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1 Základní údaje a předmět územní studie
Území řešené „Územní studií obytné zóny Kostelec - Severozápad“ je vymezeno
v platném Územním plánu Kostelec, s účinností od 25. 10. 2014, jako zastavitelná
plocha K3. Předmětná plocha K3 je vymezena platnou územně plánovací
dokumentací jako Plocha bydlení.
V rámci „Územní studie obytné zóny Kostelec - Severozápad“ bude navrženo
a prověřeno zejména:
- rozsah a způsob uspořádání zástavby včetně návrhu parcelace pozemků,
- vymezení a řešení veřejných prostranství ve smyslu ust. § 7 vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném
znění,
- řešení veřejné dopravní infrastruktury,
- řešení veřejné technické infrastruktury, včetně nakládání s odpady,
- řešení případných střetů s limity využití území,
- stanovení podrobných regulačních podmínek pro zjištění vazby na
stávající zástavbu venkovského charakteru,
- opatření na ochranu před negativními vlivy dopravy.
Tato územní studie bude sloužit jako územně plánovací podklad pro rozhodování
v území.
Dle zadání územní studie ze dne 7. 5. 2018 jsou územním plánem stanoveny tyto
požadavky na obsah řešení územní studie:
Územní studie bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhláškou č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění a vyhláškou č.
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.
U vymezených ploch budou předmětem řešení:
- rozsah a způsob uspořádání zástavby
- při návrhu parcelace zvažovat výměru 800 – 1200 m2
- veřejné prostranství místní komunikace obytné bude mít šířku 10 m, veřejné
prostranství ostatní místní komunikace bude mít šířku 12 m
- prověření možnosti přístupu do lokality
- vymezení veřejného prostranství (odpočinkové plochy pro oddych a setkávání
občanů) dle platné legislativy
- střety s trasami technické infrastruktury a ostatní limity využití území.
Územní studie se skládá z textové části a grafické části.
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1 – Výřez z územního plánu obce Kostelec – hlavní výkres
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2 Údaje o zpracovateli
Zpracovatelem územní studie je:
Ing. arch. Jaroslav Cígler
Brožíkova 968
34901 Stříbro
IČ: 88043029
Autorizace ČKA č. 04 301

3 Použité podklady
Územní plán Kostelec
Zadání územní studie
Fyzická prohlídka území
Katastrální mapa v digitální podobě
Jednání s některými dotčenými orgány a správci sítí

4 Způsob zpracování studie
Zpracovatel provedl analýzu podkladů, podrobnou prohlídku území. Při respektování
požadavků územního plánu navrhl koncepční řešení umístění objektů, jejich dopravní
obsluhy a napojení na technickou infrastrukturu. Zadání územní studie přímo
nestanovuje, se kterými orgány a subjekty má být řešení konzultováno.
Rozsah subjektů, se kterými bylo řešení projednáváno: obec Kostelec, pořizovatel
MěÚ Stříbro, správce VaK, dopravní inspektorát PČR.
V řešení byly maximálně respektovány požadavky vyplývající ze zadání a z konzultací
při zachování urbanistických principů a cílů a úkolů územního plánování.

5 Vymezení řešeného území a širší vztahy
5.1 Popis řešeného území
Řešená plocha K3 se nachází na severním okraji historického jádra obce Kostelec.
Obec Kostelec se nachází 9 km jižně od města Stříbra.
Na území K3 se nachází pole a zahrada. Lokalita má rovinný charakter.
Na západní straně lokality K3 je asfaltová komunikace, která vede z centra obce do
Kladrub u Stříbra. Na severní straně jsou zemědělské pozemky. Na východní straně
jsou zemědělské pozemky a zahrady domů. Na jižní straně jsou zahrady a domy jádra
obce – navazuje na historickou hranici obce.
Řešené území má podlouhlý nepravidelný tvar, který má podélnou osu s orientací
jihozápad – severovýchod.
Řešené území je tvořeno funkční plochou – Plocha bydlení.
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2 – Schéma širších vztahů na podkladu ortofotomapy

Dotčenými pozemky v rámci řešeného území jsou postupně (k.ú. Kostelec):
- plocha K3: 200/40, 200/33, 71/4, 78/2, 200/24, 200/31, 200/28, 62/1, 104/3,
200/2, 108/17, 108/1, 200/5, 200/15, 200/30, 200/12

Plocha dle ÚP
Kostelec

Označení plochy
s rozdílným způsobem
využití

Rozloha v ha

K3

Plocha bydlení v Kostelci

3,80
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5.2 Fotodokumentace současného stavu

3 – Lokalita K3 – pohled od západu

4 – Lokalita K3 – pohled od jihovýchodu

Územní studie obytné zóny „Kostelec – Severozápad“ ‐ leden 2019
7

6 Plošné a prostorové uspořádání řešeného území na podkladu
ÚPD a ÚPP
6.1 Zásady plošného uspořádání vycházející z územního plánu
Řešené území je zařazeno do ploch s rozdílným způsobem využití Plochy bydlení, kde
je funkční využití určené územním plánem takto:
1. Hlavní využití
- plochy jsou určeny pro bydlení v kvalitním prostředí
2. Přípustné využití
- v plochách je přípustné umísťovat:
- nízkopodlažní obytné objekty
- vedlejší stavby sloužící k zajištění kvality bydlení (zahradní altány, zimní zahrady,
bazény, garáže pro vlastní potřebu)
- veřejná prostranství
- zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu tohoto území
- chov domácích zvířat, ne však pro komerční účely
3. Podmíněně přípustné využití
- v plochách je podmíněně přípustné umísťovat
- zařízení občanské vybavenosti a sportu sloužící převážně obsluze tohoto území s
výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 100 m2
- chov drobného zvířectva pro vlastní potřebu, pokud nesnižují kvalitu prostředí a
pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména
obyvatelům v takto vymezené ploše
- zařízení občanské vybavenosti, služeb a sportu, pokud nesnižují kvalitu prostředí a
pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména
obyvatelům v takto vymezené ploše
- pozemky pro objekty individuální rekreace splňující podmínky § 20, odst. 4 a 5
vyhlášky 501/2006 Sb.
- zařízení drobného podnikání integrovaná do obytných objektů, pokud jsou
slučitelné z hlavní funkcí plochy a nenarušují kvalitu bydlení sousedů
4. Nepřípustné využití
- v plochách je nepřípustné umísťovat:
- vše neuvedené v odstavcích 2. a 3.

6.2 Zásady prostorového uspořádání vycházející z územního plánu
- maximální podíl zastavění 25%
- maximální výška zástavby:
- bytové domy - 2 nadzemní podlaží s možností využití podkroví
– rodinné domy – přízemní s možností využití podkroví
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6.3 Pořadí změn v území – etapizace
1. etapa – lokalita K1, K2, K5
2. etapa – lokalita K3
Lokalitu K3 je možno využívat pro výstavbu až po využití lokalit 1. etapy minimálně ze
60 % její plochy.
Je navržena následovná etapizace lokality K3:
1. Etapa obsahuje stavební parcely číslo 6 – 17 a 24 – 33.
2. Etapa obsahuje stavební parcely číslo 1 – 5, 18 – 23 a 34.
Etapizace vychází z výstavby kanalizace – viz kapitola 9.

7 Urbanistická koncepce rozpracovaná územní studií
7.1 Popis koncepce
Jedná se o území s relativně podrobně stanovenými podmínkami v územním plánu,
které určuje jeho charakter využití pro plochy bydlení. Lokalita je spíš rovinná a nabízí
dobré výškové možnosti zástavby a také samotného zasíťování nové lokality.
Veřejná prostranství jsou tvořena obytnými ulicemi s minimální šířkou 10m a veřejné
plochy jsou doplněné o zeleň – stromy a keře. Trasování a umístění nové komunikace
má za cíl navázat na stávající infrastrukturu současné zástavby. Zároveň byl kladen
důraz na pěší prostupnost celého území.
Cílem urbanistického návrhu bylo stanovit alespoň částečně flexibilní regulativy, aby
se daly stanovit bližší podmínky pro následné další stupně dokumentace. Tak mohou
být naplněny teze územního plánu a cíle a úkoly územního plánování spolu s dalšími
předpisy a zákonem chráněnými zájmy.
Návrh územní studie zobrazuje způsob parcelace i možné polohy a rozsahy objektů.
Je závazné umístění domu na určené ploše a dodržení maximální procentuální
zastavěnosti stavební parcely.
Základem urbanistické koncepce je pak zejména:
1. vytvoření konceptu objektů pro bydlení
2. řešení koncepce dopravní infrastruktury
3. řešení koncepce technické infrastruktury

7.2 Navržené regulativy
Plocha pro postavení rodinného domu – A1
Hranice, která určuje plochu, kde je možno postavit rodinný dům na stavebních
pozemcích, půdorys domu nesmí tuto hranici přesahovat. Standardně je umístěna
ve vzdálenosti 3,5 m od hranice stavební parcely. Všechny tyto plochy mají plochu
225 m2 – tedy 15 x 15 m. Rodinný dům může mýt libovolný půdorys, který ale musí být
svou zastavěnou plochou na vymezené ploše. Výjimkou jsou stavební parcely číslo
19 a 26, kde lze využít podmíněného rozšíření rodinného domu – viz podkapitola
Plocha pro podmíněné rozšíření rodinného domu. Při umisťování staveb ve vymezené
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ploše je nutno zajistit prostor pro umístění parkovacího stání uvnitř stavebního
pozemku - tzn. zvolit dostatečný odstup stavby rodinného domu od hranice parcely
v uliční linii.
Celková zastavěnost stavební parcely je podle územního plánu 25%. Rodinné domy
mohou být podsklepené, dále mohou mít přízemí a obytné podkroví. Maximální
výška hřebene od terénu je 8,5 metru. V řešené lokalitě jsou přípustné jen šikmé
střechy a to sedlová, valbová a polovalbová – kvůli zachování místního stávajícího
venkovského charakteru zástavby, kde převažuje sedlové zastřešení. Sklon střech
bude v rozmezí 20o – 45o.
Rodinné domu mohou být polyfunkční. Polyfunkci stanovuje územní plán:
- zařízení občanské vybavenosti a sportu sloužící převážně obsluze tohoto území s
výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 100 m2
- zařízení občanské vybavenosti, služeb a sportu, pokud nesnižují kvalitu prostředí a
pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména
obyvatelům v takto vymezené ploše
- zařízení drobného podnikání integrovaná do obytných objektů, pokud jsou
slučitelné s hlavní funkcí plochy a nenarušují kvalitu bydlení sousedů
Pohledové strany rodinných domů
V grafické části územní studie jsou zakresleny části fasád, které jsou exponované
v rámci veřejných prostranství. Tyto fasády budou prezentovány ve vizualizaci ve
správním řízení (územní a stavební řízení).
Plocha pro drobné stavby u rodinného domu – A2
Jedná se o zastavitelnou plochu stavební parcely, kde je dovolena výstavba
drobných staveb dle územního plánu:
- vedlejší stavby sloužící k zajištění kvality bydlení (zahradní altány, zimní zahrady,
bazény a garáže pro vlastní potřebu)
- chov drobného zvířectva pro vlastní potřebu, pokud nesnižují kvalitu prostředí a
pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména
obyvatelům v takto vymezené ploše
- chov domácích zvířat, ne však pro komerční účely
Plocha pro podmíněné rozšíření rodinného domu – A3
V případě stavebních pozemků číslo 19 a 26 je povoleno překročit stanovenou
plochu pro výstavbu rodinných domů. Toto rozšíření je povoleno jen na šrafovanou
plochu a to pouze jen v případě, že součástí rodinného domu bude garáž.
Plocha pro individuální postavení rodinného domu – A4
Na takto označených pozemcích není graficky stanoveno umístění rodinných domů
a jejich umístění proběhne ve správním řízení (územní řízení). Ovšem pro tyto
pozemky platí stejné regulativy jako pro plochy A1 a A2. Dopravní obslužnost těchto
parcel si musí zajistit v rámci správního řízení (územního řízení).
Veřejné prostranství
Na veřejném prostranství jsou především stavby a zařízení dopravní a technické
infrastruktury pro obsluhu tohoto území. Dále je navrženo i umístění veřejné zeleně a
plochy pro dětské hřiště. Dle vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání je požadavek, aby pro každé 2 hektary zastavitelné plochy bydlení se
vymezilo nejméně 1000 m2 veřejného prostranství – tento požadavek je
několikanásobně splněn. V této územní studii je navrženo na 2,998 hektaru 8138 m2
Územní studie obytné zóny „Kostelec – Severozápad“ ‐ leden 2019
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veřejného prostranství
komunikace).

(do

této

plochy

není

započítaná

plocha

pozemní

7.3 Urbanistická bilance
Komplexní návrh
Ukazatel

Jednotka

Počet

Počet RD (1 b.j.)

ks

34

Celkový počet b.j. v RD

b.j.

34

Průměrná plocha pozemku RD

m2

885

Celková plocha pozemků RD

m2

29977

Plocha veřejných prostranství komunikací

m2

4476

Plocha veřejných prostranství ostatních

m2

8138

Plocha pro občanské vybavení

m2

0

Plocha řešeného území

m2

42591

pozn.: Je použit jeden typ objektu pro bydlení:
- rodinný dům (RD) o 1 bytové jednotce

8 Koncepce dopravy
1) Úvod:
Předmětem dokumentace je návrh řešení koncepce dopravní infrastruktury v
prostoru plánované výstavby nového venkovského bydlení v obci Kostelec, v lokalitě obytné zóny
Severozápad.
2) Návrh koncepce dopravní infrastruktury:
Návrh pozemních komunikací v rámci studie stavby řeší v základních rysech koncepci
dopravní infrastruktury lokality včetně případných širších vztahů, tj potřebných úprav stávajících
komunikací, na které je DI připojována nebo na kterých bude provoz bezprostředně ovlivněn.
Navrhované komunikace jsou z důvodu přehlednosti, významu a předpokládané etapovosti výstavby
celé lokality členěny do větví. Odlišeny jsou komunikace stávající upravované rekonstrukcí a
komunikace zcela nové.
Komunikace stávající: větev rA / větev rB / větev rC
(r...rekonstrukce)
Komunikace nové:
větev A / větev B / větev C / větev D / větev E
Návrh stanovuje u navrhovaných (upravovaných) komunikací:
‐ polohové umístění a podrobnější směrový průběh
‐ funkční třídy
‐ základní šířkové parametry
‐ důležité specifické stavební úpravy (např. prahy obytné zóny)
‐ případné samostatné komunikace pro pěší
‐ pozemkové koridory nových komunikací graficky (zábory pozemků), případně nároky na
dodatečné zábory pozemků pro úpravy komunikací stávajících
‐ případné nutné výrazné změny stávajícího dopravního značení
‐ případné nutné změny jiných stávajících staveb (bourání, přeložky apod), které
jednoznačně vyplynou ze základního návrhu ve fázi studie
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3) Základní charakteristika a parametry navrhovaných komunikací:
Návrh je koncipován tak, že podstatná část stávajících komunikací je řešena jako komunikace
obslužné (v úsecích, kde nelze pro stísněnost koridoru komunikace umístit parkovací místa, ale je
možno provést alespoň jednostranný chodník). Ve zbývajících úsecích, kde není prostor ani pro
parkovací místa, ani pro chodník, je navržena komunikace zklidněná. Všechny nové komunikace jsou
navrženy jako zklidněné (obytná zóna).
Funkční třída:
MO2 10/6,5/30 obslužná

D1 zklidněná, smíšený provoz

větev komunikace
rA (od silnice, včetně širokého prahu)
rB (od stávající MK, včetně širokého prahu)
rC (jen pomístní úpravy)
větev A / větev B / větev C / větev D / větev E

Šířkové parametry:
Uliční koridory stávajících MK jsou akceptovány ve stávající podobě. Jejich šířka je velmi proměnlivá,
pohybuje se v rozmezí od 30 do 6 m. U nových komunikací je navrhována většinou v šířce 10 m,
pouze na začátku větve A na úseku 30 m dosahuje jen 5,70 až 7,80 m. Zde není potřeba žádného
sjezdu ani parkovacího místa. Základní šířka vozovky (mezi obrubami) je navržena 5,50 m, chodníků
podél vozovky 1,50 m. Samostatný chodník je navržen v šířce 2 m.
Kapacity komunikací:
větev rA
větev rB
větev rC
celkem
větev A
254,07
větev B
273,51
větev C
38,97
větev D
64,27
větev E
131,48
samost. chodník
celkem

délka mpl. vozovky (orientační hodnota ‐ chybí park místa ad.)
108,67
802 m2
194,66 1164 m2
150,00
320 m2
453,33 m
2286 m2
1726 m2
1586 m2
190 m2
455 m2
791 m2
160,00
348 m2
922,30 m
5096 m2 (po doplnění park. míst ad. bude větší)

Detailnější řešení bude předmětem dalších stupňů dokumentace stavby – zejména řešení sjezdů
stavebních parcel, úpravy stávajících sjezdů, bezbarierové úpravy, parkovací místa, konstrukce
komunikací

9 Koncepce technické infrastruktury
9.1 Řešení splaškových odpadních vod
Současný stav:
V současné době je celé zastavěné území obce Kostelec u Stříbra odkanalizováno oddílnou
stokovou sítí. Splašková stoková síť byla nově vybudována v průběhu let 2004‐2006 a dále
rozšiřována při výstavbě nových obytných zón. Funkčně je v celém rozsahu provedena jako gravitační
s využitím potrubního systému ze žebrovaných PP trub dimenzí DN 25 0a 300. Stoková síť je
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zakončena centrální čistírnou odpadních vod (ČOV). ČOV je mechanicko‐biologická s návrhovou
kapacitou 540 EO, denní návrhové množství odpadních vod na nátoku 97,2 m3/den při zatížení 32,4
kg/den v ukazateli BSK5. Součástí areálu ČOV je i stabilizační nádrž, do které je kromě odtoku ČOV
vyústěna i dešťová kanalizace z obce. Hlavním účelem stabilizační nádrže je ochrana vodního
recipientu – vyrovnávání nerovnoměrností při provozu ČOV, zachycení splachů z dešťové kanalizace,
vyrovnávání průtoků. Vodním recipientem je bezejmenný vodní tok (IDVT 10253248), pravostranný
přítok Touškovského potoka – č.h.p. 1‐10‐02‐081.
V současné době je kapacita ČOV Kostelec využita jednak nátokem odpadních vod z vlastního
sídla Kostelec, dále i nátokem odpadních vod ze sídla Nedražice, které jsou do Kostelce přečerpávány.
Dle provozního sledování činí současné hydraulické zatížení ČOV ze sídla Kostelec průměrně 45,6
m3/den, látkové zatížení pak 21,9 kg/den v ukazateli BSK5 a 46,9 kg/den v ukazateli CHSKCr, což po
přepočtu představuje cca 380 EO. Dalších cca 3,7 m3/den a 50 EO představuje zatížení přečerpávané
ze sídla Nedražice. Souhrnně je tedy nyní z celkové kapacity ČOV 540 EO využito 430 EO. V roce 2019
by měla být dokončena stoková síť v Nedražicích, což bude znamenat zvýšení zatížení ČOV Kostelec
až na úroveň 80 EO. Volná využitelná kapacita ČOV pro rozvoj sídla Kostelec tak bude činit max. 80 EO
(540 – 380 – 80). V hydraulickém zatížení pak bude volná kapacita cca 45,1 m3/den (97,2 – 45,6 –
6,5).

Navrhovaný stav:
Návrh předpokládá řešit odkanalizování splaškových odpadních vod z území nové obytné
zóny rozšířením stávající splaškové stokové sítě. Místem napojení bude koncová revizní šachta
stávajícího sběrače „B“ naproti domu č.p. 1. Výšková konfigurace terénu umožní řešit odkanalizování
celého řešeného území obytné zóny rovněž gravitačně. Navrhuje se prodloužení splaškového sběrače
„B“ od místa napojení v délce 349 m a dimenzi DN 250, dále pak zřízení odbočných stok „BD“ v délce
272 m a „BD‐1“ v délce 60 m – obě rovněž v dimenzi DN 250. Celkem se tedy navrhují nové splaškové
stoky v celkové délce trasy 681 m a jednotné dimenzi DN 250. Na tyto nové stoky budou připojeny
kanalizační přípojky ke všem navrhovaným stavebním pozemkům, odkanalizování budoucí obytné
zástavby bude možno ve všech případech řešit gravitačně.
S ohledem na finanční možnosti investora dopravní a technické infrastruktury se předpokládá
řešit výstavbu stokové sítě etapově. Zatím jsou zvažovány dvě základní etapy – v 1. Etapě řešit
prodloužení sběrače „B“ do prostoru kruhového objezdu + zřídit celou odbočnou stoku „BD“, ve 2.
Etapě dokončit sběrač „B“ a zřídit stoku „BD‐1“. Takto předpokládané rozdělení umožní v 1. Etapě
odkanalizovat 22 stavebních pozemků, ve 2. Etapě pak zbývajících 12.
Předpokládaná produkce odpadních vod z území obytné zóny je patrná z následující tabulky:
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KOSTELEC u Stříbra ‐ OBYTNÁ ZÓNA SEVEROZÁPAD
Bilance odpadních vod
Jednotky
Počet RD v obytné zóně
Počet obyvatel v obytné zóně (1 RD = 3 obyvatelé)
Počet EO
Potřeba vody pro EO (1EO = 120 l/den)
Koeficient hodinové nerovnoměrnosti Kh

osoby
m3/den

Množství splaškových odpadních vod
BSK5
Látkové zatížení ČOV

CHSKcr
NL

m3/den
m3/h
m3/rok
kg/den
t/rok
kg/den
t/rok
kg/den
t/rok

1. Etapa

2.Etapa

22
66
66
7,92
6,5
7,92
2,15
2 891
3,96
1,45
7,92
2,89
3,63
1,32

12
36
36
4,32
5,9
4,32
3,01
1 577
2,16
0,79
4,32
1,58
1,98
0,72

Celkem
34
102
102
12,24
12,24
3,01
4 468
6,12
2,23
12,24
4,47
5,61
2,05

Z tabulky je patrné, že z hlediska současné volné látkové kapacity ČOV Kostelec bude možno
bez jakýchkoli úprav napojit pouze obytnou zástavbu uvažovanou v 1. Etapě zástavby obytné zóny
(66 EO), pro možnost napojení obytné zástavby ve 2. Etapě bude nutno provést intenzifikaci ČOV
s navýšením její kapacity (požadavek přesahuje současnou volnou kapacitu minimálně o 22 EO).
S ohledem na další případný rozvoj v sídle Nedražice a udržení stability provozu ČOV bude však nutno
řešit intenzifikaci s navýšením její kapacity ze současných 540 EO až na cca 600 EO. Nutno též vzít do
úvahy, že v současné době je ČOV z hlediska zatížení provozována ve velikostní kategorii do 500 EO,
již po napojení nové zástavby z 1. Etapy obytné zóny však tento limit přesáhne a budou pro ni platit
přísnější emisní limity – mj. nově i požadavek na emisní limit v ukazateli N‐NH4.

9.2 Řešení dešťových odpadních vod
Současný stav:
Jak bylo uvedeno, je celé zastavěné území obce Kostelec u Stříbra odkanalizováno oddílnou
stokovou sítí. Splašková stoková síť je zřízena v centrální části obce a v prostoru dříve budovaných
obytných zón, okrajové části území jsou odvodněny pouze systémem rigolů a silničních příkopů.
Dešťová kanalizace v centrální části obce původně sloužila jako kanalizace jednotná a pro odvádění
dešťových vod byla využita až v souvislosti s výstavbou nové splaškové stokové sítě. Funkčně je
dešťová kanalizace v celém rozsahu provedena jako gravitační s využitím potrubního systému
z betonových trub (centrální část) a žebrovaných PP trub (obytné zóny) dimenzí DN 250 ‐ 500. Do
dešťové kanalizace jsou vyústěny i přepady návesních rybníků. Dešťová stoková síť je centrálně
vyústěna do stabilizační nádrže pod areálem ČOV a společně s vyčištěnými odpadními vodami pak do
vodního recipientu.
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Navrhovaný stav:
Návrh předpokládá řešit odkanalizování dešťových odpadních vod z území nové obytné zóny
zcela samostatně, mimo současný systém dešťové kanalizace. Důvodem pro toto rozhodnutí je velmi
obtížná možnost rozšiřování stávající dešťové kanalizace do prostoru řešené obytné zóny.
Odkanalizování dešťových vod z území obytné zóny se navrhuje gravitační dešťovou kanalizací,
vyústěnou do retenční dešťové nádrže na severním okraji řešeného území. Z této retenční nádrže pak
budou dešťové vody v omezeném průtočném množství odtékat dešťovým svodem do vodního
recipientu – bezejmenného vodního toku (IDVT 10259329), levostranného přítoku Touškovského
potoka. Předpokládaným místem vyústění do vodního recipientu je vodní tůň, navrhovaná v rámci
akce „Kostelec – Revitalizace toku a výstavba retenční vodní plochy“ (MEPOS Domažlice, Ing.
Kovaříková, 7/2015).
Primárním účelem dešťové kanalizace bude odvodnění povrchu místních komunikací.
Dešťové vody z obytné zástavby (střechy, zpevněné plochy) by měly být přednostně využívány přímo
na jednotlivých stavebních pozemcích (hygienické zázemí RD, zálivka, zásak) pouze v omezené míře
pak odváděny dešťovou kanalizací. Dešťová kanalizace v řešeném území bude zahrnovat dešťové
stoky „E“ v délce trasy 379 m, „EA“ v délce trasy 272 m a „EA‐1“ v délce trasy 60 m – vše v jednotné
dimenzi DN 250. Celkem se tedy navrhují nové dešťové stoky v celkové délce trasy 711 m a jednotné
dimenzi DN 250. Na tyto nové stoky se napojí kanalizační přípojky uličních vpustí, v omezeném počtu
pak i přípojky navrhovaných stavebních pozemků. Retenční nádrž bude navrhována jako otevřená
zemní s využitelnou kapacitou cca 350 m3. Mělo by jít o multifunkční objekt s krajinotvornou funkcí,
území kolem nádrže se předpokládá upravit do podoby klidové odpočinkové zóny.
Pro ochranu území obytné zóny před extravilánovými vodami na severním okraji,
v sousedství se zemědělskými pozemky, se navrhuje zřídit zatravněný terénní průleh s alejovou
výsadbou místně vhodných dřevin.
Předpokládaná bilanční množství dešťových vod jsou patrná z následující tabulky:
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KOSTELEC u Stříbra ‐ OBYTNÁ ZÓNA SEVEROZÁPAD
Bilance dešťových vod ‐ současný stav využití území
Lokalita
Kostelec u Stříbra
Plocha řešeného území
Průměrný součinitel odtoku (pole, zatravněné plochy ‐ spád 1 ‐ 5%)
Redukovaná plocha území
Návrhová periodicita deště
Intenzita deště pro t = 15 minut
Dešťový odtok z území ‐ současný stav využití

Hodnoty Jednotky
44 455 m2
0,125
5 557
0,5 rok
0,0139 l/s.m2
77 l/s

Bilance dešťových vod ‐ navrhovaný stav využití území
Druh navržené plochy
Střechy RD (34 * 150 m2)
Komunikace
Sjezdy
Zahrady, zeleň
Celkem

Výměra
(m2)
5 100
4 522
421
34 412
44 455

Redukovaná plocha území
Návrhová periodicita deště
Intenzita deště pro t = 15 minut
Dešťový odtok z území ‐ navrhovaný stav využití
Specifický přípustný odtok u území dle TNV 75 9011
Maximální možný regulovaný odtok z území

Součinitel Redukovaná
odtoku
plocha (m2)
1,00
5 100
0,90
4 070
0,80
337
0,13
4 302
13 808
13 808 m2
0,5 rok
0,0139 l/s.m2
192 l/s
3 l/s.ha
13,3 l/s

Orientační výpočet potřebného objemu retenční nádrže:

Z předběžného orientačního výpočtu je patrné, že pro dešťové vody přitékající do retenční
nádrže v množství 192 l/s a požadovaném limitním odtoku z nádrže 13 l/s je potřeba minimální
retenční objem 242 m3.

9.3

Zásobování pitnou vodou

V současné době je celé zastavěné území obce Kostelec u Stříbra zásobeno pitnou vodou
místním vodovodem, který krom Kostelce zásobuje i sídla Lšelín a Nedražice. Jedná se o vodovodní
systém zřízený koncem 80‐tých let a postupně rozšiřovaný v souvislosti s výstavbou obytných zón.
Funkčně je celý systém provozován jako tlakový s centrální automatickou tlakovou stanicí (ATS),
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umístěnou v lokalitě Lšelín, kde se nachází i vodní zdroje. Rozvodná vodovodní síť je provedena
převážně z plastových potrubních systémů (zatím převažuje PVC z doby výstavby vodovodu).
Systém vodovodu využívá dva vodní zdroje v lokalitě Lšelín – kopanou studnu ST‐1 ze které se
voda gravitačně přivádí do podzemní akumulační nádrže ATS a vrtanou studnu HV‐1 ze které se voda
do akumulace ATS čerpá. Využitelná vydatnost zdroje ST‐1 činí 0,5 l/s, zdroje HV‐1 pak 1,0 l/s. Voda
z obou vodních zdrojů není upravována, pouze se provádí její hygienické zabezpečení. ATS zajišťuje
čerpání vody do rozvodné vodovodní sítě a udržování tlakových poměru v ní. Technologické
vystrojení ATS odpovídá době jejího vzniku a je tvořeno horizontálními odstředivými čerpadly a
tlakovými nádobami.
V současné době je povolen odběr vody z vodních zdrojů v celkovém průměrném množství
0,70 l/s a 22.080 m3/rok. Povolené odebírané množství je nižší než využitelná vydatnost zdrojů.
Současná dlouhodobá průměrná potřeba vody pro celý systém vodovodu činí dle provozního
sledování cca 16.472 m3/rok. Volná využitelná kapacita z povolených limitů odběru tak činí 5.608
m3/rok.

Navrhovaný stav:
Návrh předpokládá řešit zásobení území nové obytné zóny pitnou vodou rozšířením stávající
vodovodní sítě. Místem napojení budou koncová místa vodovodních řadů (naproti domu č.p. 58 a
naproti domu č.p. 145). Vodovodní síť v novém území obytné zóny bude řešena primárně jako
okruhová s propojením obou připojovacích míst současného vodovodu. Tlakové poměry v nových
rozvodných řadech budou odvozeny ze stávající sítě a budou v celém území obytné zóny vyhovující
normovým požadavkům. Stejně jako ve zbytku obce ani vodovodní síť v nové obytné zóně nebude
možno využít jako požární zdroj vody, nadále budou využívány stávající návesní rybníky. Navrhuje se
prodloužení rozvodného řadu „1“ od místa napojení v délce 521 m a zřízení okružního řadu „1‐1“
v délce 310 m – oba v dimenzi DN 80, dále pak odbočného řadu „1‐2“ v délce 61 m a dimenzi DN 50.
Celkem se tedy navrhují nové rozvodné vodovodní řady v celkové délce trasy 892 m. Na tyto nové
stoky budou připojeny vodovodní přípojky ke všem navrhovaným stavebním pozemkům.
S ohledem na finanční možnosti investora dopravní a technické infrastruktury se předpokládá
řešit výstavbu vodovodní sítě etapově. Shodně jako u splaškové kanalizace jsou zatím zvažovány dvě
základní etapy – v 1. Etapě řešit prodloužení řadu „1“ do prostoru kruhového objezdu + zřídit celý
okružní řad "1‐1“, ve 2. Etapě dokončit prodloužení řadu „1“ až k druhému místu napojení na
současný vodovod + zřídit odbočný řad „1‐2“. Takto předpokládané rozdělení umožní v 1. Etapě
pitnou vodou zásobit 22 stavebních pozemků, ve 2. Etapě pak zbývajících 12.
Předpokládaná potřeba pitné vody pro území obytné zóny je patrná z následující tabulky:
KOSTELEC u Stříbra ‐ OBYTNÁ ZÓNA SEVEROZÁPAD
Bilance pitné vody
Jednotky
Počet RD v obytné zóně
Počet obyvatel v obytné zóně (1 RD = 3 obyvatelé)
Počet EO
Potřeba vody pro EO (1EO = 100 l/den)
Koeficient denní nerovnoměrnosti Kd
Koeficient hodinové nerovnoměrnosti Kh
Množství pitné vody

osoby
m3/den

denní průměr
denní maximum
hodinové maximum
roční bilance

m3/den
m3/den
m3/h
m3/rok

1. Etapa

2.Etapa

22
66
66
6,60
1,5
6,5
6,6
9,9
1,79
2 409
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12
36
36
3,60
1,5
5,9
3,6
5,4
2,51
1 314

Celkem
34
102
102
10,20
1,5
5,9
10,2
15,3
2,51
3 723

Z tabulky je patrné, že potřebu pitné vody pro území nově řešené obytné zóny je v celém rozsahu
možno zajistit s využitím stávajících vodních zdrojů vodovodu, a to i bez úpravy současně
povolených limitů odběru. Pro potřebu krytí zvýšených špičkových průtoků v rozšířené vodovodní
síti však bude potřeba zajistit posílení kapacity stávající technologie v ATS. Vzhledem k tomu, že
tato technologie prakticky nebyla od doby svého zřízení zásadně obměňována a v současné době je
již fyzicky i morálně zastaralá, bude vhodné provést její komplexní výměnu za moderní čerpací
techniku s možností dálkového dohledu.

9.4 Zásobování zemním plynem (vytápění)
Stávající stav
Plynofikace řešených území je navržena propojením se stávající sítí. Připojovací body
jsou v obou plochách na konci současné zástavby.
Bilance vytápění:
V nové zóně se předpokládá pouze kategorie samostatných rodinných domů. Výpočet
hodinových spotřeb zemního plynu vychází z počtu výhledových RD. Dále ze
jmenovitých hod. příkonů jednotlivých spotřebičů užívaných v domácnostech. Roční
spotřeby vychází z ročních specifických potřeb zemního plynu pro daný účel
spotřeby.
Průměrné jmenovité příkony spotřebičů
hod. příkon m3/h

účel spotřeby
vaření

1,2

TUV

2,2

otop RD

2,8

Specifické roční spotřeby zemního plynu
m3/ rok

účel spotřeby
vaření

180

TUV

500

otop RD

3 000

Nově navrhovaná zástavba RD : 34
100% plynofikací pro účely otopu RD
100% plynofikací pro účely přípravy TUV
100% plynofikací pro účely vaření
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Stanovení roční spotřeby plynu
Obyvatelstvo celkem

Qr = qr x n_______

vaření

180 x 34

=

6 120 m3/ rok

příprava TUV

500 x 34

=

17 000 m3/ rok

3 000 x 34

=

102 000 m3/ rok

otop

_________________________________________________________
125 120 m3/ rok

celkem
Stanovení hodinové spotřeby plynu
Obyvatelstvo celkem

_
3

vaření

1,2 x 0,227 x 34

=

9,3 m / h

příprava TUV

2.2 x 0.227 x 34

=

17,0 m3/ h

otop

2,8 x 0.65

=

61.9 m3/ h

x 34

_______________________________________________________
celkem

88,2 m3/ h

9.5 Zásobování elektřinou
Zasíťování obytné zóny elektrickými rozvody bude, v souladu s energetickým
zákonem, řešeno samostatně firmou ČEZ Distribuce, a.s.
Předpokládá se pro každý stavební pozemek zřízení odběrného místa s proudovou
hodnotou hlavního jističe 3x 25 A – tj. pro celé území obytné zóny se uvažuje součet
proudové hodnoty jističů 850 A. Trasování kabelových rozvodů se předpokládá
v prostoru veřejné zeleně podél hranice nových stavebních pozemků. Územní studie
ponechává dostatečný prostor k posílení stávající trafostanice nad domem č.p. 145.
Stávající stav
Zásobování elektrickou energií je možné ze současné sítě, v případě nedostatku
výkonu je územním plánem navržena trafostanice poblíž severního vstupu do plochy
O1. Připojovací body jsou v obou plochách na konci současné zástavby.

Energetická bilance – předpoklad (odhad)

O1

O2

Elektrický příkon pro OV
20
55
kW
Elektrický příkon na samost. polovinu dvojdomu (3 b.j.)
kW
Počet samost. polovin dvojdomů (3 b.j.)
ks
33
2
Elektrický příkon na 1 RD
kW
Počet RD
ks
9
33
Elektrický příkon celkem
kW
695 745
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Celkem
75
15
35
20
42
1440

Bilance jsou pouze orientační. Problematika by měla být předmětem dalších stupňů
dokumentace.

9.6 Nakládání s odpady
Stávající stav
Komunální odpad se odkládá do individuálních nádob u jednotlivých objektů, které
jsou odváženy svozovou firmou.
Pro sběr separovaného odpadu je zřízeno jedno sběrné hnízdo ve středu zástavby.
Jejich umístění vychází z docházkové vzdálenosti (cca 120m) z nových obytných
domů a z míry obtížnosti svozu odpadu z tohoto místa. Výsledky konzultací s orgány,
organizacemi a investory, vyhodnocení připomínek
Poznámka:
Podrobné záznamy z jednání vč. uvedení kontaktů na příslušné osoby jsou přílohou
této územní studie, zde jsou uvedeny pouze hlavní teze.
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