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Anotace

Martin Žaloudek,  Územní studie zástavby lokality v západním okraji  města  Studénka;  42 

stran.

Cílem této bakalářské práce je návrh řešení zástavby v lokalitě vymezené ve změně č. VII/1 

Územního plánu města Studénka.

Jedná se o pozemky v okrajové části města, navazující na lokalitu, ve které v současné době 

probíhá  výstavba  čerpací  stanice  pohonných  hmot,  myčky  vozů  a  rychlého  občerstvení. 

Lokalita je přístupná z místní komunikace ul. Butovická a dálničního přivaděče - komunikace 

II/464.

Nejprve byl zjištěn stávající stav území, jeho urbanistické a technické podmínky a na základě 

toho byly navrženy dvě varianty řešení. Tato územní studie obsahuje urbanistický návrh obou 

variant. Pro vybranou variantu bylo dále zpracováno podrobnější řešení technické a dopravní 

infrastruktury, vizualizace a celková kalkulace nákladů.

Annotation

Martin Žaloudek, Urban study of area land coverage  in Studénka west municipality edge; 42 

pages.

The  aim  of  this  thesis  is  to  design  land  coverage  in  the  area  specified  in  Studénka 

municipality urban plan change No. VII/1.

The city edge estates linking to locality with current gas station and car washer construction, 

and fast food building are being treated. The above mentioned locality is accessible from local 

road Butovická and motorway feeder road-route No. II/464.

The current state of territory, its urban and technical conditions were firstly detected and two 

alternatives were proposed on this basis. The submitted urban study includes urban design of 

both  alternatives.  Detailed  technical  and  traffic  infrastructure  solution  together  with 

visualization and calculation of total costs was further elaborated for the selected alternative.

Klíčová slova

Studénka, územní studie, pneuservis, správní budova, komunikace

Keywords 

Studénka, urban study, tire repair, administrative building, road
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Seznam zkratek

ČOV čistírna odpadních vod 

ČR Česká republika 

ČSN Česká státní norma 

ČS PHM čerpací stanice pohonných hmot

DN dimenze 

EO ekvivalentních obyvatel 

NN nízké napětí 

NP nadzemní podlaží

OP ochranné pásmo

Sb. sbírka

STK stanice technické kontroly 

STL středotlaký plynovod 

TP technické podmínky 

ÚP územní plán

VKP významný krajinný prvek 

VN vysoké napětí

VTL vysokotlaký plynovod 

bm běžný metr

ha hektar 

km kilometr 

km/h kilometrů za hodinu 

kV kilovolt

kVA kilovoltampér

kW kilowatt

m metr 

m2 metr čtvereční

m3 metr krychlový

m.n.m. metry nad mořem 

p.č. parcela číslo

č.v. číslo výkresu
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1 Úvod

Tématem mé bakalářské práce je  vhodný návrh zástavby pozemků v západní  části  města 

Studénka, navazujících na lokalitu, ve které v současné době probíhá výstavba čerpací stanice 

pohonných hmot, myčky vozů a rychlého občerstvení. Řešené území o rozloze 8.500 m2 je 

přístupné  z  místní  komunikace  ul.  Butovická  a  dálničního  přivaděče-komunikace  II/464 

(dálnice D1 Praha-Ostrava).

Řešené území bylo změnou č.7 územního plánu města Studénka, zařazeno do plochy určené k 

zástavbě v rámci stávající zóny podnikatelských aktivit a proběhla změna využití části plochy 

zahradnictví na plochu pro dopravní zařízení (zm.č. VII/1).

Územní studie obsahuje varianty A a B urbanistického návrhu, s tím, že varianta A je dále 

rozpracována. Pro vybranou variantu je zpracován návrh technické a dopravní infrastruktury, 

ekonomické zhodnocení a celková vizualizace navrženého řešení.

Podkladem  pro  zpracování  územní  studie  byl  požadavek  investora  na  zástavbu  daných 

pozemků s možným využitím bývalé správní budovy a kotelny zahradnictví, vč. návrhu další 

alternativy. Jako podklad dále slouží územní plán města Studénka, vč. zm.č. VII/1, schválená 

projektová dokumentace  budované čerpací stanice  pohonných hmot fy. IPARI PARK, s.r.o., 

vypracována projekční firmou POEL, s.r.o., Nad Porubkou 1195/34B, 721 00 Ostrava-Svinov. 

Vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí.

Obr. 1 - pohled na řešené území  [11]
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2 Rekapitulace teoretických východisek 

2.1 Územní plánování 

Obecně je územní plánování hlavní a základní složkou rozvoje a vývoje krajiny definované v 

části III. zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“). Zahrnuje cíle a úkoly, které jsou příslušnými orgány 

soustavně sledovány a vyhodnocovány. 

Základním  úkolem  je  zajištění  dlouhodobého  udržitelného  rozvoje  obcí  se  zajištěním 

komplexního a vyváženého prostředí ekonomické, sociální a enviromentální sféry. Konkrétně 

je nutné vytvářet předpoklady a rozvoj výstavby s ohledem na vyváženost životního prostředí, 

aby byly zjištěny a uspokojeny současné generační požadavky a přitom byly zajištěny životní 

podmínky generací budoucích. 

Dalším  cílem  je  zajistit  vhodné  prostorové  uspořádání  území  s  vhodným  umístěním  a 

provázáním funkčních využití ploch v souladu se zájmy veřejnými a soukromými. Za zajištění 

cílů územního plánování ve veřejném zájmu se považuje ochrana a rozvoj přírody, kulturních 

a civilizačních hodnot území a dále architektonické, urbanistické a archeologické dědictví. 

Předmětem územního plánování je taktéž zachovávat a udržovat ráz jedinečné urbanistické 

struktury území  a  struktury osídlení,  které  vytvářejí  hodnotu  a  jedinečnou charakteristiku 

jednotlivých území. Prostředkem a nástrojem pro zajištění cílů a úkolů územního plánování je 

územně plánovací dokumentace. [1] 

2.2 Urbanismus 

Urbanismus se rozvinul z oboru architektury a je jedním ze základních stavebních kamenů 

územního plánování.  Je  to  obor  zkoumající  teoretické a  praktické požadavky na tvorbu a 

přetváření osídlení, struktur sídel, se zajištěním rozvoje společnosti, ekonomiky a životního 

prostředí v daných podmínkách. Zabývá se řešením technických a estetických problémů na 

základě existence poznatků společenských a přírodních věd. 

Prostřednictvím  územního  plánu  stanovuje  urbanismus  základní  koncepci  rozvoje  území 

obce,  ochrany  jeho  hodnot  formou  plošného  a  prostorového  uspořádání  krajiny,  veřejné 

dopravní a technické infrastruktury, vymezení systému ekologické stability a ploch přestavby. 
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2.3 Územní plán 

Územní plán představuje základní koncepci a podklad pro rozvoj území obce. Reaguje na 

populační a ekonomické potřeby obce, přičemž usměrňuje a stabilizuje jejich směr a rozvoj. 

Územní plán je dlouhodobým koncepčním materiálem obce,  který zajišťuje formou účasti 

veřejnosti  a  dotčených  orgánů  hájících  zvláštní  právní  předpisy,  plošnou  ochranu  hodnot 

území,  vhodnost  prostorového  a  plošného  uspořádání  funkčních  využití  ploch,  vymezuje 

zastavěné a zastavitelné území obce, řeší koncepci dopravní a technické infrastruktury. Dále 

sleduje a vyhodnocuje plochy vhodné k přestavbě. Součástí územního plánu je také vymezení 

veřejně prospěšných staveb a opatření a stanovení územního systému ekologické stability. V 

nových rozvojových plochách může územní plán stanovit, že jejich využití bude podmíněno 

zpracováním územní studie nebo vydáním regulačního plánu. Do doby jejich pořízení nelze v 

těchto plochách vydávat rozhodnutí ani jiná opatření pro umisťování staveb, či vydávat jiná 

opatření stavebním úřadem. [1] 

2.4 Územní studie 

Definici a úkol územní studie popisuje ustanovení § 30 stavebního zákona. Jejím hlavním 

úkolem je prověřit a posoudit možné řešení vybraného problému, případně navrhnout řešení 

rozvoje funkčních ploch v území, konkrétně pak navrhnout uspořádání veřejné dopravní a 

technické infrastruktury a územního systému ekologické stability. [1] 

2.5 Limity využití území 

Limity  využití  území  omezují,  vylučují,  případně  podmiňují  změny  využití  a  uspořádání 

území  z  důvodu  ochrany  veřejných  zájmů.  Vyplývají  z  právních  předpisů,  správních 

rozhodnutí a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a problémů ve schválené územně 

plánovací dokumentaci. Právně jsou územně analytické podklady ošetřeny v ustanovení § 26 

stavebního zákona a jsou ve dvouletém cyklu aktualizovány. Územně analytické podklady 

jsou  nástrojem územního  plánování.  Jejich  úkolem je  řešit  vyrovnaný  vztah  rozvojových 

oblastí,  os,  specifických  oblastí,  koridorů  a  ploch  dopravy,  koridorů  a  ploch  technické 

infrastruktury vymezených v Politice územního rozvoje a zásad územního rozvoje. [1] 
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2.6 Funkční využití ploch 

Funkční  využití  ploch je  územně plánovací  členění  řešeného území  na  dílčí  plochy.  Tyto 

plochy  jsou  odlišné  svým  specifickým  určením  na  plochy  obytné,  plochy  občanské 

vybavenosti,  plochy výroby, zemědělské, technické a dopravní infrastruktury, přírodní atd., 

tak, jak jsou definovány ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Plochy  se  vymezují  podle  stávajícího  nebo 

požadovaného způsobu využití. [2] 

Tyto  plochy  se  vymezují  ke  stanovení  územních  podmínek,  zejména  pro  vzájemně  se 

doplňující, podmiňující nebo nekolidující činnosti, pro další členění ploch na pozemky a pro 

stanovení  ochrany veřejných  zájmů v  těchto  plochách,  jakými  jsou  ochrana  přírodního  a 

kulturního  dědictví,  civilizačních,  architektonických  a  urbanistických  hodnot.  Plochy  s 

rozdílným způsobem využití  se  vymezují  s  ohledem na  specifické  podmínky a  charakter 

území zejména z důvodů omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na 

uspořádání  a  využívání  území.  Obecným požadavkem na vymezování  ploch je  vytvářet  a 

chránit  bezpečně  přístupná  veřejná  prostranství  v  zastavěném  území  a  v  zastavitelných 

plochách, chránit stávající cesty umožňující bezpečný průchod krajinou a také vytvářet cesty 

nové. [2] 

2.7 Požadavky na vymezování ploch a využívání pozemků 

V souladu s naplňováním cílů a úkolů územního plánování a s ohledem na rozdílné nároky na 

prostředí  se území člení  územním plánem na plochy.  Vymezují  se  podle stávajícího nebo 

požadovaného způsobu využití.

Významově se plochy rozlišují  na zastavitelné, plochy územních rezerv,  plochy ke změně 

stávající  zástavby,  plochy  k  obnově  nebo  opětovnému  využití  znehodnoceného  území  a 

plochy rekonstrukčních a rekultivačních zásahů do území. Pro tyto plochy se zpravidla určuje 

i  způsob  jejich  využití.  Dle  funkčního  využití  je  dělíme  na  plochy  bydlení,  rekreace, 

občanského  vybavení,  veřejných  prostranství,  smíšené  obytné,  dopravní  a  technické 

infrastruktury, výroby a skladování, smíšené výrobní, vodní a vodohospodářské, zemědělské, 

lesní,  přírodní,  těžby  nerostů  a  specifické.  Využívání  pozemků  musí  být  v  souladu  se 

stanoveným funkčním využitím plochy. [1,2] 
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2.8 Stavební pozemek 

Stavební  pozemek  vzniká  pravomocným  územním  rozhodnutím  o  umístění  stavby  nebo 

schváleným regulačním plánem. Vymezuje se tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, 

polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a základovými poměry umožňoval umístění, 

realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel,  a aby byl  dopravně napojen na kapacitně 

vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci. Definice stavebního pozemku je popsána 

v ustanovení § 2 stavebního zákona. 

Stavební pozemek se dále vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno umístění odstavných a 

parkovacích stání, pro účel využití pozemku a užívání staveb na něm umístěných v rozsahu 

požadavků dle příslušné ČSN pro navrhování místních komunikací. Dále je nutno zohlednit 

nakládání  s  odpady  a  odpadními  vodami  podle  zvláštních  předpisů,  které  na  pozemku 

vznikají, vsakování dešťových vod nebo jejich pozdržení na pozemku a následné svedení do 

jednotné nebo oddílné kanalizace. [1,2] 

2.9 Pozemek a parcela 

Pozemek  je  přirozenou  částí  zemského  povrchu,  jež  je  oddělená  od  dalších  částí  danou 

hranicí. Tato hranice může být vlastnická, držby, území, druhu pozemku, katastrálního území 

nebo celá hranice území správní jednotky. Pozemek nelze jakkoliv zničit. Mohou se měnit 

jeho hranice, výměra a parcelní čísla. 

Parcelou je geometrický obraz pozemku na katastrálních mapách označený parcelním číslem. 

Parcela je p.č.  označena stejně ve všech částech měřického a písemného operátu Katastru 

nemovitostí. 

2.10 Komunikace, chodníky, parkování 

Definici a ochranu komunikací ošetřuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, 

včetně pevných zařízení  nutných pro zajištění  tohoto užití  a  jeho bezpečnosti.  Dělí  se na 
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kategorie typu dálnice, silnice, místní komunikace, účelová komunikace. 

Ochrana  komunikací  je  zajištěna  ochranným  pásmem,  stanoveným  pro  jednotlivé  typy 

komunikací  zákonem.  V  zastavěném  území  musí  být  komunikace  osvětleny.  Místní 

komunikace je veřejně přístupná komunikace, sloužící převážně k místní  dopravě na území 

obce. Rozdělují se podle dopravního významu, určení a stavebně technického vybavení do I.-

IV. třídy. 

Chodník je část pozemní komunikace určená svým provedením převážně k použití chodci. 

Chodníky musí být široké nejméně 1500 mm a smí mít podélný sklon nejvýše 1:12 (8,33 %) a 

příčný sklon nejvýše 1:50 (2,0 %). Navrhování chodníků upravuje ČSN 73 6110 - Navrhování 

místních  komunikací.  Chodníky musí  být  navrženy a  realizovány v  souladu  se  zákonem 

č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. Povrch chodníků musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. 

Parkováním se rozumí statická doprava neboli  doprava v klidu.  Navrhování a výstavba je 

upravena v ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel a ČSN 73 6058 – 

Hromadné garáže. Doprava v klidu může být řešena formou odstavných stání, vymezených 

parkovišť, parkovacími domy, hromadnými a individuálními garážemi. 

Vyhláškou  č.  398/2009  Sb.,  o  obecných  technických  požadavcích  zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, jsou v ustanovení § 4 vymezeny počty vyhrazených stání pro 

stání vozidel přepravujících osoby těžce pohybově postižené, na všech vyznačených vnějších 

i vnitřních odstavných parkovacích plochách a v hromadných garážích. [3, 4, 5] 

2.11 Technická infrastruktura 

Jedná se o souhrn energetických, vodohospodářských a telekomunikačních provozních celků, 

zařízení a ploch, které podmiňují výrobní i nevýrobní činnosti v území. 

Dle pojmů, vymezených v ustanovení § 4 stavebního zákona se za technickou infrastrukturu 

považují  vedení,  stavby  a  s  nimi  provozně  související  zařízení  technického  vybavení, 

například  vodovody,  vodojemy,  kanalizace,  čistírny odpadních  vod,  stavby a  zařízení  pro 

nakládání  s  odpady,  trafostanice,  energetické  vedení,  komunikační  vedení,  elektronické 

komunikační zařízení, produktovody. [1] 
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2.12 Ochranná pásma, rozhodnutí o ochranném pásmu 

Rozhodnutí o ochranném pásmu chrání stavbu, zařízení nebo území před negativními vlivy 

okolí anebo chrání okolní území stavby či zařízení před jejich negativními účinky. Ochranné 

pásmo vzniká několika způsoby. Jedním z nich je vydání územního rozhodnutí o ochranném 

pásmu, dle ustanovení § 83 stavebního zákona, nebo dle zvláštního právního předpisu. 

Dále vznikají ochranná pásma na základě vydaného pravomocného územního rozhodnutí o 

umístění  stavby.  Velikosti  těchto  pásem  se  stanovují  k  jednotlivým  stavbám  na  základě 

zvláštního právního předpisu. [1] 
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3. POZNATKY O VYMEZENÉM ÚZEMÍ

3.1 Informace o městě

3.1.1 Historie města

Město Studénka vzniklo roku 1959 sloučením obcí Studénky a Butovic,  obec Nová Horka 

byla k městu připojena v roce 1975. 

První písemná zmínka o Studénce je z roku 1436. Nejstaršími známými majiteli byli Čeněk z 

Tvorkova a Jan Třebíčský. Další majitelé se zde rychle střídali.  Tradičním způsobem obživy 

obyvatel Studénky a sousedních Butovic bylo vzhledem k přírodním podmínkám zemědělství, 

zaměřovalo  se na  chov skotu a  rybníkářství,  v  19.  století  zde  byl  také  mlýn a cukrovar, 

později parní cihelna. 

První nádraží ve Studénce zřídila Severní dráha císaře Ferdinanda, úsek mezi Hranicemi na 

Moravě  a  Bohumínem,  byl  slavnostně  otevřen  1.  května  1847.  Koncem 19.  století  byly 

založeny  dvě  místní  dráhy.  Roku  1881  trať  Studénka  -  Štramberk  a  v  roce  1890  trať 

Studénka - Bílovec. V roce 1914 byla ve Studénce založena Studénsko-štramberská vápenka. 

V roce 1900 byla založena Adolfem Šustalou továrna na výrobu železničních vozů. Založení 

vagonky mělo pro další rozvoj obce velký význam, v roce 1928 se stala vagonka součástí 

koncernu Ringhoffer a po celou dobu zajišťovala práci nejen pro obyvatele Studénky, ale i 

obyvatele německých Butovic a dalších okolních obcí a měst. Po roce 1945 bylo z Butovic, až 

na výjimky vysídleno německé obyvatelstvo. Butovice byly do konce roku 1958 samostatnou 

obcí, dnes jsou místní částí města Studénka. [10]

Obr. 2 - znak města Studénka  [10]
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3.1.2 Charakteristika města

Město Studénka leží v rovinaté oblasti severního vyústění Moravské Brány, přibližně 20 km 

jihozápadně od Ostravy a 20 km severovýchodně od Nového Jičína. Skládá se ze tří částí 

Studénky, Butovic a Nové Horky. Nejbližšími okolními obcemi jsou Albrechtičky, Pustějov, 

Velké Albrechtice a Bartošovice. 

Platný  územní  plán  města  Studénky  byl  schválen  na  zasedání  Zastupitelstva  města  dne 

24.4.2001, zprac.: Ing.Arch. Jaroslav Haluza a kol. spolupracovníků, Hynaisova 3, 709 00 

Ostrava–M. Hory. Nový územní plán: zadán 12/2011 předpokládané schválení 06/2013.

Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí od 220 do 275 m.n.m.

Katastrální území: Studénka; Butovice; Nová Horka

Rozloha obce: 3 122 ha

Počet obyvatel: 10 084 k 01.01.2011

Obr. 3 - poloha města Studénka [11]

3.1.3 Typ obytné zástavby města

Typ obytné zástavby v roce 1991 

domy 1336

rodinné domy 1088

trvale obydlené byty 3655

polyfunkční domy 2
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3.1.4 Vodní prvky v území

Studénka leží v chráněné krajinné oblasti Poodří a je obklopena rybníky a loukami se zbytky 

lužních lesů. Katastrem obce protéká řeka Odra a několik potoků a říček (Butovický potok, 

Pustějovský potok, Družstevní potok, Mlýnska strouha,  Sedlnice).  V roce 1970 byla mezi 

Studénkou a Novou Horkou zřízena přírodní rezervace Kotvice se soustavou rybníků.

3.1.5 Doprava

Železnice

Železniční  stanice Studénka je rychlíkovou stanicí  a  přestupním uzlem na železniční  trati 

č. 270 Praha - Bohumín. Z koridorové trati zde odbočují dvě regionální tratě. Trať 279 do 

sousedícího Bílovce a trať 325, která je významnou regionální spojnicí mezi městy Příbor, 

Kopřivnice,  Štramberk,  Veřovice.  První  nádraží  ve  Studénce  zřídila  Severní  dráha  císaře 

Ferdinanda. Nádraží je umístěno jihovýchodním směrem od centra města, ve vzdálenosti cca 

2,5 km.

Obr. 4 - železniční stanice Studénka  [10]
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Městská hromadná doprava a autobusová doprava

Linka MHD ODIS č. 885611 jezdí od vagónky k STS v Butovicích, dva páry víkendových 

spojů pokračují od vagónky na opačnou stranu kolem nádraží do Nové Horky. Linka ODIS 

880612  směřuje  z  Nového  Jičína  přes  Studénku  do  Bílovce.  Dopravcem na  obou  těchto 

linkách je Veolia Transport Morava a. s.

Doprava motorová, silniční síť

D1 Praha-Brno-Ostrava

I/464 Mošnov-Studénka-Bílovec-Opava (také slouží jako přivaděč na dálnici D1)

III/46428 Studénka-Bartošovice-Kunín-Nový Jičín

III/46427 Studénka-Bílovec

III/46431 Studénka-Albrechtičky

Letecká doprava

Mezinárodní Letiště Leoše Janáčka Ostrava je vzdáleno 10 km od centra města, toto letiště 

zajišťuje vnitrostátní a mezinárodní osobní a nákladní leteckou dopravu. V současné době se 

rekonstruuje a modernizuje železniční trať Studénka-Sedlnice a provádí se odbočná žel. trať 

na letiště.

3.1.6 Inženýrské sítě

Z nadřazených inženýrských sítí územím prochází

vodovodní řád OOV DN 1600

vodovodní řad DN 300 do Bílovce z vodojemu Butovice

vodovodní řad DN 150 do Nové Horky z vodojemu Albrechtičky

síť elektrického vedení 22kV napájených z rozvodny 110kV

přípojné vedení 110kV

vedení dálkových optických kabelů

plynovody VTL DN 200 a DN 300

plynovod VVTL DN 700 zásobováni teplem - Studénka
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Ve městě Studénka jsou vedeny tyto inženýrské sítě

El. energie: dodává fi.ČEZ – při optimálním zatížení DTS 22/0,4 kV na 80% instalovaného 

výkonu všech DTS, je potřebný instalovaný výkon DTS SME a.s. v roce 2015: Pi = 12.225 

kVA

Zemní  plyn: RWE  –  bilance  potřeb  zemního  plynu  v  roce  2005  –  11.058  m3/hod; 

23.473x103/m3/rok

Dodávka tepla: MVV Energie CZ a.s.  (Zásobování teplem Vsetín a.s.),  v roce 1997 bylo 

odebráno 109.690 Gj/rok

Vodovodní síť: MVV Energie CZa.s. (Zásobování teplem Vsetín a.s.)–zásobeno 95% obyvatel

Kanalizační síť: systém je gravitační i tlakový, kanalizace je jednotná; splašková; dešťová. 

Splašková  a  jednotná  kanalizace  je  vedena  na  stávající  nevyhovující  ČOV.  Rok  2012 

dobudována nová ČOV kapacita 9 500 EO. Kanalizace je ve vlastnictví města – provozovatel 

Městské inženýrské sítě Studénka a.s., napojeno 85% obyvatel

Sdělovací kabely: telefonické, televizní, drážní – všechny tyto spojovací kabely jsou vedeny v 

zemi nebo volně a jsou jak metalické tak optické.

Obr. 5 - městská ČOV Studénka  [11]

3.1.7 Občanské vybavení

Školy, školky

Mateřská škola Studénka - Komenského,  Mateřská škola Studénka, odloučené pracoviště - 

Budovatelská, Butovická, Poštovní, R. Tomáška, Nová Horka.

Základní  škola  Butovická,  Sjednocení,  TGM.  Základní  škola  Slunečnice,  Studénka, 
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příspěvková  organizace.  Střední  škola  ekonomicko-podnikatelská  Studénka,  o.p.s. Vysoká 

škola podnikání, a.s., Michálkovická 1810/18, Ostrava-Slezská Ostrava - pracoviště Střední 

školy  ekonomicko  podnikatelské  Studénka.  Základní  umělecká  škola  J.A.  Komenského, 

Studénka, příspěvková organizace.Soukromá hudební škola - SZUŠ MUSICALE v.o.s.

Sociální služby

Město Studénka - dům s pečovatelskou službou. Charita Studénka - Charitní ošetřovatelská a 

pečovatelská služba. Dům pokojného stáří - Domov sv. Anny. Byt pro matky v tísni. Charitní 

šatník. Zámek Nová Horka, p.o. - sociální služba pro osoby od 26 let se středně těžkou a 

těžkou mentální retardací, které mají trvalé bydliště v Moravskoslezském kraji.

Ostatní služby

SAK  Studénka,  p.o.  -  sportovní  centrum,  jehož  součástí  jsou  zimní  stadion,  bazén, 

brouzdaliště,  vířivá  vana,  sauna,  bowling,  solárium,  areál  bývalého  městského koupaliště, 

ubytování pro 35 osob a tenisové kurty v areálu letního stadiónu.

Studio lokální  televize Odra,  knihovny,  Vagonářské muzeum v prostorách zámku,  veřejné 

WC. Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Studénky je dislokována na třech hasičských 

stanicích. Česká pošta – 2 pracoviště. Bankovní služby – Česká spořitelna, Komerční banka, 

GE Money Bank. Kanceláře pojišťoven, stavebního spoření, obchodních poradců. Obchodní 

domy řetězců – Penny, Tesco, obchodní síť COOP – 2 obchody, obchodní síť HRUŠKA – 5 

obchodů, obchody smíšeného zboží – 4 objekty, prodejna stavebnin. Dále pak jsou ve městě 

elektroprodejny, cestovní kancelář, úklidové služby, restaurace, pizzerie, masáže, kadeřnictví,

prodejny  optiky,  zlatnictví,  galanterie,  železářství,  cukrárny,  zastavárna,  hračkářství  a 

papírnictví.

3.1.8 Výroba a řemesla

V roce  1900  byla  založena  továrna  na  výrobu  železničních  vozů.  V roce  2001  došlo  k 

přestěhování části společnosti do Ostravy, v roce 2003 pak k ukončení výroby nákladních 

vagónů. Ve Studénce působí firmy navazující na výrobní program Vagónky Studénka a to: 

PARS KOMPONENTY s.r.o.,  MSV METAL a.s.,  MSV INTERIÉR s.r.o.,  ROKO TREIN 

s.r.o., MSV ELEKTRONIKA s.r.o., MSV STUDÉNKA s.r.o., Vagónka dřevo, s.r.o. a další.
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Na území  města  také  působí  strojírenské  firmy,  firmy zabývající  se  povrchovou  úpravou 

kovů,  stavební firmy,  truhlářské a stolařské firmy,  zemědělské družstvo a drobní zemědělci, 

agrochemický  podnik  vč.  obilných  sil,  firma  na  výrobu  jízdních  kol  -  4EVER  s.r.o, 

fotoateliéry a drobní živnostníci. Na rybnících v okolí města probíhá chov ryb a kačen.

Obr. 6 - historický pohled na Vagonku  [10]

3.1.9 Památkové objekty, chráněná území, přírodní památky

Studénecký zámek

K chráněným kulturním památkám ve Studénce patří budovy starého a nového zámku. Zde je 

také umístěno Vagonářské muzeum.

Obr. 7 - Studénecký zámek  [10]
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Zámecká brána

Zděná brána, která byla vystavěna v roce 1866, sloužila jako vstupní brána na nádvoří zámku 

a do zámeckého parku.

Farní kostel Všech svatých

Jednolodní pozdně barokní podélný kostel s odsazeným, půlkruhově uzavřeným presbyteriem, 

vybudovaný na místě staršího dřevěného kostelíka v letech 1775 – 1781.

Zámek Nová Horka

Barokní tříkřídlý dvoupodlažní zámek vybudovaný na místě renesanční tvrze ve 40. letech 

18. století. Od konce 50. let min. století slouží zámek jako Ústav sociální péče pro ženy.

Chráněná krajinná oblast Poodří

Chráněná krajinná oblast Poodří, byla založena 27. března 1991. Její rozloha je 81,5 km2. 

Byla  zřízena  z  důvodu  ochrany  zachovalého  říčního  toku  se  slepými  rameny,  druhově 

bohatých rybníků, lužních lesů a nivních luk. Správa CHKO Poodří sídlí ve Studénce.

Obr. 8 - CHKO Poodří  [10]
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Přírodní rezervace Kotvice

Přírodní rezervace Kotvice byla vyhlášena 17. prosince 1970, její rozloha je 60,56 ha. Název 

přírodní rezervace je odvozen od názvu jednoho z rybníků, ve kterém se vyskytuje vodní 

bylina Kotvice plovoucí, která v ČR vyrůstá jen velice vzácně na ojedinělých lokalitách.

Obr. 9 - přírodní rezervace Kotvice  [10]

3.1.10 Městská zeleň, parky

Městská zeleň je tvořena parky a parčíky, sídlištní zelení, uličními stromořadími, nemalou 

měrou jsou také zastoupeny trávníkové plochy,  porosty stromů a keřů,  květinové záhony. 

U rodinných domů jsou to zahrady, které plní jak užitnou tak oddychovou funkci. V okolí 

Studéneckého zámku byl zřízen park, do kterého byly vysázeny mnohé zajímavé cizokrajné 

dřeviny.

Obr. 10  - městská zeleň v centru města  [10]
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3.1.11 Typy sportovních zařízení

Město  Studénka,  respektive  jeho  občané,  mají  dlouhodobě  kladný  vztah  ke  sportovním 

aktivitám. Ve městě jsou organizovány kluby ledního hokeje, fotbalu, futsalu, národní házené, 

volejbalu, tenisu a stolního tenisu, florbalu, lyžování, horolezectví, BMX, mažoretek, baletu, 

modelářů a další. V řadě sportů se jednotlivé kluby prezentují sportovními úspěchy jak na 

úrovni krajů tak i na celorepublikové úrovni.

Sport byl úzce navázán na výrobní podnik Vagónka, ukončením výroby a de facto uzavřením 

celého podniku došlo k odlivu nemalých finančních prostředků. Město Studénka ze svého 

rozpočtu poskytuje na činnost jednotlivých sportovních klubů finanční prostředky, ale i přesto 

se mnoho organizací potýká s existenčními problémy. Dalším problémem je nedostatek nové 

členské  základny  mladých  sportovců  v  některých  druzích  sportu,  ale  toto  nelze  přičítat 

nedostatku financí, spíše to signalizuje nový životní trend mladých rodin - nedostatek času, 

způsobený značným vytížením rodičů v zaměstnání a upřednostnění počítačových aktivit v 

zájmech dětí.

Ve městě se nachází tato sportovní zařízení a volnočasové aktivity

V areálu  letního  stadiónu  můžeme  aktivně  navštívit  travnaté  fotbalové  hřiště  s  tribunou, 

běžecký okruh, škvárové fotbalové hřiště, tenisové kurty v zimním období kryté nafukovací 

halou, volejbalové kurty,  hřiště na národní házenou, v areálu zimního stadiónu se nachází 

ledová plocha, posilovna, bowling, krytý bazén, venkovní brouzdaliště s dětským hřištěm a 

minigolfem.

Dále  se  na  území  města  nachází  travnatá  hřiště  u  základních  škol,  oddíl  národní  házené 

spravuje hřiště s novým umělým povrchem, oddíl BMX využívá moderní cyklotrialovou trať. 

Po  území  města  je  “rozeseto”  množství  drobných  hřišť  různě  využívaných  sportovními 

nadšenci. Nesmíme také opomenout městské koupaliště, které sice bylo nově zbudované a 

s velkou slávou otevřené, ale po 10 letech provozu bylo v roce 2008 uzavřeno, a to z důvodu 

špatného stavu bazénového tělesa a bazénové technologie. V tomto areálu je příležitostně v 

letních měsících využíváno jen hřiště na plážový volejbal.
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3.2 Řešené území

3.2.1 Vymezení území

Řešené území se nachází  v západní  části  města  Studénka v zóně  podnikatelských aktivit, 

mimo hlavní zónu individuálního bydlení a  navazuje na lokalitu, ve které v současné době 

probíhá  výstavba  čerpací  stanice  pohonných  hmot,  myčky  vozů  a  rychlého  občerstvení 

fy. IPARI PARK, s.r.o. 

Řešené území o rozloze 8.500 m2 leží v rovinatém terénu o nadmořské výšce 239 m.n.m., je 

přístupné z místní komunikace ul. Butovická a z dálničního přivaděče-komunikace II/464. 

Lokalita  se nachází  v blízkosti  významných dopravních uzlů -  dálnice D1 Praha-Ostrava, 

železniční  trať  č.270  Praha-Bohumín,  mezinárodní  letiště  Leoše  Janáčka.  Dojezdové 

vzdálenosti z dané lokality jsou: dálnice D1 3,0 km, železniční stanice 2,8 km, letiště Leoše 

Janáčka 7,0 km, centrum města Studénka 1,5 km, město Ostrava 25 km.

3.2.2.  Limity využití území

Limity pro využití našeho území tvoří vedení inženýrských sítí vč. ochranných pásem, která 

jsou také zakreslena na v.č.3, je to sdělovací kabel Telefonica O2 s OP 1,5 m, vedení tlakové 

kanalizace a vodovodní přípojky s OP 1,5 m a vedení areálového rozvodu veřejného osvětlení 

s OP 1,5 m.

Západně od řešené lokality se nachází komunikace II/464, VTL plynovod, VN vedení 22 kV, 

retenční nádrž vč. navazující zeleně, podchod pro drobné obratlovce pod komunikací II/464, 

významný krajinný prvek-solitérní vrba (VKP č.38109), žádná z těchto limit vč. ochranných 

pásem nezasahuje do řešeného území. Jižně je vedeno rádiové vedení s ochranným pásmem 

25 m, které opět nezasahuje do řešeného území. Severně a východně od řešené lokality nejsou 

zjištěny žádné limity území.

3.2.3. Funkční využití ploch

Zastupitelstvo města Studénky schválilo Územní plán města Studénka na 20. zasedání dne 

24.04.2001 usnesením č. A/115/20/01.
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Pořizovatelem Územního plánu města Studénka byl Městský úřad Studénka, odbor územního 

plánování a životního prostředí.

Závaznou část Územního plánu města Studénka vyhlásilo Město Studénka obecně závaznou 

vyhláškou č. 3/2001 ze dne 10.05.2001, která nabyla účinnosti dne 25.05.2001.

Změna Územního plánu města Studénka č.7

Zastupitelstvo města Studénka vydalo Změnu č.7 územního plánu města Studénka formou 

opatření  obecné povahy dne  20.10.2011 usnesením číslo  149/07/11.  Změna č.7 územního 

plánu města Studénka nabyla účinnosti dne 10.11.2011. Pořizovatelem Změny č.7 územního 

plánu  města  Studénka  byl  Městský  úřad  Studénka,  odbor  stavebního  řádu  a  územního 

plánování.

Popis - účel změny č.7 územního plánu města Studénka

Jedná se o změnu využití plochy stávajícího zahradnictví (pozemků parc.č. 831/1, 832, 833/1, 

833/2,  833/3,  2266/1,  2268/4  a  2268/6  v  katastrálním území  Butovice  o  celkové výměře 

18205 m2 ) a její zařazení do plochy určené k zástavbě v rámci stávající zóny podnikatelských 

aktivit.  Dotčená  zóna podnikatelských aktivit  se  nachází  částečně  v  současně  zastavěném 

území města a částečně v nově navrženém zastavitelném území. Žadatel navrhuje změnu za 

účelem vybudování benzinové čerpací stanice, zázemí pro motorová vozidla, odpočívadla s 

využitím stávajícího vodního zdroje.

Obsah změny č. 7 územního plánu města Studénka

Textová část:

 úprava  textové  části  spočívající  ve  zrušení  odstavce  v  textu  v  podkapitole  „A.7.3. 

Předpoklady  rozvoje  funkce  výrobní“  v  části  „Ostatní  podniky  zemědělské 

prvovýroby“, týkajícího se zahradnictví v zóně PO-6. Zrušený text: „Oplocený areál v  

k.ú. Butovice. celková výměra je 2 ha, z toho je 0,35 ha zasklené plochy. Zaměření je  

na  pěstování  zeleniny,  zeleninové  sadby  a  letniček  k  řezu.  Areál  je  považován  za  

stabilizovaný bez vlastního rozvoje.“

 nahrazení  tabulky  č.  29  návrhu  regulativů  funkčního  a  prostorového  využití  ploch 

zónnovou tabulkou s novým zněním.
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Grafická část: 

 změna výkresu B.1. komplexní urbanistický návrh.

 změna výkresu B.3.2. návrh technického vybavení - energetika, spoje.

Obr. 11 - tabulková část regulativů využití ploch  [10]
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4 Návrh řešení

V urbanistickém návrhu č.v. 4 a 5 navrhuji dvě varianty, které funkčně navazují na sousední 

pozemky na kterých momentálně probíhá výstavba čerpací stanice pohonných hmot, myčky 

vozů a rychlého občerstvení, kdy varianta A vychází z požadavku investora, který je zároveň 

jednatelem společnosti realizující čerpací stanici PHM, na zachování stávající budovy, která 

sloužila  jako  bývalá  kotelna  a  správní  budova  s  prodejnou  bývalého  zahradnictví.  Tato 

varianta respektuje stávajcí půdorys budovy a příjezdovou komunikaci k této budově.

Varianta  B  je  navržena  jako  alternativní  zastavovací  studie  pozemků,  na  kterých  budou 

stávající budova a komunikace odstraněny a stavba by prakticky začala na „zelené louce“.

4.1. Varianta A

V této variantě navrhuji zachovat stávající budovu bývalého zahradnictví a nově vybudovat 

dvě  budovy vč.  přístupových komunikací  dále  navazujících  na  budovanou čerpací  stanici 

PHM. Stávající  budova by po stavebních  úpravách sloužila  jako pneuservis  pro osobní  a 

užitková vozidla, dále by byla zrealizována budova stanice technické kontroly pro osobní a 

užitková vozidla a následně správní budova sloužící jak pro navrhovaný areál, tak pro areál 

ČS PHM. V této správní budově by se nacházely prostředky a mechanizace pro správu a 

údržbu celého areálu a také by zde mohl být zřízen byt správce. Oplocení areálu by bylo 

provedeno systémovým plotem s ocelovými sloupky a pletivem v = 1,8 m, povrch upraven 

zinkováním s poplastováním v zeleném odstínu.

4.2. Varianta B

Ve variantě B je zpracován návrh zástavby pozemků, které nejsou vázany na stávající budovy 

a  komunikace,  avšak  také  vychází  z  návaznosti  na  právě  realizovanou  ČS PHM.  V této 

variantě navrhuji realizovat motel s restaurací o zastavěné ploše 1260 m2. Součástí motelu 

jsou nové komunikace s parkovacími místy, zpevněné plochy ze zámkové dlažby, tenisové 

hřiště s umělým povrchem a dětské hřiště s herními prvky vč. bezpečnostních dopadových 

zón. Součástí motelu je také venkovní bazén o rozměrech 12,0 x 6,0 m, hl. 1,2 m a terasa s 

posezením. Celý areál motelu je oplocen pomocí sloupků z betonových tvarovek, jednotlivá 
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pole mají dřevěnou výplně  v = 1,8 m, od strany budované ČS PHM by bylo celé oplocení jen 

z betonových tvarovek do  v = 2,2 m z důvodů snížení hladiny hluku.

4.3. Výběr varianty

V průběhu zpracování této bakalářské práce proběhly konzultace s investorem i stavebním 

úřadem. Z důvodů vysokých finančních nákladů, jak na odstranění stávající budovy, tak na 

vybudování reprezentativní budovy motelu s nejistou návratností investic, bylo přistoupeno k 

detailnějšímu rozpracování  varianty A. Vybraná varianta  svým podnikatelským zaměřením 

vyplňuje mezeru služeb ve městě Studénka a také přirozeně navazuje na budovaný areál ČS 

PHM.

4.4. Podrobněji zpracovaná varianta A

4.4.1. Technická infrastruktura

Prostorové  uspořádání  sítí  respektuje  normu  ČSN  73  6005  -  Prostorové  uspořádání  sítí 

technického vybavení.

Zásobování vodou

V ul. Butovická je veden hlavní vodovodní řad DN 80 z tohoto vodovodního řadu, je přes 

vodoměrnou šachtu vybudována stávající vodovodní přípojka z trub HDPE D63x5,8 SDR 11 

materiál  PE100  s  vnějším  ochranným  pláštěm.  Z  této  vodovoní  přípojky  bude  pomocí 

navrtavácího pásu provedena odbočná větev vodovodní přípojky z trub HDPE D63x5,8 SDR 

11 materiál  PE100,  z  této  odbočné větve  budou napojeny jednotlivé  navrhované objekty, 

1,0 m před každým objektem bude přívod ukončen zemním šoupátkem DN 50. Od tohoto 

šoupátka bude dále proveden domovní rozvod vč. podružného vodoměru.

Vodovodní potrubí bude ukládáno s min. krytím 1,2 m do hloubené rýhy na lože tl. 0,15 m, 

obsyp  bude  do výšky 0,3  m nad potrubím.  Obsyp  i  podsyp  bude  proveden  prohozeným 

výkopkem, který bude zbaven zrn většího průměru než 63 mm a bude zbaven ostrohranných 

zrn.  Na  obsyp  bude  uložena  výstražná  fólie.  Trasa  vody  bude  vyznačena  signalizačním 

vodičem.  Zbytek  výkopu  do  úrovně  pláně  komunikace  nebo  chodníku  bude  zasypán 
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nesedavým  vytěženým  materiálem  nebo  struskou.  Výkopy  mimo  komunikace  budou 

zasypány tříděným vytěženým materiálem.  Zásyp  rýhy musí  být  vždy řádně  po  vrstvách 

zhutněn.

Před zahájením zemních prací je nutno požádat veškeré dotčené správce sítí o jejich vytyčení 

na místě samém. O vytyčení je pak nutno provést písemný záznam. Poloha dotčených sítí pak 

bude ověřena ručně kopanou sondou. Při zemních pracích je nutno dodržet podmínky uvedené 

v  jednotlivých  vyjádřeních  správců  sítí.  Výkop  rýhy  bude  zapažený  pažením příložným. 

Křížení a souběh řešit dle ČSN 73 6005.

Jako zdroj požární vody bude využívána stávající retenční nádrž, dále pak případně jímka na 

dešťovou vodu ze střech o objemu 15,0 m3.

Likvidace odpadních vod

Město Studénka má svou ČOV, do které je zaústěna veřejná kanalizace, v ul. Butovická vede 

kanalizační řad splaškové kanalizace DN 400, do tohoto řadu je zaústěna nově zbudovaná 

tlaková kanalizace  z  trub  HDPE D63x3,8  SDR 17 materiál  PE100 s  vnějším ochranným 

pláštěm v délce 210 m. Tlaková kanalizace je součástí nově budovaného areálu ČS PHM.

Navržené objekty jsou pomocí kanalizačních přípojek DN 150 svedeny do páteřního řadu 

gravitační  kanalizace  DN  200,  tento  řad  se  napojuje  na  stávající  splaškovou  gravitační 

kanalizace areálu ČS PHM, tato je zaústěna do přečerpávací stanice tlakové kanalizace.

Dešťové vody ze střech STK a pneuservisu budou zaústěny do jímky dešťové vody o objemu 

15 m3, z této jímky bude dešťová voda svedena přepadem do dešťové kanalizace ČS PHM 

zaústěné přímo do retenční nádrže. Dešťová voda ze správní budovy bude zasakována pomocí 

vsakovacích bloků do terénu. Dimenze dešťové kanalizace ze střech je DN 150. Dešťová 

kanalizace z pojížděných ploch je pomocí trub DN 300 svedena do stávající šachty ČS PHM 

D8, z této šachty vede stávající dešťová kanalizace z pojížděných ploch na odlučovač lehkých 

kapalin a dále je pak tato kanalizace zaústěna do retenční nádrže. Stávající odlučovač lehkých 

kapalin  i  veškerá  kanalizace  ČS PHM je  již  dimenzována  s  ohledem na  případnou  další 

zástavbu.

Kanalizační  šachty jsou  umístěny vždy při  změně směru  potrubí  a  po max.  50m.  Šachty 

budou typizované DN 1000, osazené poklopy pro pojíždění automobily.

Plastové potrubí PVC KG bude uloženo do pískového lože tl. 0,15 m a obsypáno pískovým 

obsypem do výšky 0,3  m nad povrchem roury.  Manipulace  a  pokládání  trub  musí  být  v 
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souladu s technickými předpisy výrobce potrubí. Zbytek výkopu do úrovně pláně komunikace 

bude zasypán nesedavým vytěženým materiálem nebo struskou. Výkopy mimo komunikace 

budou  zasypány  tříděným  vytěženým  materiálem.  Zásyp  rýhy  musí  být  vždy  řádně  po 

vrstvách zhutněn. V rámci výkopových prací je nutné provést řádnou stabilizaci dna rýhy, aby 

nedocházelo k následnému sedání a tím změnám ve spádu kanalizace.

Před zahájením zemních prací je nutno požádat veškeré dotčené správce sítí o jejich vytyčení.  

O vytyčení je pak nutno provést písemný záznam. Poloha dotčených sítí pak bude ověřena 

ručně  kopanou  sondou.  Při  zemních  pracích  je  nutno  dodržet  podmínky  uvedené  v 

jednotlivých vyjádřeních správců sítí. Po vytyčení a ověření poloh stávajících sítí je možno 

zahájit stavební a montážní práce. Výkop rýhy bude zapažený pažením příložným. Souběh a 

křížení řešit dle ČSN 73 6005.

Zásobování plynem

Zásobování plynem není v rámci studie řešeno, jako zdroj vytápění se předpokládají tepelná 

čerpadla  systém  vzduch-voda  s  elektrickým  dohřevem  topné  vody  nebo  alternativně 

nízkoemisní kotle na biomasu nebo uhlí s automatickým plněním, emisní třídy 3 dle ČSN EN 

303-5

Zásobování elektrickou energií

Pro zásobování dané lokality elektrickou energií je nově zrealizována kiosková transformační 

stanice 22kV/0,4kV. Rezervovaný příkon je 250 kW.  Trafostanice je typu EH8C 1x400kVA, 

výrobce ELEKTRO HARAMIA s.r.o. Lozorno. Transformační stanice bude připojena na síť 

22kV ČEZ Distribuce, a.s. kabelem 22-AXEKVCE 3x1x240mm2. [6]

Stručná charakteristika a technický popis trafostanice

Nízká, kompaktní, polozapuštěná transformační stanice, obsluhovatelná zvenčí, žel.betonový 

skelet.  Montáž nebo výměnu přístrojové části trafostanice je možno realizovat po zdvižení 

odnímatelné střechy autojeřábem. Transformační stanice je navržena pro jeden transformátor 

o výkonu: T1 – 400 kVA – (v případě potřeby navýšení výkonu je možné použít transformátor 

630kVA). [6]

Trafostanice  je  navržena  jako  distribuční,  pro  venkovní  použití,  v  samostatném 

prefabrikovaném betonovém objektu, usazená 700 mm pod úrovní terénu v místě použití. Její 
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napájení  je  zabezpečeno  kabelem  22  kV.  Objekt  trafostanice  je  osazen  v  samostatném 

štěrkovém loži, s vlastním osvětlením. Hromosvod je součástí dodávky stanice. Spodní část 

skeletu  transformační  stanice  tvoří  záchytnou  jímku,  která  je  zřízena  pro  případ  havárie 

olejového  transformátoru,  k  zachycení  100%  objemu  transformátorového  oleje,  hořlavé 

kapaliny IV. třídy. [6]

Z rozvaděče R NN v trafostanici bude napojen hlavní rozvaděč řešených objektů, ve kterém 

bude umístěn hlavní jistič. V tomto rozvaděči, který bude umístěn na budově pneuservisu, 

bude také umístěno měření odebrané elektrické energie. Z tohoto rozvaděče budou napojeny 

rozvaděče  pro  STK,  správní  budovu  a  také  rozvaděč  venkovního  osvětlení,  v  těchto 

rozvaděčích umístěných uvnitř jednotlivých objektů, může být osazeno podružné měření el. 

energie.  Kabely  budou  uloženy  v  terénu  i  pod  zpevněnými  plochami  v  korudovaných 

chráničkách pro ochranu proti mechanickému poškození. Veškeré práce musí být provedeny 

dle příslušných předpisů a ČSN, platných v době realizace prací.

Obr. 12 - kiosková trafostanice  [6]

Sdělovací vedení

Stávající sdělovací vedení O2 Telefonica je vedeno ve zpevněných i nezpevněných plochách k 

bývalému  správnímu  objektu  zahradnictví,  toto  vedení  vč.  ochranných  pásem  bude 

respektováno a výstavbou nebude narušeno. V případě potřeby bude z tohoto vedení proveden 

areálový rozvod dle podmínek správce sítě O2 Telefonica.
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Venkovní osvětlení

Navržená studie zohledňuje venkovní osvětlení areálu ČS PHM vč. ochranných pásem. Nově 

navržené venkovní osvětlení je napojeno ze samostatného rozvaděče umístěného v budově 

pneuservisu,  zahrnuje  osvětlení  komunikačních  prostor  v  okolí  jednotlivých  budov  a 

parkovacích  míst.  Venkovní  osvětlení  je  řešeno  výbojkovými  svítidly  se  zdroji  SHC, 

instalovanými  na  výložnících  umístěných  na  budovách  a  na  ocelových  silničních 

osvětlovacích stožárech Ovládání bude pomocí soumrakového spínače s možností  ručního 

zapnutí. Kabely pro venkovní osvětlení budou uloženy v terénu i pod zpevněnými plochami v 

korudovaných chráničkách pro ochranu proti mechanickému poškození. Veškeré práce musí 

být provedeny dle příslušných předpisů a ČSN, platných v době realizace prací.

Ochrana proti úderu blesku

Na  objektech  bude  instalována  mřížová  soustava  doplněná  o  soustavu  jímacích  tyčí  k 

vytvoření ochranných prostorů pro zařízení umístěná na střeše objektu. Soustava bude pomocí 

svodů napojena na zemnicí síť v zemi, tvořenou páskem FeZn 30/4, na kterou budou také 

napojena  uzemnění  technologických  zařízení.  Stožáry  venkovního  osvětlení  budou  také 

propojeny zemnicím páskem s napojením na uzemňovací soustavu. Provedení musí odpovídat 

požadavkům ČSN EN 62305-1,2,3.

4.4.2 Dopravní infrastruktura

Dopravní řešení bylo navrženo v souladu s TP 103. Veškeré veřejné plochy jsou bezbariérově 

přístupny v souladu s  vyhláškou 398/2009 Sb.,  O obecných požadavcích  zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb.

Řešené území leží mezi stávající  komunikaci ul.  Butovická a komunikaci II/464 (dálniční 

přivaděč). S ulicí Butovickou je řešené území propojeno stávající komunikací, z dálničního 

přivaděče je zrealizován nový sjezd a v rámci výstavby ČS PHM probíhá propojení areálu s 

tímto sjezdem. Dojezdová vzdálenost na dálnici D1 je 3,0 km, odtud pak 25 km do města 

Ostrava. Železniční stanice na trati č. 270 Praha - Bohumín je vzdálena 2,8 km a Letiště Leoše 

Janáčka 7,0 km. Nejbližší autobusová zastávka je ve vzdálenosti 600 m severním směrem, 

centrum města se nachází 1,5 km od řešeného území severovýchodním směrem.
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Navržené komunikace

V řešeném území navrhuji obousměrné komunikace š. 6,5 a 8,5 m, kdy komunikace š. 8,5 

odvádí dopravu mimo areál  pneuservisu,  STK a správní budovu a komunikace o š.  6,5 s 

chodníkovým tělesem o š.  1,5 slouží  jako příjezd k navrhovaným objektům, s maximální 

rychlosti  do 30 km/hod, vjezd je povolen jen automobilům do hmotnosti  3,5 t.  Poloměry 

zatáčení jsou navrženy min. 6,5 m. Vjezdy do navrženého areálu budou opatřeny příčnými 

zpomalovacími  prahy.  Komunikace  je  navržena  s  živičným  povrchem  ohraničeným 

silničnímy obrubníky. [8]

Odvodnění  komunikací  a  zpevněných ploch je  řešeno pomocí  uličních  vpustí  a  liniových 

odvoďňovačů s litinovou mříží,  dešťová voda je svedena pomocí dešťové kanalizace přes 

odlučovač lehkých kapalin do stávající retenční nádrže. 

Pěší komunikace

Pěší komunikace jsou navrženy pro přístup k jednotlivým budovám řešené lokality a také k 

nově budovanému rychlému občerstvení v areálu ČS PHM. Chodníková tělesa jsou navržena 

ze zámkové dlažby tl.  6 cm do štěrkopískového lože,  ohraničena od nezpevněných ploch 

chodníkovým obrubníkem. Barva zámkové dlažby je navržena v pískovém odstínu.

Parkování vozidel

Parkovací  místa  byly navržena dle  ČSN 73 6056 Odstavné a  parkovací  plochy silničních 

vozidel.  Je  navrženo  19  míst  pro  osobní  vozidla  o  rozměrech  2,5  x  5,0  m  (krajní  stání 

rozšířená o 0,25 m), dále 4 místa pro lehká užitková vozidla o rozměrech 2,8 x 7,5 m (šířka 

jizdního  pásu  pro  nacouváni)  a  3  místa  pro  vozidla  přepravující  osoby  těžce  pohybově 

postižené  o  rozměrech  3,5  x  7,5  m,  tato  vyhrazená  parkovací  stáni  budou  označena  dle 

platných předpisů. [9]

Dopravní značení

Na vjezdu do řešeného území budou umístěny značky upravující povolenou rychlost na 30 

km/h,  dále  značky  označující  hlavní  a  vedlejší  (výjezd  od  STK,  pneuservisu  a  správní 

budovy)  silnici.  Také  budou  umístěny  značky  vč.  předepsaného  vodorovného  značení 

upozorňující na zpomalovací příčné prahy.
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4.4.3 Zeleň a nezpevněné plochy

V severní části řešeného území se nacházejí vzrostlé stromy, které budou zachovány, odborná 

firma provede pouze jejich prořez a ošetření.

Nezpevněné plochy v areálu budou zatravněny a osazeny okrasnými keři a dřevinami, které 

však nebudou vysázeny v místě vedení inž. sítí, jímky na dešťovou vodu a vsakovacích bloků. 

Dále nebudou okrasné dřeviny vysázeny do prostoru vpravo od budovy pneuservisu, tento 

prostor bude sloužit v zimních měsících pro deponii sněhu ze zpevněných ploch.
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5 Orientační propočet investičních nákladů 

Pro stanovení orientačního propočtu investičních nákladů, byly použity ukazatele průměrné 
ceny na účelovou měrnou jednotku (m3 obestavěného prostoru, m2 komunikace a plochy, bm 
liniové stavby) podle ÚRS a RTS. [13, 14]

5.1 Vlastní propočet

Tab.1 - Navrhované objekty
Množství (m3) Cena za MJ (Kč) Celkem (Kč)

Rekonstrukce budovy 
pneuservisu

2800 4920 13.776.000,-

Nová budova stanice 
technické kontroly

2160 5978 12.931.920,-

Nová správní budova 720 6035   4.345.200,-

Cena celkem za budovy     31.033.680,-

Tab.2 - Komunikace a zpevněné plochy
Množství (m2) Cena za MJ (Kč) Celkem (Kč)

Komunikace - kryt 
asfaltový beton

3150 2166 6.822.900,-

Parkoviště - kryt 
asfaltový beton

400 2166    866.400,-

Chodníkové tělesa - 
zámková dlažba 6 cm

650 1147   745.550,-

Cena celkem za komunikace, parkovací plochy a chodníky      8.434.850,-

Tab.3 - Technická infrastruktura a oplocení
Množství bm Cena za MJ (Kč) Celkem (Kč)

Kabelové vedení NN 265 1392    368.880,-

Venkovní osvětlení 260 4280 1.112.800,-

Kanalizace 445 5518 2.455.510,-

Vodovod 150 2454    368.100,-

Oplocení 430 1200    516.000,-

Cena celkem za technickou infrastrukturu a oplocení           4.821.290,-
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Tab.4 - Zeleň
Množství (m2) Cena za MJ (Kč) Celkem (Kč)

Založení trávníků 4200 87   365.400,-

Množství (ks)

Okrasné dřeviny 30 1150  34.500,-

Cena celkem za zeleň             399.900,-

5.2 Celková rekapitulace nákladů (Kč)

Cena celkem za budovy   31.033.680,-

Cena celkem za komunikace, parkovací plochy a chodníky     8.434.850,-

Cena celkem za technickou infrastrukturu a oplocení          4.821.290,-

Cena celkem za zeleň             399.900,-

Mezisoučet   44.689.720,-

Projektové práce

1,5% z celkové ceny

Celková cena za projekční práce       670.346,-

Náklady na umístění stavby

3% z celkové ceny

Celková cena na umístění stavby    1.340.692,-

Celková orientační cena na realizaci varianty A činí bez DPH 46.700.758,- Kč
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6 Závěr 

Cílem této  bakalářské  práce  byl  vhodný  návrh  zástavby  pozemků  v  západní  části  města 

Studénka, navazujících na lokalitu, ve které v současné době probíhá výstavba čerpací stanice 

pohonných hmot,  myčky vozů a rychlého občerstvení.  Po konzultacích s  investorem byla 

navržena  dvě variantní  řešení,  kdy po dalším jednání  a  požadavku na zachování  původní 

budovy v řešeném území, bylo přistoupeno k podrobnějšímu rozpracováni varianty A.

Byl  vypracován  urbanistický  návrh  dané  varianty,  vč.  vyřešení  technické  a  dopravní 

ifrastruktury,  pro  lepší  představu  byla  zpracována  vizualizace  a  také  orientační  propočet 

nákladů na celé dílo.

Navržené řešení respektuje  zónu podnikatelských aktivit,  přirozeně navazuje na budovaný 

areál ČS PHM a svým vzhledem a podnikatelským zaměřením doplňuje celou lokalitu.
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