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Anotace  
 
Předmětem této bakalářské práce je návrh mateřské školy pro 100 dětí v Palkovicích. Práce 

obsahuje tři variantní návrhy, z nichž jeden byl vybrán a dále zpracován, tak aby splňoval 

požadavky na dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR). Stávající mateřská škola je 

kapacitně nevyhovující. Návrh počítá s možností docházky dětí i z okolních obcí. Zájmové 

území se nachází v centru obce, na pozemku vedle základní školy Palkovice poblíž hlavní 

komunikace třetí třídy III/4848. Výměra území o 6 381 m2 obsahuje pouze náletové 

dřeviny, 9 stromů s průměrem nad 0,3m, oplocení a asfaltové hřiště. Součástí práce je 

řešení dopravní a technické infrastruktury, řešení dětského hřiště, provozní napojení na 

budovu Základní školy Palkovice a orientační propočet investičních nákladů. Bakalářská 

práce je vypracována v rozsahu 52 stran. 

 

 

Annotation 
The subject of this baccalaureate work is design of a kindergarten  for 100 childre n in 

Palkovice (village in F rydek – Mistek count y, Moravian – Silesian Re gion).This work 

includes three possible variants, from which one was chosen and processed to the leve l 

required for Documentation of land use decisions (DUR). The current kindergarten has 

insufficient capacity. New designed kindergarten provides a possibilit y of attendance by 

children from villages nearby. The area of interest is located in the centre of the village on 

land with land us e 6 381 m2 next to Palkovice elementary school close to road III/4848. 

This land contains onl y 9 trees with diameter  exceeding 0,3 m, self -seeded trees, fencing 

and playground with a sphalt surface. Work includes besides tr ansport and tec hnical 

infrastructure solutions also desig n of playground, operational connections to the  

elementary school and approximate calculation of investment co sts. This baccalau reate 

work is elaborated in the range of 52 pages. 
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1. Úvod 

Vlivem neustále se vyvíjející populace a také migrace obyvatelstva jsou kladeny stále větší 

nároky na komfort bydlení. Do toho spadá také dostupnost služeb a taktéž možnost 

dosažení základního vzdělání. Expanze obyvatel z měst směrem k menším satelitním 

obcím způsobuje v mnoha těchto obcích zvýšené požadavky na splnění výše zmíněných 

kritérií. V obci Palkovice u Frýdku-Místku takovouto expanzí došlo za posledních 10 let ke 

zvýšení počtu obyvatel cca o 530. Proběhla zde rozsáhla výstavba RD, které obývají 

zejména mladé rodiny s dětmi. Vzrostl zájem o umístění dětí do místních vzdělávacích 

a výchovných zařízení. V Palkovicích v nedávné době vyrostla nová základní škola 

s maximální kapacitou 350 dětí. Záměrem bylo postavit ZŠ s kapacitou postačující 

na několik desítek let dopředu. V současné době je obsazenost přibližně 250 dětí. Díky 

moderně architektonicky pojaté stavbě pro výchovu a vzdělání se ZŠ Palkovice stala 

dominantou obce. Nárůstem obyvatel byly postiženy samozřejmě i další okolní obce, 

jejichž školy kapacitně „praskají ve švech“ a mnohé tamní děti navštěvují právě 

palkovickou školu. Jelikož tato škola sklízí svým řešením velký obdiv, rozhodlo se 

zastupitelstvo obce za velké podpory místních obyvatel vystavět v blízkosti ZŠ Palkovice 

novou mateřskou školu, neboť ta stávající je již nedostačující. 

 

V současnosti je kapacita MŠ v Palkovicích (50 dětí) překročena. Navíc je zcela nevhodně 

umístěna v 1.NP budovy Obecního úřadu, kde je společný vstup i do prostor restaurace 

Pod Habešem. Interiér MŠ je již poněkud zastaralý, hygienické prostory taktéž, avšak 

z hlediska provozního je vše v souladu se zněním zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Taktéž příjezd a parkovací 

stání před budovou není z provozního hlediska úplně ideální a dostačující. Podmínkou pro 

výstavbu nové MŠ bylo použití obecních pozemků (parcel), v docházkové vzdálenosti 

400 m k centru obc e, na autobusové zastávky a k nově realizované tělocvičně. Jedinou 

vhodnou alternativou se tak staly přilehlé parcely ZŠ Palkovice, které slouží jako zahrada 

školy. 
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1.1 Předmět bakalářské práce 

Předmětem této bakalářské práce je návrh stavby MŠ Palkovice s dopravní a technickou 

infrastrukturou. Práce dále obsahuje řešení provozních a funkčních nároků a osazení 

do zájmového území. 

1.2 Cíl bakalářské práce 

Cílem bakalářské práce je vypracování možných variant MŠ Palkovice z pozice územní, 

provozní, ekonomické, technické a dopravní infrastruktury. Jedna z variant bude 

zpracována podrobně jako podklad pro dokumentaci k územnímu rozhodnutí dle přílohy 

č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o obsahu a ro zsahu dokumentace k  žádosti o vydání 

rozhodnutí o umístění stavby. Dále bude vypracován orientační propočet investičních 

nákladů navržené varianty. [10] 

1.3 Získané podklady pro zpracování 

 Územní plán obce Palkovice 

 Mapové podklady ze serveru mapy.cz 

 Mapy z katastru nemovitostí 

 Vyjádření o existenci stávajících inženýrských sítí s mapovými podklady 

 Vlastní fotodokumentace zájmového území 

 Vyhlášky a zákony České republiky 

 České normy ČSN 

 Polohopis a výškopis 

2. Teoretická východiska 

2.1 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) 

Stanovuje postupy územního plánování především jeho cíle, úkoly, soustavu orgánů 

a nástroje územního plánování. Dále pak vyhodnocuje vlivy na udržitelný rozvoj při 

rozhodování v dané lokalitě. Umožňuje sloučení postupů v rámci zhodnocení vlivů daného 
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záměru na životní prostředí. Upravuje podmínky výstavby, rozvoj území, veřejné 

a dopravní infrastruktury. Zákon v rámci stavebního řádu řeší povolování a změny staveb, 

terénní úpravy, užívání a odstraňování staveb, dohledy a pravomoci institucí. Zákon se 

mimo jiné zabývá podmínkami projektové a prováděcí činnosti, požadavky výstavby, 

vyvlastněním a ochranou veřejného zájmu. [6] 

2.2 Územní plánování 

Vychází z oboru urbanismu a snaží se docílit lepších podmínek osídlení. Územní plánování 

je soubor činností, jehož cílem je dosáhnou optimálního využití území. Cíle územního 

plánování jsou zejména ve funkčním využití území, stanovení zásad organizace území, 

koordinace výstavby a ochrana území. Předpoklady územního plánování vychází 

z principů přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území. [3] 

2.3 Územní plán 

Územní plán je hlavní koncepční dokument pro území. Zabývá se hlavně funkčními 

regulativy území a stanovuje urbanistické koncepce, které jsou podkladem pro vypracování 

regulačního plánu. [2] Dále stanovuje koncepce uspořádání krajiny, veřejné infrastruktury, 

vymezení zastavěného území, ploch, koridorů, využití zastavitelné plochy a plochy 

vymezené ke změně stávající zástavby. [6] 

2.4 Zastavitelná plocha 

Zastavitelná plocha je určitá vyhraněná plocha v územním plánu, nebo v zásadách 

územního rozvoje určená k zastavění. [6] 

2.5 Veřejná infrastruktura 

Veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby a zařízení. 

2.5.1 Dopravní infrastruktura 

Je součástí veřejné infrastruktury. Jsou to například stavby pozemních komunikací, drah, 

vodních cest, letišť a s nimi spjaté zařízení. [6] 
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2.5.2 Technická infrastruktura 

Je taktéž součástí veřejné infrastruktury. Jedná se o vedení a stavby a k nim patřící 

technická zařízení například vodojemy, vodovody, kanalizace, trafostanice a podobně. [6] 

2.6 Občanská vybavenost 

Jedná se o specifickou, významnou a funkční složku. Občanskou vybaveností se rozumí 

určitý životní standard a způsob života obyvatel. Občanskou vybavenost můžeme rozdělit 

na základní, vyšší, celoměstskou, oblastní a celostátní. Občanská vybavenost se dělí i podle 

druhu, například školství, zdravotnictví apod. [3] 

2.7 Základní občanské vybavení 

Základní občanské vybavení je spjato s funkční složkou bydlení. Zařízení občanské 

vybavenosti pro každodenní potřebu občanů je nutno vhodně navrhnout tak, ab y bylo 

pokud možno dosaženo pěší docházkové vzdálenosti. Bydlení s vhodně navrženou 

docházkou vzdáleností tvoří komplexní bytovou výstavbu. Patří zde základní školy, 

mateřské školy, jesle, prodejny potravin, průmyslového zboží, restaurace a další. [3] 

2.8 Výchovně vzdělávací soustava v České republice 

 
Obr.1 Výchovně vzdělávací soustava ČR, převzato MEZERA, P.: Nauka o budovách 40/41. Praha: 
ČVUT, 1998. 
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2.9 Předškolní výchova 

Předškolní výchova probíhá v jeslích a v mateřských školách. Jde o nejdůležitější 

prostředek výchovy vedoucí k rozvoji dítěte, jeho schopností a vědomostí. Hlavní činností, 

která pomáhá k rozvoji řeči, vnímání, myšlení a samostatnosti je hra. Tato předškolní 

výchova připravuje děti na přechod na základní školu. [1] 

2.10  Mateřské školy 

Mateřská škola je druh školy, která je legislativně zakotvena ve vzdělávací soustavě ČR. 

Řídí se stejnými pravidly jako ostatní školy. Organizačně se dělí na určité třídy. 

Do jednotlivých tříd lze zařazovat děti stejného či různého věku a tvořit třídy věkově 

homogenní nebo heterogenní. [4] Mateřské školy jsou zařízení, kde je dětem předškolního 

věku, tj. od 3 do 6 (7) let poskytována celodenní péče. Mateřské škola může mít od 1 

do 4 tříd. Jedna třída je pro 20 až 25 dětí. [1] Pozemek mateřské školy by se měl nacházet 

v klidné části, mimo silniční komunikaci a měl by být oplocený. Denní místnosti i zahrady 

mateřské školy mají být stavěny tak, aby byly přímo orientované na osluněné strany. [3] 

2.11 Provozní schéma MŠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.2 Provozní schéma MŠ, převzato MEZERA, P.: Nauka o budovách 40/41. Praha: ČVUT, 
1998. 

2.12 Požární ochrana - Stavba užívána k činnosti školy a školského 

zařízení 

Kvůli požadavkům požární ochrany může mít stavba MŠ maximálně 2 NP. PP může být, 

ale nesmí sloužit pro pobyt dětí. Každá třída musí být samostatným požárním úsekem. MŠ, 

která má více než 20 dětí musí mít minimálně 2 únikové cesty. [9] 
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3. Popis území 

3.1 Poloha obce Palkovice 

Obec se nachází v Moravskoslezském kraji, v okrese Frýdek-Místek. Viz obr. 3 Lokalizace 

zájmového území. [13] 

 

 Katastrální rozloha obce je 2 174 ha. 

 Centrum obce leží v nadmořské výšce 332 m n. m.  

 Celou obec tvoří dvě části – Palkovice a Myslík.  

 Palkovicemi prochází silnice třetí třídy III/4848, která spojuje města Frýdek-Místek 

a Frenštát p. R..  

 Obcí protéká řeka Olešná s přítoky. 

 Zeměpisná poloha 49°37'4.82"N,18°18'54.27"E. 

 Počet obyvatel 3 152 (stav k 31. 12. 2011). 

 
Obr.3 Lokalizace zájmového území, www.palkovice.cz, vlastní tvorba 
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3.2 Zájmové území 

Zájmové území se nachází v centru obce. Dopravní dostupnost je zajištěna pomocí silnice 

třetí třídy III/4848. Sousedí se ZŠ Palkovice a přímo tvoří zahradu školy. V blízkosti 

protéká řeka Olešná, která je oproti okolnímu terénu dnem níže, a proto nehrozí záplavy 

území při rozlivu průtoku stoleté vody. Území je orientováno především na jižní, až 

jihozápadní stranu. Celá plocha pro budoucí výstavbu je zatravněna, s výjimkou 

asfaltového hřiště, které je součástí ZŠ Palkovice. Dále je území pokryto náletovými 

dřevinami, listnatými a jehličnatými stromy. V severozápadní části pozemku je umístěna 

stožárová trafostanice s kioskem, ke které si správce žádá přístup. Viz obr. 4 Ortofotomapa 

zájmového území. [18] 

 
Obr.4 Ortofotomapa zájmového území, podklad převzat ze serveru mapy.cz, vlastní tvorba 

 

3.3 Občanská vybavenost 

V obci je uspořádání občanské vybavenosti poměrně chaotické a je dáno postupným 

vývojem obce. Je však vždy vhodně přístupné z hlavní silnice. Pro místní obyvatele 

to znamená, že v případě potřeby využívání vybavenosti musí prakticky cestovat po celém 

území obce. Vybavenost je dostačující pro současný počet obyvatel. 
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V rámci občanské vybavenosti zde nalezneme: 

 Obecní úřad obce Palkovice 

 Praktického lékaře 

 MŠ Palkovice s maximální kapacitou 50 dětí 

 ZŠ Palkovice s maximální kapacitou 350 dětí 

 Českou poštu 

 Lékárnu 

 Obchody se smíšeným zbožím 

 Knihovnu 

 Kino 

 Farnost 

 Kostel svatého Jana Křtitele 

 SDH Palkovice 

 Bazén 

 Restauraci Tomis 

 Tělocvičnu 

 Fotbalové hřiště 

3.4 Dopravní dostupnost 

3.4.1 Silniční doprava 

Celou obec protíná silnice třetí třídy III/4848, která je hlavním tahem mezi městy Frýdek-

Místek a Frenštát pod Radhoštěm. Do obce se  dostaneme i z  okolních obcí například 

z obce Metylovice po silnici třetí třídy III/48416, která je spojnicí mezi Palkovicemi 

a Frýdlantem nad Ostravicí. Dále se můžeme do obce Palkovice dostat například z města 

Příbor přes obec Chlebovice po silnici třetí třídy III/4849. 

3.4.2 Pěší a cyklistické stezky 

V současnosti je podél silnice třetí třídy III/4848 vybudován chodník šířky 2,5 m, který je 

napojen na místní komunikaci vedoucí k přehradě Olešná. Výstavba dalšího chodníku 

a případných cyklistických tras nebo stezek není prozatím plánována. 
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3.4.3 Železniční doprava 

V obci Palkovice ani v nejbližším okolí není žádná železniční síť. Nejbližší stanice 

Českých drah je vzdálena přibližně 9 km. Nachází se ve Frýdku-Místku. 

3.4.4 Hromadná přeprava osob 

Hromadnou přepravu osob zajišťuje pouze autobusová doprava, která propojuje města 

Frýdek-Místek, Frenštát pod Radhoštěm a Frýdlant nad Ostravicí. Pro autobusovou 

zastávku jsou zřízeny zálivy zajišťující plynulost silničního provozu. 

3.5 Limity využití území včetně stanovených záplavových podmínek 

V zájmovém území je nutností dodržovat limity, které jsou dany ochranným pásmem 

ploch, zařízení a objektů. 

3.5.1 Stávající limity území 

Musí být dodrženy hranice katastrálního území a hranice zájmového území. 

3.5.2 Ochrana lesa 

Ochranné pásmo lesa je 50 m. 

3.5.3 Vodní zdroje 

Musí být splněny všechny požadavky na ochranu podzemních vodních zdrojů 

a povrchových vod v souladu se zněním vodního zákona. 

3.5.4 Ochrana před zaplavením 

Vzhledem k přítomnosti nedalekého vodního toku je nutné stanovit hranici rozlivu 

při průtoku stoleté, dvacetileté a pětileté vody.  

3.5.5 Ochrana dopravní infrastruktury 

Musí být dodržena ochranná pásma pozemních komunikací. V tomto případě se jedná 

o dodržení vzdálenosti 15 m od osy přilehlého pásu pro silnici třetí třídy. 

3.5.6 Ochrana technické infrastruktury 

 Elektrická síť  –   pro vedení vzdušného VN od 1 do 35 kV platí ochranné 

       pásmo 7 m od krajního vodiče 

–   pro trafostanici stožárovou novějšího typu platí ochranné 
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       pásmo 7 m 

–   ochranné pásmo zděného kiosku je 2 m 

–   vedení podzemní do 1 kV má ochranné pásmo 1 m 

 Plynovodní síť  –   ochranné pásmo pro NTL a STL 1 m 

 Vodovodní síť  – ochranné pásmo od vnějšího líce potrubí do průměru 500

    mm na každou stranu 1,5 m  

 Kanalizační síť  –   ochranné pásmo u stok je 1,5 m na každou stranu od líce 

      potrubí do DN 500.  

 Telekomunikační síť –   pro sdělovací vedení je ochranné pásmo 1,5 m 

3.6 Dané podmínky obce pro výstavbu 

 Respektování územního plánu –    dodržování ploch pro danou výstavbu 

– udržování rozvoje obce 

– dodržení daných podmínek pro zastavěné 

a nezastavěné území 

 Prostorové regulativy vydané obcí  –    výstavba RD maximálně dvoupodlažní 

– dané náležitosti pro sklon střech  

– přizpůsobení okolní zástavbě 

 Vegetační podmínky   –   při likvidaci porostů opětovná výsadba 

     ve stejném druhu jako jinde v obci 

4. Analýza 

4.1 SWOT analýza 

Komplexní metoda kvalitativního vyhodnocení veškerých relativních stránek projektu [15] 

Vychází z anglických slov: S  – strong, strenghts (silné stránky) 

    W  – weak, weaknesses (slabé stránky) 

    O  – opportunitiens (příležitosti) 

    T  – threats (rizika) 
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V daném případě jde o položení si otázky: Je v Palkovicích opravdu potřebná MŠ pro 100 

dětí? Viz tab. 1 SWOT analýza. 

 
Tab.1 SWOT analýza, vlastní tvorba 

 

Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Obecní pozemek Velikost pozemku Vyšší úroveň obce Finance 

Rovinatý terén Vjezd do 
zájmového území Pracovní místa Neobsazenost nebo 

100% obsazenost 

V centru obce Přeložky Prezentace obce Vandalismus 

Docházková 
vzdálenost 

Budoucí okolní 
zástavba Zájem jiných obcí Nespokojenost 

občanů 

Klidová část Likvidace hřiště Příjem státních 
peněz  

Vhodné oslunění Zabrání zahrady ZŠ   

 
 

4.2 Věkové složení v Palkovicích 

Palkovice se pomalu rozrůstají díky zvýšenému zájmu o b ydlení mimo město. Největší 

nárůst je zaznamenán v kategorii obyvatel středního věku. Viz tab. 2  Věkové složení 

v Palkovicích [17] 

 

K datu 31. 12. 2001 byl počet obyvatel 2 631. 

K datu 31. 12. 2011 byl počet obyvatel 3 152. 

 

Tab.2 Věkové složení v Palkovicích, vlastní tvorba 
 

Parametr Počet obyvatel 
Věkové rozhraní 

0-14 15-64 65+ 

k 31. 12. 2001 2 631 451 1 812 368 

k 31. 12. 2011 3 152 481 2 221 450 

rozdíl za 10 let 521 30 409 82 

procentuální vyjádření 19,8% 6,7% 22,6% 22,3% 
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15,26% 

70,46% 

14,28% 

Celkový počet obyvatel 3 152 = 100 % 

0-14

15-64

65+

Demografický vývoj nejlépe vystihuje grafické znázornění nárůstu obyvatelstva obce 

Palkovice. Z grafu jasně vyplývá nutnost výstavby mateřské školy vzhledem 

k předpokladu dalšího přírůstku dětí. Viz graf 1 Věkové složení v Palkovicích. 

 

 
Graf 1 Věkové složení v Palkovicích, vlastní tvorba 

  

Hodnoty vychází z tab. 2 Věkové složení v Palkovicích 
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5. Varianty řešení MŠ a zájmového území 

Všechny varianty jsou řešeny v zájmovém území s platnou územně plánovací dokumentací 

na p.č. 2989/36 (ZPF), 1574/1, 1570/2 ( ZPF), 1615/3, 1579/1, 1570/5 (ZPF), 2989/34 

(ZPF), 1579/5, 1579/7, 1570/3 (ZPF), 1579/8, 1578/2 (ZPF), 1579/3, 1569/4.Všechny 

pozemky jsou ve vl astnictví obce Palkovice a jsou navrženy pro plochy smíšené 

a občanské vybavenosti. Jsou to p řevážně ostatní plochy, zahrady a orná půda. Na p.č. 

2989/36; 2989/34; 157 0/5; 1570/2; 1570/3 a 1578/2 je prove dena ochrana ZPF. 

Pro výstavbu se bude muset provést vynětí ze ZPF. Variantní řešení se liší především 

dispozičně, osazením do terénu, ekonomicky a technologickou náročností. Všechny 

varianty musí dodržovat ochranná pásma, jinak bude potřeba provést přeložky a opět 

dodržet ochranná pásma. Nejkritičtější bod v území pro návrhy, je přípojka VN do 35  kV 

se stožárovou trafostanicí a zděným kioskem. 

5.1 Varianta 1 (vybraná) 

Celá MŠ je čtyřtřídní. Nabízí maximální kapacitu 25 dětí na třídu tedy celkem 100 dětí. 

Děti jsou rozděleny do tříd pomocí heterogenního systému. V jednom podlaží jsou dvě 

třídy. Každá třída slouží jako denní místnost a zároveň jako lehárna. Má vlastní šatnu dětí, 

WC s umyvárnou a sklad hraček. Dispozice tříd v MŠ splňuje požadavek na jednoduchou 

orientaci a smysluplnost. 1.NP i 2.NP je půdorysně téměř totožné. Liší se pouze ze severní 

části objektu a to tak, že spojovací krček probíhá jenom v 1.NP. Funkční řešení MŠ začíná 

už vstupem do objektu zádveří, které je napojeno na hlavní centrální chodbu vedoucí 

v severní části objektu ke spojovacímu krčku. V prostoru chodby je schodiště s výtahem 

pro vertikální pohyb osob. Dále jsou z centrální chodby přístupné dvě šatny dětí, 

ze kterých se dostaneme do denních pracovních místností dětí. Šatny jsou sdruženě 

osvětleny naddveřními vnitřními okny. Denní místnost je propojena shrnovacími dveřmi 

s lehárnou. Lehárna je přizpůsobená pro stálé rozmístění dětských lůžek. Z denní místnosti 

se dá jít do umývárny s WC a skladu hraček. Uprostřed celé MŠ je výdejna jídla s jídelním 

výtahem pro vertikální přesun jídla a potravin. Do každé denní místnosti je umístěno 

výdejní okno. Jednotlivé třídy jsou mezi sebou spojeny protipožárními dveřmi přes denní 

místnosti. V 1.NP je s přístupem z centrální chodby ještě umístěn prostor pro zaměstnance 

výdejny, ředitelna se spisovnou, dětská izolace s WC a čtyři toalety z toho jedna 

bezbariérově řešená. Dále v 1.NP nalezneme letní umývárnu pro provoz v létě, technickou 
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místnost a sklad venkovních hraček. V 2.NP jsou místnosti řešeny obdobně, pouze přibyla 

zasedací místnost MŠ, kancelář se spisovnou, zázemí pro zaměstnance výuky a zázemí 

zaměstnanců úklidu. 

 

Do zájmového území je objekt MŠ situován v severní části, tudíž orientace denních 

místností a dětského hřiště nejlépe odpovídá teoretickým východiskům. Objekt je umístěn 

místo stávajícího asfaltového hřiště. Je propojen se stávající ZŠ Palkovice pomocí 

spojovacího krčku, který umožňuje jednoduchý, funkčně disciplinovaný provoz obou 

objektů. Hlavní využití krčku spočívá v zásobování výdejny jídla MŠ z kuchyně ZŠ. Dále 

pak plní funkci obslužnou a to, jak pro provoz mezi MŠ a ZŠ tak i krytou chodbu, která 

ústí na chodník vedoucí do tělocvičny. Veškeré dřeviny v řešeném území musí být 

odstraněny a po realizaci opět vysázeny i mimo zastavěnou část MŠ. 

 

Navržené řešení je dvoupodlažní, s valbovou střechou s nízkým sklonem do 17° pro 

minimální stínění vedlejší ZŠ. Jedná se o zděnou stavbu, stropní konstrukce je ze ŽB 

panelů pro zachování druhu konstrukcí DP1. Půdorys je členitý pro zachování 

co největšího oslunění důležitých prostorů přírodním světlem. Hlavní vstup do objektu 

je uvažován ze západní strany severní části, dále z chodníku spojujícího tělocvičnu se ZŠ. 

Dále je možný vstup přes prostory školy a vstup z terasy MŠ. Příjezd k budově je umožněn 

pomocí účelové komunikace vedoucí od silnice třetí třídy III/4848. Dále je třeba 

vybudovat parkovací stání přímo u MŠ nebo v jejím blízkém okolí s docházkovou 

vzdáleností do 200m podle zásad ČSN. 

 

Největším problémem této varianty je technická infrastruktura. Musí se přeložit podzemní 

vedení NN do 1 kV, plynovod STL a oba dva kabely sdělovacího vedení.  

 

Z architektonického hlediska stavba MŠ krásně zapadá do zájmového území, kopíruje ho 

a ladně doplňuje. Ničím nekazí dojem okolí, nese se v moderním duchu, ukazuje 

důstojnost a disciplínu. Vyvolává dojem vhodně vypadající moderní budovy spojené se 

stávající ZŠ pomocí neotrlého spojovacího krčku. Pro pobyt dětí určitě vyhovující ve všech 

směrech. 
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Zpevněnou pochozí plochu najdeme kolem cel é budovy. Tvoří ji terasa na jižní straně 

a okapové chodníky kolem celé stavby MŠ. Plochy slouží jako obslužné spojovací trasy. 

 

Dětské hřiště je orientováno na jižní stranu k terase a z  hlediska velikosti prostoru 

je vyhovující. Hřiště musí splňovat hygienické a bezpečnostní požadavky. Bude dispozičně 

rozvrstveno pro využití všemi věkovými skupinami dětí pod vedením MŠ. 

 

Z ekonomického výstavbového hlediska je tato varianta nejdražší. 

5.2 Varianta 2 

Objekt MŠ je čtyřtřídní s možností vytvoření heterogenních tříd. V každém podlaží jsou 

umístěny dvě třídy, které obsahují denní místnost, lehárnu, šatnu dětí, WC s umývárnou 

a sklad hraček. Do objektu je možné vejít celkem třemi vstupy. Hlavní vstup je z východní 

strany orientovaný směrem k ZŠ. Dispoziční funkce MŠ spočívá, že vejdeme vstupem do 

zádveří, kde má i svou místnost vrátný, dále pokračujeme hlavní centrální chodbou, která 

prochází celou stavbou. Hned u zádveří chodby je umístěno schodiště s výtahem 

pro vertikální přesun osob. Z chodby se dostaneme do dětských šaten a přes ně do denních 

místností. Na chodbě jsou umístěny čtyři toalety. Denní místnosti je pomocí dveří spojena 

s lehárnou. Lehárna má stálé rozvržení dětských lůžek. Uprostřed stavby je prostor 

pro výdej jídla s jídelním výtahem. Výdej jídla je realizován výdejními okny do denních 

místností. Jednotlivé třídy jsou spojeny protipožárními dveřmi v oblasti denních místností. 

V 1.NP ještě nalezneme ředitelnu se spisovnou, technickou místnost, sklad venkovních 

hraček, denní místnost pro zaměstnance výdejny stravy a druhé schodiště na konci hlavní 

chodby. 2.NP je dispozičně stejné, jen přibyly prostory zázemí MŠ, zázemí pro pracovníky 

výuky a zaměstnance úklidu. 

 

Budova MŠ je v této variantě umístěna na západ zájmového území. Svou orientací 

dětských tříd neodpovídá vhodnému rozvržení. Podle odchylky 15° na západ z jižní strany 

už stavba nevyhoví o 50°. Stavba je provozně složitá, protože strava dovážené z kuchyně 

ZŠ Palkovice, se musí převážet přes venkovní prostory. Výhodou této varianty je 

zachování asfaltového hřiště, dále ponechání původní technické infrastruktury plynovodní 

sítě STL a podzemního vedení NN do 1 kV. Avšak musí se přeložit sdělovací vedení 

na hranici pozemku a dodržet ochranná pásma. Řešení dopravní infrastruktury je opravdu 
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náročné. Příjezdová komunikace napojená na silnici třetí třídy III/4848 splňuje všechny 

zásady, ale problém je s parkovacím stáním. Bude muset být řešeno vzdáleným 

parkovacím stáním s docházkovou vzdáleností do 200m. Přímo u budovy je možno 

vytvořit pouze tři parkovací stání. 

 

Půdorysně je stavba jednoduchá, tvarově podobná „botičce“. MŠ je navržena jako 

dvoupodlažní s valbovou střechou se sklonem do 45°. Svislé konstrukce jsou zděné, 

stropní konstrukce ze ŽB panelů. Vše odpovídá konstrukcím druhu DP1 pro požární 

bezpečnost. 

 

Z architektonického pohledu MŠ zapadá do řešeného území. Žádným způsobem 

nenarušuje okolní prostředí. Moderně pojatá stavba s jednoduchým členěním se hodí do 

charakteru obce. K pobytu dětí je sice vhodná, ale vykazuje zároveň i velké nedostatky. 

 

Zpevněná pochozí plocha je pouze podél severovýchodní strany. Je to pouze napojení 

na stávající chodník směrovaný k tělocvičně. Terasa v tomto návrhu není. 

 

Dětské hřiště je navrženo mezi MŠ a ZŠ. Orientace v prostoru je vhodn á. Hřiště musí 

splňovat bezpečnostní a hygienické nároky. Rozvržení hřiště si určí přímo ředitelka MŠ. 

 

Ekonomická výstavbová náročnost této varianty je přijatelná. 

5.3 Varianta 3  

Celá budova MŠ je opět čtyřtřídní v členění dvě třídy na jedno NP. Hlavní zásadou 

pro návrh bylo, že třídy budou užívat děti v heterogenním složení. Každou třídu tvoří denní 

místnost s lehárnou, skladem hraček a WC s umyvárnou. Objekt má celkem tři vstupy, 

z toho dva hlavní a jeden pro příjem jídla z kuchyně ZŠ. Zádveří dvou vstupů jsou 

orientovány ze severní strany objektu. Po vstupní místnosti následuje chodbový prostor se 

schodištěm a výtahem. V chodbovém prostoru je umístěno celkem pět toalet. Z chodby se 

dostaneme do šatny dětí, která je propojena dveřmi s denní místnosti. Osvětlení šatny je 

řešeno sdruženým osvětlením okny z denní místnosti. Dále můžeme vstoupit do místnosti 

umyvárny s WC, skladu hraček nebo do místnosti leháren, kde jsou rozmístěna dětská 

lůžka. Uprostřed stavby je výdejna jídla. Výdejna je poměrně dost složitá na provoz. 
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Musí vydávat jídla přes výdejní okna ze dvou protilehlých stran. Uprostřed výdejny je 

jídelní výtah pro zásobování 2.NP potravinami a jídlem. Do 1.NP je pak situována letní 

umyvárna a technická místnost. 2.NP je totožné, liší se pouze jemně vyloženou konstrukcí 

pro místnosti ředitelny a kanceláře. 3.NP nabídne už jen zázemí pro zaměstnance MŠ. 

 

V této variantě je MŠ situována k jižní části pozemku. Orientace tříd odpovídá stanoveným 

požadavkům, avšak orientace dětského hřiště není úplně vhodně řešena. Výhodou je 

ponechání stávajícího asfaltového hřiště, okolního oplocení a listnatých stromů. Dále 

kladnou stránkou je, že není proveden žádný zásah do technické infrastruktury, pouze se 

musí brát v potaz ochranné pásmo lesa. Provozně je stavba nevhodně řešená, hlavně pro 

dovoz jídla z kuchyně ZŠ. Příjezdová komunikace, která je napojena na silnici třetí třídy 

III/4848 je v souladu s požadavky na provoz, avšak parkovací stání bude řešeno přímo 

u MŠ nebo vzdáleně vybudování parkovacích stání s docházkovou vzdáleností do 200 m. 

 

Půdorysně je MŠ členěna pro co největší osvětlení denních místností. Jde o třípodlažní 

budovu, kde v 1. a 2. NP jsou hlavní prostory MŠ a ve 3.NP je prostor nepracovního 

charakteru (zázemí a šatny zaměstnanců).  Podle vyhlášky č. 23/200 Sb ., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb, kde je uvedeno, že objekt MŠ může být maximálně 

dvou podlažní, je zřejmé že tato varianta neodpovídá vyhlášce. Dalo by se však 

polemizovat, zda se v daném případě jedná o rozpor s vyhláškou, protože stavba je 

z konstrukcí druhu DP1 a hlavní prostory určené pro děti, výuku a provoz jsou v 1. a 2.NP 

a tudíž v souladu s citovanou vyhláškou. Svislé a vodorovné konstrukce odpovídají 

konstrukcím druhu DP1 pro dosažení nejlepší požární bezpečnosti. 

 

Z pohledu architektonického je stavba velmi působivá. Disponuje celoproskleným 

ocelovým schodištěm ze severní části. Vystouplý schodišťový prostor na střechu dodává 

budově charizma a sílu. Jedná se o moderně a extravagantně pojatou stavbu, ale  

s nevhodným umístěním. Stavba zastiňuje stávající ZŠ. K pobytu dětí je sice vhodná, ale 

neodpovídá stanoveným podmínkám. 

 

Zpevněné plochy jsou kolem celé stavby MŠ. Slouží zároveň jako obslužné prostory. 
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Dětské hřiště je umístěno na severozápadní straně a navazuje na stávající asfaltové hřiště. 

Prostorově je vyhovující. Hřiště musí splňovat hygienické a bezpečnostní požadavky. 

Rozložení hřiště bude upřesněno vedením MŠ. 

 

Ekonomicky je zmíněná varianta únosná. 

5.4 Zhodnocení a výběr varianty řešení pro další pokračování 

Všechny uvedené varianty řeší možnost začlenění MŠ do zájmového území tak, ab y 

provozně vyhověla požadavkům a nárokům na takovouto stavbu kladeným. Umožňují 

prvotřídní využívání stavby.  Dále se zaobírají problematikou dopravní a technické 

infrastruktury. 

 

Varianta č. 1 je nejdražší, ale nejlépe řeší využitý prostor. Dispoziční řešení odpovídá 

podmínkám daným pro provoz MŠ. Navržený objekt nejlépe plní funkci provozní. 

 

Varianta č. 2 je cenově nejvýhodnější, ale nedodržuje zcela zásady správného navrhování 

pro provoz. 

 

Varianta č. 3 má střední cenu, orientačně vyhovuje, ale nedodržuje vyhlášku č. 23/200 Sb., 

o technických podmínkách požární ochrany staveb.  

 

Pro detailnější rozpracování a vypracování dokumentace k územnímu rozhodnutí podle 

přílohy č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o obsahu a rozsahu dokumentace k  žádosti 

o vydání rozhodnutí o umístění stavby jsem se rozhodl pro variantu č. 1. Vybraná varianta 

zároveň splňuje požadavky a nároky investora. 
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6. Úvodní údaje  

Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku.  

 

Název stavby:  Mateřská škola 

Místo stavby:  Palkovice, okres Frýdek-Místek 

Kraj:   Moravskoslezský 

Druh stavby:  Pozemní stavby, zpevněné plochy 

Charakter stavby: Nová 

Investor:  Obec Palkovice 

Dodavatel stavby: Bude vybrán výběrovým řízením 

7. Průvodní zpráva 

7.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

a) Poloha v obci – zastavěná část  

Stavební pozemky se nacházejí přímo v centru obce Palkovic e, v její zastavěné části. 

Pozemky leží vedle stávající ZŠ Palkovice. Jsou přímo součástí zahrady školy. 

Přístup je přímo ze silnice třetí třídy III/4848 propojující města Frýdek-Místek a Frenštát 

pod Radhoštěm.  

 

b) Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci 

Dokumentace je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce Palkovice, 

dle níž jsou stavbou dotčeny pozemky podmíněně určené pro funkci výstavby občanského 

vybavení obce.  

 

c) Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Územně plánovací dokumentace obce Palkovice schválená zastupitelstvem obce Palkovice 

dne 27. 7. 2012 
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d) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

 Napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu a vybudování parkovacích stání 

bude provedeno na p.č. 2989/34 (ZPF), 1570/5 (ZPF), 1570/2 ( ZPF), 1579/3, 

1570/3 (ZPF), 1579/8, 1578/2 (ZPF), 1569/4, 1579/5 a 1579/7. Příjezdová 

komunikace bude účelová, šířky 3,75 m. Bude zřízeno 23 parkovacích stání, 

z toho jedno pro osoby s omezenou schopností pohybu bude umístěno 

co nejblíže vstupu. Stání pro tělesně postižené bude označeno vodorovným 

a svislým dopravním značením. Kolmých stání orientovaných k chodníku bude 

celkem 18, a zbývající 4 stání budou na p.č. 1579/5. Na konci komunikace bude 

zřízeno úvraťové obratiště pro nákladní automobil tvaru L, pro možný příjezd 

nákladních vozů (popeláři, hasiči). Z důvodů obratiště bude nutný zábor 

pozemku o výměře 13,60 m2  z p.č. 2989/35. Pro přímý příjezd před vstup MŠ 

bude zřízena zpevněná pojízdná plocha s možným otočením osobního 

automobilu (příjezd záchranné služby).  

 Napojení na vodovod bude realizováno pomocí vodovodní přípojky na stávající 

rozvody v suterénu ZŠ Palkovice. Napojení se provede na vhodném místě 

za vodoměrem pro školu. Délka přípojky bude 22 m a průměr DN 63 mm. 

 Napojení na splaškovou kanalizaci bude řešeno pomocí splaškové kanalizační 

přípojky DN 200 mm, délky 79,7m do stávající šachty č. 225. Šachta je součástí 

obecní kanalizace a p rovozovatelem je Sm VaK Ostrava, a. s. Do kanalizace 

budou vypouštěny pouze splaškové odpadní vody a předčištěné odpadní vody 

z odlučovače tuků, splňující limity znečištění odpadních vod.  

 Odpadní dešťová kanalizace bude řešena na dva připojovací body. Severní část 

objektu bude odváděna do zabudované zemní jímky na dešťovou vodu 

o objemu 6 000 litrů a přepadem DN 150 odváděna do stávajícího odvodnění 

bývalého asfaltového hřiště. Délka odvodu severní části činí 41,6 m po jímku 

a 12 m za jímkou. Z jižní části objektu bude odváděna odtokem v dimenz i DN 

250, který bude napojen na stávající odtokové potrubí DN 300 u ZŠ, které bylo 

vybudováno pro snížení hladiny podzemní vody. Délka dešťové kanalizace jižní 

části bude 117,3 m. 

 Napojení na elektrickou síť bude zajištěno z blízké trafostanice TR 6793, zemní 

kabelovou přípojkou CYKY 2x3x150+70, délky cca 6 m až do HDS s jištěním 
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3x200A a následně vývodem přes hlavní jistič 3x150A do hlavního rozvaděče 

v MŠ. 

 Napojení na plynovodní síť STL bude provedeno pomocí plynovodní přípojky 

DN 63 o délce 57,3 m. HUP bude osazen v typizované skříni v oplocení. 

 Připojení sdělovacích komunikací k síti bude prove deno kabelem 

ke stávajícímu rozvaděči sítě v blízkosti MŠ o délce 2,4 m. 

 

e) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 

nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry 

a poddolovaných území 

Geologické a hydrogeologické poměry staveniště byly zjištěny z archivních dat z doby 

výstavby ZŠ. Nadmořská výška terénu se pohybuje kolem hra nice 327 m n. m. Podloží 

kvartéru v zájmovém území je podmenilitové souvrství paleogenního stáří reprezentována 

jíly a jílovitými hlínami, z části vápnitými, černými, místy pestrými, v převážně tuhé 

konzistenci. Ustálená hladina podzemní vody se vyskytuje přibližně 321 m n. m. Podle 

hodnoty pH je voda téměř neutrální, podle tvrdosti je středně tvrdá. Vůči betonu je 

prostředí slabě agresivní, vůči oceli stupeň agresivity III – zvýšená. Zájmové území se 

nenachází v poddolovaném ani sesuvném území. 

f) Poloha vůči záplavovému území 

Zájmové území se nenachází v záplavové hranici rozlivu, ani při průtoku stoleté vody. 

g) Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

Katastrální území Palkovice (okres Frýdek – Místek); 717452 – viz tab. 3 Majetkoprávní 

vztahy v zájmovém území a tab.4 Majetkoprávní vztahy okolních pozemků. 
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 Tab.3 Majetkoprávní vztahy v zájmovém území, vlastní tvorba 

 
p.č. Vlastník Výměra Druh pozemku 

2989/36 (ZPF) Obec Palkovice 1195 m2 Orná půda 

1574/1 Obec Palkovice 259 m2 Ostatní plocha 

1570/2 (ZPF) Obec Palkovice 1547 m2 Zahrada 

1615/3 Obec Palkovice 8 m2 Ostatní plocha 

1579/1 Obec Palkovice 1141 m2 Ostatní plocha 

1570/5 (ZPF) Obec Palkovice 531 m2 Zahrada 

2989/34 (ZPF) Obec Palkovice 372 m2 Orná půda 

1579/5 Obec Palkovice 528 m2 Ostatní plocha 

1579/7 Obec Palkovice 448 m2 Ostatní plocha 

1570/3 (ZPF) Obec Palkovice 25 m2 Zahrada 

1579/8 Obec Palkovice 181 m2 Ostatní plocha 

1578/2 (ZPF) Obec Palkovice 23 m2 Zahrada 

1579/3 Obec Palkovice 112 m2 Ostatní plocha 

1569/4 Obec Palkovice 11 m2 Ostatní plocha 
 

Tab.4 Majetkoprávní vztahy okolních pozemků, vlastní tvorba 

 
p.č. Vlastník Výměra Druh pozemku 

2989/35 Kolčár Petr 1 386 m2 Orná půda 

2989/33 Procházka Pavel JUDr., Procházková Anna 1 547 m2 Orná půda 

1570/1 Procházka Pavel JUDr., Procházková Anna 2 304 m2 Zahrada 

1569/3 Procházka Pavel JUDr. 191 m2 Ostatní plocha 

1579/2 Procházka Pavel JUDr., Procházková Anna 114 m2 Ostatní plocha 

1569/2 Kolčářová Jana, Procházka Pavel JUDR. 40 m2 Ostatní plocha 

3109 Moravskoslezký kraj 9 137 m2 Ostatní plocha 

1579/4 Obec Palkovice 1 530 m2 Zastavěná plocha 

1579/6 Obec Palkovice 1 492 m2 Ostatní plocha 

1614/1 Mičulková Xenie, Ing. Paluzga Artuš 654 m2 Ostatní plocha 

1615/2 Mičulková Xenie, Ing. Paluzga Artuš 78 m2 Ostatní plocha 

1574/2 Mičulková Xenie, Ing. Paluzga Artuš 52 m2 Ostatní plocha 

1615/1 Obec Palkovice 477 m2 Ostatní plocha 
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h) Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

Stavební pozemek bude po dobu výstavby i po výstavbě přístupný ze silnice třetí třídy 

III/4848 a přes pozemky obce Palkovice p. č. 1569/4, 1578/2, 1579/3, 1579/8, 1579/5, 

1570/3, 1570/5, 2989/34 a 2989/36. Komunikace bude účelová šířky 3,75 m a bude sloužit 

k příjezdu k MŠ a okolní budoucí zástavbě. Bude navrhnuta i pro příjezd nákladních 

automobilů. 

i) Zajištění vody a energií po dobu výstavby 

Zajištění vody a energií bude po dobu výstavby provedeno pomocí provizorní odbočky 

pitné vody na stávající rozvod ZŠ, přes samostatný vodoměr. Splaškové odpadní vody 

budou provizorně napojeny na splaškovou kanalizaci do šachty č. 225. Odběr elektrické 

energie pro potřeby výstavby bude zajištěn ze stávající trafostanice TR 6793 

prostřednictvím staveništního rozvaděče s měřením spotřeby elektrické energie. Rozvaděč 

bude provozován v souladu s platnými ČSN a připojovacími podmínkami ČEZ měření. 

7.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Účel užívání stavby 

Stavba bude užívána pro předškolní výuku, výchovu dětí a mládeže, aktivity jako je 

kultura, sport a zábava. 

b) Doba užívání stavby 

Jedná se o trvalou stavbu s předpokladem užívání minimálně 40 let.  

c) Druh stavby (novostavba) 

Navržená stavba MŠ v Palkovicích je plnohodnotnou novostavbou. 

d) Etapizace výstavby 

Etapizace výstavby spočívá v tom, že veškeré SO zájmového území MŠ v Palkovicích 

budou probíhat ve stavebních etapách na sobě závislých.   
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7.3 Orientační údaje stavby 

a) Základní údaje o kapacitě stavby  

MŠ Palkovice je navržena jako dvoupodlažní nepodsklepený objekt, výšky 11 m 

s valbovou střechou. Objekt je dispozičně členěn tak, aby bylo možno třídy tvořit věkově 

heterogenním způsobem, což znamená, že jsou společně děti od tří do šesti let v jednom 

oddělení (třídě). Celková kapacita dětí se předpokládá maximálně 25 dětí na jedno 

oddělení, dohromady v celé MŠ tak může být až 100 dětí.  

 

Celková plocha území:    6 381,00 m2 

Zastavěná plocha:     1 313,09 m2 

 Nezastavěná plocha:    5 067,91 m2 

Plocha dětského hřiště:   1 248,54 m2 

Plocha dětského hřiště na jednoho žáka: 12,49 m2  

Celková užitná plocha:   2 151,56 m2 

Obestavěný prostor:    13 000 m3 

Maximální počet dětí:    100 

Počet pedagogů:    12 

Počet pracovníků úklidu:   3 

Počet pracovníků výdejny:   4 

 

Základní dispoziční kapacity objektů vycházející z běžných plošných a prostorových 

nároků podobných zařízení: 

 

Světlá výška denních místností:  3,325 m 

Plocha denní místnosti:   176,50 m2 

Plocha denní místnosti na jednoho žáka: 7,06 m2 

Objem vzduchu denní místnosti/1 dítě: 23,475 m3 

Plochy lehárny na 1 lůžko:   2,77 m2 
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b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody se provede 

podrobným výpočtem. Rovněž tak i celková spotřeba vody, množství splaškových 

a dešťových vod. 

c) Požadavky na kapacity veřejných sítí, komunikačních zařízení veřejné 

komunikační sítě 

MŠ bude napojena na síť elektronických komunikací firmy Telefonica Czech republic, a. s. 

Napojení bude provedeno na stávající rozvaděč v severní části území. Přípojky budou 

realizovány v ochranných trubkách pro případné doplnění či změny kabelů metalických 

a optických. 
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8. Souhrnná technická zpráva 

8.1 Popis stavby 

a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Navrhovaná budova MŠ Palkovice s dětským hřištěm je situována na pozemcích 

p.č. 2989/36 (ZPF), 1574/1, 1570/2 (ZPF), 1615/3, 1579/1, 1570/5 (Z PF), 2989/34 (ZPF), 

1579/5, 1579/7, 1570/3 (ZPF), 1579/8, 1578/2 ( ZPF), 1579/3, 1569/4 o celkové výměře 

6 381 m2. Stavba se nachází v centru obce v sousední blízkosti stávající ZŠ Palkovice. 

Díky vhodnému místu zde vyhovuje docházková vzdálenost 400 m od autobusových 

zastávek. Dětské hřiště a zahrada bude situována na jižní straně na pozemcích p.č. 1570/2 

(ZPF), 1570/5 (ZPF) o celkové výměře 1 248,54 m2. Celková výměra zastavěné plochy 

činí 1 313,09 m2, celková výměra komunikací i s parkovacím stáním1 084,66 m2. 

Pro individuální potřeby mateřské školy může být využito dětské hřiště a stávající 

tělocvična na p.č. 1628. 

b) Zhodnocení stanoviště 

Zájmové území je pro uvažovanou výstavbu velice vhodné, umožnuje realizovat záměr 

investora bez náročné technické náročnosti, ale díky složité technické infrastruktury 

investičně náročné. 

c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Umístění denních místností jednotlivých tříd je s ituováno rovnoběžně s jižní hranicí 

parcely, p.č. 1570/2, na jih. Hlavní vstup je řešen ze západní strany ze zpevněných ploch 

pojízdných na p.č. 2989/36. V rámci celého projektu je potřeba vybudovat 23 parkovacích 

stání, úvraťové obratiště pro nákladní automobily tvaru L a chodníky. Objekt je nutno 

celkově oplotit. V blízkosti vstupní brány bude parkovací stání pro osoby s omezenou 

schopností pohybu, podél chodníků bude 18 kolmých parkovacích stání (jízda couváním) 

a 4 parkovací stání u stávajícího parkoviště ZŠ. Celá účelová komunikace bude šíře 

3,75 m. Na jižní straně přilehlé k objektu bude terasa a z ahrada s dětskými hřišti. 

Na hřištích jsou navrženy herní prvky pro děti od dvou do sedmi let. Severní část bude 

řešena jako spojovací krček mezi ZŠ a MŠ s návazností na přístupový chodník 

k tělocvičně. Východní část budovy je kombinací technického zázemí, skladovacích 
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prostor, vstupu do spojovacího krčku mezi MŠ a ZŠ a zahrady. Celý areál bude oplocen 

do výšky až 2 m. Z architektonického hlediska se jedná o půdorysně členitý objekt 

obdélníkového dispozičního tvaru, o dvou nadzemních podlažích a bez podsklepení. 

Objekt je zastřešen valbovou střechou se sklonem 15°. V návrhu budou použity 

nejmodernější materiály konstrukcí i povrchu. Střecha bude navržena z krytiny BRAMAC 

MAX 7° břidlicově černá, fasáda bude z hladké probarvené omítky BAUMIT světlé 

oranžové barvy, výplně otvorů od firmy STANOVA, sokl z  mozaikové omítky BAUMIT 

s odstínem zrn černá, oranžová a bílá, terasa a pochozí plochy ze zpevněných 

bezpečnostních polyuretanových ploch firmy 4SOFT.  

d) Zásady technického řešení 

Objekt MŠ má čtyři vstupy, dvě patra a spojovací krček.  V každém podlaží jsou umístěny 

dvě heterogenní třídy. Hlavní vstup je ze západní strany prosklenými dvoukřídlovými 

dveřmi s nadsvětlíkem, připojenými francouzskými okny a markýzou. Vstup severní 

spojuje tělocvičnu se ZŠ. Jižní ústí do spojovacího krčku. Poslední vstup je přímo přes 

školu jako hlavní spojovací trakt mezi ZŠ a MŠ. Zádveří v hlavním vstupu je prostorné. 

Následuje dlouhá spojovací chodba, která ústí ve spojovacím krčku. Na chodbu je 

napojeno ŽB schodiště s výtahem. Na centrální chodbu navazují třídy MŠ. 

Prvním prostorem třídy je šatna dětí s dvoukřídlovými prosklenými dveřmi. Naddveřními 

okny je dosaženo sdruženého osvětlení. Následuje denní místnost určená k práci, cvičení 

a hře dětí. Pak navazuje lehárna se shrnovacími dveřmi. V lehárně jsou nastálo rozmístěna 

dětská lůžka s možností stohování. V prostoru je umístěna skříň s ložním prádlem.  Z denní 

místnosti můžeme vejít do umyváren s WC, kde je osaz eno 6 ks  dětských umyvadel 

ve výškách pro děti ve věku od 3 do 6 let a jedno umývadlo pro učitele, vše se směšovací 

baterií. Středová zídka (výšky 1,4 m) bude sloužit pro umístění věšáků na ručníky a police 

pro kelímky. Osadí se 5 dětských toalet, pisoár a sprchovací kout v předepsaných výškách 

pro zařizovací předměty v MŠ. Umývárny, šatny a denní místnost jsou odděleny 

jednokřídlovými dveřmi s čirým sklem prosklených v horní třetině. Přilehlý sklad hraček 

a pomůcek je napojen jednokřídlovými plnými dveřmi na denní místnost. Třídy v podlaží 

jsou zrcadlově stejné a uvnitř propojeny. V obou třídách jsou výdejní okna stravy. Samotné 

výdejny jsou vybaveny zařízením pro ohřev a přípravu pokrmů, nápojů a vertikální přesun 

potravin zajišťuje jídelní výtah. V 1.NP je ještě umístěna šatna, denní místnost, sklad. 

Severně se nachází ředitelna se spisovnou a dětskou izolací s WC a průzorové okno pro 
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přímý kontakt s ředitelnou. Na chodbě jsou umístěny 4 toalety z toho jedna bezbariérová 

a dále úklidová místnost s výlevkou. Technickou místnost zahrnuje centrální vytápění, 

rozvody vody a jiná. Vedle technické místnosti je sklad venkovních hraček a letní 

umývárna se nachází hned vedle hlavního vstupu a slouží pro umývání při pobytu 

na zahradě. V 2.NP jsou třídy půdorysně a funkčně stejné, liší se jen v drobných detailech. 

Vstup do 2.NP je řešen pomocí schodiště nebo výtahu. Na chodbě jsou opět 4 toalety 

z toho jedna bezbariérová, úklidová místnost s výlevkou a sklad. V severovýchodním rohu 

je zasedací místnost. Vedle výdejny jídla je zázemí pro zaměstnance úklidu. Přes chodbu 

se pak dostaneme do kanceláře se spisovnou. V severozápadním rohu je umístěna denní 

místnost se šatnou pro pracovníky výuky. Na chodbě v 2. NP jsou umístěny schody 

na půdu. Půdní prostory slouží pouze k rozvodům energií. 

Stavební řešení 

Navrhovaná budova MŠ je navržena jako stěnový konstrukční systém o dvou nadzemních 

podlažích. V objektu je použit podélný i příčný zděný nosný systém. Toto řešení 

je nejvhodnější pro osazení prefa ŽB panelů SPIROLL. Systém s dutinami nabízí 

průchodnější a variabilnější řešení pro vedení technických zařízení (kanalizace, 

elektroinstalace, plynu) včetně splnění podmínek požární odolnosti. Konstrukce vyhovuji 

druhu DP1. Nosná konstrukce střechy bude provedena pomocí nosné stojaté stolice 

s ukotvením vazných trámů na nosných zdech, následně pak sloupky se vzpěrami a vaznice 

zajištěné páskami a kleštinami. Na vaznících budou uloženy krokve se záklopem z OSB 

desek s izolací, kontralatěmi a střešní taškou. Střecha na spojovacím krčku je plochá 

jednoplášťová. Spádována bude k budově MŠ, kde jsou i vtokové vpusti. Obvodové 

konstrukce budovy budou zděné z keramických tvárnic tloušťky 50 cm. Vnitřní nosné 

zdivo bude prove deno z keramických tvárnic tloušťky 30 cm. Příčky nebo dělicí 

konstrukce budou z keramických příčkovek tloušťky 15 cm. Pro uložení stropních panelů 

se musí zřídit ŽB ztužující věnec. Vnitřní víceramenné schodiště je deskové ze ŽB. 

Ve spodní části je ukotveno v základové konstrukci a v horní části v průvlaku, který tvoří 

rovnou ŽB ztužující věnec. Venkovní úniková schodiště z pozinkované oceli slouží pouze 

jako požárně úniková. Základové konstrukce budou provedeny pomocí základových pásů 

z PB eventuálně ze ŽB v nezamrzné hloubce minimálně však 1,2 m pod upravený terén. 
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Stravovací provoz MŠ 

Přípravu a výdej jídel zajišťuje stávající kuchyně v ZŠ včetně dopravy jídel transportními 

vozíky. Vertikální doprava obslouží výtah uvnitř výdejny. Výdej jídel je pak zajištěn 

z výdejny umístěné vždy na každém podlaží a společné vždy pro obě třídy na podlaží. 

Vnitřní vybavení 

Při výběru vybavení pro předškolní věk je nutné dbát především na ergonomii, protože toto 

vybavení používají děti bez cizí pomoci. Hlavně musí byt vhodně použit sedací nábytek 

k pracovní ploše. Jednotlivé výšky a rozměry zařízení například stolu, židlí, lavic, lůžek 

najdeme v ČSN EN 1729-1. 

Zdravotechnika 

Pitná voda bude přivedena do objektu vodovodní přípojkou napojenou na stávající rozvod 

školy a zaústěnou do technické místnosti s vodoměrným zařízením. Vodovod bude 

rozdělen na pitný a požární. Studená pitná voda i teplá užitková voda bude přivedena ke 

všem zařizovacím předmětům umístěných v 1. a 2.NP a místnosti výdeje jídla. Rozvod 

vody z dešťové jímky v severní části bude předčištěn a využíván pouze pro splachování 

WC s možností překlopení centrální rozvod vody.  Pro TUV se osadí 300 litrový zásobník, 

umístěný v technické místnosti. Dětská umývadla budou napojena na předem namíchanou 

vodu, ovládanou termostatickým ventilem. Pro požární vodovod je navržen rozvod 

v ocelovém pozinkovaném potrubí s nástěnnými hydrantovými systémy s tvarově stálou 

hadicí délky 30 m. Hydranty jsou navrženy v každém podlaží po dvou kusech v nice zdiva. 

Splašková kanalizace odvádí všechny splaškové vody od zařizovacích předmětů přes 

připojovací, svodné a odpadní potrubí. Mastné vody z výdejen jídla budou odváděny 

do lapače tuku umístěného uvnitř budovy. Vyčištěné tukové vody a ostatní splaškové vody 

z objektu MŠ pak budou napojeny na přípojku splaškové kanalizace DN 200. Dešťová 

kanalizace odvádí dešťové vody ze střechy a ze zpevněných nepropustných ploch. Severní 

část střechy bude odváděna vnějšími svislými odpady do zabudované zemní jímky objemu 

6 000 litrů a přepadem odváděna DN 150 do stávajícího odvodnění bývalého asfaltového 

hřiště. Jižní část střechy objektu bude odváděna svislými odpady a napojena na potrubí 

DN 250, které bude napojeno na stávající odtokové potrubí DN 300 u ZŠ. Do dešťového 

potrubí se zaústí i odvodnění zpevněných nepropustných ploch. 
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Vzduchotechnika 

V celém objektu MŠ budou nuceně větrány prostory výdejny jídla, sociální zařízení, šatní 

prostory dětí a úklidová místnost. Ostatní prostory budou větrány přirozeně pomocí oken 

a dveří.  

Vytápění 

Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je plynový kotel. Kotel je napojen na vnitřní 

rozvody plynovodní sítě přímo v technické místnosti. Všechny místnosti pro pobyt dětí 

jsou vytápěny podlahovým systémem. V místnostech jsou pak použita otopná tělesa. 

Elektroinstalace 

Elektroinstalaci tvoří samostatný oddíl.  Z elektroměrového rozvaděče jsou napájeny 

podružné rozvodnice na patrech v provedení s možností osazení do požárně únikové zóny. 

Technologické rozvaděče budou umístěny v blízkosti daných zařízení. Kabelové rozvody 

CYKY budou vedeny pod omítkou a v dutinách. El. instalace a zásuvkové okruhy musí 

splňovat požadavky ČSN 332000-2-20 a norem souvisejících. Umělé osvětlení bude 

navrženo dle světelně technického výpočtu pro dané prostory s úspornými zdroji, 

nouzovými moduly.  Nouzové osvětlení bude řešeno dle normy ČSN EN 1838 a napojeno 

vodiči s požární odolností. 

Plynoinstalace 

Plyn bude užíván pro potřebu vytápění a ohřevu teplé vody. Bude napojen na plynovodní 

přípojku NTL v technické místnosti. HUP a měřič spotřeby bude umístěn v typizované 

skříni v oplocení. Rozvod plynu pro místnost výdeje jídla bude napojen ocelovými 

bezešvými trubkami, spojovanými svařováním a při průchodu stavební konstrukcí budou 

uloženy v ocelové chráničce. 

Zařízení slaboproudé elektrotechniky  

V objektu bude realizována kompletní instalace EPS a EZS s kamerovým systémem 

a napojením na pult ochrany. Požární čidla a hlásiče EZS budou rozmístěny dle projektové 

dokumentace a technické zprávy. V celém objektu se provede slaboproudý rozvod 

telefonu. Z přípojky na patě objektu se napojí ústředna s potřebným počtem telefonních 

čísel. Z vedlejší budovy ZŠ se napojí anténní rozvod. 
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Osobní a jídelní výtah 

Osobní výtah o rozměrech 1,9 x 2,1 m, nosnost 675 kg, trakční, bez strojovny, 2 stanice, 

2 nástupy. Jídelní výtah o rozměrech 1,0 x 0,75 m, nosnost maximálně 250 kg, strojovna 

pod kabinou na podlaze spodní stanice. 

Oplocení  

Oplocení je navrženo z jižní strany - zděné oplocení s dřevěnou výplní, výšky maximálně 

1,75 m se vstupní brankou a příjezdovou branou a ze zádní části budovy svařované sítě 

výšky 2 m s podezdívkou, vstupními brankami a bránou pro provozní účely zahrady.  

Zpevněné plochy a komunikace 

Bude zřízena nová příjezdová účelová komunikace šířky 3,75 m napojená na silnici třetí 

třídy III/4848 a bude hlavním příjezdem pro MŠ. Ke komunikaci bude připojen chodník 

o šířce 1,5 m. Chodník a komunikace budou umístěny na p.č. 2989/34 (ZPF), 1570/5 

(ZPF), 1570/2 (Z PF), 1579/3, 1570/3 (Z PF), 1579/8, 1578/2 (Z PF), 1569/4, 1579/5  

a 1579/7. S výstavbou komunikace bude zřízeno 23 parkovacích stání, z toho jedno pro 

osoby s omezenou schopností pohybu. Stání pro tělesně postižené bude označeno 

vodorovným a svislým dopravním značením. Kolmých stání orientovaných k chodníku 

bude celkem 18, jedno stáni a to pro osoby s omezenou schopností pohybu bude umístěno 

co nejblíže vstupu a zbývající 4 stání budou na p.č. 1579/5 pozemku ZŠ. Na konci 

příjezdové komunikace bude zřízeno úvraťové obratiště pro nákladní automobil tvaru L, 

pro možný příjezd nákladních vozů (popeláři, hasiči). Z důvodů vytvoření obratiště bude 

nutný zábor pozemku o výměře 13,60 m2  z p.č. 2989/35. Pro přímý příjezd před vstup MŠ 

bude zřízena zpevněná pojízdná plocha s možným otočením osobního automobilu (příjezd 

záchranné služby). Zpevněná plocha bude taktéž sloužit pro pobyt ve venkovní hrací době. 

Kolem celého objektu bude položen okapový chodník z bezpečnostního polyuretanového 

materiálu. V jižní části v návaznosti na objekt bude terasa o výměře 282,90 m2 také 

z bezpečnostního polyuretanového materiálu. Na severní straně objektu u vstupu do krčku 

je nově zřízena plocha chodníku s napojením na okapové chodníky. 

Terénní a sadové úpravy 

S ohledem na výškové umístění podlahy ZŠ ±0,000 = 326,080 m n. m., kdy budova MŠ se 

prostřednictvím spojovacího krčku napojuje na podlahu pomocí ramp v určitých poměrech 

k ZŠ, musí se provést rozsáhlé terénní úpravy. Je nutné zajistit celkové odstranění zeminy 

(ornice) v tloušťce 0,5 m a odstranění stávajícího asfaltového hřiště. Poté vyhloubení rýh 
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do hloubky 1,4 m. Na dno rýhy bude umístěn štěrkový polštář tloušťky 0,2 m. Zemina 

bude použita na dosypání, vyrovnání terénu a k vytvoření budoucího valu na dětském 

hřišti. Následně budou plochy urovnány a osazeny travním kobercem. V celém zájmovém 

území proběhne výsadba vzrostlých listnatých a jehličnatých stromů. 

Dětské hřiště  

V jižní části zahrady je navrženo dětské hřiště o maximální výměře 1 250 m2. Hlavní 

kritéria návrhu jsou hygienické, bezpečnostní, ergonomické, estetické a funkční 

požadavky. Jsou navrženy 4 dřevěné soupravy. Terasa je zastíněna vysouvací markýzou. 

Na hřišti jsou umístěna 3 kusy pískoviště o rozměru 4x4 m s lavicemi. V prostoru hřiště 

nalezneme 4 pružinová houpadla, 2 krát dřevěný hrad se skluzavkou, dřevěný domek, 

2 tabule ke kreslení, dřevěnou prolézačku ve tvaru A, kovovou prolézací klec 

a 3 odpadkové koše. 

8.2 Stanovení podmínek pro přípravu stavby 

a) Využití údajů o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické 

a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku 

Geologické a hydrogeologické poměry staveniště byly zjištěny z archivních dat, již 

provedených při výstavbě ZŠ Palkovice. Nadmořská výška terénu se pohybuje kolem 

hranice 327 m n. m. Podloží kvartéru v zájmovém území je podmenilitové souvrství 

paleogenního stáří reprezentované jíly a jílovitými hlínami, z části vápnitými, černými, 

místy pestrými, převážně v tuhé konzistenci. Ustálená hladina podzemní vody se nachází 

přibližně 321 m n. m. Podle hodnoty pH je voda téměř neutrální, podle tvrdosti je středně 

tvrdá. Vůči betonu je prostředí slabě agresivní, vůči oceli stupeň agresivity III – zvýšená. 

Zájmové území se nenachází v poddolovaném ani sesuvném území.  

 

b) Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou 

se zvláštním zřetelem na stavy, které jsou kulturními památkami nebo nejsou 

kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových 

zónách s uvedením způsobu jejich ochrany 

Zájmové území stavby nespadá do zvláště chráněné území dle zákona č. 114/1992 Sb. 

o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že neleží na území národního parku, chráněné 
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krajinné oblasti, přírodního parku, národní rezervace, přírodní památky ani přechodně 

chráněné plochy. 

 

Ochranná pásma vyskytující se na pozemcích dotčených stavbou řeší výkres limitů. 

 

Ochranné pásmo lesa je 50 m od pozemků k plnění funkcí lesa (p.č. 1482/1, 1571/1). 

 

Ochranná pásma technické infrastruktury 

 Elektrická síť  –   pro vedení vzdušného VN od 1 do 35 kV platí ochranné 

pásmo 7 m od krajního vodiče 

–   pro trafostanici stožárovou novějšího typu platí ochranné 

pásmo 7 m 

–   ochranné pásmo zděného kiosku je 2 m 

–   vedení podzemní do 1 kV má ochranné pásmo 1 m 

 Plynovodní síť  –   ochranné pásmo pro NTL a STL 1 m 

 Vodovodní síť  – ochranné pásmo je od vnějšího líce potrubí do průměru  

    500 mm na každou stranu 1,5 m 

 Kanalizační síť  –   ochranné pásmo u stok je 1,5 m na každou stranu od líce 

     potrubí do DN 500.  

 Telekomunikační síť –   pro sdělovací vedení je ochranné pásmo 1,5 m 

 

c) Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 

Na pozemcích dotčených stavbou se nenachází žádná plocha podléhající asanaci. V rámci 

výstavby se neuvažuje s významnějšími bouracími pracemi. Většího rozsahu budou pouze 

bourací práce spojené s návazností spojovacího krčku na stávající budovu ZŠ, kde bude  

potřeba podchytit schodišťovou desku se ŽB ztužujícím věncem, vybourat stávající nosné 

zdivo s dveřní a okenní výplní. Dále ze stávajícího schodiště schodišťového ramene 

vedoucího do sklepních prostor ZŠ vytvořit bezbariérovou rampu v maximálním sklonu 

1:8 (viz výkres bouracích prací spojovacího krčku). Podle umístění stavby si úprava 

zahrady vyžádá kácení stávajících dřevin. 
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d) Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění 

funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo 

trvalé 

Trvalý zábor zemědělské půdy v rámci realizace stavby MŠ v Palkovicich činí 3 693 m2 

zemědělské půdy. 

 

e) Uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace 

výstavby, zejména případných přeložek inženýrských sítí 

V rámci celé výstavby bude potřeba provést přeložky stávajících vedení. Jedná se 

o přeložky podzemního vedení NN do 1 kV ve vlastnictví společnosti ČEZ, dále přeložku 

plynovodní sítě přesněji STL DN 90 LPe a přeložení sdělovacího vedení společnosti 

Telefonica Czech republic. Pro vybudování vjezdu na účelovou komunikaci je třeba 

přeložit HUP pro ZŠ, HDS pro ZŠ a samotný sloup nadzemního NN vedení 

(viz koordinační výkres). Všechny přeložené sítě budou vedeny ve zpevněné 

nerozebíratelné ploše s dostatečnými rozestupy a krytím dle ČSN 73 6005. Přeložení 

podzemního vedení NN do 1 kV bude provedeno v délce 194,4 m a STL plynovodu 

v délce 193,7 m. Přeložení sdělovacího vedení pro optický kabel 84,7 m, pro metalický 

kabel 104,4 m. Přeložení si přímo určí a zrealizují správci sítí, nebo jimi pověřená firma. 

Náležitosti a podrobnosti řeší jiná dokumentace. 

 

f) Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících 

požadavcích na přísun nebo depote zeminy, požadavky na venkovní a sadové 

úpravy 

Realizace projektu výstavby MŠ nevyvolá žádné související stavby a nároky. Na místě 

zpevněných ploch se provede sejmutí ornice tloušťky 0,3 o celkové ploše 2115 m2, kde 

jsou zahrnuty komunikace, chodníky a pevněné pochozí plochy. Celkem z těchto ploch 

vytěženo 634,5 m3 zeminy. Pro výkopové práce, tzn. vytvoření základových pásů, bude 

objem zeminy asi 456 m3. Pro toto množství vytěžené zeminy se uvažuje s dočasným 

umístěním deponie zeminy na p.č. 1570/2, která jednou bude sloužit jako zahradní prvek 

a to val. V průběhu výstavby budou vznikat běžné odpady typické pro stavební činnosti 

tohoto druhu a rozsahu (zemní a stavební práce, montážní práce, vybavování stavby, 

úklidové práce, apod.). 
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8.3 Zásady zajištění požární ochrany stavby 

Stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení 

a způsobu využití stavby 

 

1. Řešení odsunových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Nejbližším objektem bude ZŠ Palkovice vzdálená v nejužším bodě 7 m, propojena 

spojovacím krčkem šířky 4,1 m. 

 

2. Řešení evakuace osob a zvířat 

Objekt je rozdělen celkem do deseti požárních úseků. Vše je řešeno jako chráněná úniková 

chodba. Celý objekt má 6 únikových východů. Každá denní místnost musí mít minimálně 

dvě únikové cesty.  

 

3. Navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek 

Jako vnější odběrná místa pro zásobování požární vodou budou využity stávající podzemní 

hydranty v blízkosti stavby. Nejblíže se nachází podzemní hydrant na vjezdu pro ZŠ. 

Od nejvzdálenějšího místa MŠ je vzdálen do 130 m. Pro vnitřní rozvody budou využita 

odběrná místa a to nástěnné hydranty vybavené hadicovými systémy o světlosti 19 mm 

s tvarově stálou hadicí o délce 30 m. 

 

4. Vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 

Celá stavba bude vybavena sytémem EPS. Projekt EPS není součástí této dokumentace. 

 

5. Řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku 

Příjezd požárních vozidel bude zajištěn z okolních měst Frýdek-Místek, Frenštát 

pod Radhoštěm a Frýdlant nad Ostravicí. Všechny navržené komunikace mají dostatečnou 

únosnost. Šířka komunikací také vyhovuje šířkou minimálně 3,5 m. Jako nástupní plochy 

budou využity zpevněné plochy před školou. 
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9. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Celý projekt splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecn ých technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Celý systém budovy je 

bezprahový, výtah rozměru 1,1x1,4 m s dveřmi 0,9 m. Podle vyhlášky jsou dodrženy 

i zásady úpravy chodníků a zpevněných ploch. Jsou umístěny i varovné a signální pásy. [7] 

10. Orientační propočet investičních nákladů vybrané 

varianty 

Objekt MŠ byl zatříděn dle JKSO  jako 801.3 Budovy pro výuku a výchovu. [14] 

Jednotlivé ceny měrných jednotek jsou stanoveny dle dostupných cenových ukazatelů. [16] 

Výsledkem je celkový orientační propočet nákladů na MŠ. Koncová cena je uvedena bez 

DPH. 

 

Celková orientační cena MŠ je 87 235 459 Kč bez DPH 

 

Podrobný výpočet viz příloha č. 4 Orientační propočet. 

11. Závěr 

Záměr této práce předčil mé předem stanovené cíle bakalářské práce. Daným úkolem bylo 

navrhnout MŠ pro 100 dětí v Palkovicích. Bylo nutné striktně dodržet podmínky 

požadované obcí. Dalším aspektem bylo dodržení zákonů, vyhlášek, technických norem 

a různých doporučení. Vzešel z toho návrh krásné moderní stavby, schopné toho nejlepšího 

předškolního provozu. Stavba bude v majetku obce, ale svou povahou a dispozičním 

řešením může být provozována i v soukromém sektoru. V blízkosti se nenachází žádná 

stavba obdobného charakteru. V rámci této práce jsem neřešil pouze návrh MŠ, ale 

i veřejnou infrastrukturu. Vyřešena byla dopravní infrastruktura od vjezdu do území, přes 

chodníky a parkovací místa, až po možnosti budoucí okolní zástavby. Řešení technické 

infrastruktury si žádalo značné pravomoce, ale i to se v  projektu podařilo zohlednit. 

Na závěr nelze říci nic jiného než to, že tuto stavbu rád jednou uvidím v „reálu“. 
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Příloha č. 1 

Fotodokumentace stávajícího stavu zájmového území 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotodokumentace pořízena dne 15. 11. 2012 



 

 

 
 

 
Obr.1 Zájmové území – místa pořízení snímků, vlastní tvorba 

 
Obr.2 Pohled na vjezd do zájmového území, vlastní tvorba 



 

 

 
 

 
Obr.3 Zájmové území – pohled na ZŠ, vlastní tvorba 

 
Obr.4 Zájmové území – pohled na trafostanici, vlastní tvorba 



 

 

 
 

 
Obr.5 Zájmové území – pohled na volnou parcelu, vlastní tvorba 

 
Obr.6 Zájmové území – pohled od chodníku tělocvičny, vlastní tvorba 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 

Vizualizace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
Obr.1 Zasazení objektu do zájmového území – pohled na vjezd, vlastní tvorba 

 

 
Obr.2 Zasazení objektu do zájmového území – pohled na parkoviště, vlastní tvorba 



 

 

 
 

 
Obr.3 Zasazení objektu do zájmového území – pohled na vstupní bránu, vlastní tvorba 

 

 
Obr.4 Zasazení objektu do zájmového území – pohled severozápadní, vlastní tvorba 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

Obr.5 Zasazení objektu do zájmového území – pohled od chodníku, vlastní tvorba 
 



 
 
 

 
 

 
 

Obr.6 Skica – pohled jihozápadní na MŠ, vlastní tvorba 
 

 
 

Obr.7 Skica – pohled severozápadní na MŠ, vlastní tvorba 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

Obr.8 Skica – pohled jihovýchodní na MŠ, vlastní tvorba 
 

 
 

Obr.9 Skica – pohled na vstupní bránu a branku do MŠ, vlastní tvorba 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

Obr.10 Skica – pohled na parkoviště MŠ, vlastní tvorba 
 

 
 

Obr.11 Skica – pohled ze střechy ZŠ, vlastní tvorba 
 

 



 
 
 

 
 

 
 

Obr.12 Skica – pohled na prostor před vstupem do MŠ, vlastní tvorba 
 
 

 
 
 

Obr.13 Skica – pohled na hlavní vstup do MŠ, vlastní tvorba 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

Obr.14 Skica – pohled na zahradu MŠ, vlastní tvorba 
 

 

 
 
 

Obr.15 Skica – pohled na val dětského hřiště, vlastní tvorba 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

Obr.16 Digitální – pohled jihozápadní na MŠ, vlastní tvorba 
 

 
 

Obr.17 Digitální – pohled severozápadní na MŠ, vlastní tvorba 



 
 
 

 
 

 
 

Obr.18 Digitální – pohled jihovýchodní na MŠ, vlastní tvorba 
 

 
 

Obr.19 Digitální – pohled severovýchodní na MŠ, vlastní tvorba 
 



 
 
 

 
 

 
 

Obr.20 Digitální – pohled na vstupní bránu a branku MŠ, vlastní tvorba 
 

 
 

Obr.21 Digitální – pohled na hlavní vstup, vlastní tvorba 
 



 
 
 

 
 

 
 

Obr.22 Digitální – pohled na zahradu MŠ, vlastní tvorba 
 

 
 

Obr.23 Digitální – pohled ze spojovacího krčku, vlastní tvorba 
 



 
 
 

 
 

 
 

Obr.24 Digitální – pohled z okna MŠ, vlastní tvorba 
 

  
 

Obr.25 Digitální – noční pohled na hlavní vstup, vlastní tvorba 
 



 
 
 

 
 

 
 

Obr.26 Digitální – noční pohled na spojovací krček, vlastní tvorba 
 

  
 

Obr.27 Digitální – noční pohled na název MŠ, vlastní tvorba 
 



 
 
 

 
 

 
 

Obr.28 Digitální – noční pohled na zahradu, vlastní tvorba 
 

 
 

Obr.29 Digitální – noční pohled na MŠ, vlastní tvorba 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 

Výpočet parkovacích stání [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výpo et celkového po tu parkovacích stání dle SN 73  6110  

N = Oo * ka + Po * ka * kp

N  celkový po et stání pro posuzovanou stavbu

Oo základní po et odstavných stání

Po základní po et parkovacích stání

ka sou initel vlivu stupn  automobilizace dle SN 73 6110

Tab. Sou initel vlivu stupn  automobilizace dle SN 73 6110

Stupe  
automobilizace 

700
1:1,43

600
1:1,67

500
1:2,0

400
1:2,5

333
1:3,0

290
1:3,5

Po et vozidel/1.000 
obyvatel 1 vozidlo / 
po et obyvatel

Sou initel         1,75     1,5        1,25       1,0      0,84    0,73 

kp sou initel redukce po tu stání

Tab. Sou initelé redukce po tu stání dle SN 73 6110

Vstupní podmínka Sou initel kp

Skupina Obec A B C

1 Obce do 5 000 obyvatel 1 - -

2 Obce od 5 000 do 50 000 obyvatel 1 0,8 0,4

3 Obce nad 50 000 obyvatel 1 0,6 0,25

Stupe  úrovn  
dostupnosti

1 - 2 3 4

P i nižší úrovni dostupnosti lze redukci po tu stání podle sou initele kp snížit, naopak 
p i dobré dostupnosti lze redukci zvýšit



 
 
 

 
 

Tab. Doporučené základní ukazatele výhledového počtu stání dle ČSN 73 6110 
 

Druh stavby Účelová 
jednotka 

Počet 
účelových 
jednotek 
na 1 stání 

Z počtu stání 
Krátkodobých 
% 

Dlouhodobých 
% 

PARKOVACÍ STÁNÍ     
Obytné okrsky obyvatel 20 100 - 
Školství     
- jesle, mateřská škola Dítě 5 90 10 
- základní škola Žák 5 80 20 
- střední škola, učiliště Student, 

učeň 
10 20 80 

- vysoká škola  6 20 80 
- školící zařízení pro 
dospělé, přednášková 
síň 

 3 20 80 

 

 

Výpočet: 

 

N = Oo * ka + Po * ka * kp   Po =  100/5 = 20 

N = 0 * 1 + 20 * 1 * 1 

N= 20 

 

 

Podle výpočtu musí být minimálně 20 parkovacích stání z toho 1 pro osoby s omezenou 

schopnosti pohybu. Pro vhodné funkční řešení a možnosti zvětšení kapacity stání je v území 

navrhnuto 23 parkovacích stání z toho 1 pro osoby s omezenou schopnosti pohybu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 

Orientační propočet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Výpočet obestavěného prostoru MŠ Palkovice dle ČSN 73 40 55 
 

OP = Oz +Os + Ov + Ot [m3] 

 

Kde Op základní obestavěný prostor v m3 

 Oz obestavěný prostor základů v m3 

 Os obestavěný prostor spodní části objektu v m3 

 Ov obestavěný prostor vrchní části objektu v m3 

 Ot obestavěný prostor zastřešení v m3 

 

Obestavěný prostor základů:   O z = 570,555 m3 

Obestavěný prostor spodní stavby:  Os = 0 m3 (objekt nemá spodní stavbu) 

Obestavěný prostor vrchní stavby:  Ov = 9502,430 m3 

Obestavěný prostor zastřešení:  Ot = 2925,125 m3 

 

Obestavěný prostor celkem:            OP = Oz + Ov + Ot = 570,555+0+9502,430+2925,125 =  

= 12 998,11 m3 Zaokrouhleno na 13 000 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Propočet investičních nákladů 
Objekt MŠ byl zatříděn dle JKSO  jako 801.3 Budovy pro výuku a výchovu. [12] 

Jednotlivé ceny měrných jednotek jsou stanoveny dle dostupných cenových ukazatelů. [14] 

Výsledkem je celkový orientační propočet nákladů na MŠ. Koncová cena je uvedena bez 

DPH. 

Tab. Propočet investičních nákladů, vlastní tvorba 
 

Hlava Popis složky MJ Počet 
MJ 

Cena 
za MJ 

Celková 
cena [Kč] 

I. Projektové a průzkumné práce % 7  4 657 162 

II. Provozní soubory celkem    80 000 

III. Stavební objekty celkem    66 530 885 

 SO 01 Stavba MŠ m3 13 000 4 474 58 162 000 

 SO 02 Přeložka podzemního 
vedení NN bm 194,4 1 390 270 216 

 SO 03 Přeložka STL plynovodu bm 193,7 2 741 530 932 

 SO 04 Přeložka metalického 
kabelu bm 104,4 470 49 068 

 SO 05 Přeložka optického kabelu bm 84,7 1 871 158 473 

 SO 06 Přeložka HUP ZŠ 
Palkovice bm 22,2 1 702 37 784 

 SO 07 Přeložka HDS ZŠ 
Palkovice bm 28,7 2 174 62 394 

 SO 08 Elektrická přípojka bm 6,0 2 392 14 352 

 SO 09 Plynovodní přípojka bm 57,3 1 507 86 351 

 SO 10 Přípojka kanalizace 
splaškové bm 79,7 3 618 288 354 

 Kanalizační šachta ks 5 21 990 109 950 

 Odlučovač tuku ks 1 15 000 15 000 

 SO 11 Přípojka kanalizace 
dešťové jižní  bm 117,3 4 631 543 216 

 SO 12 Přípojka kanalizace 
dešťové severní  bm 53,6 2 885 154 636 

 Jímka objemu 6 000 l ks 1 22 700 22 700 



 
 
 

 
 

 Lapač střešních splavenin ks 6 1 488 8 928 

 SO 13 Vodovodní přípojka bm 22,0 1 024 22 528 

 SO 14 Přípojka sdělovacího 
vedení bm 2,4 792 1 901 

 SO 15 Komunikace účelová m2 945,0 2 454 2 319 030 

 Zábor z p.č. 2989/35 m2 13,6 625 8 500 

 SO 16 Parkoviště m2 370,1 1 815 671 732 

 SO 17 Chodník m2 158,4 896 141 926 

 SO 18 Zpevněné pochozí plochy m2 883,3 1 872 1 653 538 

 SO 19 Terénní modelace m2 1698,8 372 631 953 

 Trávník m2 1428,2 21 29 992 

 Kácení stromů ks 9 631 5 679 

 Výsadba stromů ks 11 250 2 750 

 SO 20 Dětské hřiště - mobiliář ks 1 527 
000 527 000 

IV. Stroje a zařízení    0 

V. Umělecká díla    0 

VI. Vedlejší náklady celkem % 5  3 326 544 

VII. Ostatní náklady % 3  1 995 927 

VIII. Rezerva % 8  5 322 471 

IX. Jiné investice (odpisované) % 3  1 995 927 

X. Nehmotný investiční majetek    0 

XI. Náklady neinvestiční (provozní)    0 

 CELKEM bez DPH v Kč    87 235 459 
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ŽADATEL
Lukáš Bražina

Čeladná 739

739 12 Čeladná

NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA VYŘÍZENO DNE
0100110899 Oddělení Dokumentace 12.11.2012

840 840 840

Vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

fiktivní stavba mateřské školy

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100110899 ze dne 12.11.2012, která se týkala vyjádření o
existenci energetického zařízení. V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém
území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:
PODZEMNÍ SÍTĚ
NADZEMNÍ SÍTĚ
STANICE
V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací čtrnáct
dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu.
Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v
platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a CSN EN 50423-1. Přibližný průběh tras
zasíláme v příloze, přičemž  v trase kabelového  vedení může být uloženo několik kabelů.
V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo
trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné
písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v
části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí).
Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši
Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Toto vyjádření je platné 1 rok od  12.11.2012 a slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro
potřeby územního či stavebního řízení, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však
vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k připojení nového odběru / zdroje elektrické energie či navýšení
rezervovaného příkonu / výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

S pozdravem

Přílohyz pověření ŘDA/94/0023/2012
1. Situační výkres zájmového územíing. Zbyněk Businský,
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných
pásmech energetických zařízení

vedoucí odboru Správa dat o síti,
ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení
poruch: 840 850 860, fax: 371 102 008, e-mail: info@cezdistribuce.cz,  www.cezdistribuce.cz | IČ:
24729035, DIČ: CZ24729035 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | zasílací adresa pro zákazníky: Plzeň,
Guldenerova 2577/19, PSČ 303 28
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PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící
a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou
stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení,
jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11)
Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně
seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové
dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa
pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány
a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3,
ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací
minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě
s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého
stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto
organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo
nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti
mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno
na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860,
která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného
pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu
zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení
nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo
na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno
Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět
činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.
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PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor
vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené
kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
  i) pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
  ii) pro vodiče s izolací základní 2 metry,
  iii) pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného
do 31. 12. 1994).

Poznámka:
Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech
prováděných
v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8)
a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty,
prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry
(dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich
části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení
vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných
bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry
elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele
distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou
kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud
nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat
minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též
požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno
Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět
činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.
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PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno
svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení
nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí
z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu
stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV
na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat
o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11)
Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít
za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně
znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

1. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo
stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního
vedení),
2. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům
vysokého nebo nízkého napětí,
3. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
4. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno
Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu
provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

SKUPINA ČEZ



Platí pouze s vyjádřením číslo 0100110899.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

V zájmovém území se nachází investiční
akce.
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Platí pouze s vyjádřením číslo 0100110899.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1
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Platí pouze s vyjádřením číslo 0100110899.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2
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VYJÁD ENÍ O EXISTENCI SÍT  ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT  ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

SPOLE NOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S.
vydané podle § 101 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n  n kterých souvisejících zákon  (zákon o

elektronických komunikacích), ve zn ní pozd jších p edpis  a § 161 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon) i dle dalších p íslušných právních p edpis

íslo jednací: 194001/12 íslo žádosti: 0112 830 067

D vod vydání Vyjád ení : Spojené územní a stavební ízení

Platnost tohoto Vyjád ení kon í dne: 12. 11. 2014.

Žadatel Lukáš Bražina
Stavebník Lukáš Bražina
Název akce Výstavba mate ské školy v Pálkovicích

Zájmové území

Okres Frýdek-Místek

Obec Palkovice

Kat. území / . parcely Palkovice

Žadatel shora ozna enou žádostí ur il a vyzna il zájmové území, jakož i stanovil d vod pro vydání Vyjád ení o 
existenci sít  elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany  sít  elektronických komunikací 
spole nosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Vyjád ení).

Na základ  ur ení a vyzna ení zájmového území žadatelem a na základ  stanovení d vodu pro vydání Vyjád ení 
vydává spole nost Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica) následující Vyjád ení:

dojde ke st etu

se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) spole nosti Telefónica, jejíž existence a poloha je zakreslena v 
p iloženém vý ezu/vý ezech z ú elové mapy SEK spole nosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s 
ustanovením § 102 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n  n kterých souvisejících zákon  
stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v p iloženém vý ezu/vý ezech z ú elové mapy SEK 
spole nosti Telefónica vyzna eno (dále jen Ochranné pásmo).

(1) Vyjád ení je platné pouze pro zájmové území ur ené a vyzna ené žadatelem, jakož i pro d vod vydání Vyjád ení 
stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjád ení pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjád ení uvedené, zm nou rozsahu zájmového území 
i zm nou d vodu vydání Vyjád ení uvedeného v žádosti nebo nespln ním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto 

Vyjád ení, to vše v závislosti na tom, která ze skute ností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjád ení nastane 
nejd íve.

(2) Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen bez zbyte ného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho zám r, 
pro který podal shora ozna enou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozd ji 
však p ed po átkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do 
Ochranného pásma SEK, vyzvat spole nost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, 
p ípadn  k p eložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prost ednictvím zam stnance spole nosti Telefónica 
pov eného ochranou sít  - Karel Dombrovský, tel.: 59 668 2977, 602 786 457, e-mail: karel.dombrovsky@o2.com 
(dále jen POS).

(3) P eložení SEK zajistí její vlastník, spole nost Telefónica. Stavebník, který vyvolal p ekládku SEK je dle 
ustanovení § 104 odst. 16 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n  n kterých souvisejících 
zákon  povinen uhradit spole nosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dot eného úseku SEK, a to na 
úrovni stávajícího technického ešení.
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íslo jednací: 194001/12 íslo žádosti: 0112 830 067

(4) Pro ú ely p eložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjád ení je stavebník povinen uzav ít se spole ností Telefónica 
Smlouvu o realizaci p ekládky SEK.

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjád ení uvedené skute nosti je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba 
povinen ídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK spole nosti Telefónica, které jsou nedílnou sou ástí tohoto 
Vyjád ení.

(6) Spole nost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím ur ené a vyzna ené zájmové území poskytnuty veškeré 
dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli p evzetím tohoto Vyjád ení vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k ú elu, pro který mu 
byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávn n poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozši ovat, pronajímat, p j ovat 
i jinak užívat bez souhlasu spole nosti Telefónica. V p ípad  porušení t chto povinností vznikne žadateli odpov dnost 

vyplývající z platných právních p edpis , zejména p edpis  práva autorského.

V p ípad  jakýkoliv dotaz  k poloze SEK a její dokumentaci lze kontaktovat spole nost Telefónica na bezplatné lince 
800 255 255.

P ílohami Vyjád ení jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK spole nosti Telefónica

- Situa ní výkres (obsahuje zájmové území ur ené a vyzna ené žadatelem a vý ezy  ú elové mapy SEK)

- Informace k podmínkám napojení

- Informace k vyty ení SEK

Vyjád ení vydala spole nost Telefónica dne: 12. 11. 2012.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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P íloha k Vyjád ení .j.: 194001/12 íslo žádosti: 0112 830 067

Všeobecné podmínky ochrany SEK spole nosti Telefónica

I. Obecná ustanovení

 1. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen p i provád ní jakýchkoliv inností, zejména stavebních nebo 
jiných prací, p i odstra ování havárií a projektování staveb, ídit se platnými právními p edpisy, technickými a 
odbornými normami (v etn  doporu ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a u init 
veškerá opat ení nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sít  elektronických komunikací ve 
vlastnictví spole nosti Telefónica a je výslovn  srozum n s tím, že SEK jsou sou ástí ve ejné komunika ní sít , jsou 
zajiš ovány ve ve ejném zájmu a jsou chrán ny právními p edpisy.                                                                                                                

 2. P i jakékoliv innosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen respektovat 
ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení p ístupu k SEK. P i k ížení nebo soub hu inností se 
SEK je povinen ídit se platnými právními p edpisy, technickými a odbornými normami (v etn  doporu ených), 
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. P i jakékoliv innosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m 
od krajního vedení vyzna ené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechaniza ních 
prost edk  a nevhodného ná adí.                                                                                                                                                                       

 3. Pro p ípad porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, založené Všeobecnými 
podmínkami ochrany SEK spole nosti Telefónica je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, odpov dný za veškeré
náklady a škody, které spole nosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinnosti.                                                                                      

 4. V p ípad , že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjád ení, nelze toto Vyjád ení použít 
jako podklad pro vyty ení a je t eba požádat o vydání nového Vyjád ení.                                                                                                      

 5. Bude-li žadatel na spole nosti Telefónica požadovat, aby se jako ú astník správního ízení, pro jehož ú ely bylo toto 
Vyjád ení vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním ízení, pro jehož ú ely bylo toto 
Vyjád ení vydáno, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                                                               

II. Sou innost stavebníka p i innostech v blízkosti SEK

 1. Zapo etí innosti je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat 
íslo Vyjád ení, k n muž se vztahují tyto podmínky.                                                                                                                                        

 2. P ed zapo etím zemních prací i jakékoliv jiné innosti je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen zajistit 
vyzna ení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyzna enou trasou PVSEK prokazateln  seznámí 
všechny osoby, které budou a nebo by mohly innosti provád t.                                                                                                                      

 3. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv t etí osobu, jež bude provád t zemní 
práce, aby zjistila nebo ov ila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK p í nými sondami, a je srozum n s tím, že 
možná odchylka uložení st edu trasy PVSEK, stranová i hloubková, iní +/- 30 cm mezi skute ným uložením PVSEK a 
polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.                                                                                                                                                 

 4. P i provád ní zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen postupovat tak, 
aby nedošlo ke zm n  hloubky uložení nebo prostorového uspo ádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím 
pov ená t etí osoba, povinen zabezpe it proti prov šení, poškození a odcizení.                                                                                             

 5. P i zjišt ní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skute ností je stavebník, nebo jím pov ená 
t etí osoba, povinen bez zbyte ného odkladu p erušit práce a zjišt ní rozporu oznámit POS. V p erušených pracích lze 
pokra ovat teprve poté, co od POS prokazateln  obdržel souhlas k pokra ování v pracích.                                                                            

 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze zem  do budovy, rozvád e, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pov ená 
t etí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. 
Výkopové práce v blízkosti sloup  nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provád t v takové 
vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních p edpis , technických a 
odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postup .                                                                                         
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P íloha k Vyjád ení .j.: 194001/12 íslo žádosti: 0112 830 067

 7. P i provád ní zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba 
p ed zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávn n provést až poté, kdy prokazateln  obdržel souhlas 
POS.                                                                                                                                                                                                                 

 8. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do 
kabelových komor bez souhlasu spole nosti Telefónica.                                                                                                                                  

 9. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n trasu PVSEK mimo vozovku p ejížd t vozidly nebo 
stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK ádn  zabezpe í proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo 
jím pov ená t etí osoba, je povinen projednat s POS zp sob mechanické ochrany trasy PVSEK. P i p eprav  vysokého 
nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen respektovat výšku 
NVSEK nad zemí.                                                                                                                                                                                              

 10. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n na trase PVSEK (v etn  ochranného pásma) jakkoliv 
m nit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani m nit rozsah a konstrukci zpevn ných ploch (nap . komunikací, 
parkoviš , vjezd  aj.).                                                                                                                                                                                       

 11. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen manipula ní a skladové plochy z izovat v takové vzdálenosti 
od NVSEK, aby innosti na/v manipula ních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 
1m od NVSEK.                                                                                                                                                                                                 

 12. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen obrátit se na POS v pr b hu stavby, a to ve všech p ípadech, 
kdy by i nad rámec t chto Všeobecných podmínek ochrany SEK spole nosti Telefónica mohlo dojít ke st etu stavby se 
SEK.                                                                                                                                                                                                                  

 13. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n užívat, p emís ovat a odstra ovat technologické, 
ochranné a pomocné prvky SEK.                                                                                                                                                                       

 14. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n bez p edchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s 
p ípadn  odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou sk íní optických spojek, optickými spojkami, technologickými 
rezervami i jakýmkoliv jiným za ízením SEK. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je výslovn  srozum n s tím, 
že technologická rezerva p edstavuje n kolik desítek metr  kabelu sto eného do kruhu a ochranou optické spojky je 
sk í  o hran  cca 1m.                                                                                                                                                                                         

 15. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen každé poškození i krádež SEK neprodlen  od okamžiku 
zjišt ní takové skute nosti, oznámit POS nebo poruchové služb  spole nosti Telefónica, telefonní íslo 800 184 084, 
pro oblast Praha lze užít telefonní íslo 241 400 500.                                                                                                                                       

III. Práce v objektech a odstra ování objekt

 1. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen p ed zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných 
objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazateln  kontaktovat POS a zajistit u spole nosti Telefónica
bezpe né odpojení SEK.                                                                                                                                                                                    

 2. P i provád ní inností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen v souladu 
s právními p edpisy, technickými a odbornými normami (v etn  doporu ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a 
technologickými postupy provést mimo jiné pr zkum vn jších i vnit ních vedení SEK na omítce i pod ní.                                                   

IV. Sou innost stavebníka p i p íprav  stavby

 1. Pokud by inností stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, k níž je t eba povolení správního orgánu dle zvláštního 
právního p edpisu, mohlo dojít k ohrožení i omezení SEK, je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen 
kontaktovat POS a p edložit zakreslení SEK do p íslušné dokumentace stavby (projektové, realiza ní, koordina ní atp.).                            

 2. V p ípad , že pro innosti stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, není t eba povolení správního orgánu dle 
zvláštního právního p edpisu, je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen p edložit zakreslení trasy SEK i s 
p íslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dot ení 
SEK.                                                                                                                                                                                                                  
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 3. P i projektování stavby, rekonstrukce i p eložky vedení a za ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí 
vlak  a tramvají, nejpozd ji však p ed zahájením správního ízení ve v ci povolení stavby, rekonstrukce i p eložky 
vedení a za ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlak  a tramvají, je stavebník, nebo jím pov ená t etí 
osoba, povinen provést výpo et rušivých vliv , zpracovat ochranná opat ení a p edat je POS. Stavebník, nebo jím 
pov ená t etí osoba, není oprávn n do doby, než obdrží od POS vyjád ení k návrhu opat ení, zahájit innost, která by 
mohla zp sobit ohrožení i poškození SEK. Zp sobem uvedeným v p edchozí v t  je stavebník, nebo jím pov ená 
t etí osoba, povinen postupovat také p i projektování stavby, rekonstrukce i p eložky produktovod  s katodovou 
ochranou.                                                                                                                                                                                                           

 4. P i projektování stavby, p i rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras spole nosti Telefónica
a p ekra uje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to v etn  do asných objekt  za ízení staveništ  (je áby, 
konstrukce, atd.), nejpozd ji však p ed zahájením správního ízení ve v ci povolení takové stavby, je stavebník nebo 
jím pov ená t etí osoba, povinen kontaktovat POS za ú elem projednání podmínek ochrany t chto radiových tras. 
Ochranné pásmo radiových tras v ší i 50m je zakresleno do situa ního výkresu. Je tvo eno dv ma podélnými pruhy o 
ší i 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového 
za ízení.                                                                                                                                                                                                             

 5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) spole nosti Telefónica je stavebník, 
nebo jím pov ená t etí osoba, p ed zahájením správního ízení ve v ci povolení správního orgánu k innosti 
stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, nejpozd ji však p ed zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.                                             

 6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru 
stávajících tras a za ízení SEK, i do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen 
realizovat taková opat ení, aby mohla být provád na údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otev eného 
plamene a podobných technologií.                                                                                                                                                                    

V. K ížení a soub h se SEK

 1. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen v místech k ížení PVSEK se sít mi technické infrastruktury, 
pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými p edpisy stanovené 
hloubce a chránit PVSEK chráni kami s p esahem minimáln  0.5 m na každou stranu od hrany k ížení. Chráni ku je 
povinen ut snit a zamezit vnikání ne istot.                                                                                                                                                       

 2. Stavebník nebo jím pov ená t etí osoba, je výslovn  srozum n s tím, že v p ípad , kdy hodlá umístit stavbu sjezdu 
i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu i vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umíst ny v hloubce menší 

než 0,6 m a optické nebyly umíst ny v hloubce menší než 1 m. V p ípad , že stavebník, nebo jím pov ená osoba, není 
schopen zajistit povinnosti dle p edchozí v ty, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                 

 3. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen základy (stavby, op rné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby 
dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, p ípadn  kontaktovat POS.                                                                          

 4. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n trasy PVSEK znep ístupnit (nap . zabetonováním).                                           

 5. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je p i k ížení a soub hu stavby nebo sítí technické infrastruktury s 
kabelovodem povinen zejména:
• pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umíst ny v blízkosti kabelovodu ve 
vzdálenosti menší než 2 m nebo p i k ížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod 
kabelovodem, p edložit POS a následn  projednat zakreslení v p í ných ezech,
• do p í ného ezu zakreslit také profil kabelové komory v p ípad , kdy jsou sít  technické infrastruktury i 
stavby umíst ny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
• neumís ovat nad trasou kabelovodu v podélném sm ru sít  technické infrastruktury,
• p edložit POS vypracovaný odborný statický posudek v etn  návrhu ochrany t lesa kabelovodu pod stavbou, 
ve vjezdu nebo pod zpevn nou plochou,
• nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani do asn ,
• projednat s POS, nejpozd ji ve fázi projektové p ípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny 
v úrovni i pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré p ípady, kdy jsou trajektorie podvrt  a protlak  ve 
vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.                                                                                                                                                    
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Informace k podmínkám napojení

Spole nost Telefónica, jako vlastník technické infrastruktury, Vám poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 
zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (dále jen stavební zákon) sou asn  s vydáním 
Vyjád ení následující informace o podmínkách v asného napojení stavby (objektu) k SEK u níž je zájem o služby 
elektronických komunikací (internet, televize, hlas...).

Pro urychlení a usnadn ní napojení Vašeho objektu k SEK a následnému zprovozn ní požadovaných služeb 
spole nosti Telefónica, kontaktujte, prosím, naše pracovišt  Plánování a výstavba sít , které bude koordinátorem 
napojení objektu k SEK. Podmínkou napojení objektu na SEK je spln ní technických, ekonomických a 
správních podmínek napojení v dané lokalit . Kontaktním pracovníkem pro ešení napojení Vašeho objektu k 
SEK je Marek Tomáš, 1. máje 2673 Ostrava, tel: +420 59 668 2456.

Další užite né informace:

- V rámci p ípravy stavby podejte žádost o vydání územního rozhodnutí, a to v etn  výstavby p ípojky k SEK. 
V žádosti o vydání územního rozhodnutí je vhodné tuto trasu ozna it jako stavební objekt - "SO Výstavba mate ské 
školy v Pálkovicích trasa SEK Telefónica Czech Republic, a.s." Trasu kabelu SEK a místo napojení na stávající sí  
spole nosti Telefónica konzultujte s výše uvedeným kontaktním pracovníkem. Pokud jste již žádost o vydání územního 
rozhodnutí podali, p ípadn  územní rozhodnutí bylo již vydáno bez trasy SEK, požádejte o zm nu územního rozhodnutí 
u nové trasy SEK nutné pro napojení požadovaných objekt  (projednání žádosti o zm nu územního rozhodnutí se 
provádí pouze v rozsahu této zm ny).

- Dovolujeme si Vás požádat, abyste informovali výše uvedeného kontaktního pracovníka naší spole nosti o 
nabytí právní moci územního rozhodnutí vydaného na stavbu a p ípojku vedení SEK. V p ípad  pot eby s Vámi 
spole nost Telefónica, uzav e smlouvu o postoupení práv a povinností vyplývajících z územního rozhodnutí pro 
výstavbu p ípojky vedení SEK.

- Na základ  našich zkušeností je výhodné v rámci výstavby objektu provést p ípravu pro následné vybudování 
vnit ních komunika ních rozvod  (nap . trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunika ní rozvody s 
možností napojení k SEK. Dodate n  budované vnit ní rozvody mohou narušit estetický vzhled vybudovaného objektu.

- Dovolujeme si Vás také upozornit na sou asné právní aspekty plynoucí ze stavebního zákona a vyhlášky . 
137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavba dle ustanovení § 45 odst. 5 této vyhlášky musí 
umož ovat vstup silnoproudých a komunika ních kabel  do budovy, umíst ní rozvodných sk íní a provedení vnit ních 
silnoproudých a komunika ních rozvod  až ke koncovým bod m sít . Vnit ní elektrické rozvody silnoproudé a 
komunika ní musí spl ovat požadavky na zabezpe ení proti zneužití.

- Spole nost Telefónica Vám nabízí p edání typového projektu pro realizaci vnit ních rozvod , koncového 
bodu sít  a ešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sít . V p ípad  zájmu o uvedené typové ešení kontaktujte, 
prosím, výše uvedeného kontaktního pracovníka.

- Pokud uvažujete o odprodeji Vámi budované sít  spole nosti Telefónica (vztahuje se k síti v tších územních 
celk  jako jsou pr myslové zóny, obytné soubory atp.), dovolujeme si Vás upozornit na nezbytnost uzav ení smlouvy o 
smlouv  budoucí kupní ješt  p ed zahájením realizace. Smlouva o smlouv  budoucí kupní bude upravovat p edevším 
realiza ní, cenové a platební podmínky budované sít  a také problematiku v cných b emen k dot eným nemovitostem. 
Na základ  smlouvy o smlouv  budoucí kupní bude následn  uzav ena vlastní kupní smlouva. Zpracování projektové 
dokumentace Vámi budované sít  konzultujte, prosím, s výše uvedeným kontaktním pracovníkem, který pro Vás zajistí 
nutnou konzultaci technických ešení s odbornými útvary spole nosti Telefónica.

Aktuální nabídku služeb naší spole nosti naleznete na letácích v prodejnách spole nosti Telefónica, na telefonní lince 
800 02 02 02 nebo na internetových stránkách spole nosti www.o2.cz.

D kujeme za zájem o naše služby a za Vaši budoucí spolupráci p i budování sít  a zprovozn ní služeb elektronických 
komunikací ve Vašem objektu.
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Informace k vyty ení SEK
V p ípad  požadavku na vyty ení PVSEK spole nosti Telefónica se, prosím, obracejte na spole nosti uvedené 
níže.

Telefónica Czech Republic, a.s. - st edisko Morava sever

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2  140 22  Praha 4 - Michle
I :                60193336                                                         DI : CZ60193336

kontakt: tel: 596682866 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava - výhradní dodavatel spole nosti Telefónica Czech Republic, a.s.

se sídlem: U studia 2253/28, 700 30  Ostrava-Záb eh
I :                44797320                                                         DI : CZ 44797320

kontakt: Hana Hurníková, mobil: 725820758, e-mail: hhurnikova@sitel.cz

ALPROTEL GROUP, s.r.o.

se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PS  739 51
I :                25863037                                                         DI : CZ25863037

kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

GIS-STAVINVEX, a.s.
se sídlem: Bu inská 1733, 735 41  Pet vald
I :                25163558                                                         DI : CZ25163558

kontakt: Michal Ku era, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz 
Ing. Anežka Škovro ová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz 

Josef Matoušek

se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PS : 708 00
I :                75591961                                                         DI : 6404090748

kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz

KATES, spol. s r.o.

se sídlem: D lní 889, 735 35  Horní Suchá
I :                47680954                                                         DI : 

kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

Milan Ko vara

se sídlem: Osvoboditel  1200, 742 21  Kop ivnice
I :                63341620                                                         DI : 

kontakt: Milan Ko vara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

OPTOMONT, a.s.
se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00  Ostrava
I :                25355759                                                         DI : CZ25355759

kontakt: Tomáš Jurošek, tel.: 558340911, mobil: 606776048, e-mail: tomas.jurosek@optomont.cz

Rostislav Ralidiák

se sídlem: Karviná, sl.armády 2930/25, PS  73301
I :                70244090                                                         DI : CZ70244090

kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz

Telefónica Czech Republic, a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz

1 / 1

zapsaná v Obchodním rejst íku M stského soudu v Praze  oddíl B  vložka 2322  I : 60193336  DI  CZ60193336



(optimalizováno pro tisk na formát A3) P íloha k Vyjád ení .j.:194001/12 íslo žádosti: 0112 830 067

SITUA NÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

Telefónica Czech Republic, a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz

1 /

zapsaná v Obchodním rejst íku M stského soudu v Praze  oddíl B  vložka 2322  I : 60193336  DI  CZ60193336

4



(optimalizováno pro tisk na formát A3) P íloha k Vyjád ení .j.:194001/12 íslo žádosti: 0112 830 067

SITUA NÍ VÝKRES - POLYGON 1

Telefónica Czech Republic, a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz

2 /

zapsaná v Obchodním rejst íku M stského soudu v Praze  oddíl B  vložka 2322  I : 60193336  DI  CZ60193336

4



(optimalizováno pro tisk na formát A3) P íloha k Vyjád ení .j.:194001/12 íslo žádosti: 0112 830 067

SITUA NÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1

Telefónica Czech Republic, a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz

3 /

zapsaná v Obchodním rejst íku M stského soudu v Praze  oddíl B  vložka 2322  I : 60193336  DI  CZ60193336

4



(optimalizováno pro tisk na formát A3) P íloha k Vyjád ení .j.:194001/12 íslo žádosti: 0112 830 067

SITUA NÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2

Telefónica Czech Republic, a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz

4 /

zapsaná v Obchodním rejst íku M stského soudu v Praze  oddíl B  vložka 2322  I : 60193336  DI  CZ60193336

4









 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 6 

 Deník bakalářské práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 
 
 

 
 

 
Obr.1 Návrh 1. varianty leden 2013, vlastní tvorba 

 

  
 

Obr.2 Návrh 2. varianty leden 2013, vlastní tvorba 
 



 
 
 

 
 

 
 

Obr.3 Návrh 3. varianty leden 2013, vlastní tvorba 
 




