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1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

   

Řešeným územím je pás zemědělsky využívané půdy mezi ulicí Na Honech a ulicí Dlouhou.  Dosud 

nezastavěný pás šířky cca 37 m a přibližné délky 500 m tvoří pomyslnou spojnici mezi silnicí III/3770 Tišnov – 

Lomnice a silnicí II/377 Tišnov – Železné. Terén je mírně svažitý směrem do svého těžiště. Při 

severozápadním konci se mírně zvedá směrem k úpatí kopce Květnice a jihovýchodním směrem pak 

k vrcholu Klucaniny. Tyto vrcholy tvoří výraznou dominantu města a pohledově se silně uplatňují i v rámci 

řešeného území. Řešený pás zároveň leží na rozhraní dvou odlišných měřítek zástavby, tvořené na severu 

bytovými domy a na jihu samostatně stojícími rodinnými domy. Nachází se také na pomyslné spojnici mezi 

centrem města a rozvojovou oblastí pro bydlení formující se na severovýchod od ulice Dlouhá. 

Dle platného ÚP Tišnov se řešené území rozkládá v plochách bydlení Br (konkrétně Z5 a Z6). Tyto 

plochy tvoří nezastavěná proluka v rámci zastavěného území rodinnými (při jihozápadním okraji území) nebo 

bytovými domy (při severovýchodní hraně řešeného území).  Původním vlastníkem parcel v těchto plochách 
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byl soukromý subjekt. V roce 2017 však došlo ke změně majetkoprávních vztahů a v současnosti jsou 

pozemky v řešeném území v majetku Města Tišnov. Stalo se tak v reakci na požadavky občanů žijících 

v lokalitě Hony za Kukýrnou a okolí, které vzešly z dotazníkového průzkumu k občanské vybavenosti z roku 

2016. Z tohoto průzkumu vyplynula vhodnost doplnění či zřízení: 

- pěšího propojení mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech 

- pěšího propojení mezi ulicemi Dlouhá a Černohorská 

- autobusové zastávky u nového hřbitova na ul. Černohorské 

- chybějící sídelní zeleně 

- zařízení předškolního vzdělávání. 

Někteří vlastníci rodinných domů na ul. Na Honech sousedících s řešeným územím by uvítali možnost 

odprodeje části řešených ploch za účelem rozšíření jejich zahrad. 

V řešeném území se dále nachází plocha zeleně Z1 – zeleň ostatní a izolační (označení plochy Z72), řešící pás 

izolační zeleně u silnice II. Třídy (II/377). Tato plocha umožňuje vedení inženýrských sítí, pěších i cyklistických 

tras. Zpracovateli byl poskytnut výřez z koordinačního situačního výkresu z dokumentace pro umístění stavby 

„rekonstrukce Riegrova – Černohorská – zastávka“.  Tento podklad byl předán jako závazný a je součástí 

zadání územní studie. V rámci této dokumentace je umístěna v ploše Z72 nová autobusová zastávka, která 

zasahuje do stávajícího ochranného pásma nadzemního vedení VN. V projektu rekonstrukce je navrženo 

přeložení tohoto úseku vedení do země.  

Ve střední části řešeného území se nachází plocha veřejného prostranství U (označení plochy Z99). 

2. CÍLE ÚZEMNÍ STUDIE 

 

Zadavatel požaduje vytvoření urbanistické koncepce, která prověří možnosti a podmínky změn pro 

vyhovění požadavkům vzešlých z dotazníkového průzkumu a ze strany vlastníků sousedících rodinných domů 

(viz výše).  

Územní studie navrhne rozmezí využití pozemků (podíl zastavěných ploch a ploch zeleně), podíl 

veřejné zeleně, novou parcelaci.  

Důležitým aspektem řešení je zachování míry soukromí jak pro vlastníky stávajících rodinných domů, 

tak pro obyvatele realizovaných bytových domů s cílem vytvořit klidový relaxační prostor pro občany 

v kvalitním životním prostředí. 

Zadavatelem byly v průběhu prací na územní studii upřesněny požadavky týkající se prověření 

umístění veřejného občanského vybavení, jež je dále v zadání studie specifikováno jako mateřská škola. Toto 

zpřesnění znamenalo navýšení požadované kapacity mateřské školy na čtyři třídy (po 24 žácích) včetně 

venkovního zázemí a kuchyňského provozu (původně uvažováno s třemi třídami, bez gastro provozu). 

Provádění prací na územní studii bylo dle zadání rozčleněno do dvou etap: zpracování územní studie a 

její projednání s vybranými dotčenými orgány dle zadání s následným zpracováním čistopisu územní studie. 

Tato dokumentace je výstupem druhé etapy. Územní studie bude po schválení pořizovatelem a vložení do 

evidence územně plánovací činnosti sloužit jako podklad pro rozhodování v území. 
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3. URBANISTICKÝ KONCEPT 

 

Dle současného ÚP Tišnov je převážná většina řešeného území vyčleněna pro funkci bydlení.  

Vzhledem k jeho dimenzím, zejména pak k jeho šířce a struktuře okolní zástavby se umístění obytné funkce 

nejeví jako vhodné řešení. Možnost dopravního napojení území je značně omezena. Nově navrhovaná 

autobusová zastávka při ulici Černohorská znemožňuje dopravní napojení území z jižní strany. Ze severní 

strany je propojení s místní pozemní komunikací přerušeno pásem parcel ve vlastnictví soukromých 

subjektů. Obsluhu oblasti lze tedy zajistit pouze z ulice Na Honech či Dlouhé v místě dnešní nezpevněné pěší 

stezky v prodloužení osy ul. Formánkova. Šířka řešeného pásu však neumožňuje vytvořit uliční síť při 

zachování dostatečné velikosti parcel pro nové rodinné domy a dodržení min. odstupů od stávající zástavby. I 

s ohledem na polohu lokality v rámci města se umístění bydlení jeví jako nevyužitý potenciál místa. Zvolený 

účel by měl zohledňovat základní charakteristiky řešeného území a jeho okolí. Blízkost centra města a 

zároveň neprostupnost území – stávající pěší propojení mezi ul. Dlouhá a ul. Nerudova se děje v současnosti 

přes soukromé pozemky. Chybějící sídelní a městská zeleň, absence veřejného parku či jiné veřejné plochy 

pro pobyt a relaxaci obyvatel. Nedostatečné kapacity zařízeních předškolního vzdělávání, zvláště pak 

s ohledem na novou obytnou čtvrť formující se na severovýchod od ul. Dlouhá. 

Navrhovaná koncepce vychází ze snahy zvolit pro dané území takovou formu využití, která by co 

nejvhodněji zhodnotila jeho potenciál. Na spojnici mezi ulicí Nerudova a Formánkova umisťuje dva objekty 

mateřské školy. Ve stopě stávající pěší stezky je navržena účelová komunikace propojující ul. Dlouhá a Na 

Honech pro pěší, cyklodopravu a obsluhu MŠ. Zbylou plochu území zaujímá veřejný park, umožňující prostup 

územím ve směru východ – západ. 

 Požadovaná kapacita MŠ je stanovena na 4 třídy po 24 dětech s vlastním kuchyňským provozem. 

Takové zadání generuje potřebu poměrně velkých ploch. Vícepodlažní uspořádání není vhodné z důvodu 

blízkosti rodinných domů i z hlediska provozu samotné školky – nutnost realizace výtahu (navýšení nákladů 

na pořízení, provoz a údržbu) a schodiště (velké plošné nároky, pro pohyb dětí nevhodné), první patro bez 

kontaktu se zahradou. Návrh tedy rozděluje MŠ do dvou samostatných objektů osazených zrcadlově kolem 

navrhované komunikace. Předstupující rizality obou objektů vytvářejí předprostor školek s charakterem 

menšího náměstí, určeného pro setkávání nejen rodičů čekajících na své potomky, ale i s ambicí stát se 

těžištěm veřejného prostoru i pro širší okolí. Objekty jsou navrženy jako přízemní s plochou vegetační 

střechou. Nenarušují tak soukromí sousedních rodinných domů, ani výhled z bytové zástavby. Zahrady školek 

jsou situovány v obezděných atriích, která poskytují patřičnou míru soukromí dětem a zároveň minimalizují 

rušivé vlivy na stávající zástavbu. Ze stejného důvodu jsou i veškeré prosklené plochy orientovány směrem 

do atrií. V každém objektu se nachází 2 třídy. V západní MŠ je navíc umístěn provoz kuchyně, východní MŠ 

obsahuje administrativní prostory pro vedení a zaměstnance. Vzhledem k běžné praxi, kdy se připravené 

pokrmy rozváží do přípraven jednotlivých tříd i v případě kuchyně nacházející se ve stejném objektu jako 

třídy žáků, nezpůsobuje umístění kuchyňského provozu pouze do jedné z MŠ žádné provozní překážky či 

zvýšené náklady. Zásobování MŠ bude probíhat z navržené komunikace. 

Mateřské školy jsou navrženy jako objekty v parku, který přirozeně rozdělují na dvě části s odlišným 

charakterem.  Severozápadní, s pravidelným rastrem vzrostlých stromů a chodníky po obou stranách, a 

jihovýchodní, s pěší trasou v podélné ose území lemované po obou stranách nepravidelnými shluky stromů.  

V návrhu severozápadní části parku dominují vzrostlé kvetoucí listnaté stromy s korunou nasazenou 

nad podchozí výškou (např. třešeň ptačí). Jejich podnoží je tedy plně využitelné pro aktivity obyvatel a lze jej 

doplnit veřejným mobiliářem. Mezi rastrem stromů a zahradou v atriu MŠ je navrženo veřejné dětské hřiště 
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s herními prvky. Jeho umístění je voleno s ohledem na jeho možné využití dětmi z MŠ. V místě mateřských 

škol je park redukován na pěší trasy při severovýchodní a jihozápadní fasádě obou objektů MŠ. Zeleň se zde 

uplatňuje na fasádách a zídkách vymezující atria ve formě popínavých rostlin. 

Změna charakteru jihovýchodní části parku odráží mimo jiné také odlišný typ sousedících bytových 

domů, které mají oproti domům na severu umístěné hromadné garáže ve zvýšeném soklu. Obě pěší trasy se 

zde semknou v jedinou, vinoucí se středem, která po celé své délce nabízí procházejícím výjimečné výhledy 

na vrchol Klucaniny na jedné, a na Květnici na straně druhé. V místech protnutí podélné osy parku 

s podružnými vstupy do řešeného území v kolmém směru (vždy mezi dvěma sousedními bytovými domy) 

jsou pak umístěny body s vybavením doplňujícím funkci parku, jako jsou grill pointy, vodní prvky apod. 

Okolní zástavba je po obou stranách odcloněna pásy tvořenými nepravidelnými shluky listnatých stromů. U 

vyšších bytových domů při ulici Dlouhá jsou to stromy s vysoce nasazenou, zároveň však „řídkou“ korunou, 

aby nedocházelo k zastínění stávajících objektů (např. jasan úzkolistý). Sokly garáží pak lokálně zakrývají 

segmenty z kvetoucích keřů (např. muchovník). Úměrně k měřítku rodinných domů jsou voleny dřeviny 

podél jihozápadního okraje. Zde se uplatňují nižší listnaté a bohatě kvetoucí stromy s korunou nasazenou 

těsně nad podchodnou výškou, se vzájemně spletenými korunami, které vytváří jakýsi kvetoucí baldachýn 

(např. sakury ), pod nímž najdou své místo prvky městského mobiliáře. Pozadí dotváří linie zeleného plotu 

tvořená nepravidelně se střídajícími segmenty habrového stříhaného plotu a bíle kvetoucího keře tavolníku. 

Tato přírodní clona zároveň kopíruje nově navrženou parcelaci. Na jejím základě bude umožněn odprodej 

nově vzniklých parcel vlastníkům rodinných domů mající společné hranice s řešeným územím.  Získají tak 

možnost zvětšit délku svého pozemku o 4m směrem do řešeného území. Výsadba stříhaných živých plotů je 

navržena po celé délce společné hranice parku a parcel rodinných domů. 

Pěší trasa směřuje na jihovýchodě k plánované autobusové zastávce. Na severozápadu je ukončena 

na hranici parcel mimo vlastnictví obce. Koncept pravidelného rastru výsadby je zde volen i s ohledem na 

budoucí možné pokračování parku až k ulici Lomnická s případným propojením na ul. Na Honech. Vzhledem 

k soukromému vlastnictví těchto parcel nelze předjímat jejich využití, nicméně koordinace budoucích záměrů 

na nich se jeví pro ucelenost navrhovaného veřejného parku jako zásadní. Návaznost parku na zástavbu 

s funkcí veřejné vybavenosti uplatňující se především v parteru (např. kavárenské zařízení, veřejné wc) 

s možností pěšího propojení s ul. Lomnická ať už formou volného průchodu či pasáže, by zde byla zcela na 

místě. 

 

4. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

 

V řešeném území je navržena účelová pozemní komunikace skupiny D propojující ul. Na Honech a 

Dlouhou. Komunikace je navržena jako jednosměrná, šířky 3,5m, s vjezdem z ulice Dlouhá. Režim 

komunikace je omezený a vjezd bude umožněn pouze obsluze MŠ jako je zásobování či IZS. Osa navržené 

komunikace je vedena v prodloužení stávající pěší trasy v ul. Nerudova. Začátek a konec komunikace je 

opatřen rampami plnícími funkci zpomalovacích prahů. V severní části je podél komunikace uspořádáno 

celkem 16 kolmých parkovacích stání vyčleněných pro doprovod žáků MŠ, z toho dvě pro osoby 

handicapované. V jižní části jsou umístěna podélná stání pro personál. Výpočet potřebných stání je odvozen 

z normy ČSN 736110.  
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5. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

 

5.1. NAPOJENÍ NA VODODVOD 

 

Vzhledem k výhledové možnosti požadavku na zřízení další samostatné přípojky vody pro park za MŠ 

(závlaha, vodní prvek ...) navrhujeme zřízení veřejného vodovodu, propojujícího stávající řady TLT DN 200 

v ul. Na Honech a PVC DN 100 v ul. Dlouhá. Předpokládáme použití plastového potrubí z PE DN 100 délky 

103,2 m. Na obou koncích v místech napojení na stávající potrubí bude osazen zemní uzávěr a podzemní 

hydrant.  

Pro každou budovu MŠ bude zřízena přípojka vody z plastového PE potrubí DN 50 délky 4,0 m. Každá 

přípojka bude napojena na navržený řad pomocí navrtávacího pasu se zemním uzávěrem a ukončena bude 

vodoměrnou sestavou ve vodoměrné šachtě před zásobovaným objektem. Na přípojku bude vždy navazovat 

domovní rozvod do budovy. 

 

BILANČNÍ VÝPOČET POTŘEBY VODY (dle vyhl. 428/2001 ve znění 48/2014)       

  specifická potřeba vody počet  potřeba vody 

  m3/os.rok l/os.den osob l/den m3/h l/s 
Mateřská škola s celodenním provozem, s 

možností sprchování 16 64 110 7040.00 0.293 0.081 

Stravování - vaření jídla, mytí nádobí 8 32 110 3520.00 0.147 0.041 

Průměrná denní potřeba vody Qp     110 10560.00 0.440 0.122 

Max. denní potřeba vody Qm kd = 1.35 14256.00 0.594 0.165 

Max. hodinová potřeba vody Qh   kh = 1.80   1.069 0.297 

Provozní doba (dny v roce) 
 

dny = 250   
 

  

Předpokládaná roční úhrnná potřeba vody   Qr = Qp * dny = 2640   m3/rok 
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VÝPOČET POTŘEBY VODY - nebytové budovy s rovnoměrným odběrem vody 

dle ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů čl. 5.1.2b) 
      

Výpočet pro MŠ západ (vč. gastro) 
počet z. 

p. 
jmenovitý 
výtok 

součinitel 
výtoku 

f*QA*√n 

Zařizovací předměty n [ks] 
QA [l/s] f [l/s] 

Automatická pračka 1 
0.200 1.00 0.200 

Bidet 0 
0.100 1.00 0.000 

Dřez 4 
0.200 1.00 0.400 

El. beztlakový ohřívač pro jedno odb. místo 0 
0.150 1.00 0.000 

Myčka nádobí 1 
0.150 1.00 0.150 

Pisoár 0 
0.150 1.00 0.000 

Pitná studánka 0 
0.100 1.00 0.000 

Sprcha 5 
0.200 1.00 0.447 

Umyvadlo 22 
0.200 1.00 0.938 

Vana 0 
0.300 1.00 0.000 

Výlevka 1 
0.200 1.00 0.200 

Výtokový ventil DN 15 (1/2") 2 
0.200 1.00 0.283 

Výtokový ventil DN 20 (3/4") 0 
0.400 1.00 0.000 

Výtokový ventil DN 25 (1") 0 
1.000 1.00 0.000 

WC s nádržkovým splachovačem 20 
0.150 0.70 0.470 

WC s tlakovým splachovačem DN 15 0 
1.000 0.70 0.000 

WC s tlakovým splachovačem DN 20 0 
1.200 0.85 0.000 

Výpočtový průtok 56 
QD = Σ(f*QA*√n) 3.088 

Potřeba požární vody 0 
0.300   0.000 

Velikost vodoměru   
Qn (qp) = 1/2 Qmax 1.544 

(dle met. pokynu MZ 10 535/2002 – 6000)   
Qn [m3/h] 5.558 

potrubí PE D63/5.8 ... 3 l/s ... 1.5 m/s ... VYHOVUJE 
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5.2. LIKVIDACE SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ VODY 

 

Vzhledem k výhledové možnosti požadavku na zřízení další samostatné přípojky kanalizace pro park za 

MŠ (praní filtrů technologie vodního prvku ...) navrhujeme zřízení stoky veřejné jednotné kanalizace, 

propojující stávající stoky jednotné kanalizace DN 500 PVC v ul. Na Honech a DN 400 KA v ulici Dlouhá. 

Navržená stoka bude zaústěna do stávající šachty v křižovatce ulic Na Honech/Nerudova. Propojení do šachty 

v křižovatce ulic Dlouhá/Formánkova bude mít charakter odvzdušnění nebo přelivu, výškové řešení bude 

upřesněno s provozovatelem kanalizace. Pro navrženou kanalizaci předpokládáme použití plastového 

potrubí z PP DN 300 délky 103,2 m. Na stoce budou osazeny vstupní revizní šachty v lomech trasy nebo 

nivelety a ve vzájemné rozteči max. 50 m.  

Pro každou budovu MŠ bude zřízena přípojka splaškové kanalizace z plastového PP potrubí DN 150 

délky 5,0 m. Každá přípojka bude napojena do odbočky, vysazené na navržené stoce a ukončena bude 

v revizní šachtě d400 mm před odkanalizovaným objektem. Na přípojku bude vždy navazovat domovní 

rozvod z budovy. Odpadní voda z gastroprovozu bude předčištěna v lapáku tuků, osazeném na domovní 

kanalizaci. Do stávající jednotné kanalizace není možno vypouštět dešťovou vodu, tato bude likvidována na 

pozemku stavebníka. 

 

NÁVRHOVÉ MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH VOD 
(na základě potřeby vody dle vyhl. 428/2001 ve znění 48/2014)           

  specifická potřeba vody počet  potřeba vody 
  m3/os.rok l/os.den osob l/den m3/h l/s 
Mateřská škola s celodenním provozem, s 
možností sprchování 16 64 110 7040.00 0.293 0.081 
Stravování - vaření jídla, mytí nádobí 8 32 110 3520.00 0.147 0.041 
Průměrná denní potřeba vody Qp     110 10560.00 0.440 0.122 
Max. průtok splaškových vod Qhmax khmax = 5.90   0.721 
Min. průtok splaškových vod Qhmin khmin = 0.00   0.000 
Návrhový průtok   Qn = 2 * Qhmax =     1.442 
Provozní doba (dny v roce) dny = 250       
Předpokládaný roční úhrn splaškových vod   Qr = Qp * dny =  2640   m3/rok 

 

 

5.3. HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU 

 

Do veřejné jednotné kanalizace není možno dešťovou vodu vypouštět. Bude tedy likvidována vsakem 

na pozemku stavebníka. Vzhledem k velikosti navazujícího nezpevněného pozemku předpokládáme 

realizovatelnost retenčně-vsakovacího zařízení. Konstrukci a rozměry je možno určit až na základě 

hydrogeologického průzkumu. 
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NÁVRHOVÉ MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH VOD 
    Intenzita návrhového deště (t=15 min.) i = 161.0 [l/s.ha]   

- srážkoměrná stanice Brno, periodicita p = 0.5 [1/rok]   

Typ povrchu F [m2] ψ Fred [m2] Q [l/s] 

Střechy 830 1.00 830 13.36 

Komunikace 593 0.80 474 7.64 

Celkem: 1423 0.92 1304 21.00 

Průměrný roční úhrn srážek: 522 mm 743 m3 

Průměrný roční odtok:     681 m3 
 

 

5.3. NAPOJENÍ NA PLYNOVOD 

 

Prodloužení STL plynovodu z řadu PE D90 v ul. Na Honech. Před koncem plynovodu budou zřízeny 

přípojky pro každou budovu. Obchodní měření umístěné ve výklenku ve fasádě nebo v předsazeném 

přístřešku. 

Prodloužení plynovodu D63, délka cca 52 m 

Přípojky D32, délka cca 5,5 a 9,0 m 

 

Spotřebič příkon potřeba ZP počet příkon celkem potřeba ZP celkem 

  kW m3/hod ks kW m3/hod 

MŠ západ - vytápění (odhad) 35.0 4.0 1 35.0 4.0 

MŠ západ - gastro (odhad) 65.0 7.5 1 65.0 7.5 

MŠ východ - vytápění (odhad) 35.0 4.0 1 35.0 4.0 

Celkem     3 135.0 15.5 
 

5.4. NAPOJENÍ NA TEPLOVOD 

 

Napojení na teplovod je řešeno v části Příloha č.I tohoto dokumentu. 

5.5. SLABOPROUD 

 

Předmětem této části projektové dokumentace je návrh řešení napojení areálu MŠ v lokalitě mezi 

ulicemi Dlouhá a Na Honech v Tišnově. 

V blízkosti míst stavebního záměru se nachází vedení poskytovatelů komunikačních služeb f. CETIN a f. 

SELFNET. 
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V návrhu přípojného vedení je zohledněna příprava pro vedení z ulice Dlouhá i ul. Na Honech, aby bylo 

možno variantně řešit napojení dle podmínek provozovatele. Mezi objekty a hranicí pozemku bude 

připravena zemní kabelová trasa v kapacitě min. jedné kabelové chráničky DN50 pro zatažení přípojného 

vedení. V ulici Dlouhá je navržena příprava napojení kabelového vedení až ke stávající zemní prostupové 

trase, která je založena pod pojízdnou částí komunikace v ul. Dlouhá. Projednání místa připojení a podmínky 

napojení budou předmětem řešení dalšího stupně projektové dokumentace. 

Příprava pro vedení k ulici Dlouhá a k ulici Na Honech zohledňuje i případné napojení areálových 

slaboproudých vedení. 

Zákres návrhu vedení tras pro přípojné kabelové vedení je součástí výkresové dokumentace. Pokládka 

kabelů a kabelových chrániček bude prováděna dle příslušných technických informací. Před začátkem prací 

musí být vytyčeny a řádně označeny veškeré inženýrské sítě. Při pracích je nutno postupovat tak, aby 

nedošlo k jejich dotčení a porušení. Současně musí být dodrženy podmínky správce sítě a příslušné ČSN, 

zejména pak ČSN 34 2100, ČSN EN 50174-3, ČSN 33 2000-5-54 a souvisejících předpisů.  

5.6. ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ 

 

5.6.1. Stávající elektrické rozvody 

 V prostoru řešeného území a v jeho těsné blízkosti se vyskytují vedení VN, NN E.ON a NN – LD 

ENERGY. Přes území neprochází žádné nadzemní venkovní vedení VVN. 

a) kabelová vedení vn 22 kV 

Do jižního okraje řešeného území v prostoru ul. Dlouhá a Černohorská zasahuje nadzemní vedení VN.  

b) Rozvody NN 

Jižním okrajem území podél ul. Černohorská u křižovatky s ul. Na Honech prochází kabelová trasa 

podzemního vedení NN. Mimo vlastní řešené území, ale v jeho těsné blízkosti prochází vedení NN E.ON a NN 

– LD energy. 

c) Veřejné osvětlení 

Veřejné osvětlení je vedeno mimo řešené území podél stávajících silnic Černohorská, Na Honech, 
Dlouhá a Lomnická.  

 

  5.6.2. Přeložky stávajících inž. sítí 

Stávající vzdušné vedení VN je v kolizi s plánovanou alejí stromů. Přeložka tohoto vedení je součástí 

jiné stavby  

Nová výstavba nevyvolá žádné přeložky další kabelových ani venkovních vedení VN a VVN. 

 
5.6.3. Návrh opatření pro rozvojové lokality 

Pro napojení nových odběrů bude využito stávajících rozvodů NN kolem řešeného území. 
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5.6.4. Výkonové bilance 

 

Bilance elektrického výkonu - nová zástavba 

Výkonová bilance území je odvozena z podkladů o členění řešeného území, hrubé zastavěné a podlažní 

plochy a z předpokládaných aktivit.  

Výkonové bilance jsou zpracovány pro plošné celky - mikrooblasti s odpovídajícím charakterem odběrů 

v souladu s navrženou výstavbou. Struktura jednotlivých typů odběrů je odvozena z návrhu charakteru 

zástavby. 

Pro řešené území se předpokládá zajištění tepla a ohřevu TUV jiným médiem. Předpokladem, z něhož 

se tedy při návrhu el. bilancí vychází, je komplexní plynofikace.  

 

Funkce výměra měr. zatížení Max odběr 
/kVA/ 

způsob napájení 

MŠ západ (gastro) 425 m2 20 W/ m2 48,5  
Ze stávající sítě NN Vlastní gastro MŠ  40 kW 

MŠ východ 405 m2 30 W/ m2 12,2 

   60,7  

 

Napojení MŠ je uvažováno ze stávající distribuční sítě NN-E.ON v prostoru komunikačního propojení na 

ul. Na honech. Alternativně je možné i na DS NN – LD ENERGY. 

 

5.6.5. Nové koridory pro nadřazená napájecí vedení VN 

V území nejsou navrženy žádné koridory pro trasy kabelů VN, které neslouží pro napájení nových 

trafostanic.  

5.6.6. Koncepce navrhované distribuční sítě 

  
5.6.6.1 Konfigurace sítě VN  

Není řešena.  

5.6.6.2. Trafostanice 

Nejsou navrženy. 

5.6.6.3. Koncepce sítě NN 

Připojení bude od stávajícího rozvodu NN v lokalitě.  Způsob připojení se určí v dalších stupních PD v 

návaznosti na velikosti odběru.  
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5.6.6.4. Veřejné osvětlení 

 V prostoru účelové komunikace, jež budou v majetku obce, se předpokládá rozšíření veřejného 

osvětlení. Hodnoty osvětlenosti volit podle zatřídění komunikací. Pro rozvody VO se, pokud možno, využije 

společných tras s kabely NN. Umístění stožárů VO se předpokládá v okraji komunikací chodníků, resp. v 

zelených pásech. VO naváže na stávající rozvody VO okolní zástavby na ul. Dlouhá a Na Honech. 

5.6.7. Závěr 

• Při umisťování nové zástavby prověřit trasy stávajících inž. sítí a případně řešit jejich přeložky. 

• Nová výstavba si nevyžádá výstavbu nových trafostanic ani přívodů VN a bude připojena do rozvodu NN.   
Pro tyto sítě je nutno ponechat volné koridory. 

 

6. ZÁVĚR 

 

Územní studie prověřila možnost využití řešeného území. Záměr umístění zařízení předškolního 

vzdělávaní je opodstatněný a jeví se i poměrně snadno proveditelný. Nevyžaduje změny ani úpravy 

Územního plánu města Tišnov. Funkční plochy vymezené platným ÚP Tišnov svou náplní umožňují umístění 

MŠ.  

Stanoviska a vyjádření vybraných dotčených orgánů a správců sítí jsou obsažena v přílohové části 

dokumentace C.2 Vyjádření vybraných dotčených orgánů.   
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7. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

BD  bytový dům 

IAD  individuální automobilová doprava 

IZS  integrovaný záchranný systém 

MŠ  mateřská škola 

ÚP Tišnov Územní plán Tišnov 

VN   vysoké napětí 

VVN  velmi vysoké napětí 

NN  nízké napětí 

VO  veřejné osvětlení 

PD  projektová dokumentace 

TUV  teplá užitková voda 

 

8. PŘÍLOHA Č. I  

NAPOJENÍ NA TEPLOVOD 
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Výkres širších vztahů zanesen na podkladu Hlavního výkresu Územního plánu Tišnov.
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VRSTEVNICE (2m)

VRSTEVNICE (10m)

ZÁSTAVBA S INDEXEM PODLAŽNOSTI - MATEŘSKÁ ŠKOLA

OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE - DLAŽBA Z KAMENNÉ KOSTKY, lokálně zatravněné

OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE A PARKOVACÍ STÁNÍ - ASFALTOVÝ POVRCH

STROMY STÁVAJÍCÍ

STROMY NÁVRH

REDUKOVANÁ HABROVÁ LINIE, Carpinus betulus; výška do 2m

VOLNÁ LINIE TAVOLNÍKU, Spiraea vanhouttei; výška do 2m

STAV

NÁVRH

HRANICE PARCEL

PĚŠÍ CHODNÍK - ČESANÝ BETON

VOLNÉ USKUPENÍ LISTNATÝCH STROMŮ propojené částečně horizontálními korunami; dodržena pochodná

výška, Prunus yedoensis, výška koruny cca 5-7m

VOLNÉ USKUPENÍ LISTNATÝCH STROMŮ, dodržena podchodná výška, Fraxinus angustifolia Raywood,

výška koruny cca 8-9m; v kombinaci s volnými segmenty keřů muchovníku (Amelanchier Lamarckii); pod stromy

kombinace pravidelných habrových segmentů s mobiliářem a volných linií tavolníku

POPÍNAVÉ ROSTLINY; Klematis montana (drobnokvětá forma plaménků)

PĚŠÍ CHODNÍK - BETONOVÉ PRAŽCE, spára 2cm zatravněná

KVETOUCÍ LISTNATÉ STROMY USPOŘÁDANÉ V RASTRU; Prunus avium, výška koruny cca 15m

ZAHRADA V ATRIU MATEŘSKÉ ŠKOLY, ohrazení z fošen

VEŘEJNÉ DĚTSKÉ HRIŠTĚ S HERNÍMI PRVKY

I.

VÝŘEZ Z PROJEKTU REKONSTRUKCE RIEGROVA - ČERNOHORSKÁ

ŽIVÝ PLOT; Spiraea vanhouttei

POKRAČOVÁNÍ PĚŠÍ OSY MIMO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
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JEDNOTNÁ KANALIZACE

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

CETIN

LD ENERGY

NÍZKÉ NAPĚTÍ

OPTICKÝ KABEL SELF

PLYN

TEPLOVOD

TEPLOVOD IS

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VODA

VYSOKÉ NAPĚTÍ

NÁVRHOVANÉ ZASTAVĚNÍ MATEŘSKOU ŠKOLOU

STAV

NÁVRH

VÝŘEZ Z PROJEKTU REKONSTRUKCE RIEGROVA - ČERNOHORSKÁ
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KOORDINAČNÍ VÝKRES B.5

1:1000

POZN.:

-

LEGENDA

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

VRSTEVNICE (2m)

VRSTEVNICE (10m)

OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE - DLAŽEBNÍ KOSTKA ZATRAVNĚNÁ

OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE A PARKOVACÍ STÁNÍ - ASFALTOVÝ POVRCH

STAV

NÁVRH

HRANICE PARCEL

PĚŠÍ CHODNÍK - ČESANÝ BETON

ZÁSTAVBA S INDEXEM PODLAŽNOSTI - MATEŘSKÁ ŠKOLA

I.

NADZEMNÍ VEDENÍ VN A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO - přeložení nadzemního vedení do země je řešeno

v rámci projektu rekonstrukce ul. Riegrova Černohorské. V ÚS je uvažován stav s již přeloženým vedením.

LIMITY

HLUKOVÁ ZATĚŽ PŘI ULICÍCH ČERNOHORSKÁ (SILNICE II.TŘÍDY) A LOMNICKÁ (SILNICE III.TŘÍDY)

NAVRHOVANÉ UMÍSTĚNÍ ZASTÁVKY V RÁMCI PROJEKTU REKONSTRUKCE UL. RIEGROVA  A

ČERNOHORSKÁ - navržená poloha zněmožňuje dopravní napojení území z jihovýchodní strany.

NÁVAZNOST NOVĚ NAVRŽENÉ KOMUNIKACE NA PĚŠÍ OSU K CENTRU MĚSTA (CHODNÍČEK JÁRY

CIMRMANA, DÁLE UL. NERUDOVA)

VAZBY

POLOHA NAVRHOVANÝCH MŠ  V DOCHÁZKOVÉ VZDÁLENOSTI NOVÉ A PLÁNOVANÉ ZÁSTAVBY

SEVERNĚ OD UL. DLOUHÁ

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ JE NA ROZHRANÍ ODLIŠNÝCH MĚŘÍTEK ZÁSTAVBY (BYTOVÉ DOMY NA

SEVEROVÝCHODNÍ STRANĚ NAPROTI RODINNÝM DOMŮM NA STRANĚ JIHOZÁPADNÍ)

NAVRŽENÝ PARK UMOŽNÍ PŘÍMÉ A KVALITNÍ PROPOJENÍ OKOLÍ KVĚTNICE A KLUCANINY TURISTICKOU

TRASOU BEZ ZÁVLEKU DO STŘEDU MĚSTA. PODMÍNKOU JE DODRŽENÍ NAVRHOVANÉHO PĚŠÍHO

PROPOJENÍ PARKU S ULICÍ LOMNICKÁ (V SOUČASNÉM STAVU BY SE TAK DĚLO PŘES PARCELY V

SOUKROMÉM VLASTNICTVÍ).

PROSTUPNOST ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ A DOSTUPNOST V NĚM SITUOVANÉHO VEŘEJNÉHO PARKU

VYŽADUJE DŮSLEDNOU KOORDINACI PŘI BUDOUCÍCH STAVEBNÍCH ZÁMĚRECH NA SOUKROMÝCH

POZEMCÍCH PŘI SEVEROZÁPADNÍM KONCI ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ.  PŘÍPADNÁ STAVEBNÍ ČINNOST BY V

TÉTO LOKALITĚ MĚLA SVOU KONCEPCÍ PODPOŘIT FUNKČNOST NAVRHOVANÉHO VEŘEJNÉHO

PROSTORU ZEJMÉNA SVÝM CHARAKTEREM (VHODNÉ UMÍSTĚNÍ VEŘEJNÉ VYBAVENOSTI - NAPŘ.

VEŘEJNÉ TOALETY, FUNKCE VHODNĚ DOPLŇUJÍCÍ  FUNKCI PARKU) A STRUKTUROU (NUTNÉ

ZACHOVÁNÍ PĚŠÍ TRASY S NAPOJENÍM NA UL. LOMNICKÁ - NAPŘ. ULICÍ, PASÁŽÍ).
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VÝKRES VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ B.3
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HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

VRSTEVNICE (2m)

VRSTEVNICE (10m)

NÁVRHOVANÉ ZASTAVĚNÍ MATEŘSKOU ŠKOLOU

OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE - REŽIM ZÁSOBOVÁNÍ A ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE A PARKOVACÍ STÁNÍ

ZPEVNĚNÁ PLOCHA - PĚŠÍ CHODNÍK

VEŘEJNÉ DĚTSKÉ HRIŠTĚ

PLOCHA VEŘEJNÉHO PARKU

VÝŘEZ Z PROJEKTU REKONSTRUKCE RIEGROVA - ČERNOHORSKÁ

HRANICE ROZŠÍŘENÍ PARCEL SOUKROMÝCH POZEMKŮ
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