno formou přeložky. 

Pro uvolnění lokality je navržena náhrada tohoto venkovního vedení samostatným kabelovým 

vývodem nízkého napětí z nové trafostanice Kostelec-Záhumení.  

 V případě kolize stávajících kabelových rozvodů nízkého napětí s navrženými inženýrskými sítěmi 

včetně obslužné komunikace jsou možné dílčí přeložky či úpravy dotčených rozvodů nízkého 

napětí. Nutný rozsah přeložek bude stanoven po detailním geodetickém zaměření v dalších 

stupních projektových dokumentací k lokalitě. Přeložky budou řešeny v souladu se zákonem 

458/2000 v platném znění – přeložku či vyvolanou úpravu energetického zařízení zajišťuje majitel 

energetického zařízení na náklady vyvolavatele přeložky či úpravy zařízení. 

 

5. Etapizace výstavby 

 Realizace dopravní a technické infrastruktury musí předcházet realizaci vlastní bytové výstavby. 

 Návrh výstavby v řešené lokalitě BI 6 je zařazen pouze do dvou etap, které jsou přehledně 

zobrazeny ve výkresu č. 6. Etapizace zástavby. 

I. etapa 

 Rodinné domy na pozemcích č. 1 až 10. 

II. etapa 

 Rodinné domy v severní části lokality. 

 

6. Závěry a doporučení 

Nejsou stanoveny. 

 

7. Komplexní zdůvodnění navrženého řešení a průběh zpracování 

7.1. Průběh zpracování 

 V průběhu zpracování územní studie proběhlo na Obecním úřadě v Kostelci u Holešova několik 

pracovních jednání. 

 Dne 23.7.2020 se na úřadu obce Kostelec u Holešova uskutečnila pracovní informativní schůzka, 

které se zúčastnili starostka obce, určený zastupitel, pořizovatelka, projektant a vlastníci pozemků. 
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Na jednání byly zpracovatelem předloženy 4 základní varianty řešení, které byly později rozšířeny 

o 3 další varianty (viz níže text a obrázky v tabulce č. 3). Jako výsledná varianta, která byla dále 

rozpracována do finální podoby, byla vybrána varianta č. 4. V důsledku nouzového stavu 

vyvolaného koronavirovou pandemií se další plánovaná pracovní setkání již neuskutečnila a další 

komunikace (i s vlastníky pozemků) probíhala pouze v elektronické formě.  

 

7.2. Odůvodnění navrženého řešení 

 Řešené území lokality BI 6, které bylo koncepčně řešeno jako jedna ucelená lokalita, bylo 

z důvodu požadavků na vymezení její severní části jako územní rezervy, rozděleno do dvou částí.  

 Územní studie řeší novou obytnou lokalitu, která se nachází za severním okrajem obce, a která zde 

již částečně navazuje na volnou krajinu. Nejedná se tedy dostavbu proluk ve stávající kompaktní 

urbanistické struktuře, ani o území se stísněnými prostorovými poměry. Výsledné řešení územní 

studie je navrženo tak, aby v co možná největší míře respektovalo stávající parcelaci pozemků a 

umožňovalo postupnou realizaci bez nutnosti celkové přeparcelace území. Jednotlivé pozemky 

navržené pro realizaci rodinných domů jsou navrženy přibližně o stejné/obdobné velikosti 

(výměře). Hloubka i šíře pozemků odpovídá současným trendům bytové výstavby (jednopodlažní 

rodinné domy se sklonitými střechami) a jejich prostorovým nárokům. 

 Návrh velikosti a tvarů pozemků vychází také ze zkušeností stavebního úřadu, kdy na příliš malé 

pozemky lze jen problematicky umístit požadované typy rodinných domů, kdy dochází k zastavění 

téměř celých pozemků vyžadující udělování výjimek z odstupových vzdáleností. Výstavba bývá 

potom příliš zahuštěná a území tak ztrácí komfort bydlení v rodinných domech.  

 Co se týká stanovené objemové regulace, vzhledem k tomu, že se řešená lokalita nachází na pře-

chodu zastavěného území do volné krajiny, je navržena pouze jednopodlažní přízemní zástavba. 

 Dopravní řešení lokality včetně souvisejících ploch veřejných prostranství (chodníky, liniová 

zeleň) bylo navrženo s ohledem na celkový rozsah řešené lokality. 

 Šíře veřejných prostranství byla navržena v rozsahu 10 m, a to z důvodu vytvoření optimálních 

podmínek veřejného prostoru, uložení inženýrských sítí a zajištění podmínek pro bezpečnou 

dopravu (včetně pěší). 

Tab. 3. Popis variant řešení 

Varianta Popis koncepčního řešení Schéma 

1 A 

 předpokládá se zastavění celé lokality 

 počet uvažovaných rodinných domů: 24 

 západní a severní část lokality bude tvořena 

jednostrannou zástavbou, která bude dopravně 

obsluhována přímo ze silnice III/4903 

 východní část lokality bude tvořit oboustranná zástavba 

podél nové komunikace, která bude na severu připojena 

na silnici III/4903 a na jihu na stávající místní komunikaci, 

která bude upravena dle požadovaných parametrů 
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Tab. 3. Popis variant řešení – pokr. 

Varianta Popis koncepčního řešení Schéma 

1 B 

 předpokládá se zastavění celé lokality 

 počet uvažovaných rodinných domů: 22 

 západní a severní část lokality bude tvořena 

jednostrannou zástavbou, která bude dopravně 

obsluhována přímo ze silnice III/4903 

 východní část lokality bude tvořit oboustranná zástavba 

podél nové komunikace, která bude na severu připojena 

na silnici III/4903 a na jihu na stávající místní komunikaci, 

která bude upravena dle požadovaných parametrů 

 

 2 A 

 předpokládá se zastavění pouze jižní části lokality, 

severní část by byla přesunuta do územní rezervy s tím, 

že by zde zástavba výhledově nemusela být vůbec 

realizována 

 počet uvažovaných rodinných domů: 11 (+ 13 RD 

v území rezervě) 

 jihozápadní část lokality bude tvořena jednostrannou 

zástavbou, která bude dopravně obsluhována částečně 

přímo ze silnice III/4903 a částečně ze stávající místní 

komunikace 

 jihovýchodní část lokality bude tvořit oboustranná 

zástavba podél nové komunikace, která bude na severu 

zaslepena a ukončena obratištěm a na jihu připojena na 

stávající místní komunikaci, která bude upravena dle 

požadovaných parametrů 
 

2 B 

 předpokládá se zastavění pouze jižní části lokality, 

severní část by byla přesunuta do územní rezervy s tím, 

že by zde zástavba výhledově nemusela být vůbec 

realizována 

 počet uvažovaných rodinných domů: 10 (+ 13 RD 

v území rezervě) 

 jihozápadní část lokality bude tvořena jednostrannou 

zástavbou, která bude dopravně obsluhována částečně 

přímo ze silnice III/4903 a částečně ze stávající místní 

komunikace 

 jihovýchodní část lokality bude tvořit oboustranná 

zástavba podél nové komunikace, která bude na severu 

zaslepena a ukončena obratištěm a na jihu připojena na 

stávající místní komunikaci, která bude upravena dle 

požadovaných parametrů 

 od předcházející varianty se liší pouze navrženým 

obratištěm  
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Tab. 3. Popis variant řešení – pokr. 

Varianta Popis koncepčního řešení Schéma 

3 A 

 předpokládá se zastavění celé lokality 

 počet uvažovaných rodinných domů: 19 

 západní část lokality bude tvořit oboustranná zástavba 

podél nové komunikace, která bude na severu připojena 

na silnici III/4903 a na jihu na stávající místní komunikaci, 

která bude upravena dle požadovaných parametrů 

 minimálně jeden rodinný dům na severním okraji lokality 

bude obsluhován přímo ze silnice III/4903 

 dva pozemky v jihovýchodní části lokality budou 

obsluhovány ze soukromé komunikace, která bude na 

jihu připojena na stávající místní komunikaci, která bude 

upravena dle požadovaných parametrů 

 

3 B 

 předpokládá se zastavění pouze jižní části lokality, 

severní část by byla přesunuta do územní rezervy s tím, 

že by zde zástavba výhledově nemusela být vůbec 

realizována 

 počet uvažovaných rodinných domů: 9 (+ 9 RD v území 

rezervě) 

 jihozápadní část lokality bude tvořit oboustranná zástavba 

podél nové komunikace, která bude na severu ukončena 

obratištěm a na jihu připojena na stávající místní 

komunikaci, která bude upravena dle požadovaných 

parametrů 

 dva pozemky v jihovýchodní části lokality budou 

obsluhovány ze soukromé komunikace, která bude na 

jihu připojena na stávající místní komunikaci, která bude 

upravena dle požadovaných parametrů 

 

4 

 předpokládá se zastavění pouze jižní části lokality, 

severní část by byla vypuštěna z územního plánu a 

zástavba vy zde nebyla ani v budoucnu realizována 

 počet uvažovaných rodinných domů: 10 

 dva rodinné domy na jihozápadním okraji lokality budou 

dopravně obsluhovány přímo ze silnice III/4903,  

 dva rodinné domy na jižním okraji lokality budou 

dopravně obsluhovány ze stávající místní komunikace, 

která bude upravena dle požadovaných parametrů  

 východní část lokality bude tvořit oboustranná zástavba 

podél nové komunikace, která bude na severu ukončena 

obratištěm a na jihu připojena na stávající místní 

komunikaci, která bude upravena dle požadovaných 

parametrů 
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8. Obsah textové a grafické části 

 Textová část Územní studie Kostelec u Holešova – Lokalita BI 6 obsahuje 21 stran. 

 Grafická příloha Územní studie Kostelec u Holešova – Lokalita BI 6 obsahuje 9 schémat regulace 

zástavby. 

 Výkresová část Územní studie Kostelec u Holešova – Lokalita BI 6 obsahuje 8 výkresů. 

Tab. 3. Obsah grafické části  

č. č. výkr. Název výkresu Měřítko 

1 1 Výkres širších vztahů 1 : 5 000 

2 2 Urbanistické řešení 1 : 1 000 

3 3 Dopravní a technická infrastruktura 1 : 1 000 

4 4 Výkres vlastnických vztahů 1 : 1 000 

5 5 Vytyčovací schéma zástavby 1 : 1 000 

6 6 Etapizace výstavby 1 : 1 000 

7 7 Zákres navrženého řešení do leteckého snímku 1 : 1 000 

8 8 Vizualizace  

 


