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2. PODKLADY
Územní plán obce Vohančice
Změna č. 2 ÚP Vohančice
Digitální katastrální mapa
inženýrské sítě v území – digitální data poskytli jednotliví správci IS (5/2019)
ortofoto území (2018), historické mapy území (archiv ČUZK), letecké snímky území (Cenia)
geodetické zaměření lokality (6/2020)
Územní studie „Lokalita Z12 – Haltýře“, Ing. arch. Lukáš Pecka, 9/2019
Urbanisticko‐architektonická studfie „Haltýře ‐ západ“, 4/2020
Protierozní opatření v trati Haltýře a Skalka, DSP, Ing. Janíková, 9/2019
PD Vohančice, přeložka VN71 odb. Březina, PK Elektro, 6/2021
konzultace se zástupcem objednatele

3. ZADÁNÍ
Na základě zpracované studie „Haltýře ‐ západ“, která řeší podobu a umístění objektů veřejné vybavenosti
(mateřská škola, kolektivní dům seniorů, obchod) na pozemcích ve vlastnictví obce Vohančice, vedení obce
Vohančice společně se zástupci vedení Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko zformulovalo zadání studie dvou
objektů:
 objekt svazkové školní kuchyně s rozvozem, s kapacitou 500 ‐ 800 obědů/den
 objekt řešící administrativní a provozní potřeby DSO Tišnovsko
Tyto objekty mají dle zadání respektovat urbanistickou a architektonickou koncepci připravovaného území a limity
v něm. Zejména Změnu č. 2 ÚP Vohančice s prvky regulačního plánu. Objekty mají navazovat na připravovaný
objekt „obchod s bytem provozovatele“.
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Požadavkem objednatele byla také snadná dostupnost a obslužnost jednotlivých objektů automobilem a dále
respektování architektonického tvarosloví připravovaných objektů občanské vybavenosti.
Účelem studie má být:
 vytvoření podkladu pro další stupně PD (DÚR, DSP)
 vytvoření podkladu pro žádosti o dotační tituly

4. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
Řešené území se nachází při severním okraji obce Vohančice, ve vyvýšené poloze při silnici III/37912 Vohančice ‐
Závist.
Předmětná lokalita je vymezena z jihu a východu silnicí, ze severu plánovaným protierozním přírodním valem
s biokoridorem, ze západu okrajem lesa. Plocha, určená k zastavění objekty, je podrobně vymezena územním
plánem Vohančice, který je v tomto rozvojovém území zpracován s prvky regulačního plánu (Změna č. 2,
10/2021).
Pozemky v řešeném území jsou ve vlastnictví obce, pozemek silnice je ve vlastnictví Jihomoravského kraje.
Pozemky v lokalitě jsou dnes využívány zemědělsky jako trvalý travní porost/orná půda.
Charakteristickým znakem lokality je pozvolné stoupání terénu k severu, otevřené výhledy na obec směrem
východním až jihozápadním.
Dopravní obsluha území je předpokládána ze silnice Vohančice – Závist.

Stávající stav lokality, pohled od východu; uprostřed dvojice jírovců s božími mukami, v pozadí zalesněný svah nad lokalitou

Stávající stav lokality, pohled ze silnice od severu směrem k obci; patrné vedení VN (plánována přeložka pod zem), vlevo dvojice jírovců

Stávající stav lokality, pohled od jihovýchodu; patrné vedení VN (plánována přeložka pod zem), vpravo dvojice jírovců

Stávající stav lokality, pohled z úpatí zalesněného svahu jižním směrem na obec a údolí Heroltického potoka; vlevo dvojice jírovců při ohbí
silnice
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Dle platného Územního plánu obce se lokalita nachází v nezastavěném území obce. Pozemky v řešeném území
náležejí do stabilizovaných ploch NZ (plochy zemědělské – orná půda), resp. do ploch Ds (dopravní infrastruktura‐
silnice). Těsně před vydáním je Změna č. 2 ÚP Vohančice, která v předmětné lokalitě vymezuje návrhovou plochu
občanské vybavenosti Z16, s prvky regulačního plánu. Jakákoliv zástavba v lokalitě tak musí splňovat regulace
dané Změnou č. 2 ÚP. Objekty navržené touto studií podmínky regulace výstavby splňují.
Pozemky jsou součástí ZPF. Bude nutné jejich vynětí ze ZPF.
V blízkosti řešeného území se dle ÚP vyskytují další limity využití území, např. ochranné pásmo lesa, ochranné
pásmo silnice, vzdušné vedení VN 22 kV, navržené k přeložení pod zem.

Pozemek p. č. 297/1 ve vlastnictví obce Vohančice se nachází v návrhové ploše OV:
OV
Hlavní využití

Přípustné využití

Podmíněně
přípustné využití

Nepřípustné
využití
Výřez z koordinačního výkresu Územního plánu obce Vohančice

Podmínky
prostorového
uspořádání

Plochy občanské vybavenosti veřejné infrastruktur
Občanská vybavenost, kterou jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící např. pro:
•
vzdělávání a výchovu
•
sociální služby
•
péči o rodinu
•
zdravotní služby
•
kulturu
•
veřejnou správu
•
komunitní život obyvatelstva
•
ochranu obyvatelstva (např. byty pro přechodné bydlení)
•
hřbitovy
•
pozemky pro stavby a zařízení technického a hospodářského zázemí obce
Pozemky, stavby a zařízení pro:
•
zázemí pro volnočasové a sportovní aktivity
•
stravování a distribuci
•
veřejná prostranství vč. ploch veřejné zeleně
•
komunikace a parkoviště pro potřebu území
•
technická infrastruktura
•
drobná výroba, řemesla a služby
•
byty správců a majitelů v rámci staveb a areálů
Pro plochy, u kterých nelze zcela vyloučit jejich ovlivnění nadlimitním hlukem, je zapotřebí v
odůvodněných případech v rámci navazujícího řízení provést podrobné hlukové vyhodnocení, které
prokáže, že jsou splněny požadavky vyplývající z platných právních předpisů na úseku ochrany
veřejného zdraví, resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
•
stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
•
veškeré stavby a činnosti, které snižují kvalitu prostředí mimo limitní hodnoty, stanovené
jinými právními předpisy
•
ve stávajících plochách při dostavbách nebo rekonstrukcích respektovat tradiční charakter
zástavby a nepřesáhnout stávající výškovou úroveň
•
v návrhových plochách se výšková hladina zástavby stanovuje na max. dvě nadzemní podlaží,
pokud podrobnější regulativy neurčí jinak
•
plochy řešit s velkým podílem zeleně
•
zastavitelnost stavebních pozemků max. 70% včetně zpevněných ploch, zeleň min. 30%,
pokud podrobnější regulativy neurčí jinak
•
zastavění plochy Z16 je podmíněno napojením lokality na inženýrské sítě (zejména na
kanalizaci a veřejný vodovod)
•
před zahájením výstavby na stávajících plochách ZPF provést opatření k zabránění
znehodnocení ornice, plochy nevyužité pro výstavbu užívat dále jako ZPF
•
v konkrétních projektových dokumentacích jednotlivých záměrů na zastavitelných plochách
preferovat záměry s nejmenším vlivem na ZPF
•
v co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových
poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy
•
respektovat zájmová území Ministerstva obrany

Pozemek p.č. 349 se nachází v ploše Ds:
Ds
Hlavní využití
Výřez z koordinačního výkresu Územního plánu obce Vohančice po vydání Změny č. 2

Pozemky pro umístění záměru mají následující parcelní čísla: p. č. 297/1 a p. č. 349.

Přípustné využití

Plochy dopravní infrastruktury silniční

•
•
•
•
•
•

pozemky silnic, komunikací
plochy související, parkovací a zastávkové pruhy vč. zastávek
stavby a zařízení pro údržbu silnic
doprovodná zeleň
technická infrastruktura
manipulační a odstavné plochy, odpočivadla ‐ protihluková opatření
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Podmíněně
přípustné využití

Nepřípustné
využití
Podmínky
prostorového
uspořádání

Pro plochy, které mohou nadlimitním hlukem ovlivňovat sousedící funkční plochy, je zapotřebí v rámci
navazujícího řízení provést podrobné hlukové vyhodnocení, které prokáže, že jsou splněny požadavky
vyplývající z platných právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, resp. ochrany zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.
•
stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

•
•

při výstavbě nadzemních objektů respektovat charakter zástavby a krajiny
respektovat zájmová území Ministerstva obrany

Regulace výstavby a veřejných prostranství v návrhové ploše Z16 dle ÚP Vohančice (Změna č.2):
Tyto regulativy definují prostorové osazení objektů na pozemku, stavební čáru a hranici, podlažnost objektů, a
orientaci hlavních objemů staveb. Dále regulace definují polohu hlavních prvků v rámci veřejných prostranství. V
rámci dalších stupňů projektu je možné počet, polohu a charakter těchto prvků přiměřeně upřesňovat.
Vymezená plocha pro umístění objektu: plocha pozemku, vymezená stavební čarou a nepřekročitelnou stavební
hranicí, na kterou je možné umístit hlavní a vedlejší objekty;
Stavební čára – otevřená: hranice, rozhraní mezi stavbou a nezastavěnou částí pozemku. Hlavní objem objektu
musí mít alespoň jeden společný bod se stavební čarou, nesmí ji ale překročit. Před stavební čáru smí vystupovat
balkony, arkýře, římsy nebo jiné konstrukce přiměřené rozsahem, tvarem a funkcí, které jsou součástí hlavního
objemu objektu;
Nepřekročitelná stavební hranice: hranice, kterou nesmí hlavní ani vedlejší objekty překročit, smí však od ní
libovolně ustoupit. Za nepřekročitelnou hranici smí vystupovat balkony, arkýře, římsy nebo jiné konstrukce
přiměřené rozsahem, tvarem a funkcí, které jsou součástí hlavního objemu objektu;
Podlažnost: požadovaná podlažnost objektů v ploše Z16 je stanovena na 1 NP+podkroví v případě sedlové střechy,
resp. 1 NP v případě ploché střechy;
Kompoziční osa objektu: nástroj uspořádání vějířové struktury zastavění;
hlavní hmoty a objemy jednotlivých objektů nebo jejich částí by měly držet směr nejbližší kompoziční osy tak, aby
výsledná podoba zastavění dodržela vějířovou strukturu;
Závazné stromy: výrazné solitérní listnaté stromy místně rostoucích taxonů na veřejných prostranstvích;
Uliční stromořadí: předepsaný úsek veřejného prostranství, ve kterém je požadována výsadba stromořadí (listnaté
stromy místně přítomných taxonů);
Průchody: předepsaná průchodnost územím pro pěší;
Autobusová zastávka: předepsaný požadavek na umístění zastávky hromadné dopravy osob;
Akcent veřejného prostranství, výtvarné dílo: předepsaný požadavek na umístění prvku, vhodně doplňujícího
charakter veřejných prostranství (křížek, zvonička, výtvarné dílo ve veřejném prostoru, lavička apod.);

způsobu využití pozemků dochází při přívalových deštích k erozi a ke splachu půdy z pozemků a k ohrožování
zástavby v obci. Z tohoto důvodu přistoupilo vedení obce ke koncepční změně využití pozemků a uspořádání této
části území.
Obec Vohančice, ležící v širší brněnské aglomeraci, se stala zejména po roce 2005 vyhledávanou lokalitou pro
bydlení v rodinných domech. Velký zájem o stavební parcely vyvolává v obci potřebu kontrolovaného a
koncepčního rozvoje území. V roce 2001 měly Vohančice 123 obyvatel, v roce 2019 to bylo 201 obyvatel.
Vymezení nových návrhových ploch pro bydlení, pro veřejnou vybavenost a pro nové prvky systému ekologické
stability bylo obsahem Změny č. 2 ÚP Vohančice, která nabyde účinnosti v listopadu 2021. Dílčí změny, týkajících
se návrhových ploch v řešeném území byly pořízeny s prvky regulačního plánu.
Cílem takto koncepčně pojaté ÚPD obce má být:
‐ udržitelný a prostorově omezený rozsah výstavby, jež bude respektovat krajinné hodnoty území (především
krajinný horizont, konfiguraci terénu a dílčí krajinné dominanty) a jež bude navazovat na zastavěné území obce
‐ kultivovaná veřejná prostranství, jejichž forma i rozsah bude do jisté míry pod kontrolou obce a jež bude
vycházet z krajinných a kulturních hodnot území
‐ přínos pro stávající obec (vytvoření pracovních míst, posílení veřejné vybavenosti, propojení a rozšíření
vycházkových tras, obnova a vytvoření nových „míst v krajině“…)
‐ protierozní opatření ve svahu nad obcí, zabraňující splachu půdy při přívalových deštích

6. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
V rámci předchozí studie „Haltýře ‐ západ“ bylo navrženo celkové urbanistické řešení lokality. Toto řešení bylo
následně zapracováno do Změny č. 2 ÚP obce. Ve studii byla také řešena podoba jednotlivých objektů občanské
vybavenosti (Mateřská škola OV 1 s jedním oddělením pro 20‐25 dětí, Dům seniorů (OV 2) s 12 samostatnými
bezbariérovými jednotkami pro soběstačné seniory a se společenským zázemím dle metodiky MMR „KODUS –
Kolektivní dům seniorů“, Dům seniorů II popřípadě jiná veřejná funkce ‐ komunitní bydlení, pečovatelská služba,
zdravotnictví… (OV 3), Obchod (OV 4), navržený jako pavilonový objekt s pronajímatelným komerčním prostorem
a bytem (večerka a byt provozovatele) a s dalšími navazujícími pavilony pro nespecifikovanou veřejnou funkci.
Předchozí studie „Haltýře‐západ“ definovala koncepci zastavění, vedení dopravní a technické infrastruktury a
podobu veřejných prostranství. A to především s ohledem na specifika lokality ‐ na její orientaci vůči světovým
stranám, na sklon terénu a na možnost napojení dopravní a technické infrastruktury. Studie navrhla urbanistickou
strukturu zastavění ve tvaru vějíře, rozevřeného k jihu a k výhledům.
Ve výseči tohoto vějíře, která je nejblíže silnici III. třídy, leží řešené území, kde je navržen objekt Svazkové školní
kuchyně a zázemí Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko. Poloha blízko stávající komunikace umožňuje snadnou a
bezkolizní obsluhu navržených objektů.

5. ROZVOJ OBCE NA OBECNÍCH POZEMCÍCH
V severní části obce v trati nazývané „Haltýře“, ve svahu nad obcí v těsném sousedství zastavěného území, se
nacházejí rozsáhlé obecní pozemky, dnes zemědělsky využívané. Vzhledem ke svažité konfiguraci terénu a ke
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7. ARCHITEKTONICKÉ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ
8. SVAZKOVÁ ŠKOLNÍ KUCHYNĚ S ROZVOZEM
Architektonické řešení
Jakým způsobem koncipovat velký objem objektů Svazkové školní kuchyně a Zázemí DSO v pohledově
exponované poloze – na louce, vyvýšené nad stávající vesnickou zástavbou?
Architektonická forma objektů je svým tvaroslovím co nejvíce přizpůsobena harmonickému venkovskému
prostředí obce Vohančice, avšak nerezignuje na soudobý výraz vyplývající z funkce a z technologických a
provozních požadavků jednotlivých provozů. Zároveň zvolená forma nezastírá, nemarginalizuje veřejnou funkci
objektů a podtrhuje jejich význam v rámci obce.
Základní architektonické principy návrhu:
 Velký objem stavby je rozčleněn do několika menších objemů ‐ pavilonů ‐ stojících vedle sebe;
 Pavilony jsou zásadně jednopodlažní;
 Je navržena jednoduchá geometrie půdorysů (obdélník) a tvarů střech (sedlová);
 Prostorově náročná technologie(VZT a rekuperace tepla) je umístěna v podkroví;
 Materiálové a konstrukční řešení, stejně jako sklon střech (40°), je shodné s ostatními navrženými objekty
souboru veřejné vybavenosti (MŠ, Kodus…);
 Hlavními materiály je omítané zdivo, dřevěná okna a pálená maloformátová plochá krytina;
Architektonické řešení navržených objektů koncepčně vychází z tvarosloví dřívějších největších hospodářských
staveb ve vsi ‐ ze stodol. Pro stodoly byl charakteristický protáhlý obdélný půdorys, krytý jednoduchou sedlovou
střechou bez valeb. Vzhledem k současným provozním a dispozičním požadavkům jsou v návrhu tyto objemy ‐
„pavilony“ spojené do dvojic. Zázemí DSO a Svazková školní kuchyně jsou tedy řešeny jako dvě dvojice pavilonů
na obdélných půdorysech. Každá dvojice pavilonů je k sobě připoutána podélnou páteří ‐ osovou spojovací
chodbou.
Všechny pavilony jsou jednopodlažní. Svazková jednací místnost a svazková garáž jsou beze stropu, s prostorem
převýšeným do krovu. Nad ostatními provozními částmi je v podkroví umístěna prostorově náročná technologie
(především VZT a rekuperační jednotky).
Hlavní vstupy jsou orientovány k silnici a k výhledům. Provozní vstupy jsou navrženy na opačné straně a ze severu.
Z jižní strany k objektům těsně přiléhá třetí dvojice pavilonů ‐ veřejná vybavenost obce (obchod, ordinace lékaře a
byt nájemce obchodu). Tyto jižní pavilony byly předmětem řešení studie „Haltýře ‐ západ“, nejsou předmětem
řešení této studie.
Vzhledem ke svažitému terénu je každá dvojice pavilonů osazena do jiné výškové úrovně tak, aby se
minimalizovaly úpravy terénu na nezbytnou mez a aby objekty přirozeně navazovaly na přilehlý terén. Výškový
rozdíl úrovně 1. NP kuchyně a 1. NP Zázemí DSO je 1,0 m.
Dvojice pavilonů Svazkové školní kuchyně a dvojice pavilonů Zázemí DSO jsou řešeny jako konstrukčně a
provozně nezávislé jednotky.

Architektonické řešení
Hmota objektu Svazkové školní kuchyně je tvořena dvojicí pavilonů (označených A.1 a A.2), spojených podélnou
chodbou mezi těmito pavilony. Pavilony jsou jednopodlažní, se zatepleným podkrovím, kryté sedlovou střechou.
Osová chodba má střechu plochou.
Hlavní vstup je navržen na ose spojovací chodby, na východní fasádě, orientovaný směrem k silnici. Na opačném
konci chodby je provozní vstup ‐ příjem surovin s nakládací rampou. V severním pavilonu (A.1) jsou navrženy
hlavní kuchyňské provozy. Kuchyně je propojena s krajinou velkými okny v severní fasádě. Okna dodávají
kapacitnímu provozu měřítko a také kuchařům umožňují „přímý kontakt s regionem, pro který vaří“.
V jižním pavilonu (A.2) jsou navrženy sklady a zázemí zaměstnanců. Jediná okna z kanceláře vedoucího a z denní
místnosti jsou orientována na východ k výhledům a k hlavnímu vstupu.
Provozní řešení
Spojovací chodba propojuje severní pavilon s kuchyňskými provozy a jižní pavilon se sklady a zázemím
zaměstnanců (šatny, WC, denní místnost). Dispoziční řešení kuchyně a navazujících provozních částí zajišťuje
plynulý průběh a návaznost pracovních postupů v jednotlivých provozních úsecích, vzájemné provozní napojení,
úspornost, hygienu práce a vyloučení křížení čistého a nečistého provozu.
Na hlavní vstup pro zaměstnance navazují dvě šatny s hygienickým zázemím, navržené dle požadavků pro cca 15
zaměstnanců. Předpokládá se, že personál kuchyně bude tvořen převahou žen (větší šatna pro ženy).
Od vstupní části je navazující gastroprovoz oddělen dveřmi. Na hlavní prostor kuchyně navazují provozy výdeje
jídla pro odnos s sebou a provoz mytí provozního nádobí. Dále expedice hotových jídel v termoportech, provoz
zeleniny a masa.
Na příjem surovin s rampou na západní fasádě navazují sklady. Sklady potravin jsou rozdělené dle požadavků na
suchý sklad a na chladící a mrazící boxy. Navrženy jsou sklady inventáře, obalů, odpadu. Odvoz hotových jídel
v termoportech je navržen na severní fasádě, v návaznosti na stání pro zásobování (předpokládá se odvoz jídel
osobními vozy velikosti např. Citroen Berlingo).
V podkroví nad kuchyní je umístěna VZT a rekuperační jednotka. Sestava hlavních prvků systému rekuperace má
rozměry cca 1,5 x 2,8 x 7,5 m. Montážní otvor je navržen ve štítě západní fasády, stejně jako nasávání. Výfuk
vzduchu je navržen prostřednictvím menších komínů. Pro zachování přijatelného „vesnického“ měřítka prvků,
uplatňujících se nad střešní rovinou, jsou navrženy tři drobnější komíny, nikoliv jeden nadrozměrný výdech.
Řešení gastroprovozu
Stravovací provoz bude sloužit pro vaření obědů pro více provozů vlastněných investorem (ZŠ, MŠ, popř. DPS,
obecní úřady; předpokládá se také výdej přímo do jídlonosičů občanům). Kuchyň bude sloužit k přípravě hotových
jídel v počtu do 800 obědů a v sortimentu 2 hotových jídel a jedné polévky, dále pak 1‐2 diet. Kuchyň bude
napojena na nové instalace v objektu.
Řešení provozu vychází z vyhlášky č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách
osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.
Další požadavky na prostředí gastroprovozu:
- na všech trvalých pracovištích je zajištěno denní osvětlení, případně předepsané umělé osvětlení pracovních
ploch 500 luxů;
- pro spojení kovových zařízení je třeba dostatečný počet vývodů pro připojení na uzemnění. Pracovní stoly mají
připojovací šroub zpravidla na zadní noze v rohu stolu 10 cm vysoko od podlahy. Pro ně vyvést vodič ze zdi cca
100 mm vysoko od podlahy vždy minimálně jeden pro každou souvislou linku zařízení technologie.
- ve všech místnostech provozu je přirozené nebo nucené větrání;
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varna bude odvětrána přes digestoře nad varnou, technikou a nad myčkou;
technické a výkonové parametry větrání budou řešeny samostatně v dalších fázích projektu;
v prostorách výskytu potravin nesmí být volně vedené potrubí kanalizace a vody (podvěsy kanalizace a vody)
nebo čistící hrdla kanalizace;
- tuková kanalizace musí být napojena do kanalizačního řadu přes odlučovač tuků dimenzovaný dle počtu
vařených jídel (800 jídel);
- veškeré rozměry dveří musí umožnit nastěhování veškeré technologie v jednotlivých místnostech;
- podlahy musí být opatřeny odolným protiskluzným snadno čistitelným povrchem s protiskluzným povrchem;
- Stěny budou obloženy do výše min. 1800 mm, vnější rohy opatřeny ochrannými lištami;
- Stěny budou opatřeny obklady v kuchyni, přípravně masa a hrubé přípravně zeleniny. Venkovní dveře musí
být odolné proti vnikání hlodavců a hmyzu;
- Okna, která se budou používat k větrání, budou opatřena proti vnikání hmyzu.
Vliv na životní prostředí:
Gastronomický provoz ovlivňuje okolí vodní párou, pachy, teplem, hlukem, tekutými a tuhými odpady. Musí proto
být provedena potřebná technická opatření (stavební, VZT, ZT, provozní řád) dle příslušných předpisů pro omezení
působení těchto vlivů na životní prostředí v rámci povolených limitů.
Při provozu stravovacího provozu se předpokládá vznik následujících odpadů zatříděných dle zákona č. 185/2001
Sb. Zákon o odpadech a dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb.
kód druhu odp.
název druhu odpadu
02
Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví, myslivosti a z výroby a zpracování
potravin
02 01 02
Odpad živočišných tkání
02 01 03
Odpad rostlinných pletiv
13 03
Odpadní izolační a teplonosné oleje
13 05
Odpady z odlučovačů oleje
15 01
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu
Veškeré výše uvedené odpady budou likvidovány v souladu s ustanovením zákona o nakládání s odpady. To
znamená, že budou odváženy a likvidovány odbornými firmami na podkladě uzavřených smluv.
Bilance energií:
celkový projektovaný elektrický příkon jednofázové technologie kuchyně je 16,6 kW, soudobost 0,7
16,6*0,7 = 11,6kW
Celkový soudobý příkon pro jednofázově připojenou technologii 11,6 kW.
celkový projektovaný elektrický příkon třífázové technologie kuchyně je 269,9 kW, soudobost 0,7
269,9*0,7 = 188,9 kW
Celkový soudobý příkon pro třífázově připojenou technologii 188,9 kW .
Předpokládaná spotřeba vody na jedno jídlo 10 m3 na rok. Celková spotřeba vody celého provozu 10*800 = 8.000
m3/rok vč. hygienického zázemí.
Konstrukční řešení
Objekt Svazkové kuchyně je navržen jako jednopodlažní, nepodsklepený, se stěnovým zděným konstrukčním
systémem, založený na železobetonových pasech. Krytá závětří před vstupy jsou navržena z masivního dřeva.
Venkovní povrchy stěn jsou omítané, barva omítky zemitá, v souladu s požadavky regulace. Krytina střechy ve
sklonu 40° je navržena z ploché pálené krytiny.
Objekt má půdorysné rozměry 7,7 x 18,7 m (pavilon A.1 s kuchyní) a 6,8 x 18,7 m (pavilon A.2 se šatnami). Hřeben
sedlové střechy pavilonu A.1 je ve výšce cca 7,8 m, hřeben střechy pavilonu A. 2 je ve výšce cca 6,5 m nad úrovní

podlahy 1. NP. Horní líc atiky ploché střechy osové chodby je ve výšce cca 3,5 m nad úrovní podlahy 1. NP. Úroveň
podlahy 1. NP je předpokládána cca +345,000 m n. m.
Světlá výška 1. NP je 3,0 m. Světlá výška osové chodby je 2,5 m.
Celková zastavěná plocha pavilonů A.1, A.2 a spojovací chodby je 296 m2. Obestavěný prostor cca 2000 m3.
Konstrukční systém je volen s ohledem na nízké realizační i provozní náklady jako tradiční: obvodové stěny
z tvarovek typu ‐therm s výplní z minerální vlny, vnitřní nosné stěny a nenosné příčky systémové zděné.
Železobetonové věnce, dřevěný nebo, z důvodů volného podkroví, ocelový krov. Stropy nad 1. NP jsou navrženy
žb monolitické, případně prefabrikované z panelů, popř. montované z ocel. nosníků a keramických vložek.
Konstrukce stropů bude upřesněna v dalších stupních projektu s ohledem na požadovanou únosnost (technologie
v podkroví).
Výplně otvorů jsou navrženy dřevěné, s lazurou v pískových nebo zemitých odstínech. Otvíravé díly budou
opatřeny sítěmi proti hmyzu.
V prostoru podkroví je uvažováno s umístěním jednotek VZT a rekuperace, a dále s umístěním zásobníků TUV.
Podkroví je přístupné servisními otvory ve stropě se spouštěcími schody.
Dešťová voda ze střechy je svedena ocel. střešními žlaby a svody a retenována v podzemních retencích, dle
hydrogeologických podmínek vsakována, resp. využívána k zalévání zeleně na obecních pozemcích. Přesná
koncepce bude řešena v dalších stupních projektu.

9. OBJEKT ZÁZEMÍ DSO TIŠNOVSKO
Architektonické řešení
Hmota objektu Zázemí DSO je tvořena dvojicí pavilonů (označených B.1 a B.2), spojených podélnou chodbou,
s hlavním vstupem na východním konci spojovací chodby. Pavilony jsou jednopodlažní, kryté sedlovou střechou.
Osová chodba má střechu plochou a je částečně prosklená do vnitřního átria. Chodba, s přístupem slunečního
světla, se tak stává příjemným prostředím, využitelným např. jako čekárna hostů před jednáními.
Hlavní vstup je navržen na východní fasádě, orientovaný směrem k silnici a doplněný závětřím v podobě dřevěné
pergoly.
Jižní pavilon (ozn. B.2) je rozdělen na dvě samostatné části (přední a zadní). Hlavním prostorem přední části je
velká jednací místnost se zázemím. Jednací místnost slouží pro setkávání zástupců vedení svazkových obcí, je
dimenzovaná pro 50 jednajících osob a francouzská okna na severní fasádě umožňují její propojení do vstupního
atria, které se tak stává venkovním neformálním jednacím prostorem.
V severním pavilonu (B.1) je navržena kancelář vedení, hygienické zázemí zaměstnanců a hostů a také oddělené
garáže a sklady techniky.
Provozní řešení
Zázemí DSO Tišnovsko má dva oddělené provozy, jednak provoz kancelářský (čistý), tj. administrativní pracovníci a
hosté. Jednak provoz „technický“, tvořený garáží, sklady techniky a příslušenstvím a šatnami pro technické
pracovníky (řidiče).
Je uvažováno se dvěma technickými pracovníky, kteří mají samostatný vstup navazující na plochu před garážemi a
zázemí v podobě šaten, umývárny a WC. Kapacita šaten umožňuje příležitostné zvýšení počtu tech. pracovníků cca
na 5 (časově omezené brigádní činnosti, organizace příležitostných akcí apod.
Je uvažováno s pěti administrativními pracovníky. Tři kanceláře jsou dostatečně prostorné, aby jejich součástí
mohl případně být nábytek pro odkládání oděvu nebo pro archivaci.

8

Architektonická studie „Svazková školní kuchyně s rozvozem a zázemí DSO Tišnovsko“ ve Vohančicích; říjen 2021

10. KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A ZELENĚ
Jednací místnost je snadno přístupná od hlavního vstupu, což umožňuje její univerzální využití (přednášky,
školení…). Zázemí jednací místnosti je tvořeno čajovou kuchyňkou, přístupnou z chodby. S jednačkou je kuchyňka
spojená výdejním okénkem. Další zázemí tvoří místnost audio/video, resp. serverovna a menší sklad inventáře.
Hygienické zázemí je společné pro administrativní pracovníky i pro hosty (WC dámy, páni a bezbariérové WC).
V zadní části severního pavilonu se nachází velký prostor garáže, využitelný také jako sklad techniky. Garážová
vrata mají rozměry 2,4 x 3,0 m. Prostor garáže je navržen bez stropu, otevřený do krovu. To umožňuje případně
rozšíření úložné kapacity např. o otevřené prostory v úrovni střechy (skladování předmětů apod.). Přesná úprava,
popř. dělení prostoru garáže / skladu je otázkou potřeb DSO a bude detailně řešena v dalších stupních projektu.
Konstrukční řešení
Objekt Zázemí DSO je navržen jako jednopodlažní, nepodsklepený, se stěnovým zděným konstrukčním systémem,
založený na železobetonových pasech. Krytá pergola před hlavním vstupem je navržena z masivního dřeva.
Venkovní povrchy stěn jsou omítané, barva omítky zemitá, v souladu s požadavky regulace. Krytina střechy ve
sklonu 40° je navržena z maloformátové ploché pálené krytiny.
Objekt má půdorysné rozměry 7,0 x 23,2 m (pavilon B.1 s garážemi) a 7,0 x 7,5+17,7 m (dvě části pavilonu B.2).
Hřebeny sedlových střech obou pavilonů je ve výšce cca 6,8 m nad úrovní podlahy 1. NP. Horní líc atiky ploché
střechy osové chodby je ve výšce cca 3,5 m nad úrovní podlahy 1. NP. Úroveň podlahy 1. NP je předpokládána cca
+344,000 m n. m.
Světlá výška 1. NP je 3,0 m. Světlá výška osové chodby je 2,5 m.
Celková zastavěná plocha pavilonů B.1, B.2 a spojovací chodby je 373 m2. Obestavěný prostor cca 2150 m3.
Konstrukční systém je volen s ohledem na nízké realizační i provozní náklady jako tradiční: obvodové stěny
z tvarovek typu ‐therm s výplní z minerální vlny, vnitřní nosné stěny a nenosné příčky systémové zděné.
Železobetonové věnce, dřevěný nebo ocelový krov. Stropy nad 1. NP jsou navrženy žb monolitické, případně
prefabrikované z panelů, popř. montované z ocel. nosníků a keramických vložek. Konstrukce stropů bude
upřesněna v dalších stupních projektu s ohledem na požadovanou únosnost.
Výplně otvorů jsou navrženy dřevěné, s lazurou v pískových nebo zemitých odstínech. Garážová vrata jsou
navržena sekční, plastová nebo hliníková, s povrchovou úpravou stejného odstínu jako ostatní výplně otvorů.
Celoprosklená část jižní fasády chodby je navržena z ocelových nosných sloupků a předsazených oken v dřevěných
rámech.
Systém VZT a rekuperace nebude tak prostorově náročný jako technologie kuchyně. Předpokládají se místní
rekuperační jednotky zavěšené pod stropem v jednotlivých kancelářích a v jednací místnosti. Zásobníky TUV pro
WC se předpokládají umístěné v blízkosti místností, případně v podkroví. Ohřev TUV v kuchyňce se předpokládá
průtokovým ohřívačem.
Podkroví je přístupné servisními otvory ve stropě se spouštěcími schody.
Dešťová voda ze střechy je svedena ocel. okapními žlaby a svody a retenována v podzemních retencích, dle
hydrogeologických podmínek vsakována, resp. využívána k zalévání zeleně na obecních pozemcích. Přesná
koncepce bude řešena v dalších stupních projektu.

Návrh respektuje principy předešlého návrhu veřejných prostranství ze studie „Haltýře ‐ západ“.
Stávající silnice III. třídy je doplněna souběžným stromořadím v travnatém pásu a souběžným chodníkem.
Původně navržená nová ulice „V aleji“ s trojřadou alejí a parkováním studie zachovává. Původně navržená
komunikace „Zásobovací“ při severní fasádě Svazkové kuchyně, zůstává zachována, oproti původní studii je
posunuta severněji.
Ulice „V aleji“
Nová ulice s parkováním v trojřadé aleji kopíruje v křivce linii vrstevnic. Velkorysé měřítko aleje se stane hlavním
poznávacím znakem nové lokality. Šířka ulice zdůrazňuje význam veřejného prostoru před hlavními vstupy do
veřejné vybavenosti, jednak umožňuje umístění oboustranného kolmého parkování, aniž by byl potlačen
„promenádní“ charakter ulice. Ulice obkružuje v lehce vyvýšené pozici navrženou veřejnou zeleň ‐ pobytovou
louku a umožňuje výhledy mezi stromy.
V prvním úseku před Obchodem, Zázemím DSO a Kuchyní je ulice obousměrná, s kolmým parkováním na straně
obchodu. V dalším úseku už je navržena jednosměrka, s kolmým parkováním pod stromy po obou stranách.
Plochy parkovacích stání umožňují zasakování (kamenná dlažba v trávě, resp. betonová dlažba s distančníky
prorostlá travou. Před objektem Obchodu a DSO, kde se předpokládá největší pohyb osob, je vytvořeno malé
prostranství, uprostřed s dvojicí solitérních stromů a pítkem. Dvojice stromů uprostřed oválné mlatové plochy
poskytuje stín, pomáhá artikulovat vstup do ulice a je do jisté míry současným ozrcadlením dvojice vzrostlých
jírovců s božími mukami na protější straně silnice.
Podmínkou výstavby objektů Kuchyně a DSO je realizace napojení inženýrských sítí pod ulicí. Komunikace samotné
mohou být realizovány v další etapě. Je však nutné zpracovat PD komunikací z důvodu souladu podélného a
příčného profilu komunikace a výškového uspořádání inž. sítí.
Ulice „Zásobovací“
Ze severní strany objektu Svazkové školní kuchyně je navržena slepá dvoupruhová komunikace, umožňující
zásobování objektů.
Komunikace je ukončena úvraťovým obratištěm a doplněna parkovacími stáními (podélnými ze severu, kolmými
z jižní strany komunikace.
Napojení na stávající silnici III. třídy (rozsah a podoba)bude dle podmínek SÚS JmK.
Materiálové řešení
Návrh pokládá za důležité zachovat krajinný charakter místa v co největší míře.
Plochy komunikací jsou navrženy jako asfaltové, zpomalovací prahy a přechody pak z kamenné řezané nebo
betonové dlažby.
Parkovací místa jsou navržena z betonové dlažby s distančníky.
Vzrostlá zeleň
Je navržena nová vzrostlá zeleň v podobě místních listnatých taxonů. Jednak to budou prostorově výrazné solitéry
nebo skupinky solitérů (lípy, javory, jírovce…), jednak malokorunné druhy do uličních stromořadí.
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11. ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Obecné informace pro další stupně PD
‐ nutné dodržet min. šířky veřejných prostranství, jejichž součástí jsou pozemní komunikace dle Vyhlášky
501/2006;
‐ nároží křižovatek a oblouků bude v navazujících částech projektu tvarově upraveno dle vlečných křivek
největšího předpokládaného vozidla (HZS, odvoz odpadu);
‐ šířka veřejného prostranství bude v navazujících částech projektu tvarově upravena dle nutných rozšíření
jízdních pruhů komunikací ve směrových obloucích a s ohledem na prostor pro uložení podzemních inž. sítí;
‐ zástavbu, ploty, parkovací stání, stromy, stožáry nutno umisťovat mimo rozhledová pole křižovatek, sjezdů a
samostatných sjezdů;
‐ nutnost umístění a přesné rozměry obratiště bude v navazujících částech projektu nutné posoudit podle
aktuálních předpisů a PBŘ;
‐ podélné sklony chodníků dle Vyhlášky 398/2009 Sb. nebo bude řešeno žádostí o výjimku v nutných případech
(sklon terénu apod.)
‐ doporučujeme zakázat odstavování nákladních automobilů v prostoru místních komunikací;
Silnice III. třídy č. 37912
Silnice je v průjezdním úseku obcí charakteru místní sběrné komunikace (funkční skupina B), dvoupruhová,
obousměrná. Úpravy stávajícího průjezdního úseku silnice bude nutno koordinovat s dalšími připravovanými
záměry v lokalitě (napojení MŠ, napojení rezidenční lokality, budování nové autobusové zastávky). Tyto stavební
záměry ve své podstatě postupně změní stávající charakter celého úseku silnice III. třídy od stávajícího konce obce
až po navržené křížení s ul. Zásobovací.
Pohyb pěších je uvažován po navrhovaných paralelních chodnících. Polohy a počet přechodů pro chodce a míst
pro přecházení budou upřesněny v navazujících stupních projektu.
Doporučujeme nově navrženou autobusovou zastávku „Vohančice ‐ Haltýře“ řešit na jízdních pruzích s fyzickým
oddělením (zátka) s přechodem pro chodce přes střední dělicí ostrůvek mezi zastávkami pro jednotlivé směry.
Toto řešení minimalizuje rozsah nutných zpevněných ploch a přispěje nejvíce k bezpečnosti a „obytnosti“ lokality.
Koncepce dopravy
Komunikace v nově navržených ulicích „V aleji“ jsou navrženy jako plošně zklidněné v režimu Zóna 30 pro přímou
obsluhu všech přilehlých staveb. Dopravně zklidňujícími opatřeními jsou přednosti zprava na křižovatkách,
zpomalovací prahy nebo polštáře v mezikřižovatkových úsecích.
Komunikace jsou navrženy s obrubníky, s chodníky, odvodnění komunikací se předpokládá do nově navržené
dešťové kanalizace.
Komunikaci v ulici „Zásobovací“ je možné navrhnout s režimem vjezd povolen jen oprávněným vozidlům
(zásobování, obsluha). Obratiště na konci slepé ulice musí umožnit otáčení největšího vozidla, jehož provoz se
předpokládá (vozidlo pro svoz komunálního odpadu, vozidlo HZS).
Ulice „V aleji“
Komunikace v režimu „zóna 30“ je místní obslužná (funkční skupina C). V úseku před objektem Obchodu je
navržena jako dvoupruhová obousměrná, typ příčného uspořádání min. MO2 24/7/30. V dalším úseku před domy
seniorů je navržena jako jednopruhová, jednosměrná, typ příčného uspořádání min. MO1 24/5/30.
Chodníky jsou oboustranné, oddělené zelenými pásy.
Ulice „Zásobovací“

Komunikace Je navržena jako obousměrná, dvoupruhová, typ příčného uspořádání min. MO2 24/7/30.
Samostatné stezky pro chodce
Zajišťují pro chodce a pro cyklisty prostupnost lokality v logických směrech. Stezky jsou dvoupruhové, pro chodce
šířky min 1,5 m. Jsou navrženy stezky pro pěší podél krajské silnice, zpřístupňující hlavní vstup do objektu Zázemí
DSO a hlavní vstup do Svazkové školní kuchyně. Chodník dále pokračuje ke komunikaci v ul. Zásobovací a dále ve
směru do volné krajiny – k navrženému protieroznímu valu s biokoridorem.
Výpočet počtu odstavných a parkovacích stání
Základní ukazatele dle ČSN 73 6110
Parkovací stání:
Druh stavby
účelová jednotka
administrativa místního významu
kancelářská plocha
(kanceláře 3 x 18 m2)
administrativa místního významu
kancelářská plocha
(zasedačka 66 m2)
výroba – výrobní podnik
zaměstnanec
(svazková kuchyně)

počet jednotek/stání
30

počet jednotek
54

30

33

4

12

Výpočet celkového počtu stání
Celkový počet stání: N = Oo•ka + Po•ka•kp + Oi
kde
N celkový počet stání pro posuzovanou stavbu (pro posuzované území)
Oo základní počet odstavných stání podle článku 14.1.4
Po základní počet parkovacích stání podle článku 14.1.4 a 14.1.6
ka součinitel vlivu stupně automobilizace podle článku 14.1.11
kp součnitel redukce počtu stání podle článku 14.1.11
Oi po_et odstavných stání určených investorem stavby podle článku 14.1.6 u staveb nebytového charakteru
Počet odstavných stání: Oo = 0 stání
Počet parkovacích stání: Po = 54/30+33/30+12/4 = 2+1+3 = 6 stání
Počet odstavných stání určených investorem stavby: Oi = 0 stání
Stanovení ka ‐ počet vozidel na 1000 obyvatel 400, stupeň automobilizace 1:2,5: => ka = 1,0
Stanovení kp ‐ obec do 5 000 obyvatel: => kp = 1
Celkový potřebný počet stání N = 0•1,0+6•1,0•1+0 = 0 + 6+ 0 = 6 stání
Celkový navržený počet stání 6 stání
Celkový navržený počet stání je rovný potřebnému počtu stání.
Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené – dle Vyhl. č. 398/2009 Sb.:
Celkem 6 stání nutno vyhradit 1 stání (pro 2 ‐ 20 stání), vyhrazeno 1 stání
Všechna parkovací stání budou navržena pro osobní automobily dle ČSN 73 6056 (03/2011).

12. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Řešené území dnes není napojeno na inženýrské sítě. Podél silnice na Závist vede sdělovací optický kabel
společnosti Cetin. Podél silnice na Závist vede vzdušné vedení 22 kV společnosti E.gd., plánována je jeho přeložka
pod zem.
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V současnosti se zpracovává PD napojení budoucí obytné lokality a budoucího objektu MŠ na splaškovou
kanalizaci a vodovodní řad.
Studie počítá s napojením objektů Svazkové školní kuchyně a Zázemí DSO na dnes projektované prodloužení sítí
směrem k MŠ.
Délka nutných prodloužení řadů a přípojek IS:
Spl. kanalizace:
164 bm
Dešť. kanalizace:
227 bm + dle požadavku SÚS JmK
Vodovod:
246 bm
Slaboproud:
165 bm
VO:
240 bm
Sítě VN a NN
Podél silnice na Závist dnes vede vzdušné vedení 22 kV. V současné době má vydané povolení přeložka tohoto
vzdušného VN pod zem.
Z důvodu rozsahu objektů DSO a přilehlých komunikací je nutné během realizace přeložky VN posunout část její
trasu (křížení se silnicí) směrem na sever, a to formou změny stavby před dokončením (viz výkres „Inženýrské sítě
a komunikace“.
Dle koncepce Eg.d budou navržené objekty zásobovány el. energií vedením NN z plánované kioskové TS v ploše
rezidenční lokality Haltýře. Zřejmě bude nejprve napojen objekt MŠ, poté další objekty.
Podzemní vedení NN bude vedeno pod travnatými plochami nebo pod chodníky.
Veřejný vodovod
Spolu s výstavbou rodinných domů v sousední lokalitě Haltýře bude v lokalitě vybudován veřejný vodovodní řad
k objektu MŠ.
Předpokládá se prodloužení tohoto řadu navrženou ulicí „V Aleji“ a jeho zokruhování napojením na navržený
vodovodní řad jižně od stávajícího křížku. Provozovatel vodovodu (VAS) považuje za optimální finální zokruhování
nového úseku vodovodu s vyloučením slepých větví. Dimenze veřejného vodovodu bude dle požadavku požárního
zabezpečení DN 80 ‐ DN 100 mm s krytím od 1,5 do 2,0 m. Na vodovodu budou osazeny hydranty. V nejnižším
místě vodovodního řadu se osadí hydrant kalník, v nejvyšším místě vzdušník. Mezi hydranty musí být max.
vzdálenost 150 m.

Splaškové vody budou odváděny přes stávající gravitační a tlakovou splaškovou kanalizaci na stávající ČOV Tišnov
v k.ú. Březina.
Dešťová kanalizace
Odvodnění dešťových vod se řeší v území, kde byly (dle informací z platného ÚP obce) v minulosti provedeny
plošné meliorace. Není znám způsob vedení melioračního systému ani jeho funkčnost, v každém případě je nutné
konstatovat, že tento systém bude novou výstavbou narušen a nebude funkční.
Vzhledem ke konfiguraci terénu, na kterém se s výstavbou uvažuje, bude nutné řešit i zadržení přívalových
extravilánových vod z území nad řešenou lokalitou. Toto řeší souběžně zpracovávaný projekt na vybudování
protierozních opatření a omezení přívalových vod ve výše položeném území (nad územím bude vybudována
v mělkém úžlabí zemní hráz a nad ní suchý poldr).
Dešťové vody z ploch určených studií pro výstavbu budou vsakovány na místě. Je vhodné, aby se dešťová voda
před zasáknutím zadržela a využila se nejen pro zalévání, ale také např. pro splachování. Dešťové vody z veřejných
ploch je navrženo odvádět prostřednictvím nově zbudované dešťové kanalizace vedoucí souběžně s komunikací
v ul. V Aleji. Dešťová kanalizace bude zaústěna do retencí. Retence budou řešeny jako podzemní objekty na
dešťové kanalizaci pod plochou veřejného prostranství – pobytové louky. Plochy pro retence byly navrženy tak,
aby mohly poskytnout dostatečnou plochu i retenční objem, aby ležely na trasách dešťové kanalizace a aby
navržené plochy měly dostatečný výškový spád. Navržené umístění retencí je možné změnit, prokáže‐li se
výpočtem a podrobnějším projektem vhodnost jiného řešení.
Z retence pod pobytovou loukou se provede přepad, vedený novým zatrubněním resp. v otevřeném terénním
příkopu podél silnice III/37912.
Do retence budou přitékat dešťové vody z vozovek (asfalt, v malé míře zámková dlažba), z chodníků (dlažba do
písku), z veřejných parkovacích míst (na tato parkovací místa se použije distanční dlažba, případně distanční
dlažba se zabezpečovacími prvky proti průniku případných úkapů ropných látek do spodních vrstev) a případně ze
zatravněných ploch podél komunikací, které budou vyspádovány k vozovce a nebude je možné vsakovat na místě.
Odvedení dešťových vod z vozovky silnice III. třídy ve správě kraje bude řešeno dle požadavků SÚS JmK v další fázi
projektu.

Splašková a dešťová kanalizace
Zásady řešení odkanalizování území:
‐ Oddílný systém odkanalizování
‐ Odvod dešťových vod do nové dešťové kanalizace
‐ Retenování, popřípadě zasakování dešťových vod ze zpevněných ploch veřejných prostranství, popřípadě ze
střech objektů veřejné vybavenosti na vhodných plochách veřejných prostranství.
Splašková kanalizace
Pro odvedení splaškových odpadních vod se položí nová veřejná kanalizace. Provede se v takovém rozsahu, aby
bylo možné na kanalizaci napojit všechny plánované objekty. Kanalizační řady se položí v souběhu s dalšími sítěmi
pod novým úsekem komunikace v navržené ulici „V Aleji“. Splašková kanalizace se uloží tak, aby se umožnilo
křížení s vodovodem a s dešťovou kanalizací. Nový řad splaškové kanalizace se napojí do nové šachty plánované
gravitační splaškové kanalizace DN 250 v blízkosti navrženého objektu MŠ.
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13. PŘEDBĚŽNÝ ODHAD REALIZAČNÍCH NÁKLADŮ
Zahrnuty jsou bezprostředně související a nutné zpevněné plochy a komunikace, vč. pěšího napojení.
(viz obrázek ‐ žluté části)
SVAZKOVÁ
ŠKOLNÍ
KUCHYNĚ
OBESTAVĚNÝ PROSTOR (m3)

2 000

ZÁZEMÍ DSO
TIŠNOVSKO
2 150

CELKEM

10 000 Kč
PŘÍPOJKA A ŘAD SPL KANALIZACE (bm)
7 500 Kč
PŘÍPOJKA A ŘAD DEŠŤ. KANALIZACE (bm)
7 500 Kč
PŘÍPOJKA A ŘAD VODOVODU (bm)
5 000 Kč
SLABOPROUDÉ VEDENÍ A VO (bm)
3 000 Kč
ZPEVNĚNÉ PLOCHY POJÍŽDĚNÉ (m2)
3 800 Kč
ZPEVNĚNÉ PLOCHY POCHOZÍ (m2)
2 500 Kč
PLOCHY ZELENĚ (m2)
1 800 Kč

4 150
41 500 000 Kč
164
1 230 000 Kč
227
1 702 500 Kč
246
1 230 000 Kč
405
1 215 000 Kč
650
2 470 000 Kč
600
1 500 000 Kč
1000
1 800 000 Kč

cena celkem:

52 647 500 Kč
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SVAZKOVÁ
ŠKOLNÍ
KUCHYNĚ
OBESTAVĚNÝ PROSTOR (m3)
10 000 Kč
PŘÍPOJKA A ŘAD SPL KANALIZACE (bm)
7 500 Kč
PŘÍPOJKA A ŘAD DEŠŤ. KANALIZACE (bm)
7 500 Kč
PŘÍPOJKA A ŘAD VODOVODU (bm)
5 000 Kč
SLABOPROUDÉ VEDENÍ A VO (bm)
3 000 Kč
ZPEVNĚNÉ PLOCHY POJÍŽDĚNÉ (m2)
3 800 Kč
ZPEVNĚNÉ PLOCHY POCHOZÍ (m2)
2 500 Kč
PLOCHY ZELENĚ (m2)
1 800 Kč
cena celkem:

2 000

ZÁZEMÍ DSO
TIŠNOVSKO

BEZPROSTŘEDNĚ
NESOUVISEJÍCÍ
PLOCHY

2 150

1300
4 940 000
780
1 950 000
650
1 170 000

CELKEM
4 150
41 500 000 Kč
164
1 230 000 Kč
227
1 702 500 Kč
246
1 230 000 Kč
405
1 215 000 Kč
650+1300
7 410 000 Kč
600+530+250
šť. trávník
3 450 000 Kč
1000+650
2 970 000 Kč
60 707 500 Kč
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