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Zakázka č. 19008 Pivovar Svijany, a.s., Rozvojová plocha Z1 

Územní studie  

 

 

B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

B.1 Popis řešeného území 

 

a) Důvody pro pořízení a účel územní studie. 

Vypracování území studie je uloženo územním plánem, který požaduje její zpracování 

před zahájením výstavby v zastavitelné ploše označené jako Z1. Navrhované využití 

části plochy je jako plochy pro výrobu a skladování – lehký průmysl – VL2. Územní 

studie má u vymezené plochy ověřit existující stav, detailně prověřit navrhované území 

a navrhnout řešení problémů funkčního využití území. Územní studie rozpracovává 

prostorovou organizaci území, návaznost na stávající okolní zástavbu a ochranu 

stávajících ploch bydlení. Dále územní studie prověřuje zastavitelnost pozemků – 

koeficient zastavění a koeficient zeleně. Prověřuje dopravní obslužnost jednotlivých 

dílčích ploch v území a stanovuje koncepci inženýrských sítí. Po projednání a 

schválení územní studie slouží jako územně plánovací podklad pro rozhodování 

v zájmovém území. 

 

b) Vymezení řešeného území. 

Lokalita Z1 leží na okraji obce při silnici III/27917 za areálem Pivovaru Svijany a.s. směr 

Loukov. Lokalita je vymezena areálem Pivoru Svijany a stávající místní komunikací na 

p.č. 174/7. Pozemky jsou ve vlastnictví Pivovaru Svijany a.s., (p.č.174/11), územní studie 

zahrnuji i pozemky Obce Svijany (p.č. 174/7, 174/12). Území Z1 je stávající místní 

komunikací rozděleno na část pro venkovské bydlení (BV) a část pro výrobu a 

skladování (VL2). Územní studie řeší pouze část VL2. Celková plocha řešené lokality je 

0,864 ha. 

 

 

c) Údaje o požadavcích územně plánovací dokumentace, soulad s cíli a úkoly územního 

plánování, informace o vydané územně plánovací dokumentaci.  
         Územní plán Obce Svijany určuje pro plochu Z1 dvě funkční využití. Část plochy jako 

plochy pro výrobu a skladování – lehký průmysl (VL2) a část jako plochy bydlení 

v rodinných domech – venkovské bydlení (BV).  

Výroba a skladování – lehký průmysl (VL2)  

Hlavní využití:  

- průmyslová výroba a skladování, kde negativní vliv nad přípustnou mez nepřekračuje 

hranice areálu  

Přípustné využití:  

- stavby lehké průmyslové výroby, výrobních služeb a řemeslné výroby  

- stavby pro skladování  

- stavby zemědělské výroby rostlinné  

- stavby pro krátkodobé skladování odpadů (sběrné dvory)  

- dopravní a technická infrastruktura pro obsluhu řešeného území  

- plochy zeleně a vodní plochy  

         - stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů za podmínky, že se bude 

           jednat o technická zařízení staveb  
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Podmíněně přípustné využití: 

- bydlení pouze za podmínky přímé funkční vazby na provoz areálu (služební byty, 

  bydlení majitelů a správců)  

- stavby občanské vybavenosti komerčního charakteru (mimo objektů občanské 

  vybavenosti  pro rekreační ubytování, pro sport a kulturu) za podmínky, že nebudou 

  omezovat hlavní využití  

Nepřípustné využití:  

- stavby a zařízení pro výrobu a skladování, zejména základních kovů, chemických látek 

   nebo pryžových a plastových výrobků, jejichž provoz by svými negativními vlivy dále 

   zhoršil stávající zatížení území 

Podmínky prostorového uspořádání:  

- max. výška objektů 25 m  

 

Podmínky využití plochy dané územním plánem:  

prověření územní studií jako podmínka pro rozhodování  

- při realizaci staveb a opatření v části zastavitelné plochy pro výrobu a skladování 

  v rámci územního řízení prokázat nepřekročení hygienických limitů vůči stávající 

  i potenciální obytné zástavbě v budoucích chráněných venkovních prostorech 

  a budoucích chráněných venkovních prostorech staveb  

- založit izolační zeleň oddělující části zastavitelné plochy bydlení a výroba a skladování  

- u ploch s rozdílným využitím, s ohledem na negativní ovlivnění zdravotního stavu 

  obyvatelstva a po zhodnocení zdravotních rizik, nelze souhlasit s umístěním stavby nebo 

  zařízení pro tyto funkční plochy bez doložení dodržení hygienických limitů hluku 

  v chráněných prostorech  

 

d)      Řešení urbanistické koncepce.  
Lokalita je přímo napojena na zastavěné území a svou zástavbou nebude narušovat okolní 

krajinu a zástavbu. Uvažované objekty v lokalitě navazují bezprostředně na stávající 

objekty v areálu Pivovaru Svijany. Jedná se o provozní a skladové objekty. Nově se 

uvažuje s výstavbou ubytovny pro zaměstnance pivovaru. Stávající provozní objekty 

pivovaru jsou již definovány svým charakterem, osazením do terénu a výškou. Navazující 

objekty toto řešení dodržují. Výškově zdaleka nedosáhnou požadovaného prostorového 

uspořádání (maximální výška 25m). Výška objektů je max. 15 m od upraveného terénu. 

Lokalita Z1-VL2 je ohraničena stávající místní komunikací, která slouží pro příjezd 

k bytovým domům č.p. 89, 92, 90, 93, (p.č. st. 115, 116, 117, 118). Tato komunikace bude 

rozšířena na normové parametry, tzn. šířka jízdních pruhů 2x3,25=6,5 m a jednostranný 

chodník šířky 1,5 m. Z této komunikace je odbočka do nového vjezdu do areálu pivovaru 

Svijany. 

V dolní části  lokality pod touto komunikací je navržen obytný objekt, který bude sloužit 

jako ubytovna pro zaměstnance pivovaru. Tato část lokality navazuje na lokalitu 

stávajících obytných domů. Mezi areálem pivovaru a komunikací je navržen účinný pás 

zeleně šířky cca 10-17 m. Tato zeleň odděluje opticky a provozně areál pivovaru od 

zbývající části lokality s funkčním využitím BV. 

Dostavbou objektů pivovaru dojde k rozvoji stabilizované plochy výroby při zachování 

ostatních funkcí v urbanizovaném území a nezhoršení kvality prostředí. Nově 

vybudovaná komunikace umožní nový vjezd do areálu pivovaru, odlehčí tak dopravě 

v centru obce, nicméně její využití jako hlavního vjezdu do pivovaru není možné 

z důvodu blízkosti uvažované lokality venkovského bydlení a stávajících obytných domů. 

Objem uvažovaných objektů nedojde k narušení veduty obce. 
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e) Ochrana území podle jiných právních předpisů. 

          Území lokality je chráněno podle zvláštních předpisů. Pozemky p.č.174/11 

          a p.č.174/12 jsou v zemědělském půdním fondu.  

          Ochranné pásmo silnice III/27917 – 15 m od osy přilehlého jízdního pruhu 

           V zájmovém území jsou situovány tyto inženýrské sítě, resp. ochranná pásma 

           inženýrským sítí: 

           - VTL a STL plynovod  

           - ochranné pásmo regulační stanice plynu  

           - podzemní vedení do 1 kV 

           - nadzemní vedení do 35 kV 

 

f)      Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na životní prostředí 

         a jeho ochrana. 

Jediným zásadním negativním vlivem na okolní pozemky je vliv hluku. Stávající stav 

hlukové hladiny z areálu pivovaru byl prověřován v rámci výstavby jednotlivých objektů 

(strojovna, stáčírna plechovek) a splňuje požadavky na hygienické limity pro chráněné 

objekty.  

Mezi areálem pivovaru a lokalitou BV je navržen pás izolační zeleně, který odděluje 

plochy s rozdílným způsobem využití. Hluk z dopravy na komunikaci bude možné 

eliminovat pásem zeleně na pozemku p.č.174/12. Objekt ubytovny bude rovněž oddělen 

od areálu pivovaru pásem zeleně, popř. protihlukovou stěnou.  

Před realizací objektů bude doloženo dodržení hygienických limitů hluku hlukovou studí 

a následným měřením hluku před uvedením do trvalého provozu. 

 

g)    Požadavky na asanace, demolice, podmiňující a vyvolané investice, kácení dřevin. 

        Realizace staveb v zájmové lokalitě nevyžaduje asanace, demolice, vyvolané investice.  

        Kácení dřevin bude provedeno v tomto rozsahu: 

        listnaté stromy: lípa(?) obv. 1,9 m, jasan (?) obv. 1,4 m 

        jehličnaté stromy: 2 x smrk obv. 1,0 m, 3 x smrk obv. 0,4 m, borovice obv. 1,0 m, 

        ovocné stromy: hrušeň obv. 1,4 m, 8 x ovocné stromy obv. 0,3-0,6 m,  

                                 ořešák obv. 1,6 a 1,4m 

        náletové keře 

          

i)      Požadavky na maximální zábory ZPF a PUPFL  

        Při výstavbě objektu dojde k záboru pozemků zemědělského půdního fondu: 

        - p.č. 174/11 – trvalý travní porost, výměra vynětí ze ZPF 8640 m
2
 

        - p.č. 174/12 – trvalý travní porost, výměra vynětí ze ZPF 350 m
2
 

 

        Při výstavbě objektu nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkci lesa.   

 

B.2 Popis navrhovaných staveb, připojení na technickou infrastrukturu 

 

1. Sklepy na zrání piva 

Objekt o půdorysných rozměrech 35,0 x 35,6 m, výška hřebene cca 15 m.  

Zastavěná plocha cca 1250 m
2
.  

Ocelová nosná konstrukce opláštěná sendvičovými panely světlé barvy. Objekt je založen 

na velkoprůměrových pilotách.  

Uvnitř objektu jsou umístěny tanky na zrání piva. Vliv provozu sklepů na okolí je nulový. 

Provoz není zdrojem hluku ani dalších emisí. 
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2. Stáčírna piva 

Objekt o půdorysných rozměrech 18,0 x 36,0 m, výška hřebene cca 15 m.  

Zastavěná plocha cca 645 m
2
.  

Ocelová nosná konstrukce opláštěná sendvičovými panely světlé barvy. Objekt je založen 

na velkoprůměrových pilotách.  

Uvnitř objektu je umístěna technologie stáčení piva. Vliv provozu stáčírny na okolí je 

zanedbatelný, hluk ve venkovním prostředí může být ze vzduchotechnických jednotek. 

3. Skladová hala  

Objekt nepravidelného půdorysu o maximálních půdorysných rozměrech 36,0 x 36,4 m, 

výška hřebene cca 9 m.  

Zastavěná plocha cca 975 m
2
.  

Ocelová nosná konstrukce opláštěná sendvičovými panely světlé barvy. Objekt je založen 

na velkoprůměrových pilotách.  

Uvnitř objektu je sklad lahvového a sudového piva a propagačních předmětů pivovaru.  

Vliv provozu skladu na okolí je vlivem hluku od dopravy u objektu při manipulaci a 

expedici. 

4. Ubytovna pro zaměstnance 

Objekt o půdorysných rozměrech 11,5 x 34,5 m, výška hřebene 9,0 m.  

Zastavěná plocha cca 397 m
2
. Objekt je dvoupodlažní s valbovou střechou. Objekt je 

zděný, plošně založený. 

Obytný dům sloužící jako ubytovna zaměstnanců a externích dodavatelů pivovaru.  

V každém patře je navrženo šest bytů s vlastním sociálním zázemí. Dva  byty jsou řešeny 

v kategorii 1+1 o dvou lůžkách, další čtyři jsou řešeny jako garsonky s jedním lůžkem. 

Celkem jsou v ubytovně  navrženy čtyři byty o velikosti 1+1 a osm garsonek. Celkový 

počet lůžek je navržen v počtu šestnáct. Podél řešeného objektu je navrženo nové 

parkoviště s kapacitou 11 parkovacích míst včetně jednoho stání pro osoby dle vyhl. 

č.398/2009 Sb. 

Doprava v klidu u objektu ubytovny. 

Pro zpracování výpočtu dopravy v klidu byly použity následující podklady: 

 - ČSN 73 6110 Projektování místní komunikací, leden 2006 

 - ČSN 73 6110, změna Z1, únor 2010 

 - ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, březen 2011 

 - vyhl. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující  

   bezbariérové užívání staveb 

Posouzení je provedeno v souladu s vyhláškou č.268/2009 o technických požadavcích na 

stavby a ČSN 73 6110 „Projektování místní komunikací“.  

Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu se určí ze vztahu:  

Ncelk = Oo . ka + Po . ka . kp  

ka …… stupeň vlivu automobilizace, ka = 1,0 (400 vozidel/1000 obyvatel) 

kp …… součinitel redukce stání. Dle tabulky 30 a 31 je kp=1,0  

Celková kapacita záměru: 16 lůžek 

Min. požadavek: N = (16 / 3 ) . 1,0 . 1,0 = 5,3 = 6 míst.  

Předložené posouzení dopravy v klidu prokazuje Navržených 11 parkovacích míst 

splňuje  normový požadavek na zajištění dostatečného počtu parkovacích míst pro 

výstavbu ubytovny. 
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5. Komunikace, chodník 

Nová příjezdová komunikace bude dle své obecné charakteristiky řešena jako veřejně 

přístupná účelová komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Nová komunikace je ve svých parametrech navržena v souladu s podmínkami ČSN 73 

6110 "Projektování místních komunikací". Konkrétně se jedná o funkční skupinu C - 

obslužná komunikace, odvozený písemný znak MO2 9/7,5/30. Jízdní pruh je navržen v 

základní šířce 3,75 m, celková šířka jízdních pruhů 6,5 m. Na komunikaci navazuje 

jednostranný chodník se základní šířkou 1,5 m. Návrhová rychlost nové komunikace je 

navržena 30 km/h. 

Předpokládaná intenzita nákladní dopravy do areálu pivovaru je 10 nákladních 

automobilů za den. Hlavní provoz bude situován do dopoledních hodin. 

 

6. Splašková kanalizace 

Splašková kanalizace z nových provozních budov pivovaru a splašková kanalizace 

z ubytovny zaměstnanců je napojena do areálové splaškové kanalizace, která je napojena 

na ČOV v areálu pivovaru. Bilance splaškové vody z ubytovny vychází z bilance 

spotřeby pitné vody viz níže. 

 

7. Dešťová kanalizace 

Dešťová kanalizace ze střech nových provozních objektů bude retenována v retenční 

nádrži a zaústěna do dešťové kanalizace v areálu pivovaru, která je zaústěna do Jizery. 

Výpočet odtoku dešťových vod je uvažován z celkového stávajícího zájmového území 

před zastavěním. 

Hydrotechnické výpočty, vzhledem k rozsahu povodí jsou provedeny racionální metodou. 

Součinitelé odtoku jednotlivých typů ploch byly stanoveny dle ČSN EN 752 (2017). 

Bilance srážkových vod a návrhové průtoky stanovené racionální metodou dle ČSN EN 

752 pro stávající stav území - limitní odtok:  

- stávající řešené území před zastavěním   2870m 
2
, ψ =0,1 

 - návrhový déšť      15-ti min. déšť   

- periodicitou        p=0,5 

- intenzita návrhového deště qs    155 l/s/ha 

        Při použití obecného vzorce racionálních metod, 

 Qmax = y . Ss . qs    [ l/s] 

Qmax = 0,1 . 2870 . 0,0155    [ l/s] 

Qmax = 4,45 l/s 

        Odtok ze stávajícího zájmového nezastavěného území činí cca 4,45 l/s. 

Návrh retenční nádrže 

Retenční nádrž je navržená pro zpomalení dešťových vod odváděných z nově 

plánovaných střech objektů (přístavba skladové haly, stáčírny a sklepů).  

Skladová hala       975 m
2 

Stáčírna        645 m
2 

Sklepy                1250 m
2 

Celkem:                2870 m
2
 / 0,287 ha 

 

- stávající řešené území před zastavěním  2870 m 
2
,  ψ =1,0 

- návrhový déšť      15-ti min. déšť   

- periodicitou         p=0,2 

- intenzita návrhového deště qs    206 l/s/ha 
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    Qmax = y . Ss . qs    [ l/s] 

    Qmax = 1,0 . 2870 . 0,0206    [ l/s] 

    Qmax = 59,1 l/s 

Odtok z nových střech je stanoven výpočtem na cca 59,1 l/s, tento odtok bude regulován 

na odtok 4,45 l/s, jedná se o otok před zastavěním. 

Návrh objemu retenční nádrže dle ČSN 75 6261, Dešťové nádrže a ČSN EN 752. 

Objem retenční nádrže dán vztahem: 

Vmax = 0,06 . (qs . Sred  - Qmax odtoku) 

Vmax = 0,06 . (74,2 . 0,287 – 4,45) . t [60 min] 

Vmax = 60,6m
3
 (pro ostatní doby trvání deště jsou objemy vždy menší) 

Užitný objem navržené retenční nádrže je výpočtem stanoven na cca 60,6m
3 

s regulovaným odtokem 4,45 l/s.
 

Prázdnění dešťové nádrže je pak dáno vztahem: 

T = 60,6 . 1000 / ( 4,45 . 60 . 60 ) = 3,78hod < 8 hod (vyhovuje). 

 

Variantně byla posuzována možnost vsakování dešťové vody do podloží. Z provedeného 

inženýrsko geologického průzkumu vyplývá, že vsakování dešťových vod je 

problematické, neboť propustná vrstva štěrků pod kvartérním pokryvem je pouze cca 1 m 

mocná, s tím, že se nachází pod hladinou spodní vody. Podzemní voda má napjatou 

hladinu. 

 

8. Pitný vodovod, voda pro technologii pivovaru, zásobování požární vodou 

         Vodovod 

         Nově budované objekty budou napojeny z areálového vodovodu Pivovaru Svijany. 

         Nejsou požadavky na odběr vody z veřejné vodovodní sítě. 

Ubytovna pro zaměstnance Pivovar Svijany 

Roční potřeba vody dle vyhl. č. 120/2011 

Základní údaje: 

Celkem 16 míst pro ubytování                          45 m
3
/ rok  

úklid  (0,2 l/m 
2
 )             plocha cca:  400 m

2 

na jednoho ubytovaného  45 m 
3
/ rok           45 x 16 = 720 m

3
/rok                  

úklid        (0,2 x 400)= 0,08m
3
 x 52 = 4,2 m

3
/rok 

Celkem roční potřeba vody               724,2m
3
/rok 

Průměrná denní potřeba vody 

- obytný dům 724,2 : 365 = 1,98m
3
/den 

Celkem průměrná denní potřeba vody                    1,98 m
3
/den 

Maximální denní potřeba vody 

- obytný dům  1,54 . 1,35 = 2,67 m
3
/den 

Celkem maximální denní potřeba vody                2,67 m
3
/den 

 

         Voda pro technologii pivovaru bude napojena z areálového vodovodu Pivovaru Svijany. 

 

Zásobování požární vodou. 

Pro požární zásah v areálu pivovaru je možné použít rybník v areálu pivovaru, který je na 

p.č. 152/5. 

 

9. Napojení na rozvod elektro 

       Připojení na el. síť 

Veškeré nově řešené objekty budou připojeny ze stávající odběratelské trafostanice, která 

byla instalovaná v roce 2015. Do rezervní kobky této trafostanice bude doplněn 
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transformátor 1000kVA a do rozvodny NN další rozvaděč NN. 

Pro objekty nových sklepů, stáčírny a ubytovny budou z této trafostanice vedené 

samostatné přípojky NN. Rozšíření skladové haly bude připojeno ze stávajícího hlavního 

rozvaděče tohoto objektu. 

Energetická bilance  

Zařízení       Instalovaný příkon          Soudobý maximální příkon    

Sklepy    410 kW   250 kW 

Stáčírna    340 kW     310 kW 

Skladová hala     18 kW       10 kW 

Ubytovna    135 kW       50 kW 

Celkem               903 kW           620 kW  (900 A) 

Vzhledem k této bilanci bude nutné navýšit stávající rezervovaný příkon u provozovatele 

distribuční soustavy o 600 kW. 

 

 

10. Napojení na STL plynovod, vytápění objektů 

 

1. Sklepy na zrání piva 

Objekt není vytápěn, není napojen na plyn. 

2. Stáčírna piva 

Objekt je pouze temperován pro případ odstávky technologie teplovzdušnými plynovými 

jednotkami. Napojení na STL plynovod je z areálového rozvodu Pivovaru Svijany. 

3. Skladová hala  

Objekt je pouze temperován teplovzdušnými plynovými jednotkami. Napojení na STL 

plynovod je z areálového rozvodu Pivovaru Svijany. 

4. Ubytovna pro zaměstnance 

Vytápění objektu a příprava TUV bude kotli s výkonem do 50 kW. Napojení na STL 

plynovod je z areálového rozvodu Pivovaru Svijany. 

 

 

 

 

 

V Turnově, únor 2019    Vypracoval:   Ing. Petr Chval 

          


